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RESUMO 

 

O presente trabalho resulta de pesquisa-ação de uma proposta de vivência musical, no 1º 
ano do ensino fundamental, em uma escola regular de Goiânia; que adota música como 
disciplina na grade curricular visando propiciar ao aluno o desenvolvimento integral e a 
aprendizagem musical, em especial. Os participantes da pesquisa foram sujeitos entre seis 
(06) e sete (07) anos de idade, matriculados regularmente numa escola estadual de ensino 
público, que atendendo à Lei 11.769/2008, viabiliza o contato do sujeito com a música, 
como disciplina prevista no currículo. O trabalho realizado com estes sujeitos teve como 
base teórica os estudos de educadores musicais e teóricos da educação. A pesquisa 
realizada na instituição de ensino levou os sujeitos à vivência musical através de 
sessões/aulas de 50 minutos, uma vez por semana, em que eram realizadas atividades de 
cunho prático/lúdico. Os dados foram coletados através de protocolos e filmagens. As 
filmagens resultaram em análises realizadas por um júri de 3 professores de 
música/pesquisadores, escolhidos conforme atuação na área enfocada da educação 
musical. A totalidade dos dados fez parte da análise final, considerados os resultados do 
avaliado pelo júri, os planejamentos das sessões/aulas e os respectivos protocolos 
pertinentes às observações feitas pelo pesquisador. Esta, redigida sob fundamentação 
teórica de Jean Piaget (1976, 2013), Kodaly, Dalcroze e Orff (2011); e sob a dos 
educadores musicais da Psicologia da Música, Leão (2009) e Ilari (2010) discutiu o 
aparecimento dos seguintes aspectos, considerados como critérios de avaliação: 1 – 
cognitivo; 2 – afetivo; 3 – psicomotor; 4 – intelectual; 5 -  habilidades; 6 -  interpessoal; 
e 7 - atitudes; e de como a execução destes aspectos constatados podem ter conduzido à 
aprendizagem musical dos sujeitos. Os aspectos enfocados foram relevantes na análise 
dos dados pois observou-se que ocorreram mudanças no comportamento e no 
aprendizado dos alunos que participaram da pesquisa durante o período de seis (06) 
meses. No começo da vivência musical, tinha-se uma turma iniciante que se expunha 
apenas à música de maneira informal e que dentro da escola teve a possibilidade de 
aprender muito mais que apenas cantar. A turma vivenciou uma nova forma de se 
expressar e experimentou novas formas de ver a música, vivenciando seus elementos 
essenciais. Demonstrou possuir atitudes e comportamentos diferentes diante de cada 
situação, acrescentando movimentos de corpo a partir da prática da vivência rítmica e 
sonora, a se desenvolver musicalmente e a ser mais criativo-participativa a partir da 
proposta de vivenciar música na sala de aula. Os resultados levaram à conclusão de que 
a proposta deste modelo de estratégias para o ensino de “Música no 1º ano do Ensino 
Fundamental” (que se trata de uma proposta de vivência musical para uma escola regular) 
foi significativa e está disponível para ser comentada nos meios acadêmicos e vivenciada 
na prática do ensino regular, nas escolas. 

 
Palavras- chave: Ensino de música, música na escola regular, métodos ativos e 
aprendizagem musical. 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper resulted from a Research-Action through a proposal of a musical experience 
in the 1º year of a primary education in a regular school in Goiania; it adopts music as a 
subject in the curricular grade aiming to propitiate to the student the integral development 
and a musical apprenticeship in particular. The participants in the search were individuals 
between six (06) and seven (07) years old, officially enrolled in a public school that 
obeying the Law 11.769/2008 makes feasible the contact from the individual with the 
music, as a subject foreseen in the curriculum. The effort realized with these students had 
as a theoretical base the studies of musical educators and theorists of education. The 
accomplished search in the teaching institution took the individuals to a musical 
experience through sections/lessons of 50 minutes, once a week, that involved activities 
of practical/playful explanations. The data were collected through protocols and filming. 
The filming resulted in analysis made by a jury of 3 music teachers/researchers, chosen 
accordingly to their acting in the focused area of the musical education. The entirety of 
the data were part of the final analyses, considered the results of the appraised by the jury, 
the planning of the sessions/lessons and the respective protocols pertinent to the 
observations made by the researcher. This data, composed under the theoretical 
argumentation by Jean Piaget (1976, 2013), Kodaly, Dalcroze and Orff (2011); and under 
the musical educators of the Psychology of Music, Leão (2009) and Ilari (2010) discussed 
the appearance of the following aspects, considered as criterion of evaluation: 1 – 
cognitive; 2 – affective; 3 – psychomotor; 4 – intellectual; 5 – hability; 6 - interpersonal; 
7 – attitude; and how the execution of these substantiated aspects might have guided to 
the musical apprenticeship of the individuals. The oriented aspects were relevant in the 
analysis of the data whereas it was observed that occurred changes in the behavior and in 
the apprenticeship of the students who participated in the research during the period of 
six (06) months. In the beginning of the musical experience there was a novice class that 
exposed themselves only to the music in an informal manner and that inside of the school 
they had the possibility to learn much more besides what to sing. The class experienced 
a new form of expressing new forms of looking at music, experiencing its essential 
elements. Also, the class demonstrated to possess different attitude and behavior toward 
each situation, adding body movement based on the practice of the rhythmic and sonority, 
to musically develop and to be more participatory-creative from the proposal to 
experience music in the classroom. The results leaded to a conclusion that the proposal 
of this strategic model for the teaching of “Music in the 1º year of Basic Education” (that 
deals with a proposal of a musical experience for a regular school) was significant and is 
available to be commented in the academic sphere and known in the practice of the regular 
teaching in the schools.  

Keywords: Music teaching, music in the education system, active methods, musical 
learning. 



 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa trata do papel da música no Ensino Fundamental, especificamente no 

1º ano. Consiste numa proposta de vivência musical para salas de aulas de música, visando 

observar como estas ocorrem numa escola regular. Inicialmente, será apresentada, neste 

capítulo, uma revisão bibliográfica, com resenhas de trabalhos de autores da área de cognição, 

educação musical; somados a estes, comentários e citações de aspectos legais que envolvem a 

questão do ensino de música na escola regular. 

Apresenta-se, na sequência, a descrição da organização do trabalho de pesquisa como 

um todo, a metodologia de pesquisa empregada e como os capítulos foram organizados.  

Quanto à revisão bibliográfica e às resenhas referentes, têm-se: 1 - A educação musical 

no currículo escolar; 2 -  A educação musical  como parte de um processo global de formação 

do ser humano; 3 -  A utilização dos métodos ativos de consagrados educadores musicais; 4 -   

O ensino da música no Brasil passando por muitas mudanças; 5 - A lacuna na produção 

teórica que aborda as especificidades do ensino de música para as séries iniciais (1º ao 5º ano) 

no ambiente de uma escola regular pública; e 6 - O papel da Pesquisa-ação como Metodologia 

de Pesquisa adequada ao estudo da vivência musical realizada.  

Entendido como parte da formação global do indivíduo, respeitadas as diferenças no 

grau de predisposição ao aprendizado, o ensino de música pode se estender à todas as crianças 

em idade escolar. Segundo Joly (2003), a educação musical no currículo escolar pode 

proporcionar: 

...o desenvolvimento das suas habilidades estética e artísticas, o criativo, um 
sentido histórico da nossa herança cultural, meios de transcender o universo 
musical de seu meio social e cultural, o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
psicomotor, o desenvolvimento da comunicação não-verbal (JOLY, p.117). 
 

Para a autora, é importante que a educação musical seja incentivada e desenvolvida 

desde os níveis mais elementares da escolarização de crianças, podendo sua inclusão no 

currículo escolar contribuir para a formação geral do cidadão. Essa formação geral do cidadão 

é reforçada quando Brito (2001, p.42) cita Koellreuter dizendo que “...ele acredita que o 

aspecto mais importante a ser desenvolvido pela música é o raciocínio globalizante e 

integrador, consequente ao despertar da consciência de interdependência de sentimento e 

racionalidade”. Por outro lado, Saviani (apud LOUREIRO, 2003) afirma que: 
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...a educação integral do homem, é uma educação de caráter [...] Com efeito, 
a música é um tipo de arte com imenso potencial educativo, já que a par de 
manifestação estética por excelência [...] apresenta-se  como um dos recursos 
mais eficazes na direção de uma educação voltada para o objetivo de se 
atingir o desenvolvimento integral do ser humano (LOUREIRO, 2003, 
p.143).                                                                                                                                                                                          

   

Ainda que diversos autores considerem a educação musical como parte de um 

processo global de formação do ser humano, a especificidade do ensino de música no 

ambiente de uma escola pública de ensino regular nas séries iniciais não tem sido levada 

suficientemente em conta em pesquisas em Educação Musical no Brasil. Picoli (2010), por 

exemplo, elaborou uma coleção de livros com conteúdos musicais em que trata do sistema de 

códigos de escrita, leitura e interpretação. Segundo a autora, estes livros podem ser aplicados 

em escolas de música ou regulares, ainda que ela não faça nenhuma referência à realidade 

específica da rede pública de ensino.  

Da mesma forma, Cavalieri (2008) não faz referência aos ambientes de ensino, nem às 

séries a serem aplicados seus materiais, mas propõe um trabalho transdisciplinar que, 

adaptado, beneficiaria outras áreas do conhecimento. Brito (2003), por sua vez, descreve seu 

trabalho na educação infantil como pedagógico-musical e que pode ser realizado em 

contextos educativos nos quais a música é entendida como processo contínuo de construção 

que envolve ações como perceber, sentir, expressar, imitar, criar e refletir. Não obstante, 

mesmo que o trabalho desta última seja voltado à educação infantil, torna-se difícil pensar sua 

aplicabilidade a determinadas situações de aprendizagem, já que as atividades foram 

elaboradas pela autora, tendo em vista o ambiente de uma oficina de música; e, ainda, o fato 

de que a rede pública não possua material disponível para o ensino de música na escola.  

Nesse sentido, seria necessário reconsiderar as atividades propostas por estas autoras e 

as adaptar de acordo com a realidade do ambiente de uma escola pública de ensino regular. 

Apesar disso, autoras como Chan (2006) e Zimmermann (1996) fazem menção ao fato de seus 

trabalhos serem direcionados para escolas regulares públicas, particulares ou outras. Dado que 

estas autoras lecionaram no ensino regular e propuseram, por sua experiência, os materiais 

atuais; sendo Chan (2006) ligada ao canto coral e Zimmermann (1996) ao conteúdo musical 

em si, dividido em cinco livros gradativos; pode-se arriscar a possibilidade de propor, a partir 

de princípios pedagógicos presentes nos trabalhos destas educadoras, atividades musicais 

aplicáveis às turmas do 1º ano de uma escola pública regular.  
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A pesquisa-ação para o ensino de música na escola teria como ponto importante adotar 

a utilização dos métodos ativos de consagrados educadores musicais como Dalcroze, Kodaly 

e Orff: 1 - Dalcroze (MATEIRO, 2011) trabalha com a idéia de movimento corporal, em que a 

rítmica é elemento concreto da música; 2 – Já Kodaly (MATEIRO, 2011), se estrutura no uso 

da voz e material folclórico; e 3 - Segundo Bourscheidt (2007), Orff: 

  
...tem como base, em sua proposta, o ritmo natural presente em cada criança, 
nas atividades de correr, andar, saltar, brincar... que pretendia utilizar o som e 
o ritmo das palavras como elementos de um gesto musical. ... e suas idéias 
tinham como intuito contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança 
(BOURSCHEIDT, pag.11).  
 

 Assim, repensar o exercício pedagógico neste contexto específico significa avançar na 

prática pedagógica com sugestões de atividades para esta faixa etária, considerando as 

diretrizes curriculares para o ensino de música da rede pública de ensino do Estado de Goiás e 

da estrutura física, pedagógica e financeira de uma escola pública de ensino regular em que a 

música figurasse como componente curricular obrigatório. A busca é pela atividade de 

vivência musical oportunizando o conhecimento de um mundo musical que torna a criança 

mais sensível. 

 O ensino de música no Brasil passou por muitas mudanças, tendo se apropriado de 

vários métodos que buscam inserir a música na escola de forma que esta contribua com a 

formação integral dos educandos. Segundo Fernandes (2000), “...a educação musical deve 

acontecer principalmente na escola regular, onde passamos grande parte da infância e da 

adolescência, e onde a educação deve ser integral em todos os aspectos... (FERNANDES, 

2000, pag.17)”.   Com o intuito de estender o ensino de música a toda população em idade 

escolar, a recente Lei 11.769, de 2008 - MEC estabelece como obrigatório o ensino de música 

nas escolas regulares de educação básica até três anos após a data de sua promulgação. 

Estamos em 2012 e este período proposto para sua regulação já se esgotou. Urge que se 

ofereça alternativas curriculares e metodológicas para que os professores possam programar e 

planejar sua aulas e esta urgência justifica a pesquisa agora proposta. 

 Apesar de uma profusão de trabalhos desenvolvidos por educadores musicais no 

Brasil, existe uma lacuna na produção teórica que aborde as especificidades do ensino de 

música para as séries iniciais (1º ao 5º ano), no ambiente de uma escola regular pública. 

Sendo assim, vê-se que o objetivo legal de estender o ensino de música a todas as pessoas em 

idade escolar apresenta uma carência pedagógica que não apenas compromete o trabalho dos 
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professores, mas a própria idéia de que o aprendizado de música é um direito de todos os 

cidadãos. 

 Neste sentido, esse trabalho de Pesquisa-ação (MEDEIROS, 2006), numa escola 

pública regular e de Goiânia, poderia contribuir para o processo de educação, entendido como 

formação integral do ser; englobando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores, atitudes, 

habilidades interpessoais e intelectuais. Segundo Medeiros (2006), Pesquisa-ação é uma 

forma de prática investigativa na qual os grupos de pessoas organizam suas atividades com o 

objetivo de melhorar suas condições de vida e aprender com a própria experiência, atendendo 

a valores e fins compartilhados. Por isso, dada a problemática aqui indicada, esta pesquisa 

pode trazer contribuições não somente à área de Educação Musical, no tocante aos métodos 

de ensino; mas, ainda, poderia servir como referência a estudos em Políticas Educacionais; já 

que, como dito anteriormente, o ambiente de uma escola pública regular tem especificidades 

socioeconômicas que trazem desafios à própria estruturação do ensino de música e sua 

extensão a toda a população em idade escolar. 

Teve-se como objetivo geral investigar a prática musical através da observação dos 

alunos, no 1º ano do Ensino Fundamental, numa escola pública estadual regular; a partir da 

proposta de métodos ativos de educação musical (aprendizagem a partir da vivência musical), 

tendo como base os aspectos curriculares e as políticas educacionais vigentes no Estado de 

Goiás. 

Como objetivos específicos, buscou-se: 1 - Promover o exercício crítico das 

metodologias de ensino de música propostas por autores da área frente às especificidades do 

ambiente escolar em questão, verificando as convergências e discrepâncias entre os métodos 

de ensino de música, a estrutura socioeconômica e física do ambiente escolar a ser analisado e 

os aspectos curriculares envolvidos na prática de um docente de música do Estado de Goiás; 2 

- Verificar até que ponto o objetivo da Lei 11. 769/ 2008 pode ser atendido de acordo com os 

aspectos levantados no sub-item acima; 3- Propor alternativas pedagógicas que viabilizem o 

ideal de estender o ensino de música à todas as crianças em idade escolar (FIGUEIREDO, 

1992); 4- Detectar evidências de aprendizagem a partir da participação dos sujeitos nas 

sessões/aulas; as atitudes, habilidades e relações interpessoais entre aluno/professor, 

aluno/aluno, que foram elementos importantes dos dados observados. 

 A pesquisa seguiu a proposta de Pesquisa-ação de Medeiros (2006), como já citada 

acima, dividida em quatro fases (Planejamento, Atuação, Observação e Reflexão), somadas à 

análise dos dados obtidos através das sessões/aulas e dos jurados. Foram realizadas a leitura 
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bibliográfica e a seleção dos participantes da Pesquisa-ação: alunos de uma (1) turma do 1º 

ano, de uma escola regular do Estado de Goiás, que oferecesse no currículo a disciplina 

música, nos termos da Lei 11. 769/ 2008. A turma, correspondente à primeira série do Ensino 

Fundamental, teve trinta (30) alunos como participantes. Após essa fase, aconteceu o 

planejamento das atividades, que foram realizadas em sala com os alunos a partir dos 

princípios educacionais e das propostas dos educadores Dalcroze, Kodaly e Orff, 

prevalecendo as atividades desenvolvidas através do método Dalcroze.                

           Estas atividades priorizaram trabalhar com a aprendizagem através da vivência 

musical, sendo que a atuação em sala de aula e a observação foram realizadas no período de 

fevereiro a junho de 2013; com atividades práticas de cunho lúdico, que englobaram os 

parâmetros do som, o cotidiano, os vários estilos de música (cantigas de roda, infantis, 

clássicas e folclóricas); os aspectos cognitivos (LEÃO, 2009), a interdisciplinaridade e as 

vivências de corpo/movimento. Para tal, as aulas foram semanais, sendo uma por semana, 

cada uma de 50 minutos (teórico/práticas). Essas aulas foram registradas com o auxílio de 

uma câmera de vídeo Sony, modelo DCR-SX20, para a condução das fases posteriores de 

pesquisa (consistindo em uma parte dos dados). 

A proposta de análise iniciou-se pelo cruzamento dos dados, que consistiu da 

apreensão dos elementos essenciais detectados nos protocolos (anotações diárias do 

pesquisador acerca das aulas), das possíveis aprendizagens observadas como ocorridas ou não 

ocorridas, e da apreensão dos participantes na condução da vivência musical. Atendendo aos 

preceitos da Pesquisa-ação (MEDEIROS, 2006), com o acréscimo dos dados obtidos e, a 

partir dos resultados parciais das fases anteriores, a cada sessão fez-se: 1 - Um 

diagnóstico/análise, que visou evidenciar os principais desafios pedagógicos encontrados no 

trabalho docente, no contexto em que a pesquisa se inseriu; 2 -  Uma proposta  e uma 

explicação de quais soluções puderam ser encontradas para tais impasses, indicando 

perspectivas metodológicas para a prática dos educadores musicais que trabalham com as 

séries iniciais e/ou no contexto de uma escola pública de ensino regular. 

O primeiro capítulo especifica o que a matriz curricular do Estado de Goiás propõe 

para as séries iniciais sobre o ensino de música, sobre a LDB 9.394/96 e a inclusão do ensino 

de música na escola, além de enfocar o que os parâmetros curriculares nacionais arte-música 

trazem como fundamento na área musical. 

O segundo capítulo, relata sobre os educadores musicais do século XX: Dalcroze, 

Kodaly e Orff e suas influências na educação musical brasileira. 
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O terceiro capítulo trata da psicologia cognitiva, psicologia da música e suas 

contribuições para a educação musical. 

O quarto capítulo, detém-se na Metodologia de Pesquisa utilizada, descrevendo como 

foi executada a Pesquisa-Ação, que consistiu numa sequência de vivências musicais em uma 

escola estadual regular, da cidade de Goiânia. Apresenta a descrição dos sujeitos, do local 

onde aconteceram as vivências, como foram coletados os dados, como foi formado o Júri para 

a avaliação das gravações resultantes das aulas; o planejamento e desenvolvimento das 

sessões/aulas, com seus respectivos protocolos. 

O quinto capítulo relata a análise dos dados, mostrando os elementos importantes dos 

protocolos e o relato do júri sobre as sessões/aulas. Apresenta a avaliação dos resultados da 

aprendizagem, se houve ou não; e faz uma análise global dos resultados encontrados, a partir 

da fundamentação teórica que dá suporte às discussões, tendo como base os autores 

destacados da área. 

Por fim o sexto capitulo foi reservado para as considerações finais, seguidas das 

referências bibliográficas. 
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 1 A MATRIZ CURRICULAR DE GOIÁS, A LDB 9.394/96 E OS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS QUANTO À MÚSICA NA ESCOLA 
 

1.1 - A MATRIZ CURRICULAR DE GOIÁS – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação, iniciou em 2004 

o processo de Reorientação Curricular com ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos e 

com amplo debate sobre o currículo em todas as áreas do conhecimento. As matrizes 

curriculares do 1º ao 9º ano constituem o resultado desse processo e vêm ampliando os 

espaços de discussão acerca do currículo escolar no Ensino Fundamental da rede pública de 

Goiás (GOIÁS, 2009, p.6).  

 As Matrizes Curriculares constituem-se em referência curricular para a melhoria 

efetiva da qualidade da aprendizagem dos estudantes de Goiás (GOIÁS, 2009, p.10). Como 

referência, as Matrizes Curriculares para o Ensino Fundamental visam proporcionar, a todos 

os profissionais da rede, instrumentos para a reflexão responsável e para a ação crítica em 

situações complexas e rotineiras de seu trabalho, devendo ser documento de estudo nos 

momentos coletivos das unidades escolares, subsidiando as discussões dos grupos por área e 

multidisciplinares (GOIÁS, 2009, p.11). 

 No sentido de valorizar a capacidade de utilização crítica e criativa dos 

conhecimentos e não o simples acúmulo de informações, as Matrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental indicam, aos profissionais que atuam na educação e que enfrentam 

dificuldades nas situações cotidianas escolares, alguns encaminhamentos (GOIÁS, 2009, 

p.11). 

Os princípios que fundamentam a implementação das Matrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental pertencem a dois grupos: o educacional, que em linhas gerais apresentam onde 

estão fundamentadas as ações de educação; e, do currículo do 1º ao 9º ano; que norteiam a 

concepção de qualificação continuada permanente dos profissionais de ensino da Secretaria 

Estadual de Educação. Além dos princípios didático-pedagógicos que orientam ações e 

atividades referentes aos processos de planejamento, há a execução e a avaliação das ações 

dos profissionais de ensino (GOIÁS, 2009, p.12). 

O referencial teórico-metodológico das Matrizes Curriculares do 1º ao 9º ano para o 

Ensino Fundamental está calcado em um paradigma que traz a educação como processo 

complexo e contínuo de desenvolvimento de conceitos, atitudes, hábitos e habilidades; 
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estimulando os envolvidos a buscarem a atualização profissional necessária para 

acompanharem as exigências da sociedade contemporânea, relacionadas à sua área de atuação 

e ao desempenho das suas funções; tornando-os, assim, “...sujeitos competentes e 

compromissados com aquilo que está no campo de ação de seu poder, bem como a melhoria 

do bem público e das instituições públicas “(SCHÖN, 2000 apud GOIÁS, 2009, p. 12 ). 

O ensino é entendido como um processo que requer uma ação intencional do 

educador, para que ocorra a aprendizagem, a construção, a reconstrução do conhecimento e a 

apropriação crítica da cultura elaborada, considerando a necessidade de padrões de qualidade 

e de princípios éticos (GOIÁS, 2009, p.13). No âmbito da matriz curricular a aprendizagem é 

considerada um processo “...de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação 

física e mental” (LIBÂNEO, 1994, p.83 apud GOIÁS, 2009, p.13), mediado pelo processo de 

ensino, que envolve a relação cognitivo-afetiva entre o sujeito que conhece e o objeto do 

conhecimento. (GOIÁS, 2009, p.13) 

O planejamento é fundamental no desenvolvimento do trabalho pedagógico, pois 

define o que se pretende alcançar, os materiais a utilizar, a organização das atividades 

facilitadoras do trabalho e a avaliação com objetivo de re-planejamento de algumas atividades 

ou a criação de outras dentro da complexidade da sala de aula, pois o planejamento deve 

auxiliar os professores no alcance das aprendizagens esperadas, cumprindo assim o ensino sua 

finalidade. Para a elaboração de um plano de ensino é preciso levar em conta: o projeto 

educativo da escola com as metas a serem alcançadas e o que é destaque, a priori, de 

aprendizagem; e, qual estudante se quer formar; o nível de aprendizado/conhecimento do 

estudante; as aprendizagens ligadas à leitura e produção de textos; as exigências das culturas 

locais e juvenis; resultados de pesquisas, no interior da escola; sobre aprendizagem dos 

estudantes, em cada nível do ensino (GOIÁS, 2009, p.14). 

Já no que se referem ao sistema de avaliação da aprendizagem e ao processo de 

educação continuada diz-se que: “...o objetivo do processo de avaliação é fornecer 

informações que possibilitem a reorganização permanente dos processos de ensino e de 

aprendizagem dos discentes e docentes (GOIÁS, 2009, p. 14)”.  A avaliação não se reduz aos 

critérios de aprovar ou reprovar o aluno, mas é uma base para monitoramento da qualidade e 

eficácia das ações propostas à educação. Vê-se que se propõe a capacitação bem como o 

desenvolvimento de competências a serem desenvolvidas. 
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Neste contexto, as matrizes curriculares, fundamentadas na busca pela transformação 

das práticas educativas, visam que as metas propostas pela reorientação curricular sejam 

alcançadas como:  

 

...a redução das taxas de evasão e repetência nas escolas estaduais; a 
implementação de uma proposta curricular com novos recortes, abordagens 
de conteúdos e práticas docentes que assumam as aprendizagens específicas 
de cada área; aprendizagens ligadas à leitura e a produção de textos, com 
compromisso de todos e ampliação dos espaços de discussão coletiva nas 
escolas e subsecretarias regionais de educação.  Com isso, espera-se que se 
direcione e se ajude a escola a cumprir sua função social de ampliação e 
conhecimento de mundo (GOIÁS, 2009, p.15). 

 

1.2- MATRIZ CURRICULAR – ARTE E MÚSICA  

 

 A matriz referente às Artes foi elaborada a partir da contextualização de que o ensino 

das Artes possibilita ao estudante, além da compreensão crítica e sensível do mundo, a 

conscientização, politização, o questionamento e a transformação da realidade. Portanto, o 

ensino da Arte na sala de aula é de fundamental importância como área do conhecimento e 

comunicação dando a possibilidade ao estudante de se reconhecer e perceber como 

pertencente a uma cultura bem como da proveniência da multiculturalidade do planeta 

(GOIÁS, 2009, p.30) 

 A equipe de Reorientação Curricular1 que elaborou a Matriz Curricular para as áreas 

das Artes amparou-se na concepção de aprendizagem ativa, criativa e questionadora; e que 

este currículo se tornasse um caminho que se constrói no caminhar; argumentando que é nas 

escolas que o currículo acontece, se concretiza; pois que se busca a sintonia com o interesse, 

necessidades e expectativas dos estudantes (GOIÁS, 2009, p.30, 31). 

 A matriz não traz respostas para tudo, mas propõe caminhos que levantam e geram 

questionamentos. Portanto, foram organizadas a partir das experiências e reflexões de 

professores das quatro áreas, com o uso de conceitos relevantes para a atualidade. Ressaltam, 

como um aspecto importante, a compreensão do conhecimento, propondo o estímulo no 

processo de vivência dinâmica e experimental.  

 
Fundamentada numa perspectiva dialógica, esta matriz convida ao desafio 

de construir uma sociedade mais democrática e visa práticas de justiça social 

                                                             
1 Centro de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte”, unidade da SEDUC que agrega professores em grupos de 
estudos de formação em todo o Estado de Goiás, nas linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e teatro. 
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e igualdade de direitos culturais, fortalecendo a liberdade intelectual e a 
imaginação criativa dos sujeitos [...] possível por meio de ações pedagógicas 
que incluam os sujeitos e suas aspirações, memórias, trajetos, localidades, 
posicionamentos, experiências e projetos de vida” (GOIÁS, 2009, p.31). 

 

 Segundo os elaboradores da matriz curricular de arte (GOIÁS, 2009): 

 
...educação e aprendizagem cultural e estética se entrecruzam, reafirmando a 
importância e necessidade de que as diferentes configurações expressivas 
materializadas nas Artes Visuais, Dança, no Teatro e na Música constituam-
se em conteúdos a serem vividos, discutido e experimentados no processo de 
formação educacional nas escolas públicas. As experiências com arte no 
currículo privilegiam interações cognitivo-afetivas que são a base para os 
sujeitos pensarem sua relação com eles próprios, com o outro e com o 
mundo (ibid., p.32). 
  

 A forma como a Arte é concebida, ensinada e aprendida é uma preocupação constante 

haja vis que esta pode tanto distinguir quanto excluir os sujeitos e agrupamentos que a escola 

abriga, pois estabelece relações e diálogos com nossas vivências no dia a dia, estimulando e 

influenciando na compreensão de músico à nossa volta. Com a expectativa de sistematizar e 

ampliar as experiências estéticas no contexto da escola pública estadual, a matriz traz 

desenhos circulares específicos para cada linguagem do 1º ao 9º ano, com seus respectivos 

conceitos, que articulam as ações pedagógicas (GOIÁS, 2009, p.32). 

 A Matriz se divide em cinco partes que interagem e se integram a uma maior: 

primeiramente temos a figura que se refere a centralidade da matriz, na qual observa-se que o 

sujeito é o centro de tudo (vide Figura 1); que ele é o privilegiado para experienciar, vivenciar 

o ensino específico de música. Tendo como base a Lei 9.394/96, a matriz se organiza em 

torno do ensino especialista, em que o professor assume sua única área, de acordo com sua 

formação específica (GOIÁS, 2009, p.33). Vide Figura 1, abaixo. 

 

 
Figura 1- Centralidade da Matriz (GOIÁS, 2009, p.33) 

 

A abordagem metodológica é a segunda parte da Matriz Curricular, com a qual o 

professor, ao construir suas sequências didáticas ou aulas, utilizará ou produzirá “... um 
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processo de experimentação, [...] para lidar com o aprender como fazer, como representar 

idéias e sentimentos por meio de movimentos, formas, sons, de modo dialógico e crítico, com 

a representação dos colegas de sala...”.  

Essa abordagem deve se ater à contextualização, que: 

 
...significa relacionar formas, funções, materiais, e tipos de produção de 
acordo com os contextos onde são gerados, apresentados ou consumidos; é 
situar as representações nos diferentes espaços culturais e tempos históricos 
envolvendo, para tanto, aspectos sociais, políticos, filosóficos, ambientais e 
econômicos (ibid., p.35). 

 

Quanto à compreensão crítica (vide Figura 2, abaixo), esta: “...desenvolve e amplia o 

olhar sobre o mundo e sobre os sujeitos por meio das representações (GOIÁS, 2009, p.35)”. 

 

 
Figura 2- Abordagem Metodológica (GOIÁS, 2009, p.34) 

 

 As modalidades na Matriz (vide Figura 3, abaixo) podem ser estudadas em qualquer 

ano letivo e são o ponto de partida das ações pedagógicas. Elas não se fecham, por isso as 

reticências que trazem o ar de autonomia e a iniciativa dos professores, na manipulação de 

combinações a serem desenvolvidas nas aulas planejadas. Destaca-se que não é a quantidade 

de modalidade artística que determina a qualidade, mas a profundidade e a consistência com 

que são desenvolvidas (GOIÁS, 2009, p.36).                                                                             
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Figura 3- Modalidades (GOIÁS, 2009, p.36) 

 

As modalidades estão ligadas aos conceitos que agregam elementos estruturais 

específicos de cada área. No caso da música, tem-se a estruturação e os arranjos (vide Figura 

4, abaixo); as formas de registro e os parâmetros do som; que são os norteadores das 

aprendizagens na relação forma-conteúdo, nas questões de representar, compreender e 

interpretar os artefatos e as manifestações culturais. 

 
Figura 4- Conceitos (GOIÁS, 2009, p.36) 
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Os Eixos Temáticos da Matriz de Música (vide Figura 5, abaixo) possuem como 

função instigar discussões e reflexões; e apontam para os múltiplos espaços de significação do 

cotidiano entendidos como ambientes reais, virtuais, relações de poder, gênero, etnia, idade, 

comunidades, entre outros.   

 

Ao pensarmos no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, especificamente, 
consideramos pertinente optar por eixos temáticos que, de alguma forma, 
sejam coerentes com as fases de desenvolvimento da criança e que estão 
sempre presentes nos projetos pedagógicos das escolas (GOIÁS, 2009, p.37). 
 

 

 
Figura 5- Eixos Temáticos (GOIÁS, 2009, p.37) 

 

 

Piaget foi quem definiu vários graus de socialização partindo do zero, ou seja, do 

nascimento até o grau máximo por ele representado pelo conceito de personalidade. Passa por 

diferentes trocas intelectuais e indica que as diversas etapas do desenvolvimento, diferentes 

do ser social, acompanham as etapas de desenvolvimento cognitivo (apud LA TAILLE, 1992, 

p.17). 

Segundo La Taille, Piaget escreve: 
 

A personalidade não é o “eu” enquanto diferente dos outros “eus” e 
refratário à socialização, mas é o indivíduo se submetendo voluntariamente 
às normas de reciprocidade e de universalidade. Como tal, longe de estar à 
margem da sociedade, a personalidade constitui o produto mais refinado da 
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socialização. Com efeito, é na medida que o “eu” renuncia a si mesmo para 
inserir seu ponto de vista próprio entre os outros e se curvar assim às regras 
da reciprocidade que o individuo torna-se personalidade (...). Em oposição 
ao egocentrismo inicial, o qual consiste em tomar o ponto de vista próprio 
como absoluto, por falta de poder perceber seu caráter particular, a 
personalidade consiste em tomar consciência desta relatividade da 
perspectiva individual e a colocá-la em relação com o conjunto das outras 
perspectivas possíveis: a personalidade é, pois, uma coordenação de 
individualidade com o universal (LA TAILLE, 1992, p.16). 
 

 No que se refere às formas de avaliação a Matriz (vide Figura 6, abaixo) expõe: 

 
Quanto às questões relacionadas à avaliação, esta Matriz entende que sejam 
tomadas com atenção, considerando seu caráter autêntico e formativo. Uma 
aprendizagem significativa implica em diferentes formas de avaliação e 
devem obedecer a critérios definidos pelo professor, tendo em vista o 
trabalho pedagógico e as expectativas de aprendizagem... a avaliação deve 
considerar as diferentes etapas do aprendizado, de forma processual e 
contínua (GOIÁS, 2009, p.40). 
 
 

Matriz Curricular de Música  

 
Figura 06 – Matriz de Música (GOIÁS, 2009a, p.57). 
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 A música, nesta Matriz, reflete questões de um ensino pós-moderno em Artes com a 

defesa de um currículo múltiplo, aberto com a possibilidade de diferentes formas de 

relacionamento que vão dos conceitos às modalidades, por meio dos procedimentos 

metodológicos que caracterizam a abordagem desta área. Buscam a prática dialógica. 

 

Propõem um ensino de Música que se pauta nas possibilidades de 
desenvolvimento da escuta e do fazer musical de forma reflexiva, 
desenvolvendo competências e habilidades que possam se significativas nas 
diferentes dimensões da vida... A compreensão crítica da matriz, é vista de 
forma ativa, investigativa, analítica e reflexiva... (GOIÁS, 2009, p.54)  

 
Segundo os autores da matriz eles partem:  
 

...de questões relacionadas ao som e a Música, com suas múltiplas 
possibilidades educativas, narrativas e estéticas, convidando os professores a 
pensarem suas ações pedagógicas de modo a promoverem a interação dos 
estudantes com diversas sonoridades presentes em seu cotidiano (GOIÁS, 
2009, p.53). 

 
Enfatizam três conceitos: as formas de registro, que podem variar de um gráfico à 

uma áudio partitura, trabalham com a escuta e discriminação de elementos sonoros; os 

parâmetros do som, que possuem a função na compreensão musical. É através da audição, 

experimentação e organização que os sujeitos desenvolverão as habilidades para apreciar, 

compreender e refletir sobre sua produção e a dos outros. Cada parâmetro proporciona várias 

etapas de conhecimento sonoro-musical. Para Schafer (2011):  

 
...os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os olhos podem ser fechados, mas 
os ouvidos não estão sempre abertos... Captam todos os sons do horizonte 
acústico, em todas as direções (p.55). [...] O som corta o silêncio (morte) 
com sua vida vibrante (SCHAFER, p.61). 

 
 E por fim, a estruturação e arranjo, que proporcionam a experiência de lidar com 

várias combinações sonoras e modos de organizá-las, entendendo que qualquer organização 

sonora pode ser objeto de escuta e experimentação (GOIÁS,2009, p.54). 

Expectativas do 1º ao 5º ano, segundo a Matriz de Música são:  

    

Que os estudantes: investiguem apreciem analisem experimentem e 
interpretem os conteúdos musicais, relacionando tais processos às expressões 
sonoras do universo infantil, ampliando assim suas referencias culturais por 
meio do conhecimento próprio e das relações interpessoais; 
 
Analisar e relacionar os conteúdos musicais ao ambiente em que estão 
inseridos, por meio da audição, diferenciação e reprodução de eventos 
sonoros, bem como o conhecimento e manipulação dos elementos sonoros; 
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Experimentar, improvisar, compor e interpretar diferentes produções sonoras 
musicais, utilizando sons do ambiente, do corpo, de instrumentos 
convencionais, alternativos e tecnológicos (GOIÁS, 2009, p.55). 
 

Este trabalho de Pesquisa-ação desenvolvido com o 1º ano, em uma escola estadual 

regular do Estado de Goiás, se encaixa dentro da proposta da Matriz de Música, apresentada 

nos textos acima, sendo que o enfoque dado foi a aprendizagem através da vivência musical. 

A proposta, já concretizada, teve como base o fazer, o sentir e o pensar, pressupostos de 

músicos/educadores, como fundamentado abaixo: 

  

A partir de Dalcroze, Orff e Kodaly, inaugura-se uma perspectiva para a 
Educação Musical, no qual o fazer, o sentir e o pensar podem encontrar seu 
equilíbrio na aprendizagem da música. Nesse sentido acredita-se que 
quaisquer ações ou possibilidades estratégicas nessa área devem levar em 
conta as propostas desenvolvidas por estes grandes educadores.” 
(ALCANTARA, RODRIGUES (orgs), 2009, p.24). 

 

1.3 - A LDB 9.394/96 E A LEI 11.769/08 COM INCLUSÃO DA MÚSICA NA ESCOLA 

 

O projeto de Lei nº 2.732 de 2008 altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

que se trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor a obrigatoriedade do ensino 

de música na educação básica. O artigo 26, passa a vigorar acrescido do §6º: “... a música 

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

§2º deste artigo” (Lei nº 11.769, de agosto de 2008, disponível em www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/l117...). 

Em complemento, o §2º, o qual dizia que o ensino da música deveria ser ministrado 

por professores com formação especifica na área, foi vetado restando então o §3º, que diz que 

as instituições de ensino deverão se adaptar as exigências do governo dentro de três anos a 

partir da data estabelecida; e o §4º, no qual a lei entre em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 Segundo Couto, Santos: 

 
...a inexistência de uma tradição em se ensinar música na escola regular no 

Brasil pode levar a diferentes idéias da sociedade a respeito dos conteúdos, 
objetivos e funções dessa disciplina. Partindo deste pressuposto, é 
importante refletir sobre o papel que a música deve desempenhar na escola 
regular, bem como suas funções e valores, para que seu retorno à escola (lei 
11.769/2008) aconteça de uma forma bem compreendida e fundamentada 
pela comunidade de educadores musicais (junho de 2009, opus n.1, vol.15). 
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Torna-se importante também que se adotem metodologias diferenciadas que poderão 

ser empregadas nas escolas para propiciar o ensino de música na escola regular pública com 

base nesta lei. A Educação Musical no Brasil passou por várias mudanças até os dias atuais 

nos quais a busca é pela integração do ser fazendo com que a música possua função na vida 

escolar regular e que contribua para o crescimento intelectual do aluno.  

 Tomando como base, para este trabalho da Pesquisa-ação, os métodos deixados pelos 

educadores musicais do século XX, em especial Dalcroze, Kodaly e Orff; que, juntamente 

com outros educadores do século propuseram a experiência concreta para levar à 

aprendizagem; pode-se citar Loureiro, que reflete nossos princípios de que é necessário a 

vivência musical para se chegar aos conceitos abstratos musicais:  

 

...o ensino da música pelo qual o fazer musical, exploração sonora, a 
expressão corporal, o escutar e o perceber conscientes, o ato de improvisar e 
criar, a troca de sentimentos, a vivência pessoal e a experiência social 
propiciariam a experiência concreta antes da formação de conceitos abstratos 
(LOUREIRO, 2003, p. 41). 

 

 

1.4 - OS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS - ARTE: MÚSICA 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados para serem um referencial 

qualitativo para a educação no Ensino Fundamental no Brasil, orientando os professores e 

proporcionando flexibilidade na proposta de ensino a ser concretizada.  

O documento de Arte (parâmetro de Artes) elaborado pelo MEC e responsáveis pela 

área, “...expõe uma compreensão do significado da arte na educação, explicitando conteúdos, 

objetivos e especificidades, tanto no que se refere ao ensino e à aprendizagem, quanto no que 

se refere à arte como manifestação humana.” (2000, p.15)  

Os parâmetros de Arte-Música dividem os objetivos a serem alcançados em três 

modalidades, a seguir (2000, p.78, 79,80): 1 – Comunicação e Expressão em Música: 

Interpretação, Improvisação e Composição; 2 – Apreciação Significativa em Música: Escuta, 

Envolvimento e Compreensão da Linguagem; 3 - A Música como Produto Cultural e 

Histórico: Música e Sons do Mundo (Vide Anexo, p. 145 a 148). 

No Parâmetro Arte, as áreas são divididas em: Dança, teatro, artes visuais e música, 

haja vista que com a superação da Lei 5692/71 e orientada agora pela Lei 9.394/96 deixa de 
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existir um único professor para trabalhar com essas quatro áreas, e surge um profissional para 

cada área específica, de acordo com sua formação. (GOIÁS,2009, p.33)  

 

Para os autores dos parâmetros:  

 
...a música sempre esteve associada às tradições e às culturas de cada época. 
Atualmente, o desenvolvimento tecnológico aplicado às comunicações vem 
modificando consideravelmente as referencias musicais das sociedades pela 
possibilidade de um escuta simultânea de toda produção mundial por meio 
de discos, fitas, televisão, computador, jogos eletrônicos, cinema, 
publicidade, etc. Qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade 
precisa abrir espaço para o aluno trazer música para a sala de aula, 
acolhendo, contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que possam ser 
significativas para seu desenvolvimento pessoal em atividades de apreciação 
e produção. A diversidade permite ao aluno a construção de hipótese sobre o 
lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua 
condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros. 
Composição, improvisação e interpretações são os produtos da música 
(2000, p.75). 
  

 No processo de composição através da criação, os parâmetros enfocam que podem ser 

utilizados os sons da voz, do meio ambiente, de instrumentos musicais, de outros materiais 

sonoros ou eletrônicos que sigam os parâmetros básicos da música (duração, intensidade, 

timbre e altura); além disso, pode-se compor música pela combinação com outras linguagens, 

como exemplo, os jingles. Após este processo, vem o momento da interpretação onde a 

música se torna real, é ouvida, cantada ou tocada. Essa interpretação se trona importante para 

o aluno como uma maneira de construir o seu conhecimento. Segue a improvisação, que é a 

liberdade de criar com lógica (Parâmetros Curriculares Arte-música, 2000, p.76). 

 A referencia de estudo é o sistema modal/tonal que tem como finalidade garantir a 

presença como conteúdo, no ensino fundamental, dando aos alunos maiores oportunidades 

para o desenvolvimento de uma inteligência musical. E utilizando este sistema através das 

culturas locais, regionais e internacionais, esta colabora para conhecer a língua musical 

materna - o português (2000, p.76). Tudo mediante incentivo nas participações de cunho 

musical diversas. 

 De acordo com os parâmetros, a participação em grupo é importante para a 

aprendizagem:  

 

...para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de 
cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade de participar 
ativamente como ouvintes, interpretes, compositores e improvisadores, 
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dentro e fora da sala de aula, ... a escola pode contribuir para que os alunos 
se tornem ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais 
(Parâmetros Curriculares- arte- música, 2000, p.77). 
 

 Diante da proposta do Parâmetro Curricular Arte-música, vê-se a importância de se 

trabalhar a prática musical em suas diversas ramificações oportunizando aos alunos o 

conhecimento de um novo universo e a prática de uma atividade - a música.  
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 2 MÉTODOS DALCROZE, KODALY E ORFF E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO MUSICAL BRASILEIRA 

 

O Brasil, desde sua colonização conta com a música no importante papel de 

desenvolvimento do ser humano. Segundo Loureiro (2003): 

 
...a música vem desempenhando, ao longo da história, um importante papel 

no desenvolvimento do ser humano, seja no aspecto religioso, seja no moral 
e no social, contribuindo para aquisição de hábitos e valores indispensáveis 
ao exercício da cidadania (LOUREIRO, 2003, p. 33). 

 
 Havia uma tradição de que o ensino de música apenas serviria para ser implementado 

no currículo escolar para enriquecer festas e cultos religiosos. Esta posição dos educadores em 

relação ao papel da disciplina foi mudando no século XX. Segundo o que Loureiro (2003) cita 

sobre a visão de Pestalozzi e Froebel (herdeiros de Rousseau), estas mudanças aconteceram 

paulatinamente visando o desenvolvimento artístico-musical:   

 

... iniciam um movimento de oposição à tradição secular, dominante na 
música, que se concretiza no século XX, com os trabalhos de Orff, Dalcroze, 
Kodaly, Willems, Gainza, Martenot e Schafer. Esses autores, tomando como 
base as idéias de Pestalozzi e Froebel, propõem uma nova metodologia para 
o ensino da música pela qual o fazer musical, a exploração sonora, a 
expressão corporal, o escutar e perceber conscientes, o ato de improvisar e 
criar, a troca de sentimentos, a vivência pessoal e a experiência social 
propiciaram a experiência concreta antes da formação de conceitos abstratos. 
Essa nova proposta para o ensino da música ressalta a importância da prática 
livre experimental em detrimento das transmissões de conhecimentos do 
professor para o aluno fazendo emergir a valorização do processo natural de 
desenvolvimento artístico-musical (ibid., 2003, p. 41,42). 
 

 

Estas novas propostas visam o aprendizado do aluno através do experienciar vivenciar 

conteúdos de forma diferenciada. Atendendo à individualidade de cada aluno, as referidas 

propostas foram “encontrar espaço no Brasil, nos centros alternativos para o ensino de 

iniciação musical, criados sob os auspícios de Liddy Chiaffarelli e Antônio Sá Pereira, em 

final de 1930 (LOUREIRO, 2003, p. 42)”. 

Gainza diz que o método, como era enfocado, será substituído: 
      

“…um conjunto de ideias, exemplos e sequências pedagógicas segundo o 
enfoque particular de um determinado especialista, será substituído pelo 
principio pedagógico, pelo objetivo, pela tendência. Portanto, as respostas 
didáticas ao mesmo problema pedagógico serão múltiplas e expressarão a 
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infinita diversidade das realidades e circunstâncias humanas” (GAINZA, 
1988, p. 105). 

 
Os métodos, da primeira época da nova pedagogia musical de século XX (Dalcroze, 

Orff, Kodaly, Willems e Martenot), tem como foco o estimulo e desenvolvimento da 

capacidade criadora da criança. Tais princípios devem ser mantidos: “... o que não significa 

que no momento oportuno não possam e não devam ser abordadas formas preestabelecidas” 

(Gainza, 1988, p.107), pois a criança deve apreender e entender os conteúdos musicais para 

fazer música.  

Quanto às ideias de Penna, apud Mateiro e Ilari (2011) sobre metodologia de ensino da 

música, Os métodos possuem suas diferenças: alguns com material didático; outros, mais 

prescritivos, abertos e flexíveis, com discussões sobre os fundamentos filosóficos de suas 

propostas. Mas, segundo a musicista, todos trazem consigo propostas de: 
 

...como desenvolver uma prática de educação musical, estruturando-se sobre 
princípios, finalidades e orientações gerais explicitados em maior ou menor 
grau. Propostas que refletem as respostas pessoais de seus criadores ao 
contexto – social, histórico, cultural (educacional e musical) - em que 
viviam, mas que também trazem contribuições capazes de transcender as 
condições particulares em que foram criadas, com seus limites, fornecendo 
indicações que se mostram válidas e pertinentes e que podem enriquecer a 
nossa prática. Cada um desses músicos-pedagogos, no seu contexto, 
histórico e social especifico, tem ajudado a renovar o ensino de música, a 
questionar os modelos tradicionais e “conservatoriais”, procurando ampliar o 
alcance da educação musical ao defender a idéia de que a música pode ser 
ensinada a todos, e não apenas àqueles supostamente dotados de um “dom” 
inato (In MATEIRO, ILARI, 2011, p. 17). 

 

Os métodos surgem como uma base para que os professores tenham opções de 

trabalho e exercício da profissão, ele necessita do que, e de como trabalhar ajustando e 

direcionando tal método ou métodos ao seu público-alvo, ao cotidiano da sala de aula regular 

sempre refletindo questionando e buscando o melhor. 

Leão (2008), discutindo o ensino da música na educação básica, trata de comentar a 

importância da educação musical para a faixa etária do Ensino Básico e a urgência com que o 

Ministério da Educação terá que propor medidas para consolidar providências de ordem 

prática para atender aos requisitos da nova lei que obriga o ensino da música nas escolas, 

recentemente votada no legislativo, atendendo aos anseios da sociedade para a melhoria do 

ensino da área. 
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 A discussão começa com a pergunta: Por que estudar música? Num segundo 

momento, pergunta-se: Para que ensinar música? Trata de temas tais como: as crianças e a 

experiência musical; as teorias de desenvolvimento musical; como as crianças crescem 

musicalmente; o papel da música e do movimento no desenvolvimento infantil; e os desafios 

no ensino da música. A autora defende que o ensino da música deve ser amplamente discutido 

e difundido no meio educacional; que ensinar a música e os seus elementos, conceitos e 

estruturas (formas) específicas é essencial, pois em cada estágio a criança está receptiva para 

aprender conteúdos, partindo de vivências com o corpo e movimento, através de métodos 

ativos. Discute as fases de desenvolvimento dos bebês, e explica estas fases de 2 anos até 8 

anos. Considera o desafio de elaborar o currículo para o Ensino Básico.  

 

2.1 - DALCROZE E SUA CONTRIBUIÇÃO 

 

Émile-Henry Jaques nasceu em Viena, na Áustria, em 1865. Mariani (2011), descreve 

um pouco de sua história:  

 
Iniciou seus estudos de piano com seis anos de idade, em 1875 muda-se com 
a família para Genebra na Suíça e continua tendo aulas particulares de piano 
e estudando numa escola particular até que dois anos mais tarde é aceito no 
Colégio Calvino e no Conservatório de Genebra onde obtém prêmios por 
suas composições e recitais. Termina os estudos secundários em 1883 logo 
ingressando na Universidade de Genebra onde fica pouco tempo 
(MARIANI, apud MATEIRO, ILARI, 2011, p. 34, 35). 
 

 
 Viaja a Paris em 1884 com a visão de estudar música com Gabriel Fauré, Albert 

Lavignac, Vincent d’Indy e Marmontel (MARIANI, 2011). Estudou ainda dicção e: 

 
Em 1886, a convite do compositor e regente Ernest Adler foi a Argélia reger 

uma orquestra... em contato com a cultura local toma consciência do 
significado do modelo auditivo da rítmica na música árabe. A partir do 
reencontro com o colega Raymonde Valcroze adota o nome artístico de 
Jaques Dalcroze... no ano seguinte retorna a Viena ... onde realiza estudos de 
harmonia, contraponto e composição com os maestros Bruckner e Fuchs. Em 
1888 retorna a Paris para estudar ritmo musical que então exercerá forte 
influência na vida do futuro criador da Rítmica. Em 1891retorna a Suíça, 
onde é admitido na Academia de Música como responsável pela cadeira de 
história da música. (ibid., 2011, p. 35). 
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 Em 1891, começam seus trabalhos como pedagogo; ele volta a Suíça onde é 

convidado a participar da academia de Música de Genebra na cadeira de história da música; 

também é nomeado professor de solfejo e harmonia no Conservatório de Genebra, no qual 

inicia seus experimentos com educação musical. Em 1898 publica seu artigo Les Études 

Musicales et l’Education de l’Oreille. Seu método de Ritmica começa a tomar forma, expõe 

suas idéias em conferências pelo mundo e abre então uma turma para experimentar com os 

alunos suas descobertas e suas propostas pedagógicas. 

 Em 1910, o ensino da rítmica para crianças até doze anos passa a ser oficial no 

conservatório; ele é nomeado Doutor Honoris Causa pela Universidade de Genebra; o 

Instituto de Ritmica de Hellerau é inaugurado em 1911; e, em 1913, em Londres, A London 

School of Dalcroze Eurhythmics difundiu o método em muitos países. Em 1915, o Instituto 

Jaques Dalcroze é inaugurado e nos anos seguintes saem a publicação de dois volumes sobre 

seu método de educação musical: La Rythmique I et II. Em 1920, publica o livro Le rythme, la 

musique et l’éducation (o ritmo, a música e a educação). 

 Segundo Mariani (apud MATEIRO, ILARI, 2011) seu método, a rítmica, foi usado 

também no plano terapêutico. A partir de 1928 a Ritmica começa a ser utilizada nas escolas 

primárias de Genebra e, a partir de 1929, começa a turnê pelos países falando sobre seu 

método. Sua fundação somente foi construída em 1948 e, dois anos depois Dalcroze morre 

deixando seus estudos e sua rítmica como contribuição ao ensino da educação musical nas 

escolas regulares (ibid., 2011, p. 37,38) 

 Deixou como obras muitas composições, óperas, concertos, suítes, oratórios e 

cantatas. Para fins didáticos destacam-se 50 estudos miniatura de métrica e rítmica para piano, 

canções sem palavras para a “plástica animada”, vocalizes, exercícios de entonação e marchas 

rítmicas (ibid, 2011, p. 38). 

Na primeira metade do século XX, surgem as inovadoras pedagogias musicais que 

serão chamadas de 1ª geração de educadores musicais ou estudiosos-pesquisadores, sendo 

Dalcroze um dos inovadores que: 

 
...desenvolveu um método de educação musical baseado no movimento onde 
o aprendizado ocorre por meio da música e pela música, por meio de uma 
escuta ativa. A Rítmica, -sistema de educação musical criado por Jaques 
Dalcroze, que visa a musicalização do corpo-, é uma disciplina na qual os 
elementos da música são estudados através do movimento corporal. (ibid., 
2011, p. 27). 
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 Mariani (apud MATEIRO e ILARI, 2011) escreve:  

 
O pensamento de Jaques Dalcroze pode ser melhor entendido quando 
contextualizado com o pensamento pedagógico de sua época e com as 
tendências que surgiam na educação, as quais caminhavam junto a 
pedagogia ativa... conhecida como escola nova, passou a dar valor a 
experiência, chamando o aluno a participar ativamente do processo do 
ensino aprendizagem. É nesse contexto que Jaques Dalcroze é convidado a 
contribuir para a reforma no ensino musical das escolas públicas de seu 
país... o corpo como possibilidade de expressão passa a receber especial 
atenção (ibid., 2011, p. 28). 
 

Segundo Fonterrada (2008):  
 
...seu grande mérito, graças à sua observação incessante e à sua intuição, foi 
propor um trabalho sistêmico de educação musical baseado no movimento 
corporal e na habilidade de escuta [...] ...constatou a precariedade de preparo 
auditivo de seus alunos, que não conseguiam imaginar o som dos acordes 
que escreviam nas aulas de harmonia. Para Dalcroze isso era fruto de um 
erro conceitual da época: o de centrar o conhecimento na mente do aluno 
desconsiderando [...] ...as ligações entre a atividade cerebral e as sensações 
auditivas (FONTERRADA, 2008, p. 122, 123). 
 
 

Iniciou um trabalho que fazia integração entre o tocar, escutar e escrever. Os alunos 

também deviam ter controle sobre os movimentos do aparelho vocal. Através destas 

observações elaborou uma proposta de educação musical baseada na interação escuta e 

movimento. 

De sua observação dos alunos, surge então a preocupação de sanar as dificuldades 

auditivas encontradas, o que ocorrerá através da elaboração de exercícios que tenham relação 

entre movimento e audição, os sons e as durações, o tempo e a energia, a música e o gesto. 

Segundo Mariani (2011): 

 
O objetivo primeiro dos exercícios de Rítmica é fazer com que o aluno se 
familiarize com os elementos da linguagem musical através do movimento 
corporal ... através da música, o aluno recebe toda uma educação que passa 
tanto pela experiência sensório-motora quanto pela estética (MARIANI, 
apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 39). 

 
 

Dalcroze não deixou um método propriamente escrito, mas como se fossem guias que 

proporcionam a elaboração de exercícios de acordo com a realidade do aluno, meio cultural 

trabalhando na especificidade do grupo. A busca é sempre pela renovação das atividades, “as 

ferramentas fundamentais de seu método são a rítmica, o solfejo e a improvisação” 
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contemplando a experimentação do movimento, do treino auditivo e vocal além da 

improvisação (MARIANI, apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 40). 

No Brasil, o método foi implantado em 1937, no Conservatório Brasileiro de Música 

do Rio de Janeiro. Era algo inovador e condizia com a modernidade da época. Na atualidade, 

Mariani cita “o suíço-brasileiro Iramar Rodrigues, como professor especializado em Método 

Dalcroze que oferecem ocasionalmente cursos em oficinas de música, festivais e encontros de 

Educação Musical no Brasil”. Com eles os aluno de educação musical, professores, 

dançarinos possuem a oportunidade de vivência da rítmica, pois o método também está 

presente em outros currículos de universidades nas áreas de Música, Dança, Teatro e 

Educação Física (ibid., 2011, p. 32, 33). 

A Rítmica de Dalcroze pressupõe a participação do corpo e da mente, vivência 

corporal através da musical e vice versa. Devem então ser adaptadas às condições sociais e 

culturais dos alunos, as características locais. 

 

2.2 - KODÁLY E SUAS IDÉIAS 

 

 Zóltan Kodály nasceu na Hungria numa cidade chamada Kecskemét, em 1882. Era 

filho de músicos amadores e participou do coro infantil da Catedral. Tocava piano, violino e 

violoncelo, mas não recebeu muita formação musical formal. Com 26 anos começou a 

compor. Iniciou seus estudos em Budapeste frequentando a Universidade de Filosofia, 

Línguas e Literatura. Foi ainda aluno de Liszt e graduou-se em Composição em 1904, aos 22 

anos; e, como professor aos 23, aprofundou os estudos defendendo a tese sobre A estrutura 

estrófica da canção folclórica húngara em 1906. Ganhou uma bolsa de estudos para Berlim e 

Paris onde teve contato com Debussy. Tornou-se, aos 25 anos, professor de teoria e 

composição, na Academia de Música de Budapeste (SILVA, apud MATERO e ILARI, 2011, 

p.63). 

 Segundo Silva (apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 63), Kodály viajou com Bartok, 

entre 1906 e 1908, coletando canções folclóricas e infantis, que seriam sua base de trabalho na 

educação musical e o resgate do folclore do seu país. Ele então catalogou, identificou e 

analisou os elementos melódicos e rítmicos da música húngara e Européia Oriental, sendo que 

suas pesquisas resultaram em publicações, consolidando seu nome como etnomusicólogo. 

Kodaly junto a Bártok: 
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“Foi um dos criadores da nova arte musical húngara baseada em fontes 
folclóricas onde ele estabeleceu os alicerces para o desenvolvimento da 
cultura amplia e musicalmente letrada”. Dos 35 aos 37, atuou como crítico 
musical na revista literária Nyugat e jornal diário Pesti Napló. Tornou-se 
diretor assistente da Academia Nacional de Música da Hungria até 1919, 
mas devido à instabilidade política do país, ficou suspenso de seu cargo 
Retoma suas atividades como professor em 1921; ainda como compositor, 
destacou-se por suas obras corais e orquestrais, divulgando a música húngara 
para os outras nações (ibid., p. 63, 64). 

 
 
 O interesse pela educação musical teve início por volta de 1940, aos 40 anos. Ao 

compor para coro infantil, passou a organizar juntamente com Márta Nemesszeghy 

Szentkirályi livros e atividades musicais para serem desenvolvida na escola. Sua preocupação 

com o ensino permitiu a ampliação e reestruturação da formação musical na Hungria (ibid., 

2011, p. 65). 

 Entre suas obras, constam em 1937, a publicação de A Magyar Népzene (música 

folclórica húngara; em 1934, juntamente com Kerényi, publica Iskolai Énekegyüjtemény 

(coleção escolar de canções), tendo o volume I com vistas às crianças de 6 a 10 anos e, o 

segundo volume, para os de 11 aos 14 anos. O livro 333 Olvasógyakorlat (333 exercícios 

elementares primeira vista) geralmente é o ponto de partida utilizado no Brasil para a 

musicalização de adultos. Em 1947, publica canções pentatônicas, 100 folclóricas (Öftokú 

Zene I: Magyar Népdal e 1958 Öftokú Zene II: 100 Kis Induló (100 pequenas marchas) (ibid., 

2011, p.65). 

 As idéias de Kodály foram projetadas internacionalmente com a aplicação de seu 

método em 1958 e 1963. Foi então nomeado como presidente do Internacional Folk Music 

Committe, no Canadá. Nesse período, sua produção começa a florescer. Em 1966, é eleito 

membro da Academia Húngara de Artes e Ciências. Viaja, em 1946, para os Estados Unidos 

e, em 1947, para a União Soviética. Recebe o titulo de Doutor Honorário pela Universidade 

de Budapeste, em 1960, pela Oxford (ibid., 2011, p.66). 

Atualmente, segundo Szonyi (1996), o método Kodaly constitui a base de todo ensino 

musical na Hungria e pode ser estudado de quatro pontos de vista diferentes: 1- através de um 

exame de formação musical atual na Hungria; 2- através da análise dos trabalhos de Kodály, 

no campo musical; 3- através a análise das consequências provocadas pela música na vida 

social da Hungria; e 4- através da observação do ensino musical e sua influência sobre o 

indivíduo (SZÖNYI, 1996, p. 9). 
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Segundo Fonterrada (2008), Kodály promove o canto e a criatividade para ensinar 

música: 

     
O objetivo do método é ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, além 
da alfabetização musical para todos, trazendo a música para o cotidiano, nos 
lares e nas atividades de lazer de modo a formar público para a música de 
concerto. Kodaly está interessado em proporcionar enriquecimento da vida 
de maneira criativa e humanizada por meio da música. A consciência e o 
sentido rítmico são desenvolvidos nas crianças por meio de movimentos e 
jogos que auxiliam o reconhecimento e compreensão sensorial dos modelos 
rítmicos oral e visualmente (FONTERRADA, 2008, p.156,157). 
 

 Para Kodály, a música é uma colaboradora para a formação total do ser humano, 

tornando-se parte do cotidiano, na convivência social ou profissional daqueles que a 

vivenciam. Assim, a voz é usada por Kodály como ponto de partida para a musicalização; e, 

uma vez que esta utilização da voz não prioriza a utilização de um instrumento musical, 

possibilIta-se que o ensino ocorra em grupos, tornando possível a inclusão de todos os 

participantes; independente do poder aquisitivo de cada um. O trabalho com a voz musicaliza, 

com a metodologia específica do dó móvel, para a leitura ou o canto (SILVA, apud 

MATEIRO e ILARI, 2011, p. 66). 

 Fonterrada (2008) ainda cita que Kodály utiliza uma linha só onde coloca os valores, 

ao ouvir uma frase as crianças respondem criando as suas, assim desenvolvem o sentido de 

metro, pulso, acento e equilíbrio. O ritmo é ensinado juntamente com a melodia. É necessário 

o hábito, pois é importante desenvolvê-lo para a entonação mais cedo. Sendo assim, para 

Kodály, o intervalo mais assimilável é a terça menor descendente; além disso, seu ensino 

baseia-se no canto em grupo e no solfejo, contudo utiliza-se a manossolfa, um sistema que 

alia sinais manuais às notas musicais fazendo com que a criança leia os sinais e os transforme 

em sons. Outro sistema utilizado por Kodaly é o Tonic Solfa (baseia-se no dó móvel e 

emprega letras que não se referem as suas funções na tonalidade: d, r, m, f, s, l, t.), que 

trabalha a leitura relativa (FONTERRADA, 2008, p.158). 

 O Manossolfa, de Kodály, é um recurso de aprendizagem, como uma sequência de 

gestos manuais das alturas das notas, em que cada altura possui um gesto, que deve ser feito 

pelo professor e imitado pelos alunos, ao cantarem as notas. A metodologia reforça a sensação 

intervalar, a internalização das alturas; ajudando na visualização da direção sonora, a seguir 

começando do grave para o agudo ou vice-versa; mas mostrando-se que a nota (ou som) 
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emitida vem de baixo para cima, ou de cima para baixo, como se fosse uma escada musical 

(SILVA, apud Mateiro e Ilari, 2011, p. 75). Vide Figura 7 e Figura 8, abaixo. 

 

 
Figura 7- Tirada da internet www.classicsforkids.com, em 17 de fevereiro de 2013 

TONIC SOLFA  
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Figura 8- Tirada da internet do site: http://musicalart-ipcb.blogspot.com.br, em 17 de fevereiro 

de 2013 

 

Kodály também utiliza em sua pedagogia a escala pentatônica e a leitura em dó móvel 

pois a pentatônica evita o trítono e os semitons; e o dó móvel permite a leitura em várias 

alturas diferentes, podendo ser utilizado na sala de aula; trabalhado por imitação dispensando 

a pauta e as claves. Silva (apud MATEIRO e ILARI, 2011) observa que a proposta de Kodály 

é a de alfabetizar na linguagem musical. O educador musical usa também ritmos e subdivisões 

previamente vivenciados em sala de aula por meio de palmas, batidas de pés e marcações com 

instrumentos de percussão. O professor é o modelo musical para os alunos que participam das 

atividades imitando-o (ibid., 2011, p. 76, 77, 78). 

Segundo CHOKSY, apud MATEIRO e ILARI (2011): 

 

Para Kodaly a música colabora na formação total do ser humano, tornando-
se parte de seu dia a dia na convivência social (ou profissional) daqueles que 
dela participam. Nesse sentido o uso da voz como ponto de partida para a 
musicalização permite que o ensino aconteça em grupo e possibilita a 
inclusão de participantes (ibid., 2011, p. 66). 

 
 

 Kodaly, afirma Szönyi (1996) tinha como principio democrático e universal que: “A 

música pertence a todos”. Dava importância ao canto, ao papel da canção popular e ao ensino 

segundo a idade, que caracteriza cada grupo. Este aspecto remete ao desenvolvimentista 

Piaget, com as referências feitas às fases de desenvolvimento da criança (SZÖNYI, 1996, p. 

10). No Brasil, Kodály e seu método, é difundido pela Sociedade Kodály do Brasil, em São 

Paulo. Ao oferecerem cursos regulares e de curta duração, buscam no folclore brasileiro 

melodias para o ensino da música, com aspectos e elementos equivalentes aos encontradas nas 

canções do seu país, a Hungria. Ou seja, tomam como exemplo a temática de folclore daquele 

país, só que trazendo para a realidade do folclore brasileiro, aproveitando as temáticas 

brasileiras (FONTERRADA, 2008, p. 159). 

 A proposta de Kodály se difundiu por vários países na década de 60, segundo Silva 

(2011). Seus livros e materiais pedagógicos foram traduzidos e adaptados dependendo da 

cultura do local no qual era alocado. Chegou na América do Sul através da Argentina em 

1969; no Chile e Peru em 1970. Aqui, o método Kodaly foi introduzido na década de 50, 

inicialmente, por George Geszti seguido por Ian Guest, em 1986.  Segundo Silva (apud 

MATEIRO e ILARI, 2011) 
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Desde 1986, o compositor e educador húngaro Ian Guest (radicado no 
Brasil) tem realizado oficinas de educação musical a partir do método 
Kodaly, em vários estados brasileiros...  [...] Guest visitou, em 2005, a 
Hungria onde participou de cursos de atualização no método Kodály. Quanto 
à música brasileira, Guest compilou uma apostila com 38 canções da MPB, 
modais, que utiliza como solfejo melódico nas aulas de adultos (p. 61). 
 

 Ian Guest revela que Kodály fez um levantamento do folclore húngaro com Béla 

Bartók, através de pesquisas, buscando assim a preservação das tradições de seu povo.  
 
Não é um método puramente vocal. Também inclui uma parte lúdica, 
brincadeiras com música, instrumento de percussão, flauta doce. É um 
processo muito natural e, através da vivência musical, a criança é levada a 
falar o idioma da música, o musiquês. Para Kodaly, a iniciação musical 
devia começar nove meses antes do nascimento (PAZ, 2000, p. 263). 
 
 

Segundo Kodály, a música é fundamental para formar o cidadão. Ela deve acompanhar 

o estudo do primário ao secundário, com dias alternados e no mínimo duas vezes por semana. 

Para ele a música é feita de sons formando intervalos. Utiliza-se, de gestos manuais quando 

quer ensinar as alturas, num processo semelhante ao manossolfa de Villa Lobos. Ian Guest, 

falando sobre Kodály, nos adverte que a parte rítmica, no início é muito simples. Trabalha-se 

o pulso, dobro e metade, dando ênfase ao som (PAZ, 2000, p.263 e 264). 

Relacionando outros professores brasileiros que trabalham com método Kodály, pode-

se indicar Marli Batista Ávila, citada por Silva, apud Mateiro e Ilari (2011). Ela participou 

como aluna do Curso de Extensão Universitária em Método Kodály na cidade de Esztergon 

na Hungria. Segundo os autores, desde 1988, Ávila vem desenvolvendo cursos e palestras sobre o 

método; e que em 1993, fundou a Sociedade Kodály no Brasil (SKB), em São Paulo. Traduziram para 

o português do livro Kodály’s principles in practice: an approach to music education through Kodály 

Method, de Erzsébet Szönyi. Ainda, publicou cadernos e exercícios e material didático destinados á 

educação musical infantil (MATEIRO e ILARI, 2011, p. 61,62). 
 

2.3 -  ORFF E A VIVÊNCIA MUSICAL ATIVA 

 

 Nasceu em julho de 1895 em Munique, Alemanha, em uma família que convivia com 

a música. Os pais executavam peças a quatro mãos e nos domingos realizavam os saraus de 

música de câmara. Vivia, portanto em um ambiente musical em casa; e, nas proximidades, 

ouvia as músicas folclóricas que ecoavam dos restaurantes típicos e de um quartel onde se 
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ouviam marchas militares, que marcaram as disposições musicais de Orff (BONA, apud 

MATEIRO e ILARI, 2011). 

 Estudou piano, violoncelo e participou da orquestra da escola onde estudava. E pelo 

seu timbre, soprano, cantou solos no coral da igreja. Aos 14 anos, teve contato com os 

espetáculos operísticos; de 1912 a 1914, realizou estudos na academia de Música de Munique. 

No inicio de sua carreira, como compositor, foi influenciado pelas transformações do início 

do século XX, em contato com a música de Berlioz, Anton Bruckner, Strauss, Malher e 

Debussy. Sofreu a influência das enarmonias futuristas e da proposta atonal de Schöenberg. 

Foi mestre de capela da Orquestra de Câmara de Munique e também do Teatro Nacional de 

Mannheim. Na segunda fase de seus estudos, definiu seu estilo de composição através de 

experimentos musicais criativos (BONA apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 132). 

 De 1937 a 1954 estreou-se suas obras: Carmina Burana, De Mond (A Lua), Die kluge 

(A astuta), e Catulli Carmina; bem como Bernauerin, Antigonae, Trionfo de Afrodite. Em 

1948, publicou a obra pedagógica Orff-Sculwerk- Music für Kinder, música para crianças, 

volumes de I à V. Foi ainda professor de composição na Escola Estadual Superior de Música 

de Munique. Recebeu o título de Honra ao Mérito e Artes, em 1959; e obteve reconhecimento 

internacional como compositor por meio do título de Doutor Honorário da Universidade de 

Tubigen. Segundo Bona, neste mesmo ano estreou Édipo, o Tirano. Passou a divulgar seu 

método de ensino:  

 

...e em 1961, tornou-se diretor do Instituto Orff, realizou palestras sobre sua 
obra Orff-Sculwerk em vários países à época em que sua obra pedagógica 
difundiu-se em todo o mundo. Ainda foi agraciado pelo título Doctor 
Honoris Causa der Universität Munchen e Ordem do Mérito da República 
Federal da Alemanha. Teve a última obra estreada em 1973: A Vigília e veio 
a falecer em março de 1982 (BONA apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 
133). 

 

 Dentre suas obras podem ser citadas as obras para coro e instrumentos: As Frühe 

Lieder (Primeiras canções) para uma voz e piano, três cantatas com textos do poeta austríaco 

Franz Werfel, entre outras.  

 
A vida e obra de Orff foram regidas pelo teatro. No percurso de sua 
produção artística, aprimora uma nova concepção de palavra, movimento e 
som em que o último deixa de ser o dominante para estar a serviço da cena e 
da palavra (THOMAS apud MATEIRO e ILARI, p. 135).  
 

 Segundo Fonterrada (2008):  
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...os princípios que embasam a abordagem Orff são a integração de 
linguagens artísticas e o ensino baseado no ritmo, no movimento e na 
improvisação. A dificuldade em tratar do pensamento Orff é que ele não 
deixou textos que explicassem sua filosofia e os princípios de sua 
abordagem. Os cinco primeiros capítulos que compõem a Orff-Schulwerk 
(1954) são uma coletânea de peças especialmente escritas para serem 
executadas pelos alunos, mas não há pontos de vista adotados por 
Orff/keetman (FONTERRADA, 2008, p. 159). 

  
 A base para este compositor-educador é o ritmo, o movimento corporal e a 

improvisação. Estando no século XX, Orff compartilhava dos valores de sua época do século 

anterior:  
 

...de modo que, atento à teoria da evolução darwiniana, acreditava que a 
educação musical deveria assentar-se nos estágios evolutivos da 
humanidade; desse modo, para que o desenvolvimento musical das crianças 
ocorresse de forma profunda e significativa percorrendo os traços do 
desenvolvimento das próprias competências musicais. [..] Partia de 
cantilenas, rimas e parlendas assim como jogos infantis, usava a 
improvisação, atividades de Eco, trabalhava com uso de ostinatti, figuras 
rítmicas ou melódicas repetidas que propiciavam a improvisação, além de 
enfatizar o movimento corporal na expressividade e como Kodály parte da 
escala pentatônica como base do aprendizado mesmo que com razões 
diferentes (FONTERRADA, 2008, p.161). 

 
 

 A obra de Orff é voltada para as escolas sendo os pontos principais de sua filosofia: 1) 

o reconhecimento da música ligada a atividades elementares, tais como o movimento e a linguagem; 

2) uso de um instrumental específico, de acordo com o proposto pela sua filosofia; 3) os jogos de eco, 

sempre improvisados, para possibilitar jogos de  perguntas e respostas; com a utilização da 

pentatônica e dos modos; 4) a não pretensão de formar músicos, mas sim de deixar o sujeito 

participar de uma vivência musical; sem exigência de leitura de documento grafado (PAZ, 2000, p. 

261). 
Segundo Bourscheidt (2007), como já foi indicado anteriormente neste texto: 

 
A filosofia Orff chegou ao Brasil através do material pedagógico contendo 

seus cinco volumes do Orff-Schulwerk, mas o Brasil só entrou em contato 
com Orff na década de 60. No Brasil uma das maiores contribuições está 
relacionada à ligação do ensino da música com a criatividade e com a 
vivência musical ativa das crianças, se aprende fazendo música. Podem ser 
tomados por base no Brasil o folclore infantil e os aspectos presentes em 
nossa cultura: o ritmo e a sonoridade do idioma (BOURSCHEIDT, 2007, 
p.11, 12).  
 

 Ainda, em se tratando dos cinco volumes de Orff-Schulwerk, estes surgiram entre 

1950 e 1954, com milhões de exemplos musicais da cultura européia. Podem ser adaptados ao 
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uso no Brasil. Na sequência dos livros, Orff busca contemplar a linguagem, o canto e a prática 

instrumental gradativamente, de acordo com o desenvolvimento da criança. Vejamos a seguir 

o que cada volume contém (vide Quadro 1, abaixo): 

 
 

Volume I- Rimas infantis e pequenas canções sobre a escala pentatônica; 

Volume II- Modo maior: bordões (nesse volume, os graus IV e VII da escala maior são introduzidos, isto é, a 

partir da escala pentatônica já conhecida, introduzem-se os graus que faltavam para se chegar à escala maior); 

Volume III- Modo maior: tríades (nesse volume são introduzidas duas relações: tônica e supertônica /tônica e 

subdominante, ou dizendo de outro modo, I-II e I-IV. É interessante observar que Orff evita as dominantes, 

portadoras de maior tensão, e elege graus em que a relação com a tônica é um discreto afastamento); 

Volume IV-Modo menor (nesse volume é introduzida, pela primeira vez, a sonoridade menor, em três modos 

:eólio, dórico e frígio, isto é, o modo mais próximo da escala menor- natural-, o modo com sexta maior e o 

menor que tem inicio e semitom); 

Volume V- Modo menor (nesse volume são introduzidas tríades em dois tipos de relação, I-VIII e I-III, 

enfatizando-se que nos modos sem sensível, o sétimo grau não tem a conotação típica de dominante da música 

tonal. Continua-se, portanto, evitando os pontos de maior tensão, o que facilita muito os procedimentos de 

improvisação por parte das crianças). 

Quadro 1- Procedimentos musicais na Orff-Schulwerk (FONTERRADA, 2008, p. 163). 

  

Segundo Bourscheidt as idéias de Orff: 

 
...refletem o pensamento de um educador musical preocupado com o 
desenvolvimento da expressão e criatividade das crianças. Carl Orff 
pretendia que as crianças despertassem para o sentido estético e para o gosto 
da música vivida de uma maneira ativa. Suas idéias tinham como intuito 
contribuir para o desenvolvimento cognitivo da crianças (BOURSCHEIDT, 
2007, p. 11). 

 
 Bourscheidt (2007) explica que Orff, com o objetivo de trabalhar o fazer musical dos 

seus aluno, necessitou adaptar os instrumentos musicais à realidade das crianças; propôs mudanças nas 

proporções dos instrumentos. Além disso, criou uma série de instrumentos de percussão e chegou ao 

modelo conhecido como Instrumental Orff. Estes foram desenvolvidos com a cooperação de Klaus 

Becker, a partir de 1949, em Munique (BOURSCHEIDT, 2007, p. 14). 
Seu instrumental é composto por uma família de xilofones; uma de metalofones, 

tambores, pratos, pratinelas, pandeiros, maracás; e outros instrumentos menores. O 
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instrumental tem que ser de boa qualidade, possuir boa ressonância e afinação, para permitir 

às crianças contato com os princípios básicos de combinação de timbres, a partir da vivência. 

(FONTERRADA, 2010.p.163). 

 Paz (2000) enfoca que Orff não é um método, que este foi uma obra criada para as 

escolas de Orff, tendo seus pontos filosóficos principais já comentados anteriormente. 

Resumindo Paz (2000) diz:  

 
...o método Orff nos legou três importantes caminhos: à descoberta do ritmo 
da palavra, o ritmo no corpo (usando o corpo como instrumento de percussão 
- pés, mãos, joelhos, palmas, estalos, e por fim o uso do instrumental 
específico com fins pedagógicos. Somamos a estes três pilares: a valorização 
e resgate do folclore e a ênfase nos exercícios de criação e improvisação 
(PAZ, 2000, p.262). 

 
 O método Orff ou a obra criada por Orff (PAZ, 2000p. 263) é um suporte teórico 

essencial ao trabalho da música na escola pois propicia uma vivência corporal proposta para a 

utilização dos membros do corpo, além do uso de instrumentos de percussão para crianças. 

Essas crianças muito se beneficiam do proposto, além de trabalharem com a palavra falada e a 

valorização do folclore no contexto do país, em acordo como o que foi proposto também por 

Kodály. 
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 3 A PSICOLOGIA COGNITIVA E A PSICOLOGIA DA MÚSICA: SUPORTE 

TEÓRICO PARA A EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

 A Psicologia Cognitiva estuda como as pessoas pensam e como agem em cada etapa 

da vida, desde o nascimento até fase adulta. Nesta ciência, alguns nomes de autores podem ser 

citados, dos quais o enfoque maior será dado a Piaget, somado a alguns comentários sobre 

Gardner e suas descobertas. 

O surgimento da música na humanidade tem motivado várias investigações cientificas 

de arqueólogos, que analisaram as evidências da criação musical no homem primitivo; e numa 

sucessão, constatam-se estudos de psicólogos sociais, neurocientistas, musicólogos; e, na 

atualidade, notam-se os educadores musicais, que procuram entender como se dá a 

aprendizagem musical de bebês, crianças e adultos. A mente musical, suas funções e seus 

mecanismos, quando explicados pela ciência, resultam em conceitos e pressupostos teóricos; e 

um deles é definido como cognição musical, que integra várias áreas do conhecimento 

(ILARI,2010, p.11). 

Piaget discorre sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo, divididos em quatro 

partes; já Gardner, elabora um estudo sobre as conexões que as ciências cognitivas fazem 

entre si. 

Num momento posterior, a Psicologia da Música surge neste cenário e fortalece os 

estudos de educação musical. Uma das contribuições da Psicologia da Música pode ser 

exemplificada pelos estudos sobre a aptidão musical e a aprendizagem, e quais os 

mecanismos de memória que sustentam esta aprendizagem. Os estudos sobre música muito se 

beneficiam a partir do aporte teórico possibilitado por estas ciências. 

 

3.1 - A PSICOLOGIA COGNITIVA 

  

Cognição, segundo Ilari (2010), é um termo que vem do latim cogitare (pensar) e que 

tem relação direta com as atividades conceituais do cérebro humano e suas formulações 

verbais. Já a música, ela define como “um fenômeno estético que envolve os sentidos (ILARI, 

2010, p.11)”. 

 Beatriz Ilari (2010) explica que na época em que as questões relativas à mente 

deveriam ser tratadas de cima para baixo pela filosofia e pela fisiologia, surgiu Wilhelm 

Wundt (1832-1920). Fisiologista e filósofo, em 1879 inaugurou o que foi o primeiro 
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laboratório de pesquisas em psicologia. Wundt postulou sobre o estudo da mente e que este 

era o objeto principal da “novíssima” área da psicologia. Assim, adaptou o método científico 

para investigar a consciência e a introspecção humana. Com relação à experiência musical, 

seus trabalhos exerceram enorme influência sobre o pensamento de outros psicólogos, tais 

como Edward Titchener, Edmund Husserl, Franz Brentano e outros (ILARI, p. 20). Portanto, 

Wundt foi considerado precursor da psicologia cognitiva e experimental. 
  

A psicologia cognitiva foi a orientação dominante que veio para substituir 
definitivamente o Behaviorismo (estimulo-resposta) apenas comportamental. 
Os psicólogos cognitivos procuram determinar como a mente funciona, 
inicialmente por meio da interpretação de dados estatísticos obtidos através 
de experimentos (GJERDINGEN apud ILARI, 2010, p. 21). 
 
 

 A psicologia cognitiva resultou da chamada revolução cognitiva, que reuniu os 

estudiosos desta área, trazendo contribuições científicas sobre como se dá o funcionamento da 

mente. 

Ilari (2010), cita Gardner, que afirma:  

 
As ciências cognitivas constituem-se em um esforço empírico 
contemporâneo para responder a questões epistemológicas antigas - 
sobretudo as questões do conhecimento, seus componentes, suas fontes, seus 
desenvolvimentos e sua utilização (ILARI, 2010, p. 22). 

 

 Segundo Gardner, “...a conexão entre as ciências cognitivas fazem relações 

interdisciplinares fortes e fracas por meio de um hexágono que as relaciona. As ciências 

cognitivas foram reconhecidas oficialmente em 1956(GARDNER apud ILARI,2010, 

p.22,23)”. 

Vide Figura 9, abaixo. 
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 Figura 9 – Hexágono de Gardner. 

 

Com a evolução dos estudos sobre a psicologia cognitiva, atualmente a psicologia 

cognitiva vem sendo definida como uma área de natureza interdisciplinar, que tem como 

objetivo compreender os processos mentais subjacentes ao comportamento musical. Estes 

processos são: percepção, compreensão, memória e atenção; bem como a performance e a 

criação. A cognição musical diz respeito à compreensão dos mecanismos psicológicos e 

fisiológicos que levam às experiências musicais (ILARI, 2010, p.26). 

 Ilari (2010) cita Gjerdingen, que “argumenta ainda que as idéias de Jean Piaget e 

Noam Chomsky, a descoberta dos neurônios e o desenvolvimento da inteligência artificial 

ajudaram a sustentar a idéia da mente enquanto um sistema modular complexo 

(GJERDINGEN apud ILARI, 2010, p. 24)”.  Para o autor, a cognição musical analisa a 

música como fenômeno perceptível. 

Para Marothy (2000) o estudo da cognição musical resulta de uma síntese entre a 

lingüística, a psicologia, a neurociência e a musicologia. A autora comenta que Levitin 

discorda de Gjerdingen e define a psicologia da música com uma área de pesquisa que tem 

como foco as operações mentais subjacentes:  audição, práticas musicais, dança e movimentos 

corporais, em resposta à música. Para Levitin, a psicologia cognitiva é hoje a subárea mais 

proeminente da psicologia da música (MAROTHY apud ILARI, 2010, p. 27). 

Diante das informações contidas no Quadro 2, abaixo, Levitin (no prelo) enfoca que a 

cognição musical ocupa o primeiro lugar sendo uma das principais áreas de pesquisa da 

psicologia da música atualmente. A cognição permeia as várias formas do fazer musical 

(ouvir, dançar, tocar, improvisar cantar e não somente a audição musical). A cognição musical 

tem sua origem nos campos da psicologia educacional, pela qual os estudiosos, de várias 

ramificações sobre a mente musical e suas dimensões, investigam o pensamento musical 

(ILARI, 2010, p. 29). 
 

Ranking Linha de pesquisa Exemplos 
1 Percepção e cognição Limites da percepção humana, memória musicas intactas e propriedades 

musicais (al. Int. harm. form. text.) mecanismos de atenção, análise da 
cena. 

2 Desenvolvimento Mudança dos comportamento e habilidades musicais no curso da vida, 
percepção e memória de bebês, preferencias musicais de crianças e adol. 
Etc. 

3 Performance, 
planejamento motor e 
expertise 

Comparação de músicos novatos e experts, diversos aspectos de 
performance musical, ansiedade emedo de palco, questões especificas 
relativas à pratica instrumental 

4 Avaliação das habilidades 
musicais 

Abordagem psicométrica das habilidades musicais em indivíduos de 
diversas faixas etárias, crianças jovens com deficiências, estudos sobre 
superdotação musical, etc. 
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5 O papel da musica no 
cotidiano 

O uso da musica por indivíduos de diversa idades, grupos sociais étnicos, 
contextos de audição e performance musicais, modos de ouvir 

6 Desordens do pensamento 
musical 

Estudo de indivíduos com lesões cerebrais inclusive amusia e afasia, 
alucinações musicais, etc. 

7 Estudos comparativos 
entre culturas 

Comparações de testes de percepção em ouvintes ocidentais e não- 
ocidentais, estudos etnomusicologicos, usos e funções da música e bem 
estar etc. 

8 Os efeitos extramusicais da 
música 

Estudos como O Efeito Mozart, transferência de habilidades cognitivas, 
efeitos da música na alfabetização e na matemática música e bem-estar, 
etc.  

9 Ensino e aprendizagem 
musicais (educação 
musical) 

Investigações sobre estratégias de ensino, motivação para a 
aprendizagem musical, comportamentos musicais em sala de aula, 
crenças de alunos da música sobre habilidades e talentos, etc. 

10 Bases biológicas e 
evolucionárias da música 

Estudos comparativos com animais, estudos da paleontologia musical, 
funções biológicas da música. 

 
Quadro 2- Ranking das principais linhas de pesquisa da psicologia da música (LEVITIN, no prelo) 
(ILARI, 2010, p.24) 
 
 

Um dos importantes precursores da psicologia cognitiva já mencionado é Piaget, ao 

qual daremos maior enfoque.  Jean Piaget nasceu em 1896 na Suíça e faleceu aos 84 anos. 

Desde menino interessou-se por questões científicas. Estudou ciências naturais, concluindo 

em 1915; e doutorando-se em 1918. Em suas leituras encontrou obras que discorriam sobre a 

evolução criadora levando-o a dedicar-se aos estudos sobre a forma pelo qual o homem atinge 

o conhecimento lógico-abstrato. Desta forma, formulou propostas teóricas e metodológicas 

sobre os processos de desenvolvimento humano, realizadas através da observação do 

comportamento de seus próprios filhos (FONTANA, 1997, p. 43). 

O fundamento de sua concepção de como funciona o intelecto e sobre o 

desenvolvimento cognitivo é o de que as relações entre o organismo e o meio são relações de 

troca, em que o organismo se adapta ao meio e o assimila num processo equilibrativo. 

Construiu a sua teoria do conhecimento baseado nos pressupostos da biologia. Suas 

especulações filosóficas se ancoraram na pesquisa empírica, encontrando assim, na psicologia 

do desenvolvimento, a confirmação de que o homem constrói o conhecimento do mundo à 

medida que se adapta a ele (FONTANA, 1997, p. 44). 

 De 1921 a 1925 Piaget (apud FONTANA, 1997) concentrou-se na coleta de dados 

que permitissem esboçar os princípios e fundamentos de sua teoria do conhecimento; e de 

1925 a 1931, com o nascimento de seus três filhos, dedicou-se à observação do 

desenvolvimento dos bebês, visando descrever como ocorre o desenvolvimento da 

inteligência e da construção do real. O objetivo dos estudos de Piaget é entender o 

desenvolvimento do conhecimento humano (ibid., p. 44 e 45). 
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Seguem-se um resumo das fases e períodos verificados por Piaget (BASTOS, 2008) 

quanto ao desenvolvimento do pensamento e da linguagem da criança.  

1ª Fase: Período sensório-motor: vai do nascimento aos dois (02) anos de idade é a 

fase na qual a criança conquista as coisas no meio em que está inserida pela percepção e 

movimentos. Nesta fase ocorrem:  

 

ü Exploração manual e visual do ambiente;  

ü A imitação; 

ü Ações como agarrar, sugar, atirar, bater e chutar; 

ü Ações que ocorrem no pensamento; 

ü Centralização do próprio corpo; 

ü Noção de permanência do objeto. 

 

2ª fase: Vai dos dois (02) aos sete (07) anos. É o Pré-operatório, definido como 

primeira infância. Nesta fase aparece a linguagem que irá modificar a área emocional, afetiva, 

intelectual e social da criança, a sua interação e comunicação com os outros: 

 

ü Inteligência simbólica; 

ü Pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico; 

ü Centração (Um só aspecto em determinada situação); 

ü Confusão entre aparência e realidade; 

ü Noção de irreversibilidade; 

ü Raciocínio transdutivo (aplicação de uma mesma explicação a situações 

parecidas); 

ü Animismo (vida a seres inanimados). 

 

3ª fase: O Operatório concreto, que vai dos sete (07) aos onze (11) anos; considerado a 

infância de fato, em que a criança inicia o aprendizado sistemático, tendo autonomia pessoal e 

sabendo trabalhar em grupo: 

 

ü O equilíbrio entre assimilação e a acomodação torna-se mais estável; 

ü Aparece a capacidade de associação e lógica; 

ü Ultrapassa o egocentrismo; 



 
 

40

ü Compreende o que é dito quando aplicado a objetos concretos; 

ü Começa a perceber volumes, massas e comprimentos. 

 

4ª fase: Operatório formal, aos doze (12) anos. É o período em que a criança passa a 

raciocinar logicamente e mais sistematicamente. Começa a entender o que é abstrato. O foco 

não é mais o “é” e, sim, “o poderia ser”, pois já consegue tirar conclusões. Reflete, neste 

nível, sobre a sociedade. No campo afetivo vive conflitos, mas com o tempo a capacidade de 

reflexão espontânea dá lugar à estabilidade, que se aproxima com a idade adulta. 

A partir do estágio operatório, as trocas intelectuais começam a se efetuar em maior 

intensidade, e paralelamente a criança alcança o que Piaget denomina de personalidade. 

Escreve ele (LA TAILLE, 1992): 

 
A personalidade não é o “eu” enquanto deferente dos outros “eus” e 
refratário à socialização, mas é o indivíduo se submetendo voluntariamente 
às normas de reciprocidade e de universalidade. Como tal, longe de estar à 
margem da sociedade, a personalidade constitui o produto mais refinado da 
socialização. Com efeito, é na medida em que o “eu” renuncia a si mesmo 
para inserir seu ponto de vista próprio entre os outros e se curvar assim às 
regras da reciprocidade que o individuo torna-se personalidade (...). Em 
oposição ao egocentrismo inicial, o qual consiste em tomar o ponto de vista 
próprio como absoluto, por falta de poder perceber seu caráter particular, a 
personalidade consiste em tomar consciência desta relatividade da 
perspectiva individual e a coloca-la em relação com o conjunto das outras 
perspectivas possíveis: a personalidade é, pois, uma coordenação de 
individualidade com o universal (LA TAILLE, 1992, p.16). 

 
 Piaget definiu vários graus de socialização partindo do zero, ou seja, do nascimento até 

o grau máximo, por ele representado pelo conceito de personalidade. Ensina que o ser passa 

por diferentes trocas intelectuais e que as diversas etapas do desenvolvimento social 

acompanham as etapas do desenvolvimento cognitivo (ibid., p.17). 

 Portanto “na concepção piagetiana o estudo do comportamento humano é um processo 

de equilibração [...] as estruturas cognitivas da criança são elaboradas e reelaboradas a partir 

da sua ação física ou mental sobre o meio (FONTANA,1997, p.54)”. Isso quer dizer que o 

desenvolvimento da criança depende do meio no qual está inserida, das trocas que realiza com 

o mesmo através da experienciação e vivencia de fatos, em situações diversas.  

 

3.2 A PSICOLOGIA DA MÚSICA  
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 Segundo Josefa Moreno (1995), a Psicologia da Música como disciplina se inicia no 

século XX, com foco na aptidão musical e na aprendizagem, utilizando-se dos métodos de 

orientação psicométrica. Nos anos 60, torna-se tema de interesse no campo da Psicologia do 

desenvolvimento tendo como objetivo a busca da conceituação da natureza do talento musical 

com vistas a detectar a individualidade de conduta musical e as estruturas cognitivas que a 

sustentam (MORENO, 1995, p. 09). 

A Psicologia da Música passa a buscar as respostas ligadas às questões das interações 

entre a aprendizagem musical e os mecanismos que a sustentam; além disso, parte das 

perspectivas de enfoque cognitivo da música; e fundamenta-se nas bases piagetianas sobre o 

desenvolvimento, em que se prioriza a observação da aquisição de conhecimento musical em 

cada etapa evolutiva (ibid., p. 11). 

 A música em suas várias formas consegue despertar emoções profundas e 

significativas nos indivíduos, emoções estas que variam desde a simples audição estética até o 

tédio ou depressão; tudo isso coexistindo através da experiência musical no cotidiano. 

Sloboda (2008) diz que: “... a música pode ter muitos significados sociais, proporcionando 

uma série de retornos sociais para aqueles que dela participam (SLOBODA, 2008, p.03)”. 

 Já que os fatores emocionais são importantes para que a música exista então 

psicologicamente pensando, a pergunta é: como a música é capaz de afetar as pessoas? 

Fisicamente é uma organização de sons, altura, intensidade e timbre. A esta organização a 

mente dá um significado que leva ao sentir das emoções. É de se notar que a psicologia 

cognitiva está em constante vinculação com a psicologia da música e em constante interação. 

(ibid., p.03) 

 Sloboda (2008, p. 04) informa que existem duas razões que levam diretamente aos 

domínios da psicologia cognitiva: 1- a maioria das respostas à música é aprendida: a música 

rápida é excitante e a música lenta e suave é calmante; 2- as respostas emocionais não devem 

ser explicadas simplesmente em termos de condicionamento (aqui no caso apenas o contexto 

em que se ouviu a música é importante). De acordo com esta teoria, a forma e o conteúdo da 

música são irrelevantes para o valor emocional.  

O autor Sloboda (2008) ainda indica que o estágio cognitivo é um pré-requisito para o 

afetivo. Primeiro se compreende e se vivencia através de uma reação emocional para depois 

sentir algo ou não. Exemplifica que rir de uma piada, chorar ao ouvir uma música ou rir, é um 

tipo de emoção que depende do processo de conhecimento, que envolve a representação 

interna simbólica ou abstrata da música. Para ele essa representação interna e o que ela 
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permite ao ouvinte fazer com música consiste na matéria prima da psicologia cognitiva da 

música (ibid., p. 05). 

 É então importante para a psicologia cognitiva observar a maneira como as pessoas 

ouvem, memorizam, criam e reagem à música. Pode-se citar dois casos contrastantes de 

habilidade musical explicitados por Sloboda (2008, p. 06 e 07): 1 – Mozart ainda jovem ouviu 

o Miserere de Allegri. Sendo impedido de ver a partitura, ao ouvir duas audições da mesma 

peça na igreja, escreveu-a de memória. Neste caso Sloboda cita que o psicólogo Farsworth 

(1969) explica que a memória eidética, ou seja, vivida, e quase alucinatória de Mozart foi a 

responsável por esta capacidade de memória auditiva e cópia. Um tipo incomum de memória 

pois que a maioria das pessoas não a possui. Outra explicação é que por ser experiente estaria 

preparado para tentar memorizar e lembrá-la em pedaços. Sendo assim, quanto maior a 

experiência mais fácil se torna a memorização.  

 O segundo caso é um “lugar comum”: todas as pessoas conseguem identificar 

melodias conhecidas ou lembrar alguma quando se fala um título. Por conseguinte o que torna 

a observação importante é a altura, a velocidade ou o meio de produção específicos, porém 

não são cruciais à identificação. Segundo Sloboda, ninguém reproduzirá a melodia em uma 

altura já ouvida antes; podem haver variações de tonalidade, em que as pessoas lembram de 

melodias em termos de padrões e relações (ibid., p.07). A psicologia da música estuda, da 

mesma forma, a velocidade. Este é um dos principais elementos da habilidade cognitiva por 

que é necessário ao se acompanhar o fluxo interno dos novos materiais.  

 

Outro fator que influencia a percepção musical é a cultura, pois por meio dela as 

habilidades musicais são transmitidas socialmente; e, por serem variadas, estas culturas são 

diferenciadas. Sloboda (2008) explicita, sobre a criação musical, que esta leva à produção 

musical. No caso a composição e a improvisação, observa-se que: 
     

...a composição apóia-se na capacidade de ser sensível às grandes estruturas 
da escala, de modo que o trabalho possa ser guiado e chegue a uma estrutura 
unificadora. Isso se aplica a qualquer realização criativa grande, o sucesso da 
improvisação também depende de sacar uma estrutura, além da habilidade de 
escolher rapidamente os elementos apropriados e novos para preencher as 
lacunas (ibid., p. 10). 
 

 
 Em se tratando da área de Educação Musical pode-se dizer que o educador musical 

não deve apenas saber sobre música e saber criar música, mas deve também saber sobre 

‘como o indivíduo aprende música’. Deve estender o seu conhecimento além dos conteúdos 
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pertinentes à disciplina música e se preparar para entender como ser processa o conhecimento 

musical.  Ser professor de música não é somente cantar ou tocar em sala de aula com os 

alunos. Uma preparação mais completa, a partir da psicologia da música, trará inovações à 

prática pedagógica e promoverá a modificação do indivíduo enquanto ser musical pensante; 

melhorando o seu ambiente, que se tornará propicio à aprendizagem. Há que se praticar as 

duas psicologias: a cognitiva e a da música. A prática das duas psicologias devem levar em 

conta as condições culturais em que o aprendiz está inserido. 

Para Sloboda (2008): 
...a habilidade musical é adquirida através da interação com um meio 
musical. Consiste na execução de alguma ação cultural especifica em relação 
aos sons musicais, mas é construída sobre a base de competências e 
tendências inatas, ou seja, a partir do que já existe no presente (ibid., p.257).  
 

 
 É possível identificar certos aspectos da aquisição de habilidades musicais no início da 

vida. Tendo Piaget como base teórica, pode-se observar o desenvolvimento musical através 

das sequências invariáveis de desenvolvimento musical, realizando um estudo psicológico 

cognitivo. Estas sequências explicitam os tipos de atividade musicais esperadas e encontradas 

em cada idade.  Careli (2001), chega a três níveis distintos de cognição musical, também 

definidos como Evolução do Pensamento Musical e/ou Construção do Conhecimento 

Musical. Em seu trabalho de especialização, orientado por Figueiredo (1996), lê-se:  

 

...chegou-se a três (03) níveis distintos de desenvolvimento cognitivo 
musical. Cada nível exemplifica concretamente, observados os elementos 
detectados, construções parciais, evidências de transição de um estágio para 
outro; que são antecipatórios, podem ser retroativos e mostram que os 
sujeitos se encontram em equilibração constante (CARELI, 2001, p.101).  

 
 Leão (2009), afirma que é possível dizer que o desenvolvimento cognitivo acontece de 

modo contínuo, cumulativo, gradual e, através da conservação, recorrência tende à 

complexidade, à medida que o tempo passa para o sujeito que evolui. Onde havia a 

impossibilidade de criar em um dado nível, acontece a ultrapassagem e, num outro nível, 

surge o possível. Para a autora:  
 

 É importante notar que nem todos os sujeitos alcançam, ao mesmo 
tempo, o mesmo nível de desenvolvimento. Dependem da percepção do 
meio ambiente favorável (estímulos musicais do meio), dependem do nível 
de maturidade e influência dos familiares e da escola e das condições sócio-
culturais. Sob este ponto de vista, deve-se lembrar que apesar do sujeito estar 
apto a ter um desenvolvimento cognitivo musical, pois o seu sistema mental 
assim o permite, o meio educacional deve aproveitar esta disposição natural 
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e promover as oportunidades de aprendizagem (LEAO, 2009, p. 83). 
 
 

 Na visão de Noam Chomsky, citado por Sloboda (2008, p.258) o organismo humano 

está biologicamente apto a alcançar bons resultados em algumas habilidades cognitivas 

especificas. Quanto à linguagem, ele indica que Gardner e Wolf argumentam que o 

desenvolvimento humano é caracterizado por correntes independentes de aquisição de 

habilidades especificas, com base nos mecanismos biológico e simbolização (papéis 

culturais). 

Sloboda (2008) tendo como referência Piaget, entende que em cada fase (que se 

entende como Nível) a criança muda de comportamento e passa a apreender e responder de 

forma diferente aos estímulos do meio. Segundo Careli (2001), na área musical também 

ocorrem mudanças no individuo; e esta visão não entra em contradição com Piaget. Ocorre 

então, para Piaget: a) o processo de enculturação, no qual se encontra um conjunto 

compartilhado de capacidades primitivas, vindas do nascimento, ou logo após o mesmo; b) o 

conhecimento compartilhado de experiências que a cultura proporciona às crianças, à medida 

que crescem; e c) o impacto do sistema cognitivo geral, que modifica rapidamente quando a 

criança aprende outras habilidades, com base na cultura (SLOBODA, 2008, p. 259).  

Nota-se que a criança cria o conhecimento do mundo, passando por diferentes níveis, 

recebendo as influências do meio. E quanto ao conhecimento musical que cria, mantêm-se o 

mesmo processo e mecanismos. Juntam-se todos estes elementos que irão resultar numa 

sequência de realizações que é aproximadamente a mesma, para a maior parte das crianças de 

uma cultura, em um conjunto de idades, mais ou menos iguais, que se dão os diversos 

rendimentos. Sloboda (2008) completa, que quando se fala da: 

 
...aquisição espontânea de habilidade musical em crianças ocidentais do 

nascimento até oito anos e de uma outra aquisição que se concentra no 
desenvolvimento posterior de habilidades musicais especializadas e num 
ambiente educacional consciente estamos falando a grosso modo em 
enculturação (ibid., p. 259). 

 
 Dessa discussão surge a definição do termo ‘enculturação’, que segundo Sloboda 

(2008) é o processo permanente de aprendizagem de uma cultura, que se inicia com 

assimilação de valores e experiências a partir do nascimento de um indivíduo e se completa 

com a morte. Caracteriza-se pela ausência de esforço autoconsciente bem como pela ausência 

de instrução explicita. Ele conclui que as crianças pequenas não aspiram progredir na 
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capacidade de aprender noções, mas progridem. Os adultos não ensinam às crianças a arte de 

memorizar canções, mas mesmo assim, memorizam (ibid., p.259). 

Quando referindo-se  à questão do treino, ou melhor dizendo, aos aspectos 

educacionais, o autor vislumbra um conjunto diferente de preocupações. Esta questão envolve 

experiências específicas que não são compartilhadas com todos os membros de uma cultura, 

mas daqueles que valorizam a aspiração de excelência em uma determinada habilidade. Isso 

permite usar fundamentos de enculturação naquilo que podemos chamar de expertise. 

Também “...envolve um esforço por parte da pessoa que se compromete com o objetivo 

específico de tornar-se mais completo”. A pessoa recebe ou procura métodos que aumentam 

suas habilidades (ibid., p. 260). 

Para Sloboda (2008, p.260) esta abordagem avaliadora/prescritiva constitui a base da 

corrente da psicologia conhecida como psicologia educacional que segundo o mesmo autor 

diz que nos últimos trinta anos as relações entre psicólogos da educação e psicólogos 

cognitivos não tem sido sempre cordiais, pois os cognitivos acham que os educacionais não 

tem preocupação em compreender os mecanismos psicológicos que resultam no insucesso de 

métodos educativos já os educacionais acham que os cognitivos não se interessam em resolver 

problemas práticos. 

Os dois tipos de psicólogos possuem elementos da verdade tornando assim difícil se 

chegar “...à receitas de ensino que sejam baseadas na verdadeira compreensão dos processos 

psicológicos envolvidos. Contudo, acredito que ambos os lados estão começando a reconhecer 

a importância de tentar estabelecer ligações entre a teoria e a prática” (ibid., 2008, p.261). 

Pensa-se, dessa forma, que prática e teoria estão associadas e visam o aspecto 

vivencial que leva a uma maior aprendizagem, uma vez que se ensina através da vivência 

musical. A memória leva à fixação do que se vive e como se vive, enfatizando a emoção. O 

sujeito só leva consigo aquilo que ele experienciou ou vivenciou gerando assim uma 

totalidade de fatos e realizações cognitivas musicais. 

Leão (2013), de formação em psicologia educacional e psicologia da música, publica 

um artigo sobre a formação de professores, a memória e a aprendizagem musical; discutindo 

que os mecanismos da memória são subjacentes à musicalidade e a todo o envolvimento que o 

ser tem com a música; desde o direito que todos têm de ouvi-la, apreciando-a, até o de 

vivenciá-la, nas mais variadas atividades, nos diferentes níveis de dificuldade. Para ela, o 

cérebro comanda os processos subjacentes; e todas as sustentações de plasticidade (que 

porventura surgiram a partir do estímulo e da prática musical elaborada, a longo prazo - numa 
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educação musical continuada), contribuem para o desenvolvimento cognitivo musical. 

Levando em conta como o ser aprende música e o papel importante da memória, a autora 

anuncia que a formação musical apresenta novos rumos (LEAO, 2003, p.109).  

A autora comenta que educar e formar professores de música não é tarefa fácil e não 

acontece a curto prazo. Apregoa que se faz urgente formar o excelente performer, o 

improvisador e o compositor para que academicamente, musicalmente e socialmente, sejam 

capazes de um desempenho de “experts” da educação musical. O educador musical, para ela, 

não deve ser o músico menos preparado, muito pelo contrário. Deve-se incluir conhecimentos 

de tecnologia musical ao desempenho, o pensamento crítico e criativo.  O domínio da música 

elementar, da coral e da instrumental são as ferramentas essenciais para este novo professor 

que saberá por que ensinar música. Conclui em seu capítulo que, com todos estes elementos 

formadores na bagagem, o novo professor estará preparado para promover alguma 

transformação social no país, tendo em vista que a prática musical traz imensos benefícios ao 

ser humano, em todas as idades (LEÃO, 2013, p. 109).  

 

3.3- SUPORTE TEÓRICO PARA A EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

 O Brasil encontra-se em um momento importante no que se relaciona à música como 

sendo de direito de todos, pois com a Lei 11.769/2008 esta disciplina tornou-se conteúdo 

obrigatório nas escolas regulares; mas não exclusivo, pelo fato de existem as outras 

linguagens em artes segundo a LDB 9.394/96. Essa educação musical é para contemplar a 

educação infantil (crianças de 0 a 6 anos), o ensino fundamental (1º ao 9º ano), e o médio; 

além dos cursos técnicos e superiores, de graduação e pós-graduação. Surgem então as 

dúvidas de qual rumo tomar nos próximos anos em relação à música na escola. 

 Recapitulando rapidamente e sucintamente um pouco da história do Brasil, logo após 

o seu descobrimento, os jesuítas que aqui chegaram começaram o ensino da música através da 

primeira proposta de educação musical. Nesta, os curumins das missões católicas eram 

treinados e aprendiam música e autos europeus. Surge, posteriormente, o período colonial que 

traz consigo algumas mudanças, em que a educação geral, ainda ligada à Igreja e esta, ligada à 

forma e ao repertório europeu, fez com que o ensino de música se desse pelo canto e pela 

prática musical de repetição e memorização (FONTERRADA, 2008, p. 209). 

Passado mais algum tempo de história e com a vinda da família real ao país, a música 

estendeu-se à outras áreas, bem como aos teatros. Fora trazidas ao país várias companhias 
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estrangeiras de óperas, operetas e zarzuelas; mas ainda sem se fazer muita referência ao 

ensino da música e ao seu processo de ensino. Ao mesmo tempo, começou a firmar-se a 

prática de música popular com instrumentos e com a improvisação. Somente em 1854 é que o 

ensino de música foi realmente instituído nas escolas públicas, através de um decreto que 

ditava que o ensino deveria se processar em dois níveis: o de noções de música e o de 

exercícios de canto.  

  Após a proclamação da república, em 1890, através do decreto federal n. 981, de 28 

de novembro deste ano referido, começou a vigorar a exigência da “...formação especializada 

do professor de música (JANIBELLI apud Fonterrada 2008, p.210)”. É iniciada a educação 

musical no Brasil. 

 No século XX, vieram as práticas de Anísio Teixeira, aluno de John Dewey, com a 

escola nova que propunha a educação e a arte implementadas na comunidade; assim como o 

ensino da música acessível a todos e, não apenas, a alguns talentosos; contribuindo assim para 

a formação integral do ser humano. Surgiu, à época, o Conservatório Brasileiro de Música, no 

Rio de Janeiro(1845) e o Conservatório Dramático e Musical, em São Paulo. 

Com a vinda do nacionalismo há o resgate do folclore e da música brasileira de fato, 

com Villa Lobos. O compositor apresenta sua proposta de canto orfeônico, que se instalava ao 

mesmo tempo em que se verificava as cenas populares dos negros, suas músicas e, 

paralelamente, as das classes sociais mais abastadas. Fonterrada (2008) entende que Villa 

Lobos teria se encantado com a proposta de Kodály, se tivesse tido acesso à elas, que para a 

autora, se adéquam perfeitamente às escolas brasileiras (Fonterrada, 2008 p. 212). 

Em 1960, a prática do canto foi substituída pela educação musical, que não diferia 

muito da proposta anterior. Mas percebeu-se interesses dos músicos brasileiros pela chamada 

educação musical, à qual teve como contribuintes brasileiros, tais como: Anita Guarnieri, 

Isolda Bacci Bruch, Liddy Chiafarelli Mignone, Sá Pereira, Gazi de Sá, Lorenzo Fernandes 

Ernst e Maria Aparecida Mahle. Estes foram considerados herdeiros diretos dos educadores 

musicais revolucionários da educação européia, no século XX: Edgar Williens, Jacques 

Dalcroze, Carl Orff e Zoltán Kodaly, que tinham em comum diante das suas diferentes 

propostas a “...desvinculação da aula de música do ensino de instrumento, o incentivo a 

prática musical, uso do corpo e a ênfase no desenvolvimento da percepção auditiva” (ibid., 

2008, p.214). 

Em 1937, chega ao Brasil o professor Hans Joachim Koellreutter trazendo os 

procedimentos da música nova na história da música brasileira. Para a Educação Musical, 
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trouxe idéias frescas que refletiam a nova postura diante da arte contemporânea, abrindo um 

campo voltado à pesquisa e à experimentação. Deu ênfase às questões musicais inovadoras e 

ao desenvolvimento de processos criativos (ibid., p. 215). 

Ainda em 1960, foi criado o curso de professores de música em alguns estados 

brasileiros, que não obteve êxito, pois não foi legalizado à época; apesar de contar com 

grandes personalidades participantes: Osvaldo Lacerda, Roberto Schnorrenberg, Guarniere, 

entre outros. Em 1971, a lei 5692/71 provocou reviravolta no ensino da música, sendo que 

este passou e ainda vem passando por mudanças: extinguiu-se a disciplina educação musical 

substituída agora pela educação artística com as quatro linguagens ensinadas pelo mesmo 

professor (polivalente) - música, teatro, artes plásticas e desenho, substituído mais tarde pela 

dança. Este procedimento impedia o aprofundamento do aprendizado em qualquer destas 

áreas.específicas (ibid., p. 218). 

 Na década de 90, essa visão começa a mudar através do novo tipo de ensino e 

pesquisa, em que se busca a construção do conhecimento e, a partir de novas pesquisas aliadas 

à educação, a psicologia da música traz contribuições sobre como o sujeito aprende, percebe e 

cria a música. Notam-se as contribuições das teorias cognitivistas, e as chamadas psicologias 

cognitivas e da música no contexto escolar.  Os comentários de Fonterrada (2008) sobre a 

LDB 9.394/96 indica que esta regulamentação traz uma nova forma de trabalhar o ensino de 

artes, pois surgem os parâmetros curriculares nacionais para dar um direcionamento ao 

ensino. Indica-se o que trabalhar e como trabalhar em sala de aula; porém, segundo a autora, a 

elaboração deste documento toma como modelo o currículo de um outro país, a Espanha. 

Pensa-se que o ponto de partida deixou de lado o conhecimento da realidade brasileira, que 

seria o ideal de ensino diante destas perspectivas. (FONTERRADA, 2008, p.222). 

A Educação musical tem sido contemplada com egressos de cursos de Licenciatura 

das instituições de ensino superior, das redes estaduais e federais, bem da iniciativa privada. 

As discussões em congressos, seminários e encontros nacionais e internacionais tem mostrado 

rumos diferentes para este ensino específico. Aumentam o quantitativo de pesquisas na área 

que trata da prática do ensino nas escolas regulares, principalmente após a implementação da 

Lei 11.769/2008, ao tornar obrigatório o ensino da música em sala de aula, nas escolas 

regulares. A mobilização, a busca por novos horizontes e novas formas de se trabalhar com a 

música em sala de aula, utilizando a criatividade, consolidam a busca constante pelo saber 

sobre como a música poderá contribuir para a formação integral; e a forma e modelos que se 

pode utilizar para que isso ocorra, move muitos grupos de educadores musicais.  
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Para Vieira e Leão (2004):  

 
A arte, por si só fomenta a imaginação, testemunha aspectos históricos 
culturais e, por exigir apreensão intuitiva, não deixa de ser expressão do 
sujeito no meio em que vive. Neste contexto também se insere a música, que 
além de proporcionar experiências afetivas e cognitivas não deixa de ser 
essencial no âmbito das artes. Apesar disso, sua influência na educação 
somente na atualidade começa a ser discutida bem como suas funções no 
desenvolvimento cognitivo do sujeito (VIEIRA e LEÃO, 2004, p.41). 
 
 

 Neste sentido Vieira e Leão (ibid., p. 41) ainda enfocam que o professor de música 

deve refletir sobre os objetivos a serem atingidos, dando uma direção ao seu trabalho 

englobando assim atividades de cunho prático na vivência musical e experienciação dos 

alunos nas aulas de música. “Vivência musical pode ter um papel decisivo para o 

desenvolvimento integral do sujeito [...] as atividade musicais podem oferecer aos sujeitos, 

vivência de fatos musicais para poder garantir a utilização e a aprendizagem da linguagem 

musical” (ibid, p.42). 

 

 A música como: 
 
...linguagem expressiva, fundamental no universo infantil desenvolve a 
afetividade, a emoção, a linguagem, a psicomotricidade, a sociabilidade, a 
criatividade, a cognição e promove a alfabetização. [...] A criança, ao ser 
exposta desde tenra idade à música, demonstra desenvolvimento mais 
acentuado, se comparada com a criança que não teve a mesma oportunidade 
(LEÃO apud VIEIRA e LEÃO, 2008, s/p). 
 
 

Swanwick (2008) apresenta sua visão de educação musical, sob a premissa de sua 

proposta de teoria espiral, discutida a seguir: “... deve abranger não somente o ensino de 

música nas escolas e universidades e aulas de professores mas também o trabalho de outras 

pessoas que facilitam o acesso de pessoas à música ... (SWANWICK, 2008, p.6)”. Para ele, o 

ensino musical não significa uma mera transmissão de cultura, mas um comprometimento 

com as tradições em um caminho vivo e criativo das diversidades. Swanwick ao propor a 

teoria do espiral do desenvolvimento musical não se contradiz com Piaget quanto a 

progressão nas suas fases de desenvolvimento; e sim, reforça as ocorrência e mudanças de 

comportamento nas diferentes etapas de vida da criança.  Segundo o autor, o primeiro 

território é o material dividido em sensorial e manipulativo, que vai das crianças de 0 a 4 

anos; o segundo é o da expressão, que vai da faixa de 5 a 9 anos; o terceiro é o da forma, 
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dividido em especulativo e idiomático, na idade de 10 a 15 anos. Finalmente, o quarto 

território, na idade dos 15 ou mais, consiste do simbólico e sistemático. A partir dessas 

premissas, propôs um processo de aprendizagem baseado no modelo T.E.C.L.A (Técnica, 

Execução, Composição, Literatura e Apreciação), que consiste em trabalhar os conteúdos de 

forma vinculada, favorecendo ao desenvolvimento cognitivo integral (não dividido). 

 

Vide o Quadro 3 abaixo, que demonstra o Modelo T.E.C.L.A. 

 
                             Quadro 3- Retirado da internet-prolicenmus.ufrgs.br 

 

Neste contexto de conceitos e modelos sobre o desenvolvimento cognitivo musical, 

Serafine, apud Leão (2009), procurou identificar os processos cognitivos implicados no 

pensamento musical; e Gardner discorreu sobre os símbolos, da mesma forma, contribuindo 

para a literatura da área. Podendo-se concluir que: 
 
...o desenvolvimento cognitivo se dá de maneira continua, cumulativa, 
gradual pela conservação, recorrência que tende à complexidade, à medida 
que o tempo passa para o sujeito que evolui. Onde há a impossibilidade de 
criar em um dado nível, acontece a ultrapassagem e num outro surge o 
possível (LEÃO, p. 82/83, 2009). 
 

 

 FIGUEIREDO (2001) afirma que hoje se sabe que somos musicais. A autora diz que 

“...o cérebro mostra que o simples fato de fazer música muda seu aspecto e suas funções [...] 

levam à mudanças no desenvolvimento do sujeito e que também há estímulos no meio 

educacional com ganhos cognitivos (FIGUEIREDO, 2001, p.40). Observa-se diante dos fatos 
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que a educação musical pode trazer benefícios às crianças em idade escolar na área cognitiva 

melhorando a atenção, o ritmo, a organização espaço-temporal, a percepção auditiva; e 

também, pode reduzir o estresse e a ansiedade. São inúmeros os benefícios que a música 

reserva ao indivíduo que apenas merece ter a possibilidade de ter acesso à ela desde a 

infância. A psicologia da música e a psicologia cognitiva podem ser referências para o 

educador, já que se entrelaçam nas questões ligadas à mente, aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 Em uma pesquisa sobre cognição musical, Leão (2009) afirma que: “...através dos 

processos criativos, o sujeito constrói sua cognição musical, ao mesmo tempo em que constrói 

sua cognição de outros conteúdos (LEÃO, 2009, p. 71)”. Esta pesquisa baseou-se na hipótese 

de que há a construção do conhecimento musical, engendrado por que o sistema cognitivo do 

indivíduo está sujeito a constante equilibração, preenchendo lacunas e exercitando possíveis. 

Portanto, existe cognição musical do sujeito em desenvolvimento e devem ser consideradas as 

atividades que levam à aprendizagem, pois que estas são evidências de que a cognição 

musical ocorreu. 

 Para exemplificar, na pesquisa acima citada, foram idealizados três grupos: o primeiro 

grupo levou ao estudo da construção do conhecimento, através da linguagem; discutiu-se a 

evolução do pensamento criador, em situação musical, com fundamentação em Piaget. Foram 

observados e analisados duas culturas diferentes: a americana e a brasileira; com a conclusão 

de que os critérios encontrados foram similares e independentes de interferência cultural; pois 

a música foi utilizada como técnica que possibilitou a expressão do pensamento infantil na 

resolução de problemas. 

 No segundo grupo, estudou-se crianças de 4 a 13 anos, através do desenho intitulado a 

Evolução ao Pensamento Criativo. Realizado no antigo Instituto de Artes da UFG, aos 

sujeitos foi dado um tema. Deixou-se que os sujeitos estivessem livres para a criação do 

desenho. Concluiu-se que o sujeito partiu do que já sabia e acrescentou o novo.  

 No terceiro e último grupo, focou-se no desenvolvimento cognitivo musical ao se 

analisar a expressão musical pela improvisação rítmica e melódica, com a faixa etária de 4 e 

13 anos. Investigou-se como se deu a evolução da cognição musical e do pensamento criador 

musical. Procedeu-se entrevistas com os sujeitos e foram coletados os dados das 

improvisações melódicas e rítmicas. Estas foram analisadas conforme as idades, tendo-se 

como resultado final: que nem todos os sujeitos atingem, na mesma idade, o mesmo nível de 
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desenvolvimento e que o grau de desenvolvimento dependerá da percepção das influências do 

meio físico e sociocultural a que pertence (LEÃO, 2009, p.75). 

Pelo trabalho realizado de análise nos grupos diferenciados pode-se dizer que, ao 

longo do desenvolvimento, o sujeito apresenta estruturas cognitivas musicais qualitativamente 

diferentes, além de possuir estágios, um nível de desenvolvimento psicológico; e que, apesar 

das características individuais, preparam o sujeito para o nível seguinte de desenvolvimento. 

 

3.4 - APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO E CRIATIVIDADE 

 

O que estes três temas têm em comum é que, sob a perspectiva da psicologia 

cognitiva, tanto a aprendizagem como o desenvolvimento cognitivo musical dependem da 

criatividade. O sujeito aprende e se desenvolve musicalmente quando a ele é providenciado 

um meio musical favorável `a criação do conhecimento musical, `a composição e `a 

improvisação com seu corpo e movimento, em sala de aula. O papel de intermediário do 

professor é imprescindível. 

Nesta pesquisa, a proposta de estratégias para o ensino música no 1º ano do ensino 

fundamental, que propôs vivência musical para uma escola regular, baseia-se nestes 

pressupostos. Segue, abaixo, alguns conceitos resultantes de pesquisas recentes, sobre 

aprendizagem, desenvolvimento e criatividade; que servem de base para a proposta desta 

pesquisa. 

Aprendizagem musical tem sido estudada, observadas as diferentes faixas etárias, 

que de uma forma ampla engloba estudos de atenção e memória em bebês até a fase adulta, 

com inclusive resultados na terceira idade. Estudos de Vieira, Bertunes, Santos, Costa, foram 

organizados por Leão (2013) em livro; tratam de mostrar que a aprendizagem musical ocorre 

quando as metodologias de ensino, a criatividade e propostas de novas estratégias de ensino 

são encaminhadas.  

Para Vieira (2013), que estudou a influência da música na aprendizagem da leitura, a 

aprendizagem musical ocorre se vinculada à aprendizagem da leitura, e vice-versa: 

“Considera-se que a experimentação promoveu mudanças no processo de leitura e na 

capacidade musical; e que a utilização da música no processo de alfabetização facilita o 

aprendizado da leitura (Vieira, et all., 2013, p. 18).  

Para Bertunes (2013), que investigou um procedimento metodológico de pesquisa em 

educação musical na banda, observa que a aprendizagem ocorre através de evidências do 
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desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras: “Parece que se pode afirmar deste 

estudo que a banda possibilita o desenvolvimento dos elementos musicais, das habilidades 

cognitivas e motoras. E no mínimo, transforma os alunos em ouvintes de música, desejosos de 

continuarem a praticarem musica de conjunto (BERTUNES, et all., 2013, p. 47). 

Para Santos (2013), o sujeito consegue aprender choro no instrumento Flauta Doce. 

Seu estudo trata de uso de técnicas que promovem a performance: 

 
Esta análise dos dados demonstrou que o estudo da Flauta Doce pode ser 
prazeroso e leva à aprendizagem musical. [...] O trabalho não é unicamente 
uma inovação na área de Flauta Doce, mas também outras áreas como: a 
educação musical, o ensino coletivo de instrumento, a prática da 
memorização e improvisação na performance, e a importância do palco 
(SANTOS, et all., 2013, p. 56). 

 

Para Costa (2013), que estudou como ocorre o pensamento criador em improvisação 

de adultos, a aprendizagem de adultos ocorre:  

 
A partir de uma proposta que vê um sujeito adulto como um ser capaz de 
realizar e aprender, foi proporcionado uma vivência que desse a ele a chance 
de avançar em suas capacidades durante o programa, possibilitando uma 
experiência que correspondesse às expectativas de cada um, pois foram 
tratados como adultos, o que os levou a responderem como tal (COSTA, et 
all., 2013, p. 82). 

 
O desenvolvimento cognitivo musical é área da psicologia educacional, da psicologia 

da música e disciplina obrigatória dos currículos de formação de professores de música. Há 

que se entender como a criança e o adulto se desenvolvem musicalmente para que se possa 

estabelecer objetivos e estratégias de ensino/aprendizagem, tendo em vista ‘por que o sujeito 

aprende’ e ‘por que não aprende música’ e ‘como aprende nas diferentes etapas de sua vida’. 

O trabalho de Costa (2013), citado acima demonstra a importância de se estudar o 

desenvolvimento cognitivo musical.  

A criatividade, pode ser ensinada e é estudada como habilidade e/ou vivência inerente 

ao sujeito que aprende e ensina música. Os precursores do ensino da música apresentam 

metodologias que têm implícitas as atividades que estimulam e promovem a criatividade. Os 

resultados das pesquisas mostram a indissociabilidade entre o professor de música e o 

professor criativo. O trabalho de final de curso intitulado ‘Criatividade: o papel do educador 

musical e o processo e ensino criativo’, defendido na EMAC/UFG, por Siqueira trata-se de 

pesquisa que analisou o educador musical e o processo de ensino criativo, indicando as 



 
 

54

características deste ensino e como o educador contribuiu para com o processo de 

aprendizagem e criatividade do aluno. Segundo o autor, a criatividade já vem sendo estudada 

como disciplina nos cursos de psicologia educacional, o que resultou várias pesquisas na área, 

tais como os de Alencar, 1986 e Figueiredo, 1999. Com o objetivo de mostrar que a 

criatividade representa um papel fundamental na aprendizagem musical, analisou-se um 

Corpus de Dados de 55 alunos que se submeteram às aulas de Metodologia da Atividade 

Criadora (MAC). Respondeu-se `as seguintes perguntas: 1 – Como ser um professor criativo e 

despertar o interesse musical dos alunos? 2 – Professores que propõem aulas de vivência 

criativa auxiliam o desenvolvimento criativo e o sucesso do aluno, como? e 3 – Professores de 

música criativos conseguem que resultados de aprendizagem? Os dados indicam ser 

indissociável o ensino da música e o ensino criativo.  

Para o autor (SIQUEIRA, 2013):  

                                     Mais precisamente, os dados analisados mostram a importância do ensino da 
criatividade e de suas metodologias. E que o processo de ensino criativo 
atende aos anseios dos professores. Na área específica da música, torna-se 
necessário e parece imprescindível o papel do educador musicalmente 
criativo na promoção da aprendizagem musical (SIQUEIRA, LEÃO. 2013, 
p. 17). 

 
Pensa-se que o ensino musical criativo conduzido desta forma, pode promover a 

cognição musical de maneira mais eficiente.  Este ensino pode, ainda, promover a preparação 

para a prática criativa na área de música. Na vivência musical, tem-se demonstrado que há 

indicativos de que é indissociável a prática do ensino musical da prática criativa. As aulas em 

que é proposta a improvisação, a palavra cantada e a mobilidade corporal, pratica-se esta 

combinação: música e criação pela ação. Esta é a conclusão e contribuição que o estudo 

citado acima traz como legado para a comunidade artístico/ científica, na área do ensino e 

aprendizagem musical criativa. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA – AÇÃO: VIVÊNCIA MUSICAL EM UMA 

ESCOLA REGULAR  

4.1 METODOLOGIA  

Este capítulo trata de explicar a metodologia de pesquisa utilizada, os procedimentos 

para a coleta de dados, a descrição do local onde aconteceram as aulas, o perfil dos sujeitos 

que dela participaram, a autorização do CEP – Comitê de Ética que autorizou a coleta de 

dados e o início dos procedimentos; o estabelecimento dos Critérios para a Análise dos Dados 

(a partir do suporte teórico, a saber; 1 – Aspectos Cognitivos; 2 – Aspectos Afetivos; 3 – 

Aspectos Psicomotores;  4 – Aspectos Intelectuais; 5 – Aspectos Atitudes, Habilidades; e 6 - 

Aspectos  Relações Interpessoais.  Finalmente, trata de apresentar os Planejamentos das Aulas 

(vivências musicais) e, logo na sequência, os Protocolos de cada uma destas aulas.  

 

A metodologia trata de enfocar os procedimentos da pesquisa-ação que foi realizada 

em uma escola pública estadual localizada no setor Leste Universitário, na cidade de Goiânia 

onde foram realizadas sessões/aulas com o 1º ano do Ensino Fundamental no período 

vespertino na instituição referida. 

Após a explicação à direção da instituição de ensino e aceite por sua parte esperou-se 

apenas a aprovação do comitê de ética para começar a gravar as sessões/aulas da pesquisa-

ação pois as sessões iniciaram-se com o inicio do período letivo dos alunos para que se 

pudesse aproveitar ao máximo o período de coleta. 

 Com a aprovação do comitê de ética pôde-se gravar as sessões aulas e tirar algumas 

fotos da instituição de ensino para futura analise de material coletado. A instituição possui 

apenas uma turma de 1º ano no turno vespertino com um número de 30 alunos matriculados. 

Os alunos possuem a idade de 6 anos e meio a 7 anos, alguns são oriundos de creches outros 

estavam tendo o primeiro contato com a escola. Existia um aluno com síndrome de Down que 

sempre era acompanhado por uma professora de apoio, ele apenas observava as sessões/aula e 

a sua professora além de observar participava incentivando-o a participar mas o mesmo 

possuía respostas lentas ou na maioria das vezes nada fazia. 

Colocou-se os alunos distribuídos na sala para o trabalho de vivencia na qual utilizou-

se uma câmera de vídeo Sony modelo DCR-SX20 para gravação e observação dos alunos 

numa posterior fase do trabalho. 
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A escola, instituição pública de ensino regular que segundo a lei 11.769/08 propõe o 

ensino de música na escola como direito de todos, localiza-se no setor Leste Universitário, 

possui 13 salas de aula que comportam de 30 a 35 alunos, dois pátios médios: um com 

cobertura e outro aberto, uma biblioteca que serve como sala de professores também, uma 

secretaria, uma sala de direção e uma sala para coordenadoras e agente de merenda além de 

servir como sala de reunião com pais e alunos, e possui uma cantina. Além disso, a escola 

estava em reforma no inicio do ano letivo ficando assim por três meses, com o pátio coberto 

cheio de material e impossibilitado de utilização. 

      
Figura 10- Corredor reformado 

 

 
Figura 11 - Pátio coberto –em reforma 
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Figura 12- Biblioteca antes da reforma 

 

 
Figura 13- Corredor externo já reformado 
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Figura 14- Pátio externo – sem cobertura 

            
           Figura 15- corredor em reforma 
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Figura 16- Armário de música 1- processo de reforma 

 

 
Figura 17- Pátio coberto em reforma 

 

O que é pesquisa-ação? Segundo Thiollent (2011):  

 

...a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p.20). 
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 Para Thiollent (2011, p.21) a pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando 

houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob a 

observação, com ações de caráter prático. 

 Já para Medeiros (2006) a pesquisa-ação talvez seja a mais conhecida das pesquisas 

qualitativas. Segundo Simon, apud MEDEIROS (2006), este termo foi proposto pelo 

psicólogo social Kurt Lewin, “para identificar uma forma de prática investigativa na qual os 

grupos de pessoas organizavam suas atividades com o objetivo de melhorar suas condições de 

vida e aprender com apropria experiência, atendendo a valores e fins compartilhados”. 

 Segundo Medeiros (2006): 

 

...a pesquisa-ação é organizada em quatro fases: planejamento, atuação, 
observação e reflexão. A pesquisa-ação é bastante utilizada nos trabalhos de 
natureza crítica devido a seu compromisso com a transformação, uma vez 
que papel do pesquisador é viabilizar avanços para o grupo estudado. Pela 
própria definição apresentada o leitor pode perceber que este é um método 
com o qual se pode buscar uma transformação imediata da realidade, uma 
vez que durante o processo de investigação, o pesquisador através da 
reflexão com o grupo, é capaz de promover mudanças significativas 
(MEDEIROS, 2006, p.52). 

 
Mediante a pesquisa-ação proposta por Medeiros seguiu-se os trabalhos na escola 

regular escolhida para a pesquisa-ação. Inicialmente na fase de planejamento das atividades 

ocorreu a coleta de dados bibliográficos de livros, periódicos, monografias na área de 

educação musical, educação e desenvolvimento cognitivo para se entender quais 

procedimentos realizar e como ministrar a aula de forma a integrar a criança ao meio musical. 

As aulas seguiram um modelo de iniciação com a acolhida através de uma música de chegada, 

no caso uma de boa tarde, seguida de uma atividade corporal/musical teórico e/ou prática e a 

finalização com apreciação de música clássica para relaxamento.  

Selecionou-se o grupo que iria participar como sendo o 1º ano do Ensino Fundamental 

porque segundo estudos de educadores musicais quanto mais cedo começar os estudos 

musicais melhor. Para tanto, Gainza (1977) enfatiza que: 

 

 Nenhuma época é mais favorável que os três primeiros anos de vida para 
equilibrar e harmonizar as tendências naturais das crianças através da 
educação integral que lhes ofereça múltiplas oportunidades de 
desenvolvimento e de sensibilidade (GAINZA, 1977, p.40). 
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 Já Kodaly dizia: “...a iniciação musical devia começar nove meses antes do 

nascimento (PAZ, 2000, p. 263)”. 

Kodaly tinha posições bem distintas da maioria quando se referia à alfabetização 

musical (MARIANI, 2011):  

   

Em seu pensamento filosófico contempla a música como pertencente a todos 
e como parte integrante da cultura do ser humano, as aulas de música devem 
ser regularmente oferecidas nas escolas, de modo a propiciar o apreciar e o 
pensar musical, tornando a alfabetização e as habilidades musicais parte da 
vida do cidadão (MARIANI, apud MATEIRO e ILARI, 2011, p.57). 

 

Já para Dalcroze a sala de aula constituía-se num grande desafio:  

 

...levar a arte para a sala de aula, transcender os meios educativos e 
transformar a aula de música em momentos poéticos... pois estuda com 
seriedade as diferentes linguagens artísticas... acredita que a fusão entre a 
música, palavra e gesto, não seria possível sem uma educação musical. 
(ibid., p.30, 31). 
 
 

 
Com a proposta de levar música na escola regular os responsáveis foram contatados e 

se conversou explicando a situação da pesquisa-ação tendo a concordância dos pais, e direção 

escolar. Em seguida foram realizados os planos de sessões/aulas onde consistia de etapas: 

primeiramente uma acolhida quando os alunos chegavam na sala de aula, trazidos do pátio 

pelo pesquisador após cantar o Hino Nacional já que era costume da escola toda segunda-feira 

cantar o hino, recepcionando-os com músicas de boa tarde e outras que contivesse 

movimentos corporais e uso da voz; seguia-se com uma atividade proposta de cunho prático e 

ou escrita tendo por base os parâmetros curriculares nacionais e a Matriz curricular do estado 

de Goiás. 

A matriz tem como foco o aluno, com sua cultura e adentrando ao mundo música 

novo, onde traz como conceitos: a estruturação e arranjos; as formas de registro; e os 

parâmetros do som; como eixo temático traz o Eu que se interligam as fases de 

desenvolvimento de Piaget já discutidas; inclui várias modalidades de música e uma 

abordagem metodológica que preza pela compreensão critica; a contextualização e a 

produção. Para mais no termino da aula utilizava-se uma música clássica ou lenta para 

relaxamento em despedida da aula. 
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As aulas eram planejadas de acordo com a receptividade dos alunos ao tema escolhido, 

e intensificadas a medida que iam evoluindo além de sempre ser revisada a matéria anterior , 

que predominantemente foram os parâmetros sonoros, ritmo, pulso, as cantigas de roda, a voz, 

notas musicais, figuras e pausas, com o objetivo de realizar atividades lúdicas sem nome de 

figuras nem parâmetros apenas através da vivencia dos mesmos buscando a percepção de 

aprendizagem dos alunos quanto aos assuntos propostos, como eles ouviam, sentiam, se 

conseguiam realizar os ritmos, se era interessante, se cantavam as músicas, se conseguiam de 

alguma forma deixar a música fazer parte da vida escolar dos mesmos propiciando ainda uma 

maior sensibilização, e segundo Leão (2009)  “ a atividade musical [...] leva à experiência e 

resulta na aprendizagem pela ação... (LEAO, p. 84)”. 

Um júri foi definido para analisar as aulas gravadas e observar se ouve a aprendizagem 

musical e cognitiva, os jurados foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios: a área 

de atuação: Música, Educação e Saúde; se já haviam trabalhado com crianças, e procurou-se 

profissionais mais experientes com mestrado ou doutorado. Entregou-se ao primeiro jurado 

Dvd’s com as gravações das aulas para que pudesse analisar; para o segundo jurado entregou-

se um HD externo para que pudesse utilizar seu net book para analisar e o terceiro um pen-

drive com todos os vídeos e fotos utilizadas. Após suas análises e constatações far-se-á o 

cruzamento dos dados que consistirá na apreensão dos elementos essenciais detectados nos 

protocolos e das possíveis aprendizagens observadas, procurando evidenciar os principais 

desafios pedagógicos encontrados no trabalho docente e propor talvez soluções para uma 

melhor prática musical. 

Para a etapa de análise dos dados estabeleceu-se Critérios para a Análise dos Dados 

(a partir do suporte teórico, a saber; 1 – Aspectos Cognitivos; 2 – Aspectos Afetivos; 3 – 

Aspectos Psicomotores; 4 – Aspectos Intelectuais; 5 – Aspectos Atitudes; 6 - Aspectos 

Habilidades; e 7 - Aspectos Relações Interpessoais. As definições destes 7 critérios serão 

apresentadas detalhadamente no capítulo 5, que trata da Análise dos Dados. Cada um desses 

aspectos serão observados nos protocolos e na análise do júri, uma vez processada a relação 

entre estes dados, para que se chegue aos elementos importantes que definem e explicam a 

vivência musical realizada na escola. 
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4.2 AULAS PROGRAMADAS E PROTOCOLOS 

 

Seguem abaixo as aulas programadas com o 1º ano do ensino fundamental e os 

respectivos protocolos. Tratam-se de 19 aulas e seus respectivos protocolos. Serão descritos 

as partes que as compõem: 1 - Conteúdo, 2 - Objetivo Geral, 3 - Expectativas de fixação de 

aprendizagem, 4 - Estratégias de ensino, 5 - Conceitos utilizados; e 6 - Avaliação.  Após estas 

partes, aparece neste texto, para cada aula, o seu respectivo Protocolo. 

 

1ª AULA: 04 DE FEVEREIRO DE 2013    

 

CONTEÚDO:  

• Pulso e Ritmo; 

OBJETIVO GERAL: 

• Interação da criança com o mundo da música descobrindo o pulso interno do corpo. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno possa interagir com seus colegas e professora utilizando a voz; 

• Espera-se que o aluno possa descobrir o pulso do seu próprio corpo e da música; 

• Que o aluno possa executar o ritmo identificando a parte forte do tempo. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Em acolhida ao aluno o professor canta uma música que seja atraente e informativa 
para o momento: Boa Tarde de Thelma Chan, na qual as crianças fazem gestos de acordo com 
a letra da música e no final abraçam-se umas as outras. Música: Boa Tarde 

Dm         D/C     G/B 
Boa tarde como vai você 
Em/G              G/A       D 

Meu amigo como é bom te ver 
A                 D    D/C          G/B 
Palma   Palma   Mão com Mão 
Em                 A        A7     D 
Agora um abraço de coração 

 

• Colocando a mão no coração o aluno deve perceber que seu coração bate a um pulso 

constante, assim pede-se a este que imite o som das batidas do coração com alguma 

sílaba que pode ser tum tum; 
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• Colocar uma música com pulso regular e pedir para o aluno acompanhar este pulso 

batendo as mãos na perna juntamente com o professor que deve ser espelho do aluno 

até ele conseguir internalizar o processo e fazer sozinho conforme explicação do 

professor; 

• Ainda utilizando o pulso fazer que com os alunos falem seus nomes batendo o pulso 

com uso de dois dedos da mão direita na palma da mão esquerda, mantendo as batidas 

constantes onde a parte forte será realizada junto com o nome na palma da mão, para 

tanto utilizou-se o livro Batuque Batuta 1 de Márcio Coelho Fxs. 2 e 3. Esta atividade 

pode ser repetida mais de uma vez. 

CONCEITOS UTILIZADOS: 

• Parâmetros do som: intensidade.  

• Ritmo. (Dalcroze) 

AVALIAÇÃO 

• Será realizada mediante a observação da execução das atividades propostas na prática. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 1 - DIA 04/02/2013 

 

• No total eram 30 alunos frequentes conforme lista de frequência da escola. 

• Nesta aula as crianças começaram ainda tímidas pois o professor estava adentrando em 

um mundo ainda desconhecido, sem saber qual contato estas crianças haviam tido com 

a música na escola, ou mesmo em sua existência, porem as crianças gostaram e 

realizaram as atividades propostas mesmo que com certa timidez por parte de alguns. 

• Para diagnostico inicial, este foi o dia de conhecer o aluno já que a turma se dividia em 

crianças que passaram por uma instituição de ensino: creche (11) e crianças que 

estavam indo a escola pela primeira vez (19). Sendo assim o professor teve o objetivo 

primeiro de conquistar seu público alvo chegando o mais próximo da realidade de seu 

aluno utilizando a ludicidade para que as aulas de fato acontecessem, e também teve o 

papel de agente integrador em um espaço que se chama sala de aula. 

 

 2ª AULA: 18 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

CONTEÚDO:  

• Rimo; 
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• Parâmetros de som- altura; 

• Cantigas de roda. 

OBJETIVO GERAL: 

• Despertar na criança o entendimento de ritmo e a percepção auditiva de diferença na 

altura das notas. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno possa ainda recordando sobre ritmo possa executar os seus 

próprios nomes numa dada métrica;  

• Espera-se que o aluno possa descobrir o pulso do seu próprio corpo e da música; 

• Que o aluno ao escutar algum som musical possa dizer se é igual ou diferente o som 

executado ou ainda o conceito de grave ou agudo inicialmente utilizado com a 

nomenclatura de fino ou grosso. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Esta aula não pode ser gravada ainda pela falta de autorização dos pais ou 

responsáveis. 

• Em acolhida aos alunos cantou-se a música Boa Tarde da Thelma Chan; 

Música: Boa Tarde 

Dm         D/C     G/B 
Boa tarde como vai você 
Em/G              G/A       D 

Meu amigo como é bom te ver 
A                 D    D/C          G/B 
Palma   Palma   Mão com Mão 
Em                 A        A7     D 
Agora um abraço de coração 

 

• Utilizando o livro Batuque Batuta 1 de Márcio Coelho fxs. 2 e 3 dar continuidade ao 

trabalho do tempo forte utilizando dois dedos da mão direita para bater na palma da 

mão esquerda falando o seu nome recapitulando sobre pulso e ritmo da aula anterior; 

• Trabalhar a percepção de altura grave e agudo com a brincadeira do vivo ou morto 

trocando as palavras por sons ainda referindo-se a fino/agudo no qual as crianças 

ficam em pé no agudo ou fino e no grosso ou grave as crianças agacham, chamando a 

brincadeira de morto e vivo musical; 
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• Dizer às crianças que ira tocar dois sons e eles através da audição deverão perceber se 

são iguais ou deferentes respondendo igual para o mesmo som e diferente para sons 

opostos; 

• Utilizando setas ou traços cantar sons diferentes e perguntar se é o mesmo som, diante 

disso explicar que se o som ouvido for grosso ele vai para baixo (indicar com uma 

seta) e se for fino vai para cima, sobe. Não é necessário dizer o nome da nota apenas 

emitir o som correspondente a ela ou a outra nota que desejar. 

EX.                                                            

                         SOL                                SOL 

 

 

MI        MI                                             MI     

 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Ritmo; 
• Parâmetro do som: Altura (grave e agudo) e Intensidade. 

AVALIAÇÃO  

• Através da observação de como foram executadas pelos alunos as atividades 
propostas. 
 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 2 - DIA 18/02/2013 

 

1 - Como resultados obtidos as crianças conseguiram executar as atividades propostas em 

cantar a música da boa tarde; a brincadeira do vivo morto musical e reconhecimento dos sons, 

excerto o aluno P. C. que sentia-se envergonhado colocando as mãos no rosto ainda em 

processo de adaptação na classe, era um aluno que sempre chegava chorando à escola dizendo 

querer ir para casa, não aceitava ainda a escola e os novos colegas; 

2 - As crianças conseguiram dizer seus nomes com mais segurança, e também na maioria das 

respostas perceberam que o som ora era igual ora diferente, além de iniciar o processo de 

identificação do grave e agudo que esta presente no seu cotidiano. 

3 - Ainda nesta aula foi percebido que as atividades devem mudar constantemente pois as 

crianças neste dia não estavam querendo repetir algumas atividades. A agitação dos mesmos 

varia de acordo com os dias. Após este fato o professor pode terminar a aula com um 
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relaxamento, aqui no caso cantou-se a música de domínio popular Boi da cara preta apenas 

com voz à capela, a do professor. 

 
3ª AULA: 25 DE FEVEREIRO DE 2013 

CONTEÚDO 

• Parâmetros do som: altura, duração; 

• Ritmo com colcheias e semínimas; 

• Canções infantis. 

OBJETIVO GERAL 

• Fazer com que a criança perceba os diferentes sons emitidos em classe além de 

perceber e vivenciar no corpo as figuras musicais rítmicas. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno consiga interagir com os colegas quanto a aproximação entre 

eles, no tocar, no perceber-se num grupo; 

• Espera-se que o aluno perceba auditivamente a diferença entre as notas agudas e 

graves mesmo que ainda referindo-se a grosso ou fino ou se são notas de mesmo som; 

• Perceba que as figuras possuem tempos diferentes de execução através do corpo e da 

voz; 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Acolhida da criança com a música boa tarde da Thelma Chan, esta música se repete 

para aprendizado das crianças, além disso, sempre é feito movimento com esta música 

para que aja uma interação entre os alunos e o professor para com eles; 

Música: Boa Tarde 

Dm         D/C     G/B 
Boa tarde como vai você 
Em/G              G/A       D 

Meu amigo como é bom te ver 
A                 D    D/C          G/B 
Palma Palma   Mão com Mão 
Em                 A        A7     D 
Agora um abraço de coração 
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• Com a utilização do teclado tocar notas iguais e diferentes perguntando se eram graves 

ou agudas, depois se eram iguais ou diferentes; 

• Com a utilização do ritmo da semínima fazer os alunos baterem(percutirem) com uma 

mão na carteira falando a sílaba TÁ cada vez que aparecer um traço  |  |  |  | e a silaba 

TI TI correspondendo a colcheia mais rápida, quando aparecer dois traços com um 

tracejo em cima. São as figuras abaixo, mas sem o Neuma. 

                                         

• Retornar a atividade de sons agudos e graves onde o professor canta com a sílaba LA 

ou qualquer outra sílaba notas de alturas diferentes sempre em pares e pergunta ao 

aluno se o som subiu ou desceu. 

• Para finalizar de uma forma diferente ensinar a cantar e fazer os movimentos da 

música Movimentando (Vladimir Silva). 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Parâmetros do som: altura; duração; 

• Figuras musicais; 

• Canções infantis. 

AVALIAÇÃO 

• Feita mediante observação do aluno em executar as atividades propostas. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 3 - DIA 25/02/2013 

• Nesta aula começou -se a gravar as crianças que foram autorizadas pelos pais a execução da 

pesquisa-ação(21) sendo 9 a AG, o DA, a IZA, o JU, a MA. E, o P. C, o VI, e o WE não 

autorizadas pelos pais e dentre as que permitiram a filmagem 1 a LA que saiu da escola. 



 
 

69

• As crianças que não podiam ser filmadas foram colocadas de forma que a câmera posicionada 

fixamente não as pudesse gravar e não foi tirado o direito de interação das mesmas com sua 

turma apenas não seriam filmadas.  

• As crianças que foram filmadas ficaram empolgadas com a câmera e sempre queriam estar na 

frente dela olhando ou passando por elas mas no geral conseguiram realizar as atividades 

propostas mesmo que por imitação pela faixa etária. Quanto ao exercício de percepção das 

notas eles conseguiram de primeira encontrar essa diferença de altura e se era a mesma nota. 

Puderam também vivenciar no corpo as figuras musicais ritmicamente. 

 

4ª AULA: 04 DE MARÇO DE 2013 

CONTEÚDO 

• Parâmetros do som: altura, duração; 

• Ritmo com colcheias, semínimas e silêncio; 

• Notas musicais do3 a do4; 

• Canções infantis. 

OBJETIVO GERAL 

• Fazer com que a criança perceba os diferentes sons emitidos (altura) em classe, 

percebendo através do corpo as figuras musicais e o silêncio. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno consiga interagir com os colegas quanto a aproximação entre 

eles o tocar o perceber-se num grupo; 

• Espera-se que o aluno perceba auditivamente a diferença entre as notas agudas e 

graves mesmo que ainda referindo-se a grosso ou fino ou se são notas de mesmo som; 

• Perceba que as figuras possuem tempos diferentes de execução através do corpo e da 

voz agora com a introdução do silêncio; 

• Entender que existem notas musicais com as quais se compõe a música e que também 

existe o silêncio. 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Acolhida da criança com a música boa tarde da Thelma Chan, esta música se repete 

para aprendizado das crianças, com utilização de movimentos corporais; 

Música: Boa Tarde 

Dm         D/C     G/B 
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Boa tarde como vai você 
Em/G              G/A       D 

Meu amigo como é bom te ver 
A                 D    D/C          G/B 
Palma Palma   Mão com Mão 
Em                 A        A7     D 
Agora um abraço de coração 

 

 

• Brincadeira do vivo ou morto musical na busca da percepção do agudo e grave, ou 

seja, alturas diferentes; Uso do teclado para tocar as notas; 

• Executar com solfejo as notas musicais de dó3 a dó4 e depois cantar a música eu vi 

uma barata trocando a segunda estrofe por notas fazendo com que as crianças se 

familiarizem com elas e entendam ou comecem a entender que a música possui notas 

musicais. Pode ser cantada sem acompanhamento apenas a voz afinada pois assim o 

professor pode fazer em várias tonalidades mais agudas ou mais graves (Principio de 

Kodaly – usar a voz para cantar em qualquer altura) 

Eu Vi Uma Barata (Tema infantil) 

Eu vi uma barata,                                                    Eu vi uma barata, 

Na careca do vovô;                                                  Na cabeça  de _________; 

Assim que ela me viu                                               Assim que ela me viu 

Bateu asas e voou.                                                    Bateu assas e vou 

"Seu"Joaquim-qui-rin-quim,                                    Dó ré mi fá fá fá 

Da perna torta-ra-ta,                                                  Dó ré dó ré ré ré  

Dançando a conga-ra-ga,                                           Dó sol fá mi mi mi  

Com a Maricota-ra-ta.                                               Do ré mi fá fá fá 

• Executar ritmo de semínimas e colcheias introduzindo o silêncio com a pausa da 

semínima através da batida de palmas, depois com o andar e marchar em classe e 

sempre utilizando a voz e o corpo. Usando as sílabas para semínima TÁ e colcheia TI. 

Ex: 
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CONCEITOS  UTILIZADOS  

• Parâmetros do som: altura, duração; 

• Figuras musicais e pausas; 

• Canções infantis. 

 

AVALIAÇÃO 

• Através da observação da realização das atividades lúdicas propostas aos alunos. 

 
PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 4 - DIA 04/03/2013 

 

• As crianças gostaram muito de cantar nesta aula, elas gostam de fazer movimentos 

com o corpo e utilizar a voz então esta atividade voltada para o canto é bem tranquila 

de se realizar; 

• Foi percebido que as crianças que vieram de creche (11) possuem maior facilidade em 

realizar as atividades do que as que estão entrando na escola pela primeira vez sendo 

que a educação em creches é oferecida pela prefeitura da cidade e não sabendo o 

motivo pela qual estas crianças não foram a creche elas estão em um mundo 

totalmente novo, são crianças que iniciarão a alfabetização. Então algumas percebem 

mais facilmente como a GIO. a REB, a EMY. a JOR. a LA. , que outras a questão dos 

sons diferentes em altura e também cantam mais facilmente a escala de dó; 

• Segundo a nova Lei implementada na LDB 9.394/96, artigo 4º inciso I: a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma: a) pré-

escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio. No art. 29 da mesma diz que “A 

educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos em seus aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, complementando com a ação da família e da 

comunidade.” (Retirada da pagina da net: www.planalto.gov.br/ccivil no dia 

08/04/2013). 

 

5ª AULA: 11 DE MARÇO DE 2013 

CONTEÚDO 

• Movimentação corporal, postura e respiração (Dalcroze); 

• Ditado rítmico; 

• Ritmo com figuras colcheia e semínima, pausa da semínima; 

• Eco; 

• Manossolfa (kodaly); 

• Paisagem sonora. 

OBJETIVO GERAL 

• Identificar que o corpo pode realizar diferentes movimentos até se chegar a uma 

postura para respiração e canto além da percepção auditiva os diferentes ritmos, pausa 

e alturas. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno perceba que seu corpo pode realizar vários movimentos 

observando toda sua estrutura, além da respiração; 

• Espera-se que o aluno consiga diferenciar o som de figuras rítmicas e o silencio; 

• Cantar com movimentação a música da boa tarde da Thelma Chan: 

 
Música: Boa Tarde 

Dm         D/C     G/B 
Boa tarde como vai você 
Em/G              G/A       D 

Meu amigo como é bom te ver 
A                 D    D/C          G/B 
Palma Palma   Mão com Mão 
Em                 A        A7     D 
Agora um abraço de coração 

 
• Consiga executar o ritmo pedido pelo professor e os exercícios de ECO e 

improvisação. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 
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• Pedir para os alunos ficarem de pé e fazer movimentos com os braços na condução do 

ar na inspiração como se cheirasse uma flor e na expiração deixando o braço cair ao 

longo do corpo em movimentos sincronizados; 

• Identificar através do ditado rítmico que a professora esta executando ritmo com 

semínimas, colcheias e pausa de semínima, fazendo com as sílabas TÁ e TI, quando 

no silêncio apenas colocar o dedo na frente dos lábios indicando que não é para emitir 

som. 

Ex:  1- TÁ TÁ TÁ  TÁ ai escreve-se no quadro com os bastões  |  |  |  |   

       2- TI TI TI TI TÁ escreve-se no quadro também com os bastões    |  |   |  |   |  

• Executar o ritmo 1)  TÁ TÁ TÁ TÁ,   2) TI TI TI TI TI TI,  3) TITI TÀ TITI TÁ; com 

a mão batendo na carteira depois andando pela sala em fila e marchando , escrever o 

ritmo no quadro para visualização com bastões. Cantar a música marcha soldado 

também fazendo ritmo com os pés andando na sala para complementar a atividade de 

ritmo; 

• Trabalhar eco com as mesmas células rítmicas já apresentadas fazendo com que o 

aluno repita com a voz depois dar um determinado ritmo e pedir para que o aluno 

complemente improvisando batendo palmas ou como pé ou ainda com a voz. 

• Cantar as notas Sol e Mi fazendo a manossolfa e pedir para agacharem no Mi e 

levantarem no Sol. 

• Trabalhando a audição e o silencio foi pedido as crianças para ouvirem uma historia: 

A lagarta e a borboleta- Ruth Rocha e depois a música da história, quando terminasse 

eles desenhariam o que a paisagem ada história que foi complementada com a música. 

 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Movimento corporal e respiração por Dalcroze; 

• Manossolfa (Kodaly); Figuras e pausas; 

• Eco; 

• Ditado Rítmico. 

• Paisagem sonora. 

  

 AVALIAÇÃO 
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• Pela observação das atividades propostas e respostas dadas ao ditado rítmico que foi 

transportada para o quadro para visualização além do exercício sobre paisagem 

sonora. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 5 - DIA 11/03/2013 

 

• Neste dia a aula não foi tão produtiva :a escola estava passando por reformas, as 

crianças por medida de segurança só poderiam ir ao banheiro acompanhadas de uma 

pessoa responsável da escola que justamente na minha aula foi busca-las, atrapalhando 

assim o andar da aula, além disso a tomada da sala esta com problemas não fixa o plug 

para ligar o som nem o teclado precisando então colar fita adesiva para seu uso. 

• As crianças neste dia estavam agitadas o que prejudicou a aula, mas conseguiram fazer 

de forma inicial o ditado errando pouco e executando as figuras e pausas propostas, 

mas não foi feito registro, porém no exercício de improvisação de ritmos diferentes 

elas não entenderam a atividade fazendo apenas como ainda conhecem o ECO do 

professor, quanto a manossolfa eles visualizaram as notas, fizeram o gesto mas não 

fixaram ainda em mente. Por fim elas fizeram o desenho da proposta da paisagem 

sonora, pois gostaram muito de desenhar e colorir. Alguns dizima que não sabiam 

desenhar lagarta e nem borboleta então o professor foi incentivando a desenharem 

como acham que é pois dava liberdade as crianças que ainda não se sentiam presos a 

orientação de como fazer ou já trazer pronto para executar. 

 

6ª AULA: 18 DE MARÇO DE 2013 

CONTEÚDO 

• Movimentação corporal e postura (Dalcroze); 

• Canções infantis; 

• Instrumentos de percussão para crianças. 

• Parâmetro do som: timbre e intensidade 

OBJETIVO GERAL 

• Apresentar alguns instrumentos de percussão para identificação dos diferentes timbres, 

nomes e manuseio. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
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• Espera-se que o aluno movimente o corpo nos exercícios de aquecimento corporal e 

postural para depois cantar musica de introdução da aula; 

• Espera-se que o aluno identifique os instrumentos musicais de percussão através da 

sonoridade e do visual e que consigam realizar ritmos já estudados com os mesmos; 

• Que tenha memorizado as canções já apresentadas de iniciação da aula: a música da 

boa tarde; 

• Que o aluno perceba a diferença entre executar um som forte e um fraco com uso dos 

instrumentos musicais; 

EXTRATEGIAS DE ENSINO 

• Aquecimento do corpo com exercícios Dalcrozeanos de movimentação corporal e 

respiração; 

• Acolhida dos alunos com a música da Thelma Chan - Boa tarde; 

• Apresentação dos instrumentos de percussão, mostrando o instrumento, manuseando e 

depois passando de aluno em aluno para que os mesmos tivessem contato com os 

instrumentos; 

• Depois de mostrado todos os instrumentos entregar um a cada aluno e pedir para que 

executem o ritmo que já aprenderam com as sílabas TA e TI numa determinada 

sequencia escolhida pelo professor. Fazer isso mais de uma vez para a internalização 

da atividade com a criança. Exemplo realizado: 

1) TA TA TA TA/        2) TITI TITI TITI TA/ 
 3) TA TITI TA TA /     4)TITI TITI TA TA// 

• Cantar a música O coquinho da Acácia Picoli com uso dos instrumentos; 

• Por fim fazer um relaxamento com uma música instrumental clássica à critério do 

professor. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Instrumentos de percussão- nomes e manuseio; 

• Parâmetros do som: timbre; intensidade; 

• Manossolfa. 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação desta aula foi realizada mediante a observação de realização das 

atividades propostas pelos alunos. 
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PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA  6  - DIA 18/03/2013 

 

• Nesta aula foi realizada o aquecimento corporal juntamente, com o vocal cantando a 

música da Boa tarde da Thelma Chan, apresentou-se os instrumentos aos alunos que 

ficaram eufóricos(todos) por estar conhecendo e tocando algo que ainda não havia 

sido oportunizado a seu conhecimento, trabalhou-se então a nomenclatura e repetição 

dos nomes; quando ao tocar trabalhou-se a intensidade forte e fraco para uma 

diferenciação de percepção e o manuseio do instrumento. 

• Tocou-se ainda utilizando os instrumentos a música o coquinho de Acácia Picoli 

(2010) que possui a ideia de figuras colcheias ligadas nas sílabas TUM, TÁ; Foi 

pedido as crianças que tocassem nas sílabas Tum Ta e que quando fosse o verso elas 

apenas cantassem. Elas gostaram de realizar esta atividade, se confundiram no 

começo, mas como foi repetida elas melhoraram seu desempenho após o entendimento 

e internalização da atividade. 

 

O COQUINHO 

TUM, TA, TUM, TA, faz um barulhinho. 

TUM, TA, TUM, TA, é o som do coquinho. 

TUM, TA, TUM, TA, veja como eu faço. 

TUM, TA, TUM, TA, dentro do compasso. 

 

• A aula foi finalizada com a música do Toquinho: Valsa para uma menininha, onde 

todas as crianças baixaram a cabeça nas suas mesas e ficaram em silêncio. 

 

Valsa Para Uma Menininha (Toquinho)  

Menininha do meu coração 

Eu só quero você a três palmos do chão. 

Menininha não cresça mais não, 

Fique pequenininha na minha canção. 

Senhorinha levada, batendo palminha, 

Fingindo assustada do bicho-papão. 

Menininha, que graça é você, 

Uma coisinha assim, começando a viver. 



 
 

77

Fique assim, meu amor, sem crescer, 

Porque o mundo é ruim, é ruim, e você 

Vai sofrer de repente uma desilusão 

Porque a vida somente é seu bicho-papão. 

Fique assim, fique assim, sempre assim 

E se lembre de mim pelas coisas que eu dei. 

E também não se esqueça de mim 

Quando você souber, enfim, 

De tudo que eu guardei. 

 

7ª AULA: 25 DE MARÇO DE 2013 

CONTEÚDO 

• Movimentação corporal (Dalcroze); 

• Canções infantis; 

• Brincadeiras musicais do Palavra Cantada; 

• Notas musicais; 

 

OBJETIVO GERAL 

• Proporcionar ao aluno o conhecimento e visualização de várias brincadeiras musicais, 

instrumentos musicais, canções infantis e movimentações de pessoas conforme a 

música. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno cante as músicas já aprendidas como de inicialização da aula e 

façam movimentos corporais que vivenciem essas musicas; 

• Espera-se que o aluno fixem a atenção no dvd do grupo Palavra Cantada observando 

as brincadeiras musicais, as canções do grupo e que perguntem se não entendem algo; 

• Se possa realizar alguma das brincadeiras com as crianças que foram vistas no vídeo:  

representar com uso do corpo a música o caramujo e a saúva e a música a barata diz 

que tem. 

EXTRATEGIAS DE ENSINO 

• Acolhida dos alunos com a música da Thelma Chan - Boa tarde; 
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• Apresentação do dvd aos alunos explicando o que iriam assistir, colocou-se então o 

dvd e se deixou por algum tempo executando e quando chegava a parte da música 

caramujo e a saúva tentava-se imitar os gestos, assim como na música da barata. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Instrumentos musicais - timbre; intensidade; forma; 

• Movimento corporal- ritmo; 

• Notas musicais. 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação desta aula foi realizada mediante a observação de realização das 

atividades propostas pelos alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA -  7 DIA 25/03/2013 

 

• Nesta aula, que não foi gravada para observação da reação de comportamento dos 

alunos sem o uso da câmera, foi realizada o aquecimento corporal juntamente, com o 

vocal cantando a música da Boa tarde da Thelma Chan, depois se colocou o vídeo do 

Palavra Cantada explicando que era um dvd para assistir com muitas músicas e 

brincadeiras musicais que poderiam ser realizadas; 

• Notou-se pela pergunta de um aluno que os alunos mesmo que nas séries iniciais estão 

acostumados a escrever ou realizar atividades que envolvam muito a escrita, até por 

que está ocorrendo o processo de alfabetização e aprendizado da leitura e escrita, 

então o P.H perguntou: -Professora nós vamos usar o caderno de música hoje? A 

resposta foi – Não, então ele retrucou: - Quando a gente vai usar o caderno de 

música? Pois havia sido pedido no inicio do semestre letivo. Outra aluno a RHA. 

Perguntou: - não vai ter aula de música hoje professora? Perguntou assim porque 

estávamos vendo um vídeo com brincadeiras musicais e ela não havia entendido que 

assim seria uma aula de música também. 

• Não foi colocado o vídeo inteiro pois algumas crianças já se mostravam impacientes 

enquanto outras poucas: a REB, A EMY, O ART, A AMA, queriam assistir. Então 

finalizou-se o vídeo e o professor cantou com as crianças a música Eu Vi Uma Barata 

(Tema infantil) brincando com os nomes das crianças e as notas musicais, neste 

momento eles se sentiram muito bem, ficaram felizes ao se dizer seus nomes se 

sentiam valorizados e encaixados no ambiente em que se encontravam. 
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Eu Vi Uma Barata (Tema infantil) 

Eu vi uma barata,                                                      Eu vi uma barata, 
Na careca do vovô;                                                   Na cabeça  de _________; 
Assim que ela me viu                                               Assim que ela me viu 
Bateu asas e voou.                                                    Bateu assas e vou 

"Seu"Joaquim-qui-rin-quim,                                     Dó ré mi fá fá fá 
Da perna torta-ra-ta,                                                  Dó ré dó ré ré ré  
Dançando a conga-ra-ga,                                           Dó sol fá mi mi mi  
Com a Maricota-ra-ta.                                               Do ré mi fá fá fá 

 

8ª AULA: 05 DE ABRIL DE 2013 

CONTEÚDO 

• Movimentação corporal (Dalcroze); 

• Canções infantis; 

• Ritmo, altura- parâmetros do som; 

• Agógica - staccato e legato. 

• Escala musical: DÓ maior ascendente e descendente 

 

OBJETIVO GERAL 

• Perceber a diferença de altura entre as notas musicais                                                                       

além de realizar um determinado ritmo corretamente. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno perceba auditivamente que cada som é diferente e pode ser 

emitido ligado ou desligado (staccato); 

• Através da audição da música: Pomar do grupo Palavra Cantada e uso de hashis para a 

percussão da mesma os alunos percebam que podem realizar várias coisas ao mesmo 

tempo: cantar e percutir a música no ritmo; 

• Cantar as notas musicais ascendentes e descendentes e através de exercício escrito 

fazer uma associação entre nota e cores; As cores utilizadas são baseadas no Livro: 

Encantando com a música, Volume 1 de Acácia Picoli(2010). 

 

EXTRATEGIAS DE ENSINO 

• Acolhida dos alunos com a música da Thelma Chan Boa Tarde e Movimentando 

(Vladimir Silva): 
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• Utilizando um par de Hashi (pauzinhos de comida japonesa) realizar o ritmo coma 

música: Pomar (Palavra Cantada); 

• Utilizar setas subindo e descendo com sons diferentes em staccato e legato – altura; 

Ex: 

                          SOL---------                                          SOL----------- 

 

 

MI              MI                                                                  MI     

 

• Exercício digitado para colorir e solfejar. 

 

EXERCÍCIO 

1) VAMOS COLORIR AS NOTAS MUSICAIS E DEPOIS SOLFEJAR: 

 

 

                           

       

     DÓ              RÉ           MI            FÁ            SOL          LÁ           SI 

2) Agora vamos cantar a música: som e silêncio (Nilza Zimmermann (2007) - livro: O 

mundo encantado da música vol. 2, pg. 41) usando as notas que aprendemos: 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Parâmetros do som: altura, timbre; 

• Staccato e legato; 

• Instrumentos de percussão alternativo: hashis. 

AVALIAÇÃO 

• Através das atividades realizadas com empenho pelo aluno e exercício digitado feito 

por todos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 8 - DIA 05 de abril de 2013 

 

• Nesta aula os alunos em geral bem animados pois o professor levou uma atividade que 

para eles possuía a ideia de concretude, na qual eles utilizariam papel e lápis para 
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realiza-la, penso então que estas crianças não possuíam a praticidade de vivenciar algo 

antes para depois escrevê-la, que vem de um tradicionalismo da escola em geral, sendo 

que a proposta é vivenciar música; 

• As demais atividades com os Hashis foram feitas por todos e com muita curiosidade 

de como com um palitinho pra comida japonesa se podia executar um ritmo e cantar 

um musica: as crianças perguntavam o que era e de onde tinha vindo tal objeto, se era 

do professor, ou se eram pra comer, etc. muitas ideias de curiosidade e conhecimento 

que foram satisfeitas com as respostas dadas 

• Quanto ao exercício de legato e staccato não foi bem aceita e entendida pelos alunos o 

que pede a repetição do mesmo exercício para melhor interiorização do assunto. 

 

AULA 9 DIA 15 de abril de 2013 

CONTEÚDO 

• Altura 

• Movimentação(Dalcroze); 

• Composição; 

 

OBJETIVO GERAL 

• Trabalhar através das notas musicais a percepção dos alunos quanto a altura, 

composição e movimentação. 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno movimente o corpo com as músicas ensinadas pelo professor; 

• Que o aluno consiga identificar quando a nota esta indo para o agudo e quando vai 

para o grave através da indicação por setas;( aqui eles identificam como subiu e 

desceu) 

• Que o aluno consiga compor pequenas melodias com as notas musicais e solfeje-as 

com ajuda do professor; 

 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Cantar as músicas da boa tarde da Thelma Chan e a música movimentando de Vladimir 

Silva para trabalhar com as crianças movimentação corporal; 

• Fazer um ditado melódico com as crianças pedindo para desenharem setas nas quais: 

onde a melodia vai para cima(agudo), a seta é para cima, e quando ela desce(grave) a 
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seta é para baixo; Usando também os conceitos de staccato (com pontos) e legato (seta 

inteira). 

• Pedir no exercício que elas pintem as bolinhas em branco na ordem que quiserem com 

as cores das notas DÓ- roxo, MI- rosa e SOL- amarela, compondo cada um uma 

simples melodia. Depois o professor canta com eles para ouvirem suas composições. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Parâmetros do som- altura; 

• Movimentação corporal; 

• Composição. 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação foi realizada mediante as respostas dadas aos exercícios realizados em 

classe e o empenho em responder dos alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA  9 - DIA 15 de abril de 2013 

 

• Nesta aula os alunos gostaram bastante pois havia um exercício que para eles é 

concreto, tiveram atenção para entender o que deveria ser feito e o responderam em 

sua maioria corretamente; 

• Os alunos em destaque foram HEM. STEF. Que fez tudo correto; e com maior rapidez 

que seus colegas; o P.HEN. A.LET., GUI. e a AMA. Enquanto que algumas crianças 

só conseguiram entender a segunda questão como a LA. 

• Todas as crianças fizeram suas composições e ouviram o professor cantar para ver se 

tinha ficado agradável aos ouvidos, e ficaram felizes com o entusiasmo do professor 

ao dizer ficou muito boa sua música, isso faz com que os alunos sejam incentivados a 

produzir mais. Para as crianças foi interessante terem a oportunidade de compor 

mesmo que sem saber de fato o que significa mas sabem que é música e que estão 

cantando as notas musicais. 

 

AULA 10 DIA 22 de abril de 2013 

CONTEÚDO 

• Parâmetros do som: Altura e intensidade; 

• Figuras e silêncio; 

• Ritmo; 
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• Movimentação corporal e aquecimento vocal; 

• Andamento; 

• Manossolfa. 

 

OBJETIVO GERAL 

• Cantar as notas musicais com afinação, trabalhando ritmo com exploração da voz e 

corpo, além do uso de lápis e papel. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Que o aluno em acolhida já movimente o corpo e trabalhe o vocalize simples para uso 

da voz; 

• Consiga cantar as notas musicais ascendente e descendente com a voz; 

• Executar os ritmos com semínimas e colcheias e o silêncio; 

• Batuque da melodia da música Já Sabe do grupo Palavra Cantada. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Através da música de acolhida: meu Carango de Anna Ly. Voz de Hadler Vilela. Faixa 

integrante do CD de Anna Ly, Desenrolando a língua. Belo Horizonte, 2007, apud 

Cecilia Cavalieri(2008) trabalhar com as crianças além de movimento andamentos 

diferentes. 

• Que através da brincadeira quem canta melhor fazer com que cada grupo (meninos X 

meninas) cante as notas musicais ascendentes e descendentes, depois propor que 

finjam estar pulando corda e que a cada pulo é uma nota musical e quando voltar para 

o grave usar a corda imaginária ao contrário. 

• Com uso do corpo, pedir para as crianças cantarem com sílabas já conhecidas os 

ritmos propostos pelo professor batendo as mãos na perna para sílaba TÁ e palmas TI 

incluindo o silêncio, no qual ficavam sem fazer nada; 

TA TA TA TA   /     TA TITI TA   // TITI TA TITI   //  

 TITI TITI TITI TA //    TITI TA   TA 
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CONCEITOS UTILIZADOS 

• Parâmetro do som; 

• Ritmo: figuras e pausas. 

• Andamento. 

• Notas musicais. 

AVALIAÇÃO 

• Foi realizada mediante a realização das atividades propostas aos alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA - 10 DIA 22 de abril de 2013 

 

• Nesta aula a surpresa foi de a aluna HEM.SOU. Lembrar do silêncio, para colocar 

quando fossemos executar o ritmo pedido; 

• No geral as crianças realizaram as atividades apenas três crianças estavam sem querer 

fazer as atividades pois alegaram estar passando mal: a LA. A GEO. e MAR. E então 

não foi obrigado a estas executarem as atividades. 

• A música nova: o meu carango, introduzida neste dia teve a pedidos de ser repetida do 

tanto que as crianças gostaram pois é uma música que mexe com o corpo e a voz numa 

brincadeira, trabalha também andamento. 

 

AULA 11 DIA 29  de abril de 2013 

CONTEÚDO 

• Movimento; 

• Concentração; 

• Notas musicais- altura; 

• Paisagem sonora. 

OBJETIVO GERAL 

• Trabalhar a concentração nas atividades de envolvimento de movimentos diferentes 

por cada criança. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno possua concentração para execução de exercício de movimentos 

diferentes e numa sequencia dada pelo professor; e que possa evoluir para mais difícil; 
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• Espera-se que consigam cantar as notas musicais mais afinado e com maior segurança 

de sequencia ascendente; 

• Que consigam escutar uma melodia e desta reproduzir a paisagem sonora.  

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Levou-se os alunos para o pátio e pediu-se que eles fizessem uma roda para que 

acontecesse uma brincadeira de ritmo onde o aluno que começasse a brincadeira batia 

uma palma, o segundo ao seu lado dizia o nome e assim seguia sequencia de palma-

nome-palma-nome... e conforme fossem conseguindo realizar a atividade colocar-se-ia 

mais um item no jogo; 

• Voltando a sala de aula após esta atividade extraclasse pediu-se para as crianças 

cantarem as nota musicais como lembrança do que já haviam feito trabalhando assim a 

afinação e a memória musical; 

• Depois para uma concretude e forma de registro de atividades pediu-se aos alunos que 

fizessem uma paisagem sonora da música Já Sabe do grupo Palavra cantada. 

•  

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Notas musicais; 

• Paisagem sonora. 

AVALIAÇÃO 

 

• Foi realizada mediante a observação das atividades propostas pelo professor práticas e 

concretas na paisagem sonora. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 11 - DIA 29 de abril de 2013 

 

• No primeiro momento a atividade 1 não foi tão bem aceita pelos alunos que não 

conseguiram realiza-la na totalidade pois quando chagava sua vez de bater a palma ou 

de falar o nome ficaram com medo ou esqueciam o que fazer, portanto nota-se que a 

concentração ainda é difícil; 

• Quando ao retornar à sala de aula as crianças voltaram para seus lugares e então 

trabalhamos a segunda proposta de antar as notas musicais que já foi melhor aceita e 

realizada com afinação, os alunos gostam de cantar as notas e de vez em quando na 



 
 

86

aula de música alguém lembra das mesmas e começa a cantar sozinho dizendo 

professora eu lembro das notas musicais; 

• Já a terceira e última atividade do dia for a paisagem sonora da música Já Sabe do 

grupo Palavra Cantada: música a qual eles já haviam feito ritmo com ela agora iriam 

desenhar o que ouvissem sobre a mesma tendo ampla liberdade de desenhar o que 

queriam. Aqui eles já conseguiram realizar com mais facilidade atividade do que da 

primeira vez que foi pedido um paisagem sonora, ouve evolução com algumas raras 

exceções de dizer que não sabiam fazer a tarefa. Mas a atividade não foi completada 

pelo termino do horário então as crianças devolveram as atividades e na aula seguinte 

deu-se continuidade.  

 

AULA 12 DIA 06 de maio de 2013 

CONTEÚDO 

• Figuras musicais e pausa; 

• Manossolfa (kodaly); 

• Andamento; 

• Paisagem sonora(continuação) 

OBJETIVO GERAL 

• Internalização do ritmo de algumas figuras musicais bem como o uso do silencio 

fazendo com que o aluno perceba que a música é feita de som e de silêncio. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que os alunos percebam a diferença de andamento da música ora rápido, ora 

devagar e ora mediana; 

• Que o aluno relembre as figuras musicais já aprendidas junto com o silêncio e que 

consigam reproduzir suas durações com uso da voz e do corpo vivenciando; 

• Cantar as notas musicais com uso da manossolfa fazendo associação entre nomes e 

gesto. 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Primeiramente acolheu-se os alunos com as músicas que eles já conheciam (boa tarde- 

Thelma Chan e Meu Carango- Anna Ly) e introdução de uma nova música: cabeça, 

mão e pé de Marcos Scheiber, movimentou-se o corpo e trabalhou-se andamento com 

uma das músicas cantadas; 
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• Fez-se então o exercício de ler no ritmo as figuras musicais já conhecidas só que com 

um novo componente palavras monossílabas e dissílabas. Para as semínimas usou-se 

as palavras Pão, Mão Sim e não que soam um pouco mais que outros monossílabos; 

para as colcheias: sapo, gato, pato rato e para colcheias seguidas de pausas de 

colcheias usou-se: Pá, já, lá e cá. 

• Após esta atividade seguiu-se cantando a música som e silêncio da Nilza Zimmermann 

cantando as notas musicais fazendo os gestos; 

• Por fim finalizou-se a tarefa de paisagem sonora da aula anterior com a música Já 

Sabe. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Figuras musicais e pausa; 

• Manosssolfa (kodaly); 

• Andamento; 

• Paisagem sonora(continuação) 

AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante a participação dos alunos as atividade propostas e forma de 

registro da paisagem sonora. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA - 12 DIA 06 de maio de 2013 

 

• Neste dia fizemos exercícios de aquecimento e cantamos algumas músicas: boa tarde 

(Thelma Chan); Meu carango da Anna Ly; na qual os alunos pediram para repetir e 

uma música nova que falava sobre as partes do corpo e nessa música no começo foi 

difícil para eles acompanharem, se confundiram com as partes do corpo mas depois de 

uma vez mais todos melhoraram o desempenho das crianças, neste dia alguns estavam 

um pouco sem vontade pareciam cansados mas mesmo assim sempre os chamava para 

realizar as atividades que mesmo com devagar estes faziam; 

• Seguindo a aula trabalhamos as figuras musicais agora desenhadas como figuras e que 

alguns alunos reconheceram da televisão dos desenhos que assistem, não foi pedido 

nenhum nome apenas mostrada a figura com a qual eles produziam o som Ta e o Ti 

além de modificadas por palavras, ou seja, em baixo de cada nota tinha uma palavra de 

vocabulário conhecido dos alunos para maior fixação das durações. Eles gostaram de 
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realizar a atividade, com destaque de algumas crianças mais atentas como a Gab., a 

Hem Stef., a Jor. e outros um pouco mais atentos. 

• Por fim cantamos as notas musicais com o uso da manossolfa de Kodaly e depois 

terminamos a atividade da aula anterior de paisagem sonora da música Já Sabe do 

grupo Palavra Cantada 

 

AULA 13 DIA 13 DE MAIO DE 2013 

 

CONTEÚDO 

• Figuras musicais e silêncio; 

• Notas musicais; 

• Composição 

• Andamento. 

 

OBJETIVO GERAL 

• Trabalhar com os alunos a percepção auditiva da altura separando os sons em graves e 

agudos e fazendo a associação entre notas e cores. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno perceba ao professor entoar uma nota que o som subiu ou 

desceu no linguajar deles e se foi ligado ou separado o som emitido.  

Ex: 

                          LA(sol)  

 

 

LA(Mi)    LA(Mi)                                              

 

• Espera-se que o aluno faça a associação de cores e nome de notas além de cantar pois 

facilita a compreensão e memorização das mesmas; e que consigam ajudar o professor 

numa pequena composição musical; 

• Espera-se que os alunos consigam relembrar o ritmo utilizada na aula anterior com 

figuras e nomes dados a elas para depois realizar um pequeno ditado rítmico; 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 
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• Nas músicas cantadas foi ensinado sobre o andamento e também sobre intensidade 

além de musica nova que os alunos de vez em quando pediam ao final das que já 

conheciam; 

• Cantar as várias alturas com a sílaba lá em legato e staccato para as crianças 

adivinharem quando estava indo para o agudo ou para o grave 

• Trabalhou-se depois com as cores das notas musicais e seus notas perguntando a 

algumas crianças qual era a cor de nota tal e fizemos uma composição usando as notas 

mi, sol e do que depois o professor cantou para os alunos ouvirem; 

• Por fim relembramos os ritmos já estudados na aula anterior e começou-se a fazer um 

ditado rítmico usando as palavras que já conheciam, o professor dizia a palavra e eles 

desenhavam as figuras que estavam expostas no quadro. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Figuras musicais e silêncio; 

• Notas musicais; 

• Composição 

• Andamento. 

AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante a participação dos alunos nas atividade propostas de composição, 

movimentação e ditado ritmo que foi registrado e concretizado pelos alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 13 - DIA 13 DE MAIO DE 

2013 

 

• Nesta aula as crianças cantaram e se movimentaram conforma as musicas colocadas, e 

pediram música nova: É hora de brincar (Zélia Barros- cd -o mundo encantado da 

criança); 

• Fizemos então atividade de percepção de diferença de altura subindo e descendo que 

era como eles compreendiam aqui a busca era de percepção auditiva mesmo do que 

estava diferente; aqui eles ficavam bem atentos para poder responder corretamente 

porem é claro ainda haviam equívocos. Também identificavam se era legato ou 

staccato. 
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• Na composição música todos ajudaram nos palpites e depois cantaram com o professor 

sendo que as meninas estavam mais espertas neste dia que os meninos; além de cantar 

as notas as crianças fizeram gestos com as mãos relembrado a manossolfa; 

• Começamos a trabalhar um ditado ritmo com as figuras que já conheciam porem o 

tempo da aula acabou e ficou para a próxima aula. Notou-se que alguns aluno 

começaram a primeira sentença de ditado bem e outras não haviam compreendido o 

que deviam fazer. Não havia ajuda de professores em sala de aula portanto quando ia 

de uma atividade para outra havia um pouco de dispersão das crianças. 

 

AULA 14 DIA 20 DE MAIO DE 2013 

 

CONTEÚDOS 

• Andamento; 

• Parâmetros do som: intensidade e altura; 

• Ritmo; 

• Percepção auditiva 

 

OBJETIVO GERAL 

• Internalizar a associação entre as figuras e suas durações além da percepção auditiva 

dos alunos. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno consiga através da sílaba ditada pelo professor fazer a 

associação entre estes e as figuras musicais que lhe foram apresentadas escrevendo o 

ditado rítmico; 

• Espera-se que o aluno consiga descobrir a musica que foi cantada pelo professor 

através das notas musicais – solfejo do professor; 

• Espera-se que o aluno saiba manusear um instrumento alternativo no ritmo 

diversificado da música proposta. 

ESTRATEGIAS DE ENSINO  

• Primeiramente é feito o aquecimento corporal como em todas as aulas no qual se 

transforma em uma rotina e os alunos compreendem que depois vira uma atividade 

diferenciada: canções: boa tarde (Thelma Chan); Meu carango (Anna Ly); e é Hora 

de brincar (Zélia Barros- cd- o mundo encantado da criança); 
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• Continuação do ditado rítmico com as crianças relembrando no quadro as figuras e 

nomes da aula anterior que serão utilizados para o mesmo; o professor devagar dita a 

sequencia desejada para que escrevam: Ex: Mão, silêncio, Pão, silêncio, Sim, 

silêncio, Não silêncio (o silêncio é indicado pelo professor quando o mesmo põe o 

dedo indicador em frente aos lábios então os alunos já convencionados saberão que 

devem escrever o símbolo do silêncio (a pausa da semínima); 

• A próxima atividade será do professor cantar uma melodia simples como :marcha 

soldado mas solfejando com as notas musicais para que o aluno diga qual é a música; 

• Trabalhar ritmo utilizando a música cd barbatuques- faixa 1 com uso de hashis onde 

as crianças com, ajuda do professor executarão o ritmo percutindo os hashis. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Andamento; 

• Parâmetros do som: intensidade e altura; 

• Ritmo; 

• Percepção auditiva. 

AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante a participação dos alunos nas atividade propostas de 

movimentação, percepção, ditado ritmo e execução de ritmo registrado e 

concretizado pelos alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 14 - DIA 20 DE MAIO DE 

2013 

 

• Percebeu-se que os alunos já se acostumaram com a atividade de iniciação das aulas 

onde o professor trabalha a movimentação corporal em aquecimento do corpo e voz; 

todos fazem principalmente se houver música nova. 

• Quanto ao ditado rítmico ainda tiveram algumas crianças que não haviam entendido a 

atividade sendo que foi necessário repetir como devia ser feita, mas por fim a maioria 

da sala conseguiu realizar a atividade desenhando as figuras; 

• No que se refere a atividade de qual é a música eles não conseguiram adivinhar a 

música cantada pelo professora então passou-se a outra atividade com uso dos hashis; 

• Foram entregues aos alunos um par de hashis e explicado como manuseá-los, depois 

colocou-se a música e então pediu para que percutissem o hashi conforme o ritmo da 
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música juntamente com o professor que era o espelho dos alunos, todos conseguiram 

realizar a atividade e gostaram de batucar a melodia com os hashis. 

 

AULA 15 DIA 03 DE JUNHO DE 2013 

 

CONTEÚDOS 

• Noção de partitura; 

• Andamento; 

• Parâmetros do som: intensidade, altura; 

• Ritmo; 

• Qual é a música. 

OBJETIVO GERAL 

• Introduzir a noção de partitura com elementos lúdicos do cotidiano bem como revisar 

o conteúdo dado. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno consiga melhor se movimentar com mais liberdade conforme a 

canção de acolhida e movimentação corporal; 

• Espera-se que o aluno consiga executar o ritmo da música com utilização de material 

diferenciado- balões; 

• Espera-se que os alunos executem a sequencia pedida através da formação de partitura 

com uso de papéis coloridos e gestos indicados pela cor de cada um; 

• Espera-se que em conjunto os alunos formem sua sequencia de partitura e depois 

execute; 

• Espera-se que o aluno através da percepção auditiva descubra que música o professor 

esta cantando com uso das notas musicais. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Através das músicas já conhecidas de acolhida cantar e se movimentar conforme a 

música indicada incluindo as mudanças de intensidade ora forte ora fraco; e também 

os andamentos diferenciados da música- Meu carango (Anna Ly) e Movimentando 

(Vladimir Silva); 
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• Pediu-se para os alunos encherem balões para utilizarmos com uma música mais 

voltada para ritmo e executassem percutindo o balão com as mãos a exemplo do 

professor- Música Hit percussivo (Barbatuques); 

• Utilizou-se papéis coloridos nas cores: verde(beijinho); branco (estalo de língua), 

rosa(palma) e amarelo (dizia-se a sílaba Lá) os quais foram colocados em uma 

sequencia e explicado o que era cada um para depois os alunos executarem a mesma; 

depois incluiu-se os ritmos já conhecidos pelos alunos do Tá e Ti no meio da 

sequencia de papéis e por fim os próprios alunos fizeram seu arranjo de partitura 

dizendo onde queria cada elemento da partitura; 

• Cantou-se com as notas musicais a música marcha soldado para eles adivinharem qual 

é a música. 

 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Noção de partitura; 

• Ritmo com figuras semínima e colcheia; 

• Arranjo; 

• Andamento; 

• Intensidade e altura. 

AVALIAÇÃO 

• Foi realizada mediante a observação de execução das atividades propostas pelo 

professor. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 15 - DIA 03 DE JUNHO DE 

2013 

 

• Os alunos gostam muito da música do meu carango que realmente em toda aula os 

empolga e faz dançar, eles gostam de imitar o carro e seu som além de decorar a 

música e cantar em sua totalidade; 

• Os balões fizeram os alunos ficar bastante empolgados também pois ainda não haviam 

trabalhado com este material nas suas aulas, alguns conseguiram encher outros 

precisaram de auxilio, depois que todos estavam com seu balões e o professor 

explicou que era para bater no ritmo da música que já conheciam eles começaram a 

percutir e gostaram muito, todos fizeram a atividade;  
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• Os alunos gostaram dos papéis coloridos no quadro e perguntavam para que era, até 

que o professor disse que iriam fazer alguns gestos e/ou movimentos conforme a 

legenda da cor do papel: verde(beijinho); branco(estalo de língua), rosa(palma) e 

amarelo(dizia-se a sílaba Lá), depois introduziu-se no meio os ritmos que já 

conheciam dizendo a eles que iria ficar mais difícil e assim eles expressavam sua 

ansiedade em responder corretamente achando a atividade legal, claro que com 

repetições da sequencia e também no sentido contrário a que estava escrita, foi muito 

bem vinda esta atividade por eles; 

• O professora cantou uma música com as notas musicais para os alunos adivinharem 

qual é a música mas não foi ainda bem vinda esta atividade eles não conseguiram 

reconhecer a música marcha soldado; 

• Por fim pediu-se para s crianças fazerem carinhas em seus balões como uma 

brincadeira, alguns fizeram só mas outros pediram para o professor ajudar a desenhar 

depois tirou-se fotos e eles gostaram desta finalização. 

 

AULA 16 DIA 07 DE JUNHO DE 2013 

 

CONTEÚDOS 

• Movimentação corporal; 

• Ritmo com semínimas, colcheias e suas pausas; 

• Notas musicais. 

OBJETIVO GERAL 

• Fazer com que os alunos executassem o ritmo proposto relembrando mais facilmente 

as figuras e pausas já conhecidas por eles internalizando melhor este processo. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno execute o ritmo pedido pelo professor de maneira mais fácil e já 

melhor interiorizado através da repetição; 

• Espera-se que solfeje as notas musicais de forma mais lógica-com melhor afinação; 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Inicialmente cantou-se as músicas meu carango (Anna Ly) e Movimentando (Vladimir 

Silva) e introduziu-se uma nova música folclórica Tumbalacatumba (Cd- Pandalelê- 

brinquedos cantados) na qual os aluno ficaram fascinados pela historia das caveiras 
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fazendo movimentos conforme dizia a música assim foi uma forma de incentivo para 

novas atividades; 

• Perguntou-se para os alunos se lembravam das notas musicais e pediu-se para canta-

las associando cores a nomes e depois cantaram a música eu vi uma barata na cabeça 

do... que inclui notas musicais também; 

• Trabalhou-se a concentração em uma história contada e sonora chamada: Vamos 

passear na floresta. 

 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Movimento corporal e voz; 

• Ritmos; 

• Altura e afinação; 

• Concentração. 

 

AVALIAÇÃO 

• Foi realizada mediante observação e realização das atividades propostas. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 16 - DIA 07 DE JUNHO DE 

2013 

 

• Neste dia a aula se realizou no ultimo horário de aulas dos alunos e neste horário eles 

já estão cansado, sem muita concentração e dispersos; 

• Conseguimos neste dia apenas cantar as músicas de acolhida e as demais introduzidas 

(a tumbalacatumba) que de fato chamou a atenção dos alunos pelo contexto pois 

falava de caveiras- um lúdico que os interessa repetiu-se duas vezes a mesma música a 

pedidos dos mesmos; 

• Conseguimos cantar as notas musicais melhor e mais afinado bem como a música da 

barata na careca do...  Que inclui o nome dos alunos e os deixa felizes; 

• Para finalizar já que a concentração não era das melhores e os alunos se sentiam 

cansados a introdução de algo novo os chamou atenção: a introdução da história - 

vamos passear na floresta contendo cenas que as crianças participavam percutindo 

mãos nas pernas como se estivessem andando e repetiam a história após a locutora 



 
 

96

trabalhando assim a memória. Eles gostaram muito da atividade mas depois não houve 

possibilidade da fazer mais nada acabou a vontade e concentração.  

 

AULA 17 DIA 10 DE JUNHO DE 2013 

 

CONTEÚDOS 

• Movimentação corporal; 

• Ritmo com semínimas, colcheias e suas pausas; 

• Notas musicais. 

OBJETIVO GERAL 

• Fazer com que os alunos executassem o ritmo proposto relembrando mais facilmente 

as figuras e pausas já conhecidas por eles internalizando melhor este processo. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno execute o ritmo pedido pelo professor de maneira mais fácil e já 

melhor interiorizado através da repetição; 

• Espera-se que solfeje as notas musicais de forma mais lógica-com melhor afinação; 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Inicialmente cantou-se as músicas da boa tarde (Thelma Chan), meu carango (Anna 

Ly) e Movimentando (Vladimir Silva) e Tumbalacatumba (Cd- Pandalelê- brinquedos 

cantados) 

• Perguntou-se para os alunos se lembravam das notas musicais e pediu-se para canta-

las associando cores a nomes e depois cantaram a música Dó, Ré, Mi do cd- vol. 1-O 

mundo encantado ad música (Nilsa Zimmermann- 1996) 

• Colocou-se no quadro o ritmo já conhecido pelos alunos para que executassem 

juntamente com inclusão do silêncio. 

• Fez-se um relaxamento corporal como finalização das aulas. 

 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Ritmo com semínimas e colcheias e suas respectivas pausas; 

• Movimento corporal e canto; 

• Notas musicais ascendentes e descendentes. 
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AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante execução das atividades propostas para os alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 17 DIA - 10 DE JUNHO DE 

2013 

 

• Neste dia a aula que não pode ser realizada no dia 07 foi concluída neste dia 10 de 

junho pois os alunos conseguiram se movimentar com mais liberdade nas músicas 

cantadas com a participação de todos pois já sabiam a rotina da aula; 

• Depois executaram o ritmo corretamente com as figuras já conhecidas e entoaram as 

notas musicais ascendentes e descendentes. Apresentou-se uma música sobre as notas 

musicais da Nilsa Zimmermann, mas os alunos não conseguiram realiza-la bem, era 

nova e eles não gostaram muito o que não os satisfizeram; 

• Para finalizar a aula foi pedido aos alunos para se debruçarem sobre a mesa os braços 

e cabeça, para tentar descansar e relaxar só ouvindo a música sem falar nada tentando 

descansar, todos fizeram o exercício mas não conseguiram calar por muito tempo. 

 

AULA 18 DIA 17 DE JUNHO DE 2013 

 

CONTEÚDOS 

• Ritmo; 

• Parâmetros musicais: altura, duração; 

• Notas musicais; 

• Figuras musicais. 

OBJETIVO GERAL 

• Vivenciar os ritmos já trabalhados com as figuras semínimas, colcheias e suas pausas 

bem como introduzir a semibreve e a mínima. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que o aluno se movimente com mais liberdade nas aulas devido a interação 

existente entre professor-aluno e aluno-aluno como forma de socialização; 

• Espera-se que o aluno reconheça as figuras já aprendidas e observe o aparecimento de 

novas figuras como um novo elemento no aprendizado; 
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• Tem-se a expectativa de ser mais fácil a realização da duração das novas figuras haja 

vista que o aluno já trabalha com outras a um período considerável; 

• Espera-se que o aluno responda corretamente a diferenciação dos sons agudos e graves 

se referindo ainda como subiu e desceu; 

ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Para acolhida do aluno pedir para que cantem as músicas já conhecidas por eles e 

depois introduzir uma nova canção como forma de incentivo para novas atividades;( 

músicas boa tarde- Thelma Chan; Movimentando- Vladimir Silva; Meu Carango- 

Anna Ly; Tumbalacatumba- cd Pandalêle) 

• Utilizando a voz e depois com acréscimo dos hashis as crianças fizeram o ritmo com 

as figuras já conhecidas e notaram que dois novos elementos estavam no quadro: eram 

a mínima e a semibreve, que aprenderam a executar com ajuda do professor; 

• Cantou-se depois a duração das figuras com nome de notas musicais; 

• O professor cantava notas que saiam do agudo para o grave e ao contrario, ainda 

usando legato ou staccato para que os alunos adivinhassem se o som estava subindo ou 

descendo. 

• Como última atividade as crianças contaram com o professor, a historia sonora: 

Vamos passear na floresta na qual eles além de falar também fazem movimentos com 

o corpo e gestos; 

• Finalizando pediu-se para os alunos colocarem a cabeça em cima das mesas e 

relaxarem com a música Aquarium de Camille Saint Sãens. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Movimentação; 

• Duração; altura; 

• Solfejo; 

AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante observação das atividades propostas serem realizadas pelos 

alunos. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 18 - DIA 17 DE JUNHO DE 

2013 
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• Inicialmente alguns alunos como o Art. E a Na. Let. não estavam querendo cantar as 

músicas de costume e somente quando colocou-se a música das 

caveiras(Tumbalacatumba) é que eles começaram a cantar e executar movimentos 

com o corpo; 

• Os alunos conseguiram realizar a execução das figuras já conhecidas e observaram e 

falaram que havia algo novo, eram as figuras mínimas e semibreve que lhes foi 

ensinada neste dia com uso da voz e corpo, sendo que o desempenho das meninas foi 

melhor que os meninos nesta aula; 

• Quanto a atividade de identificar se a nota foi para o agudo ou grave elas haviam 

esquecido então foi necessário relembrar a memória auditiva e assim realizaram a 

atividade; 

• As crianças gostam muito das músicas que o professor traz, elas cantam, dançam e se 

divertem parece que se sentem muito bem nesse ambiente além da história sonora; 

• No fim da aula com o relaxamento uma criança falou: eu posso ser filmado e ai foi 

pedido a eles que não fizessem barulho para que descansassem um pouco: o que não 

acontece por muito tempo tem sempre aluno que levanta a cabeça ou fica se mexendo 

na carteira ainda não possuem uma boa concentração.  

 

AULA 19 DIA 21 DE JUNHO DE 2013 

 

CONTEÚDOS  

• Parâmetros do som: altura, duração intensidade e timbre; 

• Canto e movimento corporal; 

• Canções diversas da música brasileira infantil. 

OBJETIVO GERAL 

• Utilizar a voz e o corpo para vivenciar os parâmetros do som, sentir a música e 

interagir com a música. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

• Espera-se que os alunos consigam se movimentar segundo a melodia das música as 

erem trabalhadas, consigam executar o ritmo em alguma delas e consigam cantar as 

melodias as quais já possuem conhecimento; 

• Espera-se que na finalização elas sejam capazes de apenas relaxar o corpo sem 

pensar em nada apenas sentir a música relaxando. 
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ESTRATEGIAS DE ENSINO 

• Levar os alunos a um espaço maior onde possam se movimentar e interagir entre si; 

• Acolher com música da boa tarde (Thelma Chan), depois ir colocando uma sequencia 

de música que os alunos já conhecem para que seja executadas como se os alunos 

fossem um coro: nesta atividade deve-se ter voz de comando para que os alunos 

saibam que as atividades possuem um sentido e que não são aleatórias a execução; 

• Executar o ritmo de uma música com uso do hashi. 

CONCEITOS UTILIZADOS 

• Parâmetros do som; 

• A voz e o corpo; 

• Música infantil brasileira. 

AVALIAÇÃO 

• Realizada mediante a execução das atividades propostas e da satisfação dos alunos em 

realiza-las. 

 

PROTOCOLO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AULA 19 -  DIA 21 DE JUNHO 

DE 2013 

 

• Neste dia como a escola estava próxima das férias nem todos os alunos compareceram 

mas o que estavam presentes conseguiram realizar as atividades com bastante precisão 

pois já conheciam a maioria das melodias e até já conseguiram decorar as músicas 

fazendo com que isso lhes proporcionassem uma satisfação em fazer e vivenciar a 

música. 

• As músicas que mais gostam de fazer são: boa tarde; meu carango e tumbalacatumba; 

• Realizaram também a execução do ritmo numa música já estudada por eles com uso 

do hashi: a música hit percussivo do grupo barbatuques, que eles gostam muito de 

tocar. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os Excertos e os Elementos Importantes dos 

Protocolos, (em itálico) a Descrição da Avaliação do Júri e os Excertos (em itálico); a 

apresentação da avaliação dos resultados e a análise global, a partir da fundamentação teórica. 

Todos os dados serão analisados a partir das evidências dos critérios estabelecidos a priori, 

que são: 

1 – Aspectos Cognitivos; 2 – Aspectos Afetivos; 3 – Aspectos Psicomotores; 4 – 

Aspectos Intelectuais; 5 – Aspectos Atitudes; 6 - Aspectos Habilidades; e 7 - Aspectos 

Relações Interpessoais.   

 

5.1. EXCERTOS E ELEMENTOS IMPORTANTES DOS PROTOCOLOS 

 

A seguir, apresentam-se, na sequência, um Excerto para cada um dos Protocolos 

apresentados no Capítulo 4, seguidos da respectiva Análise; totalizando 19 Excertos, 

referentes às 19 aulas ministradas. 

 

AULA 1 DIA 04/02/2013 – Excertos: 

 

“...eram 30 alunos frequentes conforme lista de frequência da escola”. 

“Nesta aula as crianças começaram ainda tímidas pois o professor estava adentrando em um 

mundo ainda desconhecido...”, “...porém as crianças gostaram e realizaram as atividades 

propostas mesmo que com certa timidez por parte de alguns”. 

 

Análise do Excerto 1:  

 

Observa-se aqui a evidência de motivação dos sujeitos que, estando frequentes nas aulas de 

música, demonstram interesse na disciplina; o que ressalta que Aspectos Cognitivos, 

Aspectos Afetivos e Aspectos Atitudes podem ser ressaltados. A ultrapassagem da atitude de 

timidez para a de maior participação na aula demonstra que os sujeitos adquiriram Aspectos 

Habilidades e mudaram quanto ao Aspecto Atitudes nas aulas, levando a uma mudança 

evidente nas suas Relações Interpessoais. 
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 AULA 2 DIA 18/02/2013 – Excertos: 

 

“...as crianças conseguiram executar as atividades propostas em cantar a música da boa 

tarde; a brincadeira do vivo morto musical e reconhecimento dos sons, exceto o aluno P. C. 

que sentia-se envergonhado colocando as mãos no rosto ainda em processo de adaptação na 

classe, era um aluno que sempre chegava chorando à escola dizendo querer ir para casa, não 

aceitava ainda a escola e os novos colegas”. 

 

“As crianças conseguiram dizer seus nomes com mais segurança, e também na maioria das 

respostas perceberam que o som ora era igual ora diferente, além de iniciar o processo de 

identificação do grave e agudo que está presente no seu cotidiano”. 

 

“Ainda nesta aula foi percebido que as atividades devem mudar constantemente, pois as 

crianças neste dia não estavam querendo repetir algumas atividades”.  

 

“A agitação dos mesmos varia de acordo com os dias. Após este fato o professor pode 

terminar a aula com um relaxamento...”. 

 

Análise do Excerto 2: 

 

Observa-se aqui, numa análise preliminar, que os sujeitos ao cantar demonstram Aspectos 

Cognitivos, que levam à evidência de Aprendizagem, promovidas por mudanças nos 

Aspectos Relações Interpessoais, nos Aspectos Atitudes e nos Aspectos Habilidades. A 

Aprendizagem do conteúdo ensinado (reconhece sons e brinca com o corpo) é resultado de 

prática dos Aspectos Psicomotores, dos Aspectos Afetivos e Cognitivos.  

Neste excerto nota-se a importância da Metodologia de Pesquisa-Ação, uma vez que foi 

necessário, a pesquisadora/professora mudar e adequar às atividades, levando em conta a 

disposição, ou não, dos sujeitos para a cognição; e a necessidade de fazer relaxamento para 

inverter a condição de agitação da turma. 

 

AULA 3 DIA 25/02/2013 – Excertos: 
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“As crianças que foram filmadas ficaram empolgadas com a câmera e sempre queriam estar 

na frente dela olhando ou passando por elas mas no geral conseguiram realizar as atividades 

propostas mesmo que por imitação pela faixa etária”. 

 

“Quanto ao exercício de percepção das notas eles conseguiram de primeira encontrar essa 

diferença de altura e se era a mesma nota”.  

 

“Puderam também vivenciar no corpo as figuras musicais ritmicamente”. 

 

Análise do Excerto 3: 

 

Neste excerto pode-se analisar a existência dos Aspectos Cognitivos e Aspectos 

Habilidades, na percepção e observação de um instrumento de registro que despertou o 

interesse dos sujeitos, além da realização das atividades propostas realizadas com elaboração, 

levando à Aprendizagem (exercício de percepção das notas). Nota-se da mesma forma, os 

Aspectos Intelectuais, que resultam de conhecerem as coisas que os cercam, adicionando 

conteúdos de área ao conhecimento; os Aspectos Psicomotores no trabalho corporal 

realizado na vivência rítmica, promovidos pela junção do corpo e da mente. 

 

AULA 4 DIA 04/03/2013 – Excertos: 

“As crianças gostaram muito de cantar nesta aula, ...” 

 

“...elas gostam de fazer movimentos com o corpo e utilizar a voz então esta atividade voltada 

para o canto é bem tranquila de se realizar...” 

 

“Foi percebido que as crianças que vieram de creche (11) possuem maior facilidade em 

realizar as atividades do que as que estão entrando na escola pela primeira vez [...] algumas 

percebem mais facilmente (como a GIO, a REB, a EMY, a JOR e a LA) que outras a questão 

dos sons diferentes em altura e também cantam mais facilmente a escala de dó”. 

 

Análise do Excerto 4: 
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Observa-se a prática dos Aspectos Cognitivos e dos Aspectos Psicomotores, pois os sujeitos 

realizam uma atividade perceptiva, com movimentação do corpo e utilização do 

conhecimento do canto. Sentem-se motivados na atividade e pode-se ressaltar também a 

ocorrência dos Aspectos Habilidades e dos Aspectos Afetividade, além dos Aspectos 

Relações Interpessoais, na medida em que juntos exercitam um relacionamento de sujeito-

sujeito; sujeito-professora/pesquisadora; ações que levam à compreensão e à aquisição de 

conhecimentos. 

 

AULA 5 DIA 11/03/2013 – Excertos: 

 

“Neste dia a aula não foi tão produtiva :a escola estava passando por reformas, as crianças 

por medida de segurança só poderiam ir ao banheiro acompanhadas de uma pessoa 

responsável da escola que justamente na minha aula foi buscá-las, atrapalhando assim o 

andar da aula, além disso a tomada da sala está com problemas não fixa o plug para ligar o 

som nem o teclado precisando então colar fita adesiva para seu uso”. 

 

“As crianças neste dia estavam agitadas o que prejudicou a aula, mas conseguiram fazer de 

forma inicial o ditado errando pouco e executando as figuras e pausas propostas...” 

 

“...no exercício de improvisação de ritmos diferentes elas não entenderam a atividade 

fazendo apenas como ainda conhecem o ECO do professor...” 

 

“... quanto a manossolfa, elas visualizaram as notas, fizeram o gesto mas não fixaram ainda 

em mente”.  

 

“Por fim, elas fizeram o desenho da proposta da paisagem sonora, pois gostaram muito de 

desenhar e colorir”.  

 

“Alguns diziam que não sabiam desenhar lagarta e nem borboleta; então, o professor foi 

incentivando a desenharem como achavam que era; pois dava liberdade às crianças que 

ainda não se sentiam presas à orientação de como fazer ou já traziam pronto para executar”. 

 

Análise do Excerto 5: 
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Os Aspectos Cognitivos estão bem explícitos neste excerto, pois à medida que os sujeitos 

realizam as atividades propostas mesmo que com um pouco de dificuldade eles estão a utilizar  

sua atenção e memória além da motivação dado pelo professora (pesquisadora) na 

objetividade de realização da tarefa, juntamente com os Aspectos Intelectuais, Aspectos 

Atitudes, Aspectos Psicomotores e Aspectos Afetivos na relação sujeito-

professora/pesquisadora  quando este incentivou e deu liberdade aos sujeitos de realizarem a 

atividade paisagem sonora da forma com a qual percebiam e entendiam a situação.O que os 

levou a Aprendizagem Musical. 

 

AULA 6 DIA 18/03/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula foi realizada o aquecimento corporal juntamente, com o vocal cantando a 

música da Boa tarde da Thelma Chan, apresentou-se os instrumentos aos alunos que ficaram 

eufóricos (todos) por estarem conhecendo e tocando algo que ainda não havia sido 

oportunizado a seu conhecimento [...] trabalhou-se então a nomenclatura e repetição dos 

nomes...” 

 

“...quando ao tocar trabalhou-se a intensidade forte e fraco para uma diferenciação de 

percepção e o manuseio do instrumento”. 

 

“Tocou-se ainda utilizando os instrumentos a música o coquinho de Acácia Picoli (2010) que 

possui a ideia de figuras colcheias ligadas nas sílabas TUM, TÁ. Foi pedido as crianças que 

tocassem nas sílabas Tum Ta e que quando fosse o verso elas apenas cantassem. Elas 

gostaram de realizar esta atividade, se confundiram no começo, mas como foi repetida elas 

melhoraram seu desempenho após o entendimento e internalização da atividade”. 

 

“A aula foi finalizada com a música do Toquinho: Valsa para uma menininha, onde todas as 

crianças baixaram a cabeça nas suas mesas e ficaram em silêncio”. 

 

Análise do Excerto 6: 
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Estão evidenciados nesta análise os Aspectos Psicomotores, pois houve movimentação 

corporal aliada ao pensamento de como realizar a movimentação, como realizar o canto; e o 

conhecimento de algo novo (os instrumentos musicais), levando-os à Aprendizagem. Os 

Aspectos Cognitivos estão distintos, uma vez que os sujeitos cantam a música da Boa Tarde, 

exercitando a memória, a atenção; que podem ter sido resultado da motivação promovida pela 

professora/pesquisadora. Os Aspectos Relação Interpessoal podem ser anotados porque os 

sujeitos realizam a atividade juntos, em harmonia. Os Aspectos Intelectuais podem ser 

indicados, na medida em que os sujeitos vão internalizando a atividade e melhorando o seu 

desempenho. 

 

AULA 7 DIA 25/03/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula, foi realizado o aquecimento corporal juntamente, com o vocal cantando a 

música da Boa tarde da Thelma Chan, depois se colocou o vídeo do Palavra Cantada 

explicando que era um dvd para assistir com muitas músicas e brincadeiras musicais que 

poderiam ser realizadas” ... 

 

“Notou-se pela pergunta de um aluno que os alunos mesmo que nas séries iniciais estão 

acostumados a escrever ou realizar atividades que envolvam muito a escrita, até por que está 

ocorrendo o processo de alfabetização e aprendizado da leitura e escrita, então o P.C 

perguntou: -Professora nos vamos usar o caderno de música hoje? A resposta foi – Não, 

então ele retrucou: - Quando a gente vai usar o caderno de música? Pois havia sido pedido 

no inicio do semestre letivo. Outra aluno a RHA. Perguntou: - não vai ter aula de música 

hoje professora? Perguntou assim porque estávamos vendo um vídeo com brincadeiras 

musicais e ela não havia entendido que assim seria uma aula de música também”. 

 

“Não foi colocado o vídeo inteiro pois algumas crianças já se mostravam impacientes 

enquanto outras poucas: a REB, A EMY, O ART, A AMA, queriam assistir. Então finalizou-se 

o vídeo e o professor cantou com as crianças a música Eu Vi Uma Barata (Tema infantil) 

brincando com os nomes das crianças e as notas musicais, neste momento eles se sentiram 

muito bem, ficaram felizes ao se dizer seus nomes se sentiam valorizados e encaixados no 

ambiente em que se encontravam”. 
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Análise do Excerto 7: 

 

Ao se exercitar a memória dos sujeitos já pode-se identificar os Aspectos Cognitivos em 

ação. A percepção auditiva e visual da atividade proposta, a partir da fala de um sujeito, não 

foi entendida como aula. Como não havia uso de caderno, nem a escrita no quadro, a 

atividade nova gerou um comentário do sujeito participante; e neste aspecto em especial pode-

se notar que a mudança de atividade levou `a mudança de atitude, demonstrando que a aula de 

música pode levar à mudanças nas atitudes dos sujeitos. Neste caso, os Aspectos Atitudes e 

os Aspectos Intelectuais (aprendizagem e exercício de conteúdo novo) podem promover 

momentos novos para o sujeito.  O uso da música, com nome das notas musicais, promove a 

interação entre os sujeitos e com a professora/pesquisadora; o que motiva os sujeitos; 

demonstrando, pela participação na atividade de grupo, que os Aspectos Relações 

Interpessoais estão presentes. Neste contexto, os aspectos atitude, intelectuais e as relações 

interpessoais, descritos acima, podem estar promovendo uma nova oportunidade de 

Aprendizagem. 

 

AULA 8 DIA 05/04/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula os alunos em geral bem animados pois o professor levou uma atividade que para 

eles possuía a ideia de concretude, na qual eles utilizariam papel e lápis para realizá-la, 

penso então que estas crianças não possuíam a praticidade de vivenciar algo antes para 

depois escrevê-la, que vem de um tradicionalismo da escola em geral, sendo que a proposta é 

vivenciar música”. 

 

“As demais atividades com os Hashis foram feitas por todos e com muita curiosidade de 

como com um palitinho pra comida japonesa se podia executar um ritmo e cantar um música: 

as crianças perguntavam o que era e de onde tinha vindo tal objeto, se era do professor, ou 

se eram pra comer, etc.... muitas ideias de curiosidade e conhecimento que foram satisfeitas 

com as respostas dadas”. 

 

“Quanto ao exercício de legato e staccato não foi bem aceita e entendida pelos alunos o que 

pede a repetição do mesmo exercício para melhor interiorização do assunto”. 
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Análise do Excerto 8: 

 

Neste excerto percebem-se os Aspectos Cognitivos e os Aspectos Atitudes, à medida que os 

sujeitos realizaram uma atividade que, para eles, foi concreta, utilizando papel e lápis. A 

atividade concreta consistiu de uma motivação para os sujeitos. Pode-se anotar a evidência 

dos Aspectos Psicomotores quando do uso dos Hashis, no movimento realizado; além dos 

Aspectos Habilidades, com uso e domínio de um objeto incomum. E por fim, cita-se os 

Aspectos Intelectuais, pois os sujeitos não compreenderam bem como executar o exercício 

de legato e staccato proposto. O domínio do conhecimento resultou da repetição da atividade. 

 

AULA 9 DIA 15/04/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula os alunos gostaram bastante pois havia um exercício que para eles é concreto, 

tiveram atenção para entender o que deveria ser feito e o responderam em sua maioria 

corretamente”. 

 

“Os alunos em destaque foram HEM. STEF. Que fez tudo correto; e com maior rapidez que 

seus colegas; o P.HEN., A.LET., GUI. e a AMA. Enquanto que algumas crianças só 

conseguiram entender a segunda questão como a LA”. 

 

“Todas as crianças fizeram suas composições e ouviram o professor cantar para ver se tinha 

ficado agradável aos ouvidos, e ficaram felizes com o entusiasmo do professor ao dizer ficou 

muito boa sua música, isso faz com que os alunos sejam incentivados a produzir mais. Para 

as crianças foi interessante terem a oportunidade de compor mesmo que sem saber de fato o 

que significa mas sabem que é música e que estão cantando as notas musicais”. 

 

Análise do Excerto 9: 

 

Os Aspectos Cognitivos reaparecem neste excerto mostrando que os sujeitos estavam 

dispostos a utilizarem a atenção, a concentração, a memória e a busca de conhecimento pois 

respondiam aos estímulos dados pela professora/pesquisadora, quando respondiam às 

atividades propostas. Aparecem da mesma forma, os Aspectos Intelectuais, na medida em 

que alguns demonstram capacidade de dar resposta mais rápida, distinguidos daqueles que 
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não respondiam rapidamente. Tais atitudes indicam que a Aprendizagem está acontecendo à 

medida que as sessões/aulas se desenvolvem. Os Aspectos Habilidades podem ser indicados 

e estão presentes na realização das atividades criadoras quando todas as crianças fizeram suas 

composições e ouviram o professor cantar. Os Aspectos Relações Interpessoais e os 

Aspectos Afetivos podem ser indicados nesta análise na observação do relacionamento e/ou 

compartilhamento entre sujeito-sujeito, professora-sujeito; quando ouviram a professora 

cantar para ver se tinha ficado agradável aos ouvidos. Ficaram felizes com o entusiasmo da 

professora ao dizer que, a música criada por eles, tinha ficado muito boa. 

  

AULA 10 DIA 22/04/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula a surpresa foi de a aluna HEM. SOU. lembrar-se do silêncio, para colocar 

quando fossemos executar o ritmo pedido”. 

 

“No geral as crianças realizaram as atividades apenas três crianças estavam sem querer 

fazer as atividades, pois alegaram estar passando mal: a LA. A GEO. e MAR. E então não foi 

obrigado a estas executarem as atividades”. 

 

“A música nova, o meu carango, introduzida neste dia teve, a pedidos, que ser repetida do 

tanto que as crianças gostaram, pois é uma música que mexe com o corpo e a voz numa 

brincadeira, trabalha também andamento”. 

 

Análise do Excerto 10:  

 

Percebe-se aqui os Aspectos Cognitivos e os Aspectos Habilidades. Encontram-se presentes, 

pois, ao lembrar de algo já estudado, o sujeito utiliza-se de sua memória, que leva à cognição; 

evidenciando a aprendizagem dos conteúdos musicais ensinados. Os Aspectos Afetivos 

ficam evidentes também, pois pode-se dizer que os sujeitos que realizaram ou não as 

atividades são diferenciados pela energia que os moveu para a ação humana; podendo-se 

indicar, nitidamente, os satisfeitos pela realização da tarefa, daqueles que não as concretizam. 

Quando a apreciação de uma nova atividade surgia tem-se, então, que foram utilizados na 

ação os Aspectos Psicomotores, os de Atitudes e os Interpessoais, resultando que, ao 

gostarem tanto da atividade, solicitaram a repetição da mesma. 
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AULA 11 DIA 29/04/2013 – Excertos: 

 

“No primeiro momento, a atividade 1 não foi tão bem aceita pelos alunos que não 

conseguiram realizá-la na totalidade pois quando chegava sua vez de bater a palma ou de 

falar o nome ficaram com medo ou esqueciam o que fazer, portanto nota-se que a 

concentração ainda é difícil”. 

 

“...ao retornar à sala de aula as crianças voltaram para seus lugares e então trabalhamos a 

segunda proposta de cantar as notas musicais, que já foi melhor aceita e realizada com 

afinação, os alunos gostam de cantar as notas e de vez em quando na aula de música alguém 

lembra das mesmas e começa a cantar sozinho dizendo professora eu lembro das notas 

musicais”. 

 

“Já a terceira e última atividade do dia foi a paisagem sonora da música Já Sabe, do grupo 

Palavra Cantada: música a qual eles já haviam feito ritmo com ela agora iriam desenhar o 

que ouvissem sobre a mesma, tendo ampla liberdade de desenhar o que quisessem. Aqui eles 

já conseguiram realizar com mais facilidade atividade do que da primeira vez que foi pedido 

um paisagem sonora, ouve evolução com algumas raras exceções de dizer que não sabiam 

fazer a tarefa. Mas a atividade não foi completada pelo termino do horário então as crianças 

devolveram as atividades e na aula seguinte deu-se continuidade”.  

 

Análise do Excerto 11: 

 

Os Aspectos Cognitivos e os Aspectos Psicomotores podem não ocorrer, como no exemplo 

em que se nota que os sujeitos não conseguiram realizar as atividades, por falta de atenção. A 

falta de atenção nas aulas de música compromete a cognição e leva a um desempenho pior do 

controle corpo/movimento; e estas lacunas resultantes comprometem o desempenho de 

aspectos cognitivos e psicomotores na aprendizagem musical. Como a coordenação dos 

movimentos ou o novo estavam em desenvolvimento e como, em contraposição, os sujeitos 

lembraram das notas musicais, informando à professora/pesquisadora, constatou-se que a 

memória, neste sentido, funcionou; o que mudou a cognição e promoveu a Aprendizagem 

Musical, neste conteúdo específico. Os Aspectos Habilidades estão presentes quando os 

alunos encontram uma maior facilidade de realizarem a atividade Paisagem Sonora; assim 
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como os Aspectos Intelectuais, os Aspectos Atitudes, que os deixam livres e motivados para 

desenharem o que ouvem, trabalhando também a percepção. 

 

AULA 12 DIA 06/05/2013 – Excertos: 

 

“Neste dia fizemos exercícios de aquecimento e cantamos algumas músicas: Boa tarde 

(Thelma Chan); Meu carango (Anna Ly); na qual os alunos pediram para repetir”. 

 

“...e uma música nova, que falava sobre as partes do corpo e, nessa música, no começo foi 

difícil para eles acompanharem, se confundiram com as partes do corpo mas, depois de uma 

vez mais, todos melhoraram o desempenho...[...] neste dia alguns estavam um pouco sem 

vontade pareciam cansados mas mesmo assim sempre os chamava para realizar as atividades 

que, mesmo com devagar, estes faziam”. 

 

“Seguindo a aula, trabalhamos as figuras musicais; agora, desenhadas como figuras e que 

alguns alunos reconheceram da televisão dos desenhos que assistem, não foi pedido nenhum 

nome apenas mostrada a figura com a qual eles produziam o som Ta e o Ti, além de 

modificadas por palavras; ou seja, em baixo de cada nota tinha uma palavra de vocabulário 

conhecido dos alunos para maior fixação das durações. Eles gostaram de realizar a 

atividade, com destaque de algumas crianças mais atentas como a Gab., a Hem Stef., a Jor. e 

outros um pouco mais atentos”. 

 

“Por fim cantamos as notas musicais com o uso do Manossolfa de Kodaly e, depois, 

terminamos a atividade da aula anterior, de paisagem sonora da música Já Sabe, do grupo 

Palavra Cantada”. 

 

Análise do Excerto 12: 

 

Os Aspectos Afetivos podem ser observados no pedido de repetição dos sujeitos, de algo que 

gostaram. Houve insistência da professora/pesquisadora à participação nas atividades 

psicomotoras. A participação consentida levou a ações possibilitadas pelos Aspectos 

Psicomotores, pelos Aspectos Atitudes e pelos Aspectos Habilidades. Ocorreu também a 

utilização da memória dos sujeitos que lembraram que já haviam visto as figuras musicais, 
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mas que não sabiam nomes apenas sobre o desenho; além da entoação das notas musicais, 

recordadas. Aqui nota-se a Aprendizagem e exercício dos Aspectos Cognitivos. 

 

AULA 13 DIA 13/05/2013 – Excertos: 

 

“Nesta aula as crianças cantaram e se movimentaram conforme as músicas colocadas, e 

pediram música nova: É hora de brincar (Zélia Barros- cd -o mundo encantado da criança)”. 

 

“Fizemos então atividade de percepção de diferença de altura subindo e descendo, que era 

como eles compreendiam...” 

 

“... aqui a busca era de percepção auditiva mesmo do que estava diferente...” 

 

“... aqui eles ficavam bem atentos para poder responder corretamente porem, é claro, ainda 

haviam equívocos. Também identificavam se era legato ou staccato”. 

 

“Na composição da música todos ajudaram nos palpites e, depois, cantaram com o 

professor; sendo que as meninas estavam mais espertas neste dia do que os meninos”. 

 

“... além de cantarem as notas, as crianças fizeram gestos com as mãos relembrado a 

manossolfa”. 

 

“Começamos a trabalhar um ditado ritmo com as figuras que já conheciam porém, o tempo 

da aula acabou e ficou para a próxima aula. Notou-se que alguns alunos começaram a 

primeira sentença de ditado bem e outros, não haviam compreendido o que deviam fazer”. 

  

Análise do Excerto 13: 

 

Encontram-se presentes neste excerto os Aspectos Cognitivos e os Aspectos Psicomotores, 

porque as atividades que foram propostas envolveram movimento, percepção, memória 

musical e a atenção. Evidenciam-se também os Aspectos Habilidades, através da capacidade 

de realização mais fácil de atividade proposta aos sujeitos anteriormente. Os Aspectos 
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Interpessoais e os Aspectos Afetivos também se apresentaram em conjunto na realização de 

uma composição musical, onde todos ajudaram a professora/pesquisadora na tarefa. 

 

AULA 14 DIA 20/05/2013 – Excertos: 

 

 “Percebeu-se que os alunos já se acostumaram com a atividade de iniciação das aulas, em 

que o professor trabalha a movimentação corporal, em aquecimento do corpo e voz; todos 

fazem principalmente se houver música nova”. 

 

“Quanto ao ditado rítmico, ainda tiveram algumas crianças que não haviam entendido a 

atividade sendo que foi necessário repetir como devia ser feita, mas por fim a maioria da sala 

conseguiu realizar a atividade desenhando as figuras”. 

 

“No que se refere a atividade de qual é a música, eles não conseguiram adivinhar a música 

cantada pela professora; então, passou-se a outra atividade com uso dos hashis”. 

 

“Foram entregues aos alunos um par de hashis e explicado como manuseá-los; depois, 

colocou-se a música; e, então, pediu-se para que percutissem o hashi conforme o ritmo da 

música, juntamente com o professor que era o espelho dos alunos...”. 

 

“...todos conseguiram realizar a atividade e gostaram de batucar a melodia com os hashis”. 

 

Análise do Excerto 14: 

 

Neste excerto encontram-se presentes os Aspectos Habilidades, os Aspectos Cognitivos, os 

Aspectos Psicomotores e os Aspectos Intelectuais, uma vez que os sujeitos já se 

acostumaram com a rotina das sessões/aulas e com a informação de que haverá algo novo 

incrementando seu conhecimento; trabalham a memória e o movimento, ao realizarem a(s) 

atividade(s). Além disso, o trabalho rítmico exigiu a concentração, a atenção, o pensamento 

musical e o raciocínio. Estão presentes ainda os Aspectos Interpessoais e os Aspectos 

Afetivos no trabalho integrado dos sujeitos com a professora/pesquisadora e entre eles 

mesmos. 
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AULA 15 DIA 03/06/2013 – Excertos: 

 

“Os alunos gostam muito da música do Meu Carango, que realmente, em toda aula os 

empolga e faz dançar, eles gostam de imitar o carro e seu som além de decorar a música e 

cantar em sua totalidade”. 

 

“Os balões fizeram os alunos ficarem bastante empolgados também pois ainda não haviam 

trabalhado com este material nas suas aulas; alguns conseguiram encher, outros precisaram 

de auxílio”.  

 

“Depois que todos estavam com seus balões e a professora explicou que era para bater no 

ritmo da música que já conheciam eles começaram a percutir e gostaram muito, todos 

fizeram a atividade”.  

 

“Os alunos gostaram dos papéis coloridos no quadro e perguntavam para que eram, até que 

o professor disse que iriam fazer alguns gestos e/ou movimentos conforme a legenda da cor 

do papel: verde (beijinho); branco (estalo de língua), rosa (palma) e amarelo (dizia-se a 

sílaba Lá). Depois, introduziu-se no meio, os ritmos que já conheciam, dizendo a eles que iria 

ficar mais difícil; e, assim, eles expressavam sua ansiedade em responder corretamente 

achando a atividade legal; claro que com repetições da sequência e também no sentido 

contrário a que estava escrita. Foi muito bem vinda esta atividade para eles”. 

 

“A professora cantou uma música com as notas musicais para os alunos adivinharem qual 

seria a música mas, não foi ainda bem vinda, esta atividade: eles não conseguiram 

reconhecer a música Marcha Soldado”. 

“Por fim, pediu-se para as crianças fazerem carinhas em seus balões como uma brincadeira, 

alguns fizeram só; mas outros, pediram para a professora ajudar a desenhar. Depois, tirou-

se fotos e eles gostaram desta finalização”. 

 

Análise do Excerto 15: 

 

Observa-se aqui a incidência de motivação dos sujeitos que demonstraram interesse na 

disciplina. Ao realizarem as atividades propostas, demonstraram que gostam do novo.  
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Utilizam a memória regularmente para lembrarem o já estudado. Ao se observar a atenção dos 

sujeitos nas aulas, pode-se ressaltar que constroem o conhecimento a partir dos Aspectos 

Afetivos, dos Aspectos Atitudes, levando-os a exercitarem os Aspectos Habilidades e os 

Aspectos Cognitivos; aspectos estes que promovem uma mudança evidente nas suas 

Relações Interpessoais e levam à Aprendizagem. 

 

AULA 16 DIA 07/06/2013 – Excertos: 

 

“Neste dia, a aula se realizou no último horário de aulas dos alunos; e, neste horário, eles já 

estavam cansados, sem muita concentração e dispersos”. 

 

“Conseguimos, neste dia, apenas cantar as músicas de acolhida. E as demais introduzidas (a 

Tumbalacatumba) que, de fato chamou a atenção dos alunos, pelo contexto, falava de 

caveiras - um lúdico que os interessa. Repetiu-se duas vezes a mesma música, a pedidos dos 

mesmos”. 

 

“Conseguimos cantar as notas musicais, melhor e mais afinadas; bem como a música da 

Barata na Careca do..., que inclui o nome dos alunos e os deixa felizes”. 

 

“Para finalizar, já que a concentração não era das melhores e os alunos se sentiam cansados 

a introdução de algo novo chamou a atenção: a introdução da história - Vamos passear na 

Floresta, contendo cenas que as crianças participavam, percutindo mãos nas pernas como se 

estivessem andando; e repetiam a história após a locutora, trabalhando assim a memória”. 

 

“Eles gostaram muito da atividade, mas, depois, não houve possibilidade da fazer mais nada 

pois acabou a vontade e a concentração”.  

 

Análise do Excerto 16: 

 

Neste excerto percebem-se os Aspectos Cognitivos, com a utilização da motivação e da 

memória; os Aspectos Psicomotores, com o uso do corpo e mente; os Aspectos Afetivos, 

que levaram aos Aspectos Interpessoais, pois houve integração professora-sujeito, sujeito-
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sujeito. Anota-se ainda evidência de Aspectos Habilidades, na realização das atividades; e 

Aspectos Intelectuais, na Aprendizagem dos conteúdos musicais. 

 

AULA 17 DIA 10/06/2013 – Excertos: 

 

“Neste dia [...] os alunos conseguiram se movimentar com mais liberdade nas músicas 

cantadas, com a participação de todos, pois já sabiam a rotina da aula”. 

 

“Depois executaram o ritmo corretamente com as figuras já conhecidas e entoaram as notas 

musicais ascendentes e descendentes”. 

 

“Apresentou-se uma música sobre as notas musicais da Nilsa Zimmermann, mas os alunos 

não conseguiram realizá-la bem; era nova e eles não gostaram muito; o que não os 

satisfizeram”. 

 

“Para finalizar a aula, foi pedido aos alunos para se debruçarem sobre a mesa com os 

braços e a cabeça, para tentarem descansar e relaxar, só ouvindo a música, sem falar nada 

[...], todos fizeram o exercício, mas não conseguiram se calar por muito tempo”. 

 

Análise do Excerto 17: 

 

Percebem-se os Aspectos Cognitivos, os Aspectos Afetivos e os Aspectos Psicomotores, 

presentes nas ações de movimentação que exigiram concentração, memória, mente musical, 

disposição e intenção em realizá-las. Ao relembrarem conteúdos, dos ritmos aprendidos e das 

notas entoadas, fica implícito que ocorreu a Aprendizagem Musical. Além destes pode-se 

observar os Aspectos Intelectuais, os Aspectos Habilidades, os Aspectos Atitudes e os 

Interpessoais, evidentes pela capacidade que demonstraram de pensar musicalmente 

cantando, de realizarem a atividade e de relacionarem-se com os outros sujeitos e com a 

professora/pesquisadora. 

 

AULA 18 DIA 17/06/2013 – Excertos: 
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“Inicialmente, alguns alunos como o Art. e a An. Let. não estavam querendo cantar as 

músicas de costume e somente quando se colocou a música das caveiras (Tumbalacatumba) é 

que eles começaram a cantar e executar movimentos com o corpo”. 

 

“Os alunos conseguiram realizar a execução das figuras já conhecidas e observaram e 

falaram que havia algo novo. Eram as figuras mínimas e semibreve, que lhes foram 

ensinadas neste dia com uso da voz e corpo, sendo que o desempenho das meninas foi melhor 

que os meninos nesta aula”. 

 

“Quanto a atividade de identificar se a nota foi para o agudo ou grave elas haviam esquecido 

então foi necessário relembrar a memória auditiva e assim realizaram a atividade”. 

 

“As crianças gostam muito das músicas que a professora traz. Elas cantam, dançam e se 

divertem. Parece que se sentem muito bem nesse ambiente além da história sonora”. 

“No fim da aula, com o relaxamento, uma criança falou: eu posso ser filmado e aí foi pedido 

a eles que não fizessem barulho para que descansassem um pouco: o que não acontece por 

muito tempo. Tem sempre um aluno que levanta a cabeça ou fica se mexendo na carteira. 

Ainda não possuem uma boa concentração”.  

 

Análise do Excerto 18: 

 

De início, percebem-se os Aspectos Psicomotores na realização de atividade que exige 

esforço corporal e mental, aliados aos Aspectos Cognitivos, uma vez que houve 

Aprendizagem Musical, em que lembraram de algo. Os Aspectos Intelectuais, as Atitudes, 

as Habilidades e os Aspectos Interpessoais estão presentes também quando é revelado sobre 

o gostaram das músicas trazidas pela professora/pesquisadora, pelo fato de se sentirem 

motivados e acolhidos dentro deste ambiente escolar. 

 

AULA 19 DIA 21/06/2013 – Excertos: 

 

“Neste dia, como a escola estava próxima das férias, nem todos os alunos compareceram; 

mas, os que estavam presentes, conseguiram realizar as atividades com bastante precisão 
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pois já conheciam a maioria das melodias; e, até, já conseguiram decorar as músicas fazendo 

com que isso lhes proporcionassem uma satisfação em fazer e vivenciar a música”. 

 

“As músicas que mais gostam de fazer são: boa tarde; meu carango e tumbalacatumba”. 

 

“Realizaram também a execução do ritmo numa música já estudada por eles com uso do 

hashi: a música hit percussivo do grupo Barbatuques, que eles gostam muito de tocar”. 

 

Análise do Excerto 19: 

 

Neste excerto anotam-se os Aspectos Cognitivos, pois os sujeitos demonstraram que já 

sabiam realizar mais facilmente as atividades; e já haviam obtido conhecimento, o que se 

entende por Aprendizagem Musical. Os Aspectos Afetivos, evidenciados pela constância da 

motivação, que levaram aos Aspectos Psicomotores, de trabalho corporal e mental. Os 

Aspectos Intelectuais, pois já demonstram capacidade de pensamento musical e reflexão 

musical; além dos Aspectos Habilidades, ao realizarem as atividades com maior elaboração. 

 

5.2.DESCRIÇÃO NA INTEGRA DA AVALIAÇÃO DO JURI 

 

JURI 1 

 

Nome: E. A. C. V. - Doutora em Educação 

Elementos importantes resultantes da observação dos vídeos (2) e fotos(8) 

DVD 1- AULA 3 

• Atenção dos sujeitos na aula; 

• Interação entre professor X aluno; 

• Momentos em que os sujeitos estão sem ação/sentados em suas carteiras não tendo 

como saber se os momentos estáticos são de audição, pois o vídeo não tem som; 

• Poucas imagens da atuação da professora/pesquisadora atuando; 

• As crianças apresentaram relações de prazer na atividades demonstrando que a aula 

proporciona algum nível de relações interpessoais; 

• Evidências de aprendizagem de corpo movimento; 
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• Não foi possível observar o aprendizado dos conteúdos musicais pelos sujeitos 

(rítmico e melódico); 

DVD 2- AULAS  5,6,7 

Aula Dalcroze- elementos rítmicos  |  |  |  |    |  |  |  |   
                                               Tá tá tá tá  

Fotos: 

• Interação com a professora/pesquisadora; 

• Apresentação da Escola/pesquisada (área interna e externa (12 fotos); 

• Projeção de filme (2 fotos); 

• Aula 5(filme) sem sonorização 

Março- movimento dos sujeitos no espaço escolar; 

• Manossolfa - Kodaly; 

• Trabalho: percepção de altura com corpo –movimento 

16 e março: 

• Apresentação dos instrumentos musicais de percepção e exploração pelos sujeitos; 

• O restante do vídeo ocorreu um congelamento; 

Aula 7- erro de registro/gravação. 

Observações 

• Atenção e interação dos sujeitos com a professora/pesquisadora; 

• Momentos em que os sujeitos estão sentados executando atividade (não deu para 

identificar); 

• Vídeo sem sonorização; 

• Evidencias de aprendizagem dos sujeitos, dos elementos musicais rítmicos e 

melódicos, ou seja, evidencia se mobilidade de marcha Dalcroze, uma vez que os 

alunos se movimentam no espaço escolar. 

DVD 3 AULAS  8 e 10 

Aula 8 

• Foto de aprendizagem de conteúdo musical; 

• Foto de atividade no pátio(2) 

• Foto da sala;(1) 

• Foto/sala- escala ascendente das notas musicais; 

• Foto/sala-escrita rítmica: pausa, semínima e colcheia; 
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• O filme não pode ser aberto- 5 de abril; 

• O filme não pode ser aberto -22 de abril; 

• Não pode-se fazer a observação dos vídeos 

Obs: Os filmes não puderam ser abertos pelo júri por motivos de incompatibilidades de 

programas dos computares no momento da visualização. 

Observação das Fotos: 

• Avanço considerável da metodologia aplicada pela professora/pesquisadora: os 

sujeitos evidenciam mobilidade no espaço, ditado/solfejo Dalcroze; exploração dos 

instrumentos de percussão. Há evidencia de envolvimento dos sujeitos: atenção e 

motivação. 

Aulas 12 e 13 

6 de junho e 13 de junho- não tem foto e o filme não pode ser aberto. 

Aulas 18 e 19; 17/06 e 21/06 

Vídeo 17/06- não pode ser aberto; 

Vídeos 21/06- o filme não pode ser aberto. 

Obs: Os filmes não puderam ser abertos pelo júri por motivos de incompatibilidades  

de programas dos computares no momento da visualização. 

Conclusão 

Houve desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, uma vez que observou-se a participação em 

sala de aula: 

• Desenvolvimento/atenção; 

• Evidencias de aprendizagem de aspectos musicais; 

• Entrosamento com a professora/pesquisadora; 

• Os outros aspectos não puderam ser observados por que os vídeos não abriram. 

 

Excertos do Júri 1: 

 

“Atenção dos sujeitos na aula; [...] Interação entre professor X aluno; 

 

“As crianças apresentaram relações de prazer na atividades demonstrando que a aula 

proporciona algum nível de relações interpessoais”; 

 

“Evidências de aprendizagem de corpo movimento; 
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“Evidencias de aprendizagem dos sujeitos, dos elementos musicais rítmicos e melódicos, ou 

seja, evidencia se mobilidade de marcha Dalcroze, uma vez que os alunos se movimentam no 

espaço escolar”; 

 

“Avanço considerável da metodologia aplicada pela professora/pesquisadora: os sujeitos 

evidenciam mobilidade no espaço, ditado/solfejo Dalcroze; exploração dos instrumentos de 

percussão. Há evidencia de envolvimento dos sujeitos: atenção e motivação”. 

 

“Houve desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, uma vez que se observou a participação em 

sala de aula: Desenvolvimento/atenção; Evidencias de aprendizagem de aspectos musicais; 

Entrosamento com a professora/pesquisadora”. 

 

Análise dos Excertos do Júri 1: 

 

Em uma análise ainda parcial, nota-se que este primeiro participante do júri que avaliou as 

fotos e os vídeos resultantes das aulas, enfatiza de imediato os Aspectos Relações 

Interpessoais, uma vez que anota que há interação professora/sujeito: relação de prazer nas 

atividades. Somados a este aspecto, foi ressaltada a Aprendizagem Musical promovida pelas 

atividades de corpo/movimento, e dos elementos rítmicos e melódicos, e mobilidade no 

espaço escolar através da Marcha Dalcroze. Todas as participações dos alunos, motivadas 

pelas propostas da professora/pesquisadora enfatizam os Aspectos Atitudes, Habilidades e 

Psicomotores, que promovidos pelos Aspectos Afetivos, levaram aos Aspectos Cognitivos, 

uma vez que a construção do conhecimento dos conteúdos musicais, resultaram em 

Aprendizagem. 
 

JURI 2 

Nome: A. R. O. E. 

Formação: Licenciada em Educação Musical -  Habilitação em Instrumento Piano. Mestre em 
Educação-Música e Saúde. 

Análise: 

Aula 3: 
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A professora nesta aula trabalhou de forma lúdica e criativa, inserindo em seu 

planejamento o método Kodaly para dar inicio aos conceitos musicais: parâmetros do som 

(altura e ritmo) e formas de registro (não convencionais). Ressalto que foi enriquecedora a 

metodologia aplicada, demonstrando uma assimilação positiva por parte dos alunos. 

Considero bastante produtivo trabalhar mais de um parâmetro em apenas uma aula, podendo 

posteriormente fazer a relação entre os mesmos. Ao trabalhar também o parâmetro (forma de 

registro) enriqueceu e auxiliou ainda mais a assimilação dos conceitos propostos para esta 

aula. 

Outra questão que considerei importante foi a incitativa da professora fazer uma 

atividade de socialização no início da aula e relaxamento no final da aula, contribuindo ainda 

mais no aprendizado de seus alunos. 

A falta de espaço me incomodou um pouco, limitando uma vivência musical mais 

ampla e prazerosa. Enfatizo que a professora mesmo assim se adequou a sala de aula 

convencional e conseguiu repassar todo planejamento proposto. 

 Concluo enfatizando que ao trabalhar a musicalização infantil no ensino fundamental, 

em escolas públicas, não é uma tarefa fácil, exigindo do professor uma metodologia que seja 

mais adequada e eficaz juntamente com a criatividade, pois bem sabemos, que as salas não 

são adequadas e o número de alunos sempre é maior que o indicado. Finalizo relatando que a 

professora demonstrou competência em sua área de conhecimento.  Sugiro que nós próximos 

planejamentos semestrais ou anuais, inserir algumas atividades extraclasse.  

 

 Aula 4: 

Nesta aula a professora mais uma vez demonstrou criatividade e competência. Ficou 

claro que teve a preocupação de dar continuidade aos conceitos musicais: parâmetros do som 

(ritmo e altura) e formas de registro (não convencionais).  

Ao trabalhar o parâmetro altura com o teclado, conseguiu transmitir de forma 

significativa aos alunos a diferença entre grave e agudo, inserindo também a notação musical. 

No parâmetro ritmo também achei relevante o acréscimo de células rítmicas, proporcionando 

aos alunos uma breve noção do registro musical. Enfatizo que a metodologia escolhida pela 

professora, contribui para que os parâmetros do som sejam trabalhos com eficácia. 

Quanto a assimilação dos alunos nesta aula, demonstrou ter sido produtivo, mesmo às vezes a 

turma se dispersando em alguns momentos, pois respondiam a todas as perguntas com um 

índice de acerto bastante elevado. 
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Mais uma vez menciono a necessidade de trabalhar mais com o corpo ao inserir o 

parâmetro ritmo e também menciono a falta de trabalhar a pulsação simultaneamente ao 

ritmo, pois acredito que facilita uma melhor assimilação por parte dos alunos. 

Concluo afirmando a minha satisfação ao analisar a aula, percebendo a iniciativa de a 

professora colocar uma música erudita em sala, incentivando os alunos a se acostumarem com 

novos sons, ou seja, novo estilos musicais. Esta turma é composta de crianças (faixa etária de 

seis a sete anos), não conseguindo ainda diferenciar estilos, mas a partir do momento que 

passa a ter este tipo de percepção musical, consequentemente vão internalizando e 

acostumando a novos sons, novos instrumentos, ou seja, novos estilos. 

 

Aula 5:  

Nesta aula os conceitos musicas continuaram a ser trabalhados de forma mais ampla, 

aumentado o nível de complexidade. A preocupação de inserir de forma gradativa 

aumentando o nível de complexidade, demonstra coerência e competência por parte da 

professora. 

Ao trabalhar a pulsação, considerei de extrema importância, pois como citei na aula 

anterior, a pulsação trabalhada com o ritmo ajuda a internalizar melhor o ritmo e 

consequentemente diferenciá-los um do outro. Também achei produtivo cantarem sentindo a 

pulsação. A utilização da manossolfa para trabalhar a notação musical foi bastante 

enriquecedor e produtivo, pois considero bastante eficaz os gestos manuais relacionados com 

as notas. 

Ressalto imprescindível trabalhar os conceitos musicais: parâmetros do som e formas 

de registro em apenas uma aula, e isso a professora em análise contemplou de forma eficaz e 

em relação a atividades de alongamento, relaxamento e socialização ficaram evidentes, 

parabenizando a professora com seu compromisso e competência. 

Finalizo a análise desta aula enfatizando que houve momentos de muito ruído 

extraclasse, incomodando em algumas vezes o desenvolvimento de todo processo em questão, 

mas mesmo assim, foi contemplado de forma adequada e produtiva, ou seja, a professora se 

adequou mais uma vez aos percalços existentes, que são inevitáveis dentro do universo 

escolar. 

 

Aula 6: 
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Começo minha análise desta aula ressaltando a importância de iniciar as atividades 

com o canto, pois remete a preocupação da professora assimilar os parâmetros trabalhados até 

o momento (notação musical, intervalos e altura).  

Os recursos usados para ampliar o conhecimento musical foram feito através de 

atividades com instrumentos de bandinha, considerando bastante enriquecedor. Nesta 

atividade, foi demonstrado o som que cada instrumento produz e posteriormente nomeando-

os. Os alunos demonstraram muito interesse e satisfação neste momento. A interação entre 

professor e aluno ficou evidente que estava sendo positiva, porém em alguns momentos houve 

perda do foco em questão, ou seja, na entrega dos instrumentos os alunos se desorganizaram 

emitindo sons ao mesmo tempo, gerando barulho e ficando as vezes dispersos com o 

instrumento em mãos. 

Sugiro que nas próximas atividades a professora distribua os instrumentos por grupos, 

até que todos vivenciem, evitando a desorganização e dispersão por parte dos alunos, 

facilitando o repasse do conteúdo proposto. 

Ao dar continuidade na analise, menciono que mesmo com alguns momentos de 

dispersão por parte dos alunos, a professora, logo conseguiu retomar suas atividades e voltou 

a enriquecer sua proposta ao trabalhar os timbres relacionando-os com os parâmetros altura e 

intensidade. 

Concluo que mais uma vez a professora usou a criatividade e de forma lúdica e 

produtiva conseguiu finalizar sua propostas, pedindo que cantassem e batessem a pulsação 

com os instrumentos distribuídos. Esta prática com certeza proporcionou aos alunos 

internalizarem ainda mais todos conceitos musicais trabalhos até o momento. 

 

Aula 7: 

Nesta aula a professora trouxe como proposta, trabalhar com o DVD (Palavra 

Cantada). Antes de qualquer análise, parabenizo-a pela iniciativa, pois sem sombra de 

dúvidas, enriqueceu ainda mais sua proposta. 

Durante a transmissão do DVD, ressaltando que a sala mais uma vez não é apropriada 

para este tipo de atividade, pois infelizmente os recursos são precários, os alunos 

demonstraram interesse, se dispersando em alguns momentos. Mesmo assim o DVD 

apresentado proporcionou aos alunos um amplo conhecimento de timbres e ritmos. 

Concluo esta aula, ressaltando a riqueza de detalhes sobre os conceitos musicais que o 

grupo Palavra Cantada ofereceu aos alunos. Ressalto a minha insatisfação perante a realidade 
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escolar, ao deixar para o professor toda responsabilidade de atuar em sala de aula sem 

nenhum recurso, principalmente nas áreas artísticas que infelizmente ainda não é valorizada 

como deveria ser dentro de todo universo escolar. Mais uma vez cabe ao professor se adequar 

e comprar com seu próprio salário recursos para um bom desempenho em sala e isso a 

professora fez até o momento de forma exemplar. 

 

Aula 8: 

Nesta aula, houve inicialmente certa dificuldade por parte de a professora conseguir 

silenciar a turma, considerando que os alunos estavam mais agitados do que o de costume. 

Mais uma vez deu continuidade em sua proposta de forma coerente, trabalhando os 

parâmetros e aumentando o nível de complexidade. Enfatizo sobre o nível de complexidade, 

pois existem professores que não possuem infelizmente, coerência de repassar de forma 

gradativa os conceitos musicais, prejudicando todo processo, ou seja, o aprendizado. 

Ao trabalhar escalas ascendentes e descendentes e o parâmetro altura, notei que faltou 

o uso do teclado, pois em outras aulas a professora inseriu o instrumento como suporte e o 

resultado foi satisfatório, porém, ela conseguiu com que os alunos diferenciassem umas da 

outras. O uso do teclado ou de qualquer outro tipo de suporte, acredito que poderia ter 

facilitado sua atividade, fazendo com que os alunos fiquem mais interessados e atentos. 

No decorrer da aula, a professora foi muito eficiente e competente, pois conseguiu 

trabalhar através do canto, juntamente com as clavas, trabalhar e revisar todos conceitos 

musicais vivenciados em sala. Na distribuição das clavas a professora fez em grupos, 

facilitando e reduzindo os transtornos que são inevitáveis podendo ser amenizados. 

Posteriormente enfatizou sua aula na notação musical, relacionando-as com as cores. 

Achei muito sedutora e produtiva esta atividade. Os alunos demonstraram uma grande 

satisfação e uma boa assimilação. 

A aula foi finalizada com os registros (não convencionais) de todos os conceitos 

musicais trabalhados. Os alunos demonstraram de forma positiva uma boa interação e 

assimilação, ressaltando que anteriormente a professora repassou como seria o registro 

(escalas ascendentes e descendentes, e notas musicais associadas as cores), deixando-os 

visíveis no quadro. 

Finalizo a análise desta aula, deixando mais uma vez uma ressalva referente ao tempo 

disponível existentes nos horários escolares, que obviamente limita os professores ao 
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transmitirem suas propostas em sala e cabe mais uma vez ao professor fazer uma “ginástica”, 

para que os conteúdos planejados sejam repassados na íntegra.  

 

Aula 10: 

Esta aula teve como foco fazer uma revisão de todos os conceitos musicais trabalhados até 

o momento, acrescentando conforme o processo alguns itens pertinentes. Considero 

necessário enumerar todos os conceitos trabalhados, facilitando as análises posteriores, que 

são: 

• Notação musical (notas relacionadas com cores específicas); 

• Escalas (ascendentes e descendentes); 

• Altura (grave e agudo); 

• Intervalos (terças, quintas, oitavas); 

• Intensidade (piano e forte) / notas staccato e legato; 

• Ritmo (inserindo as células rítmicas com pausa); 

•  Forma de Registro (não convencional / convencional) das células rítmicas, notas, 

alturas e melodia; 

• Estruturação e arranjo (composição: pequenas frases com as notas e dinâmica: ligadura 

e staccato); 

A professora ao revisar e concluir todos os conceitos musicais enumerados, usou uma 

metodologia bastante eficaz, pois em cada conceito musical associou, com gestos, canto, e 

percussão corporal (usando também materiais da própria sala). 

Não pretendo ressaltar cada relação, mas pretendo registrar que a professora conseguiu 

com sua metodologia escolhida e aplicada em sala, fazer com que os alunos assimilassem bem 

todos os conceitos musicais. Obviamente que percalços existem, porém mais uma vez a 

professora se adequou e demonstrou ter concluído sua aula com eficácia.Nesta aula os alunos 

demonstraram muito interesse e assimilação dos conteúdos dados de forma prazerosa. 

Faço uma ressalva, pois o aluno que possui a necessidade de uma tradutora (acredito que é 

deficiência auditiva) não demonstra uma participação ativa, devido a tradutora não estar 

atenta às aulas e também relação ao uso do teclado ou alguma outro suporte, para uma melhor 

assimilação das notas, altura e intervalo. 

Finalizo parabenizando a professora ao usar nesta aula o CD (Palavra Cantada), contribuindo 

ainda mais no aprendizado dos conceitos musicais e também ao anunciar que faria um ditado 

na próxima aula. 
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Aulas de maio 

Aula 12: 

Esta aula teve como foco trabalhar o ritmo. A professora inseriu o registro 

convencional, mas de forma lúdica, facilitando a assimilação por parte dos alunos. Aos 

poucos foi acrescentando novas células rítmicas, o que considerei bastante pertinente. A 

metodologia usada (Kodaly) facilitou muito o repasse e assimilação, ou seja, acima dos 

símbolos e palavras referentes ao ritmo inseriu as células rítmicas. Considerei esta atividade 

bastante proveitosa, demonstrando uma participação positiva por parte dos alunos. 

Também nesta aula houve momentos de apreciação musical fazendo com que os 

alunos se movimentassem ao apreciarem a música, considerando também uma atividade 

bastante produtiva. 

Sugiro que em outros planejamentos, a professora ao nomear as células rítmicas, pode 

solicitar dos alunos uma contribuição, proporcionando aos alunos um vivência musical de 

forma contextualizada e crítica. 

Outro momento que considerei muito pertinente nesta aula, foi no final da aula 

solicitar aos alunos um registro vinculado a percepção musical, fazendo com que a 

criatividade aflore através de sensações emitidas pela música. Finalizo e concluo que a 

professora, mais uma vez demonstrou bastante compromisso e competência e ressalto mais 

uma vez a importância de dar início a suas aulas sempre com uma atividade de relaxamento e 

socialização e finalizando também com a percepção musical. 

 

Aula 13: 

Nesta aula a professora se concentrou em revisar a notação musical, intervalos e 

escalas ascendentes e descendentes, posteriormente estimulando a criatividade dos alunos ao 

inserir atividade relacionadas a composição. 

Ao trabalhar a notação musical, a professora desde o início do planejamento trabalhou 

com as cores, e isso facilitou a assimilação por parte dos alunos, pois desenvolveu em sala 

uma atividade que proporcionou o desenvolvimento da criatividade, fazendo com que todos 

montassem oralmente algumas frases musicais ao escolherem as notas, ou seja, as cores. 

Nesta atividade os alunos escolhiam as notas e a professora registrava, demonstrando um 

resultado bastante significativo.  
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Ressalto que a professora teve a preocupação de deixar no quadro antes de iniciar a 

aula, o registro de cada nota e suas respectivas cores, demonstrando mais uma vez 

comprometimento, competência e coerência. 

Outra atividade que considerei de extrema importância e bastante criativa foi a 

vivência de um ditado rítmico. Um detalhe que me chamou a atenção foi os alunos 

conseguirem identificar as pausas, demonstrando riqueza e eficácia no desenvolvimento da 

atividade. Ressalto que sempre antes de iniciar qualquer atividade proposta, a professora 

revisava os conceitos trabalhados.  

Finalizo enfatizando que considerei esta aula, uma aula bastante produtiva, rica em 

conteúdos. As atividades dadas em sala demonstraram uma boa assimilação e uma interação 

positiva entre professor e aluno.  

 

 Últimas aulas: 

Aulas 18 e 19: 

Gostaria de não me atentar tanto em conteúdos e resultados, pois obviamente até 

agora, as análises demonstraram que o planejamento foi desenvolvido de forma positiva, tanto 

por parte da professora e alunos. Ressalto abaixo pontos negativos e positivos do 

planejamento em análise: 

 Pontos negativos 

• Ausência de trabalhar a pulsação em todas as aulas juntamente com o ritmo; 

• Ausência de relacionar os conceitos musicais: notas e ritmos: 

• Ausência de um espaço mais adequado; 

• Ausência de aulas extra- classes; 

• Ausência de trabalhar os conceitos musicais contextualizando a realidade dos alunos; 

• Ausência de possibilitar uma compreensão crítica do conteúdo dado em sala; 

 

Pontos Positivos: 

• Uma boa assimilação dos conceitos musicais por parte dos alunos; 

• Metodologia apropriada; 

• Interação positiva entre professor e aluno; 

• Competência, comprometimento por parte da professora; 

• Coerência ao ampliar novos conceitos musicais; 

• Inserção de atividades criativas e eficazes; 
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• Afinidade em trabalhar com crianças; 

• Potencial de adequação ao contexto escolar; 

Concluso esta análise, primeiramente deixando registrada minha satisfação em participar 

desta análise e mais feliz ainda de ter percebido que a professora demonstrou competência e 

comprometimento com a educação infantil. Observei que seu foco era musicalização e 

obviamente deu o primeiro passo, o que não é nada fácil em escolas públicas. Ao enumerar os 

pontos negativos, deixo claro que o interesse é de contribuir ainda mais em seus posteriores 

planejamentos, enriquecendo-o ainda mais. Parabenizo o excelente trabalho desenvolvido pela 

professora, que com certeza continuará realizando-o com muita dedicação. 

 

Excertos do Júri 2: 

 

“A professora nesta aula trabalhou de forma lúdica e criativa, inserindo em seu 

planejamento o método Kodaly para dar inicio aos conceitos musicais: parâmetros do som 

(altura e ritmo) e formas de registro (não convencionais). Ressalto que foi enriquecedora a 

metodologia aplicada, demonstrando uma assimilação positiva por parte dos alunos” 

 

“Outra questão que considerei importante foi a incitativa da professora fazer uma atividade 

de socialização no início da aula e relaxamento no final da aula, contribuindo ainda mais no 

aprendizado de seus alunos”. 

 

“Enfatizo que a metodologia escolhida pela professora, contribui para que os parâmetros do 

som sejam trabalhos com eficácia. Quanto a assimilação dos alunos nesta aula, demonstrou 

ter sido produtivo, mesmo às vezes a turma se dispersando em alguns momentos, pois 

respondiam a todas as perguntas com um índice de acerto bastante elevado” 

 

“Nesta aula os conceitos musicais continuaram a ser trabalhados de forma mais ampla, 

aumentado o nível de complexidade. A preocupação de inserir de forma gradativa 

aumentando o nível de complexidade demonstra coerência e competência por parte da 

professora”. 

 

“...mais uma vez a professora usou a criatividade e de forma lúdica e produtiva conseguiu 

finalizar sua propostas, pedindo que cantassem e batessem a pulsação com os instrumentos 
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distribuídos. Esta prática com certeza proporcionou aos alunos internalizarem ainda mais 

todos conceitos musicais trabalhos até o momento.” 

 

“Os alunos demonstraram uma grande satisfação e uma boa assimilação.” 

 

“Os alunos demonstraram de forma positiva uma boa interação e assimilação” 

 

“As atividades dadas em sala demonstraram uma boa assimilação e uma interação positiva 

entre professor e aluno”.  

 

“Pontos Positivos: 

• Uma boa assimilação dos conceitos musicais por parte dos alunos; 

• Metodologia apropriada; 

• Interação positiva entre professor e aluno; 

• Competência, comprometimento por parte da professora; 

• Coerência ao ampliar novos conceitos musicais; 

• Inserção de atividades criativas e eficazes; 

• Afinidade em trabalhar com crianças; 

• Potencial de adequação ao contexto escolar” 

 

Análise dos Excertos do Júri 2: 

 

Nota-se que o Júri 2 observou a presença dos Aspectos Cognitivos e os Aspectos Relações 

Interpessoais quando ressalta que houve contribuição da professora/ pesquisadora no 

aprendizado dos alunos, que o trabalho foi feito com eficácia e que houve assimilação pelos 

mesmos, além da adequação ao contexto em que foi inserido o trabalho, levando a um 

contexto de Aprendizagem Musical. Quanto aos Aspectos Afetividade, estes aparecem na 

realização de tarefas relacionadas à socialização dos sujeitos-sujeitos, sujeitos-professora, que 

levam aos Aspectos Relações Interpessoais, numa integração entre indivíduos, essencial 

para que o trabalho aconteça. Os Aspectos Habilidades, Intelectuais e Aspectos 

Psicomotores estão inclusos, à medida que o sujeito vai realizando as atividades com maior 

complexidade e satisfação, utilizando para estes fins o corpo e mente, juntos. 
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JURI 3 

 

Nome: Ms. C. da S. B. 

Formação: Bacharel e Licenciada em Clarineta pela UFG; mestre em Educação Musical pela 

UFG; clarinetista e educadora musical, atualmente professora de clarineta e saxofone do IFG. 

 

Ao decorrer das aulas administradas pela professora de música e pesquisadora desta 

pesquisa, constata-se um desenvolvimento musical gradativo e evolutivo das habilidades 

musicais das crianças, a professora conseguiu realizar um bom aprendizado musical, no qual 

as crianças conseguiram adquirir habilidades musicais, por exemplo, elas começaram a 

perceber as alturas das notas musicais, divisão rítmica de semínima, colcheia e mínima (som e 

silêncio), andamentos diferentes, os sons da escala de dó maior, e o mais importante, este 

conteúdo foi passado de uma forma lúdica, ou seja, as crianças aprenderam música, 

brincando. Nas aulas de ditado, as crianças conseguiam perceber as diferenças das alturas das 

notas e também a figura rítmica ditada pela professora.  

A professora de música conseguiu desenvolver um bom relacionamento entre as 

crianças, pois elas foram estimuladas a terem um bom relacionamento através da letra da 

música passada todo início de aula, usando o abraço como elemento de integração social. A 

professora de música conseguiu atrair a atenção, o respeito, e o carinho das crianças, 

conquistando um bom relacionamento. Um fator importante também, que a professora de 

música sempre elogiava as crianças quando necessário, isso estimula a criança a querer 

aprender mais.  

As crianças na maior parte do tempo das aulas concentraram na professora de música, 

salvo alguns poucos momentos de desconcentração, que em média, são normais em crianças. 

Ocorreu somente em poucas aulas uma agitação das crianças antes da aula de música, que 

logo em seguida, foi controlada pela professora de música. Três fatos interessantes, que a 

professora de música pede silêncio para os alunos cantando músicas infantis, e eles obedecem 

imediatamente. E, também, no final de cada aula, a professora de música coloca as crianças 

para relaxar, sempre escutando música erudita.  

Infelizmente, as escolas de Goiânia, ainda não estão adequadamente equipadas para 

oferecer um suporte adequado para as aulas de música, a professora (pesquisadora) de música 

realizou um trabalho belíssimo, que poderia ter tido um resultado melhor, se tivesse uma 

estrutura melhor. O resultado deste trabalho só não foi melhor devido a esta falta de estrutura 
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da escola. Como exemplos, podemos citar os barulhos extraclasses quando a professora de 

música fazia o ditado, as salas inadequadas para as aulas de música, as professoras e/ou 

coordenadoras interrompendo as aulas de música, o fato das crianças serem liberadas para ir 

ao banheiro na hora da aula de música, e o pouco tempo destinado para aulas de música na 

escola. Embora termos esta triste realidade, felizmente, vários professores de música ainda 

continua se dedicando a este trabalho belíssimo no Brasil. Bravo!!! Pro Marta. 

 

Excertos do Júri 3: 

 

“...constata-se um desenvolvimento musical gradativo e evolutivo das habilidades musicais 

das crianças, a professora conseguiu realizar um bom aprendizado musical, no qual as 

crianças conseguiram adquirir habilidades musicais...” 

“A professora de música conseguiu desenvolver um bom relacionamento entre as crianças, 

pois elas foram estimuladas a terem um bom relacionamento através da letra da música 

passada todo início de aula, usando o abraço como elemento de integração social.” 

 

“A professora de música conseguiu atrair a atenção, o respeito, e o carinho das crianças, 

conquistando um bom relacionamento. Um fator importante também, que a professora de 

música sempre elogiava as crianças quando necessário, isso estimula a criança a querer 

aprender mais”.  

 

“As crianças na maior parte do tempo das aulas concentraram na professora de música, 

salvo alguns poucos momentos de desconcentração, que em média, são normais em 

crianças.” 

 

Análise dos Excertos do Júri 3: 

 

Nesta análise do júri ele percebe que há um desenvolvimento musical gradativo e evolutivo 

indicando os Aspectos Cognitivos, os Aspectos Psicomotores e os Aspectos Intelectuais. À 

medida que o sujeito assimila e aprende sobre o assunto, ocorre então a Aprendizagem 

Musical, como menciona o júri 3. Os Aspectos Afetivos e os de Relações Interpessoais 

também se encontram presentes na referencia que o júri 3, que indica a atenção e o carinho 

dos sujeitos com a professora/pesquisadora, além do respeito, conquistando um bom 
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relacionamento. Este comentário indica que, neste contexto, ocorre mudanças decorrentes dos 

Aspectos Atitudes. Os sujeitos mudam em função dos relacionamentos engendrados pelas 

aulas de música. 

 

5.3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS CRITÉRIOS 

 

Esta etapa de análise dos dados segue os Critérios para a Análise dos Dados, que 

foram construídos a partir do suporte teórico desta pesquisa, a saber; 1 – Aspectos Cognitivos; 

2 – Aspectos Afetivos; 3 – Aspectos Psicomotores; 4 – Aspectos Intelectuais; 5 – Aspectos 

Atitudes; 6 - Aspectos Habilidades; e 7 - Aspectos Relações Interpessoais.  As definições 

destes 7 critérios são as que se seguem. Cada um desses aspectos serviram de base para a 

compreensão do processo da vivência musical, como anotadas nos protocolos e na análise do 

júri; o que levará `a relação possível entre estes dados, para que se chegue aos elementos 

importantes que definam e expliquem a vivência musical dos sujeitos, realizada na 

escola: 

 

1 – Aspectos Cognitivos:  

 

 Ilari cita que: “Cognição é um termo que vem do latim cogitare (“pensar”) e que tem 

relação direta com as atividades conceituais do cérebro humano e suas formulações verbais”. 

Portanto os aspectos cognitivos são o resultado das atividades mentais (pensamento, resolução 

de algo, memória) que ocorre com o sujeito após a prática ou vivência de algo como no caso o 

ensino musical (ILARI, 2010, p. 11). 

Figueiredo (2001) afirma que hoje se sabe que somos musicais. Segundo a mesma, o 

cérebro mostra que o simples fato de fazermos musica muda o cérebro e seu aspecto e suas 

funções. Comenta que esse fato leva a mudanças no desenvolvimento dos sujeitos e que há 

também os estímulos do meio educacional que levam a ganhos cognitivos (FIGUEIREDO, 

2001, p. 40,41) 

 Para Piaget: 

...o fundamento básico da sua concepção de funcionamento intelectual e do 
desenvolvimento cognitivo é que as relações entre organismo e meio são 
relações de troca, pelas quais o organismo se adapta ao meio, e ao, mesmo 
tempo, assimila, de acordo com as suas estruturas, num processo de 
equilibrações sucessivas (FONTANA, 1997, p.44). 
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Segundo Piaget, citado por Freitas e Assis (2007):  

...a cognição e o afeto são aspectos indissociáveis de uma mesma ação e 
ambos seguem a mesma direção no processo de desenvolvimento. A 
afetividade constitui a energética da ação, ou seja, o interesse e a vontade 
que funcionam como reguladores da energia a qual impulsiona a conduta, e 
as estruturas que a criança dispõe para agir correspondem as estruturas 
cognitivas. A partir desta afirmação conclui-se que o afeto é de fundamental 
importância na construção da inteligência, isto é, a afetividade corresponde 
aos sentimentos, às emoções, aos desejos e aos valores que dão suporte as 
ações (FREITAS e ASSIS, 2007, p. 95). 

 
De acordo com Piaget, não existem estados puramente afetivos sem qualquer elemento 

de cognição, assim como não existem comportamentos somente cognitivos sem elementos 

afetivos (ILARI, 2010): 
 Em outras palavras a cognição musical diz respeito à compreensão dos 
mecanismos psicológicos e fisiológicos que permitem a existência de 
experiências musicais. [...] a cognição permeia as diversas formas do fazer 
musical; isto é, ouvir, apreciar, memorizar, criar, dançar, tocar, improvisar e 
cantar, entre outras e não apenas a audição musical... (ILARI, 2010, 
p.26/39). 
 
  

2 – Aspectos Afetivos:  

 

Meur e Staes, (2013, p.1), escreve: 

 

... por aspecto afetivo e social “podemos entender que é a relação da criança 
com o adulto, com o ambiente físico e com outras crianças”. Aqui são 
entendidos como todos os aspectos de socialização e desenvolvimento de 
traços de personalidade tais como organização, disciplina, responsabilidade, 
coragem e solidariedade. A própria criança percebe-se e percebe os seres e 
as coisas que a cercam, em função de sua pessoa. Sua personalidade se 
desenvolverá graças a uma progressiva tomada de consciência de seu corpo, 
de seu ser, de suas possibilidades de agir e transformar o mundo à sua volta. 
(MEUR e STAES (1989, p.9), apud portal da educação, 2013, p.1).  
 

Segundo Santos (2009): 
...a palavra afeto vem do latim affectus, significa atingir, abalar, 
afligir…podemos compreender que o afeto quando é mais intenso vira 
emoção; a emoção serve de base para o sentimento; e o sentimento é um 
aperfeiçoamento da emoção. Portanto, as emoções envolvem complexas 
relações, desenvolvidas no decorrer da vida e significadas a partir de 
relações específicas (SANTOS, 2009, p.149). 
 

 Santos (2009) ainda expõe que “...através das relações estabelecidas com a família, 

amigos, na escola e na sociedade de forma mais ampla [...] o sujeito vai se constituindo 
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através destas mediações que envolvem relações intensas vividas em determinado momento 

histórico (2009, p. 183)”. 

 A afetividade, segundo Almeida e Mahoney (2007), refere-se à capacidade, à 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de sensações 

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis (ALMEIDA e MAHONEY, 2007, p. 17). 

Também enfoca que esta possui três momentos o da emoção onde se exterioriza a expressão 

corporal e motora, o do sentimento que é a expressão representacional através da mimica ou 

da linguagem, e a paixão que demonstra o autocontrole, o comportamento em si. 

 Para Piaget “...as funções superiores da inteligência e a afetividade tendem a um 

“equilíbrio móvel”, isto é quanto mais estáveis, mais haverá mobilidade...” [...] “...o 

desenvolvimento mental é uma construção contínua (ibid., 2013, p. 4)”. 

 

3 – Aspectos Psicomotores: 

  

Segundo Reber (1985), o termo psicomotor define-se como: “...pertence aos eventos 

mentais que tem efeitos motores e vice-versa (REBER, 1985, p.594). E o termo sensório-

motor geralmente é pertinente aos processos que são teorizados como sendo essencialmente 

feito de mecanismos aferentes (sensórios) e eferentes (motores).  “Mais especificamente, é o 

circuito nervoso vindo do receptor ao sistema nervoso central e de volta ao músculo (ibid. 

p.685)”. 

Os aspectos psicomotores e sensório-motores podem ser observados na atividade 

musical do sujeito. São indissociáveis e discutidos quando se aborda música e movimento 

e/ou ritmo e movimento. Para Aronoff (1969), ritmo e movimento pode ser observado quando 

“...nos atemos à relação do movimento a todos os elementos da música à medida que eles se 

inter-relacionam no tempo (ARONOFF, 1969, p. 34). Afirma que musica é movimento: 

“Música é uma experiência humana. Não se trata de propriedades físicas do som por ele 

mesmo, mais do que isso, é a relação do homem com o som (ibid., p. 35). Para ele a música é 

também a experiência do homem com o espaço: “...experimentar tempo com o corpo em 

movimento é, obviamente, mais útil na percepção da intenção musical do que ouvir a 

marcação de um metrônomo (ibid., p.35). Música, para Aronoff, significa gesto e movimento 

do corpo, no ritmo e no espaço.   

 

 4 – Aspectos Intelectuais: 
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A finalidade do desenvolvimento intelectual é: “...transformar a representação das 

coisas, a ponto de inverter a posição inicial do sujeito em relação a elas [...] tudo que é 

percebido é centralizado sobre a própria atividade (PIAGET, 2013, p.11)”.  

Para Piaget (2013): 

 

...quatro processos fundamentais caracterizam a evolução intelectualizada 
durante os dois primeiros anos de existência: são as construções de 
categorias do objeto e do espaço, da causalidade e do tempo, todas quatro 
naturalmente a título de categorias práticas ou de ação pura e não como 
noções de pensamento. (ibid., p. 12). 

 
Quando há o aparecimento da linguagem Piaget diz que:  

 
... as condutas são profundamente modificadas no aspecto afetivo e 
intelectual que é quando refere-se a idade de dois aos sete anos. Além de 
todas ações reais ou materiais que é capaz de efetuar, [...], capaz de 
reconstruir ações passadas sob forma de narrativas e antecipar ações futuras 
verbalmente. Daí resultam três consequências essenciais para o 
desenvolvimento mental: uma possível troca entre indivíduos, ou seja, o 
inicio da socialização; uma interiorização da palavra, isto é, a aparição do 
pensamento propriamente dito, [...], uma interiorização da ação como tal, 
que puramente perceptiva e motora que era até então, pode daí em diante se 
reconstituir no plano intuitivo das imagens e das “experiências mentais” 
(ibid., p.15, 16).  

 

 5 – Aspectos Atitudes:  

 

As mudanças de atitude são definidas por Reber (1985) como positivas e negativas. 

Para o autor, tendo como base a psicologia da personalidade e a social, atitude é assim 

definida: “...é vista como alguma orientação afetiva interna que poderia explicar a ação de 

uma pessoa (REBER, 1985, p.65)”. Na mesma área mencionada, a mudança de atitude é 

explicada por muitas teorias. Podem ser positivas quando os objetivos do professor são 

alcançados, ou negativa se o aluno muda a atitude na direção oposta aos objetivos traçados 

pelo professor (ibid., p.66). 

As atitudes dos sujeitos no contexto musical são muito específicas desta área. Se o 

sujeito começa as aulas sem se envolver nas atividades e decide participar, percebe-se que 

esta participação voluntária resulta da mudança quantitativa de se envolver com a aula um 

pouco mais a cada dia. Estas várias mudanças quantitativas ao longo do período de vivência 

em sala de aula leva `a mudança de atitudes, que o envolvimento das atividades musicais 

proporciona. Assim observa-se mudanças de atitudes quando o sujeito aceita explorar os 
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instrumentos, aceita participar das mobilidades propostas para atividades individuais e de 

conjunto e muda seu desempenho.   

As mudanças de atitudes podem ser observadas quando o sujeito inicia novo 

relacionamento aluno/aluno e aluno/professor para realizar bem a tarefa, quando solicita a 

orientação do professor para conseguir realizar a tarefa e quando manifesta a vontade de 

cantar a música na sua totalidade. Nesta mesma direção observa-se mudanças de atitudes 

quando o sujeito, voluntariamente, sugere (dá palpites) nas músicas que estão sendo 

compostas em sala e demonstra desejo de repetir as músicas que mais apreciaram durante as 

atividades. Nesta área de ensino/aprendizagem, se o sujeito começa as aulas sem 

envolvimento e, com as várias tentativas, passa a se envolver por gostar do que faz, para 

tentar e experimentar a tarefa, fica claro que os objetivos do professor estão sendo alcançados: 

o aluno começa a gostar de fazer música. 

 

 6 – Aspectos Habilidades: 

 

Segundo Reber (1985), habilidades são:  
 
As qualidades, poder, competência, faculdades, proficiências, destreza, 
talentos, etc.... que torna hábil alguém de executar um feito em particular, 
numa hora específica. [...] A essência do termo é que a pessoa pode executar 
a tarefa agora (no momento real) não precisando de nenhum treinamento 
posterior, ou a mais (ibid., p.1).  

 

Habilidade, para o autor, é o potencial para a execução. 

Não se trata aqui de confundir habilidades com talento, pois este pode ser 

desenvolvido a longo prazo e não é usado como critério de análise. Trata-se então, neste 

contexto de averiguar evidências de performances dos sujeitos, nas aulas, que merecem 

destaque. 

 

7 - Aspectos Relações Interpessoais. 

 

O termo relações interpessoais é, de certa forma, redundante, pois que o termo 

interpessoal assume que há relações entre pessoas; senão veja-se as definição de Reber 

(1985): “Interpessoal, de um modo geral, é um termo que caracteriza relações entre duas ou 



 
 

138

mais pessoas, com conotação de que a interação é mútua e recíproca. Relaciona-se ao 

fenômeno, propriedades, efeitos que resultam de tais interações (ibid., p. 369)”.  

Para os objetivos e alcances desta pesquisa, toda e qualquer relação entre pessoas 

resultantes da atividade musical deverá ser anotada para subsidiar as análises. 

 

5.4 - FREQUÊNCIAS DOS RESULTADOS OBTIDOS DOS EXCERTOS E DO JÚRI 

 

 Para a realização do cruzamento dos dados foi destacado os aspectos que mais 

apareceram nos excertos dos protocolos das aulas e dos excertos do protocolo do júri. 

Resultando assim na quantidade de vezes que o mesmo aspecto foi mencionado na análise dos 

excertos das aulas e do júri como mostra a tabela abaixo. Nota-se que esses aspectos possuem 

relevância por desencadearem juntos a busca pela aprendizagem musical. 

 

CRITÉRIOS EXCERTOS 
DOS 

PROTOCOLOS 
DAS AULAS 

PORCENTAGEM EXCERTOS 
DOS 

PROTOCOLO
S DO JURI  

PORCENTAGEM 

ASPECTOS 

COGNITIVOS 

19 100% 3 100% 

ASPECTOS 

AFETIVOS 

14 73% 3 100% 

ASPECTOS 

PSICOMOTORES 

14 73% 3 100% 

ASPECTOS 

INTELECTUAIS 

12 63% 2 66% 

ASPECTOS 

ATITUDES 

11 57% 3 100% 

ASPECTOS 

HABILIDADES 

16 84% 3 100% 

ASP. REL. 

INTERPESSOAIS 

13 68% 3 100% 

TABELA 1- estimativas de critérios a partir da frequência 

 

Computadas as freqüências dos aspectos observados nos protocolos e pelo júri, segundo 

TABELA 1, acima, têm-se que: 
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1 -  Quanto aos Protocolos, em ordem decrescente de freqüência, observou-se 100% de 

anotações para os Aspectos Cognitivos; 84% de indicações dos Aspectos Habilidades; 73%, 

dos Aspectos Afetivos e dos Aspectos Psicomotores; 68%, dos Aspectos Interpessoais; 63%, 

dos Aspectos Intelectuais; e 57%, dos Aspectos Atitudes.  

2 – Quanto ao Júri, em ordem decrescente de freqüência, 100% das menções foram feitas 

para os Aspectos Cognitivos, Afetivos, Psicomotores, Atitudes, Habilidades e Interpessoais. 

Somente os Aspectos Intelectuais obtiveram freqüências de indicação menor, ou seja, foram 

indicados por 66% dos membros do júri.  

Nota-se que enquanto o júri observa, na totalidade das atividades observadas, a evidência de 

que ocorre a prática e evidência da maioria dos aspectos, o resultado dos protocolos indicam 

que dois aspectos foram menos evidenciados: os Atitudes e os Intelectuais; o que não 

comprometem a afirmação de que houve aprendizagem, uma vez que todos conseguiram 

resultados acima de 50% de indicação.  

 Estes dados, que resultaram da análise dos Protocolos, através da descrição dos 

Excertos e das Respostas do júri, respeitadas as freqüências das habilidades observadas, 

indicam que a proposta deste modelo de estratégias para o ensino de “Música no 1º ano do 

Ensino Fundamental” (que se trata de uma proposta de vivência musical para uma escola 

regular), foi significativa e merece ser comentada nos meios acadêmicos e vivenciadas na 

prática do ensino regular, nas escolas. 
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6 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, descreveu-se neste trabalho a base teórica sobre a música e sua inserção 

no meio educacional, pois a pesquisa concentrou-se na proposta de vivência musical para as 

salas de aula de música nas escolas regulares. Fez-se então um pequeno relato sobre a Matriz 

Curricular de Goiás, elaborada para servir como um referencial aos professores da rede 

estadual de ensino, trazendo dois princípios importantes: o educacional, que em linhas gerais 

apresenta onde estão fundamentadas as ações da educação; e do currículo do 1º ao 9º ano, 

que norteia a concepção de qualidade continuada permanente dos profissionais de ensino da 

Secretaria Estadual de Educação.  

A pesquisa-ação realizada manteve a temática da matriz pois foi respeitada a 

centralidade da matriz (ver página 10); os seus conceitos (p.12) e o eixo temático (p.13). Foi 

respeitada também a sintonia com a forma de trabalhar temas entrelaçados em aulas 

seqüenciadas, com aumento na quantidade de conteúdos específicos da música ofertados. 

Manteve-se a interligação entre os conteúdos esperados e vivenciados. 

Para tanto buscou-se ainda referência nos educadores musicais da segunda geração no 

século XX, na psicologia cognitiva e psicologia da música dando suporte para a educação 

musical. Chegou-se então à metodologia da pesquisa escolhida e ao modelo de análise dos 

dados, constatando-se que a aprendizagem musical foi verificada dentro dos aspectos 

enfocados, tendo como base os autores da área e as observações de um júri convidado, que 

analisou as aulas a partir de seus conhecimentos. A utilização do júri para fundamentar a 

análise dos dados teve como princípio o fato de que se acredita que as escolas precisam 

ensinar música com base nos pressupostos dos pedagogos musicais que têm credibilidade e 

têm sido responsáveis pela formação musical de grandes músicos.  

Os métodos da primeira época da nova pedagogia musical de século XX (Dalcroze, 

Orff, Kodaly, Willems e Martenot) propunham o estímulo e o desenvolvimento da capacidade 

criadora da criança. Kodály pensava que a iniciação musical devia começar nove meses antes 

do nascimento (PAZ, 2000, p. 263). Para ele a música é uma colaboradora para a formação 

total do ser humano, tornando-se parte de seu cotidiano na convivência social ou profissional 

daqueles que dela participam. Assim, a voz sendo o ponto de partida de Kodály para a 

musicalização, permite que o ensino ocorra em grupos tornando possível a inclusão 

independente de seu poder aquisitivo, pois não há necessidade de instrumento já que utiliza-se 

o dó móvel para leitura ou canto (SILVA apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 66). 
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Vale ressaltar que dentro dos Excertos tanto do júri como das aulas, existe a presença 

da utilização do método Kodaly (exemplo da p.131):  

 

“A professora nesta aula trabalhou de forma lúdica e criativa, inserindo em seu 

planejamento o método Kodaly para dar início aos conceitos musicais: parâmetros do som 

(altura e ritmo) e formas de registro (não convencionais). Ressalto que foi enriquecedora a 

metodologia aplicada, demonstrando uma assimilação positiva por parte dos alunos” 

(Excertos do júri 2); 

“Utilizando setas ou traços cantar sons diferentes e perguntar se é o mesmo som, 

diante disso explicar que se o som ouvido for grosso ele vai para baixo (indicar com uma 

seta) e se for fino vai para cima, sobe. Não é necessário dizer o nome da nota apenas emitir o 

som correspondente a ela ou a outra nota que desejar”. (2ª Aula); 

“Cantar as notas Sol e Mi fazendo a manossolfa e pedir para agacharem no Mi e 

levantarem no Sol”. (Aula 5); 

 “Executar com solfejo as notas musicais de dó3 a dó4 e depois cantar a música eu vi 

uma barata trocando a segunda estrofe por notas fazendo com que as crianças se 

familiarizem com elas e entendam ou comecem a entender que a música possui notas 

musicais. Pode ser cantada sem acompanhamento apenas a voz afinada pois assim o 

professor pode fazer em várias tonalidades mais agudas ou mais graves (Principio de Kodaly 

– usar a voz para cantar em qualquer altura)” (4ª Aula). 

 A utilização de Dalcroze, nesta pesquisa, foi estabelecida como estratégia de ensino 

com o objetivo da familiarização das crianças com os elementos da linguagem musical pelo 

movimento. Mariani (2011) lembra que Dalcroze: 
 
...desenvolveu um método de educação musical baseado no movimento onde 
o aprendizado ocorre por meio da música e pela música, por meio de uma 
escuta ativa. A Rítmica- sistema de educação musical criado por Jaques 
Dalcroze, que visa a musicalização do corpo- é uma disciplina na qual os 
elementos da música são estudados através do movimento corporal. Deixou 
um conjunto de ideias filosóficas que fundamentam suas descobertas 
(MARIANI, In: MATEIRO e ILARI (Orgs), 2011, p. 27). 
 

Como exemplo da eficácia do uso de Dalcroze, temos os exemplos a seguir: 

“Com a utilização do ritmo da semínima fazer os alunos baterem(percutirem) com uma mão 

na carteira falando a sílaba TÁ cada vez que aparecer um traço  |  |  |  |  e a silaba TI TI 
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correspondendo a colcheia mais rápida, quando aparecer dois traços com um tracejo em 

cima.” (3ª Aula); 

“Executar ritmo de semínimas e colcheias introduzindo o silêncio com a pausa da 

semínima através da batida de palmas, depois com o andar e marchar em classe e sempre 

utilizando a voz e o corpo. Usando as sílabas para semínima TÁ e colcheia TI.” (4ª Aula); 

“Espera-se que o aluno perceba que seu corpo pode realizar vários movimentos 

observando toda sua estrutura, além da respiração; Pedir para os alunos ficarem de pé e 

fazer movimentos com os braços na condução do ar na inspiração como se cheirasse uma 

flor e na expiração deixando o braço cair ao longo do corpo em movimentos sincronizados; 

(5ª Aula). 

E Orff, não ficou sem ser utilizado nos planejamentos das aulas. Vale destacar que este 

compositor-educador tem como base nas suas propostas, o ritmo, onde a melodia precedida do 

movimento. Aspecto pedagógico lembrado por Fonterrrada (2008):  

 

“...partia de cantilenas, rimas, atividades de Eco, trabalhava com uso de 
ostinatti, figuras rítmicas ou melódicas repetidas que propiciavam a 
improvisação além de enfatizar o movimento corporal na expressividade e 
como Kodaly parte da pentatônica” (FONTERRADA, 2008, p.61). 

 

Exemplos de atividades baseadas em Orff, a partir dos dados:  

 

“Espera-se que o aluno possa ainda recordando sobre ritmo executar os seus 

próprios nomes numa dada métrica;” (2ª Aula); 

“Espera-se que o aluno possa descobrir o pulso do seu próprio corpo e da música;” 

(2ª Aula); 

 “Perceba que as figuras possuem tempos diferentes de execução através do corpo e 

da voz agora com a introdução do silêncio;” (4ª Aula); 

“Entender que existem notas musicais com as quais se compõe a música e que 

também existe o silêncio.” (4ª Aula);  

“Trabalhar eco com as mesmas células rítmicas já apresentadas fazendo com que o 

aluno repita com a voz depois dar um determinado ritmo e pedir para que o aluno 

complemente improvisando batendo palmas ou como pé ou ainda com a voz. (2ª Aula)  

 

 A pesquisa, em forma de pesquisa-ação, propôs estratégias para o ensino música no 1º 

ano do ensino fundamental, baseados no educadores do século XX expostos acima.  Buscou-
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se a vivência musical para uma escola regular, baseando-se também nos pressupostos de que a 

aprendizagem, desenvolvimento e criatividade andam juntos e que o sujeito aprende e se 

desenvolve quando a ele é providenciado um meio musical favorável onde possa criar, recriar, 

se movimentar, cantar, improvisar com o corpo e voz na sala de aula, sendo o papel do 

professor o de um mediador para que isso aconteça. Na perspectiva da pesquisa-ação o 

planejamento foi flexível, se adequando as condições da escola e esteve em consonância com 

a grade curricular e programa de disciplinas da escola. 

Como a faixa etária escolhida foi a de crianças entre sete anos, inclusos no 1º ano do 

ensino fundamental, como propõe a lei; e, também, dado a eles a oportunidade de ter a música 

como disciplina em sala de aula, tornou-se importante enfocar sobre o desenvolvimento do 

qual fala Piaget e sobre as psicologias cognitivas e da música. Segundo Fontana (1997) o 

fundamento da concepção de Piaget das funções intelectuais e do desenvolvimento cognitivo 

é o de que as relações entre o organismo e o meio são relações de troca onde o organismo se 

adapta ao meio num processo equilibrativo. Para isso, Piaget concentrou-se então na coleta de 

dados que permitisse observar o desenvolvimento de crianças desde a o nascimento até a fase 

mais adulta para identificar como ocorre o desenvolvimento da inteligência e da construção 

do real (FONTANA, 1997, p. 44). 

Piaget foi quem definiu vários graus de socialização partindo do zero, ou seja, do 

nascimento até o grau máximo por ele representado pelo conceito de personalidade. Passa por 

diferentes trocas intelectuais e indica que as diversas etapas do desenvolvimento, diferentes 

do ser social, acompanham as etapas de desenvolvimento cognitivo (LA TAILLE, 1992, p.17) 

Desde que a lei 11.769/2008 foi implementada tendo a música na escola como 

obrigatória, fez-se um apanhado histórico do que outrora existiu no Brasil em termos de 

educação musical, e concluiu-se que a partir da colonização, a música teve papel importante 

no desenvolvimento do ser humano. A busca por novos horizontes e novas formas de se 

trabalhar com a música, em sala de aula, utilizando a criatividade e a complexidade, avança 

constantemente com o objetivo de saber como a música poderá contribuir para a formação 

integral do ser e de que forma poder-se-á utilizá-la para que isso ocorra. Assim a vivência 

musical poderá promover a experienciação, o viver, o fazer, o criar; com vistas a novos 

ganhos de caráter cognitivo, afetivo, psicomotor, intelectual, atitudes, habilidades e de 

interpessoalidade.  

A vivência musical deve ter como base teórica os pressupostos do cognitivismo, levar 

em conta a importância da afetividade na compreensão da atividade musical e considerar a 
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motricidade, nos seus aspectos psicomotores e sensório-motores como a sustentação para a 

percepção e a memória musical. A vivência musical deve objetivar que o sujeito alcance 

níveis cada mais complexos de desenvolvimento intelectual, adquira e pratique atitudes e 

habilidades a partir da prática musical, que resultem em melhores e mais freqüentes relações 

interpessoais. Assim, o músico pequeno se tornará o músico maior, grande em estatura e em 

qualidade de vida.  

Sobre estes referidos pressupostos, que levam à vivência musical efetiva; observados 

nesta pesquisa, a partir dos critérios estabelecidos; faz-se importante anotar as falas dos 

teóricos sobre cada um deles; seguidos dos comentários do pesquisador a partir dos dados: 

 

Cognitivismo: 
...o fundamento básico da sua concepção de funcionamento intelectual e do 
desenvolvimento cognitivo é que as relações entre organismo e meio são 
relações de troca, pelas quais o organismo se adapta ao meio, e ao, mesmo 
tempo, assimila, de acordo com as suas estruturas, num processo de 
equilibrações sucessivas (FONTANA, 1997, p.44). 
 

Comentários do pesquisador: Através da vivência musical dos sujeitos num contexto 

estabelecido (o meio musical) houve então a possibilidade de desenvolvimento cognitivo, na 

busca pela adaptação e assimilação de novas estruturas. 

 

Afetividade:  

...a palavra afeto vem do latim affectus, significa atingir, abalar, afligir […] 
podemos compreender que o afeto quando é mais intenso vira emoção; a 
emoção serve de base para o sentimento; e o sentimento é um 
aperfeiçoamento da emoção. Portanto, as emoções envolvem complexas 
relações, desenvolvidas no decorrer da vida e significadas a partir de 
relações específicas (SANTOS, 2009, p.149). 

 

Santos (2009) ainda expõe que “...através das relações estabelecidas com a família, 

amigos, na escola e na sociedade de forma mais ampla [...] o sujeito vai se constituindo 

através destas mediações que envolvem relações intensas vividas em determinado momento 

histórico (ibid., p. 183)”. 

 

Comentários do pesquisador: A afetividade foi construída com o tempo, através da 

empatia dos sujeitos com o professor e vice-versa contribuindo assim de forma positiva para 

que as atividade propostas fossem bem aceitas no meio, propiciando um bem estar e o prazer 

por, pela e para a música. 
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Psicomotricidade: Os aspectos psicomotores e sensório-motores podem ser 

observados na atividade musical do sujeito. São indissociáveis e discutidos quando se aborda 

música e movimento e/ou ritmo e movimento.  

 

Comentários do pesquisador: Quando ao sujeito é pedido para que faça algum tipo de 

movimento acrescentando-se mais elementos, este imediatamente estará trabalhando com seu 

sistema psicomotor ao coordenar as várias práticas de movimentação ou ritmo ou/e voz. 

 

Desenvolvimento Intelectual: A finalidade do desenvolvimento intelectual é: 

“transformar a representação das coisas, a ponto de inverter a posição inicial do sujeito em 

relação a elas [...] tudo que é percebido, é centralizado sobre a própria atividade” (PIAGET, 

2013, p.11). 

 

Comentários do pesquisador: No decorrer das sessões/aulas o desenvolvimento dos 

sujeitos vai se modificando, se transformando, começam a evoluir musicalmente dentro da 

proposta apresentada. 

 

Atitudes: As atitudes dos sujeitos no contexto musical são muito específicas desta área. 

Se o sujeito começa as aulas sem se envolver nas atividades e decide participar, percebe-se 

que esta participação voluntária resulta da mudança quantitativa de se envolver com a aula um 

pouco mais a cada dia.  

 

Comentários do pesquisador: “As crianças conseguiram dizer seus nomes com mais 

segurança (Excerto do protocolo da aula 2)”. Bem inicialmente, os sujeitos estavam 

começando a conhecer alguém e ou algo novo então nota-se que as atitudes mudam com o 

decorrer do tempo e com a confiança que é depositada no professor/mediador. 

 

Habilidades: Segundo Reber (1985), habilidades são: “As qualidades, poder, 

competência, faculdades, proficiências, destreza, talentos, etc [...] que torna hábil alguém de 

executar um feito em particular, numa hora específica. [...] “A essência do termo é que a 

pessoa pode executar a tarefa agora (no momento real) não precisando de nenhum 

treinamento posterior, ou a mais (REBER, 1985, p.1). Habilidade, para o autor, é o potencial 
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para a execução. Habilidade é algo existente em cada sujeito que no momento que é 

incentivado este começa a evoluir e a melhorar seu desempenho diante de um dado 

conhecimento explicitado. 

 

Comentários do pesquisador: As crianças demonstravam, a cada dia, que sabiam 

conteúdos dados em aulas anteriores e passavam a atuar musicalmente, com controle de corpo 

movimento, afinação, criação em sala de aula e improvisação, entre outras habilidades 

comprovadas.  

 

Relações Interpessoais: O termo relações interpessoais é, de certa forma, redundante, 

pois que o termo interpessoal assume que há relações entre pessoas. Quanto maior a relação 

de confiança do sujeito no professor e do professor no aluno mais as relações interpessoais se 

tornam propícias ao aprendizado. 

 

Comentários do pesquisador: Estes ganhos foram verificados através das aulas, na 

análise dos dados, onde foram enfocados os aspectos que mais ficaram em evidência durante a 

vivência. Houve maior entrosamento entre professor/aluno, aluno/aluno, resultantes dos jogos 

das vivências em grupo e das participações individuais. 

 

Na análise da totalidade dos dados, constatou-se que o aspecto cognitivo obteve a 

maior frequência nas anotações dos jurados e nos protocolos das aulas indicando que houve 

de fato um desenvolvimento que englobou a aparição dos outros aspectos. Foram analisados 

os protocolos e os resultados do júri constatando que todos os aspectos, além do cognitivo, 

apareceram em frequências altas sendo o menor deles: os aspectos atitudes, para o protocolo 

das aulas; e o aspecto intelectual, para o júri; o que não deixa de evidenciar aprendizado 

devido ao fato de que a porcentagem foi inferior a 60%.   

Os aspectos enfocados foram relevantes na análise dos dados pois observou-se que 

ocorreram mudanças no comportamento e no aprendizado dos alunos que participaram da 

pesquisa durante o período de seis (06) meses. Primeiramente, tinha-se um a turma iniciante 

que conhecia apenas a música no seu cotidiano e que dentro da escola teve a possibilidade de 

aprender muito mais que cantar; vivenciou uma nova forma de se expressar, de experienciar 

novas formas de ver a música; a possuir atitudes diferentes e comportamentos diante de cada 
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situação; a crescer mentalmente; a desenvolver-se; a ser mais criativo-participativo dentro da 

proposta de vivenciar música na sala de aula. 

No entanto a vivência e a coleta de dados foi permeada por algumas dificuldades tais 

como: reforma na escola, impossibilitando a utilização dos pátios da escola; saída de crianças 

em horários pré- estabelecidos para ir ao banheiro no horário da aula de música; atraso dos 

alunos; inexistência de uma sala própria para aula de música (as aulas eram ministradas na 

sala normal de aula dos alunos, fazendo com que o professor se deslocasse com todo material 

que houvesse utilizado para as demais aulas) e materiais didáticos; falta de um professor 

apoio devido ao grande número de alunos na sala de aula (30) . 

Não foi objetivo da pesquisa avaliar as condições do local trabalho, mas cabe aqui 

observar que o ensino da música nas escolas deve ser valorizado e as escolas que oferecem 

aulas de música devem se equipar e criar salas especiais com material adequado para que o 

professor possa alcançar seus objetivos e promover o ensino/aprendizagem (Vide páginas 57 a 

60, figuras de 10 a 17). 

Quanto à História do Brasil, no item 3.3, pôde-se constatar que a primeira proposta de 

educação musical remonta ao descobrimento do Brasil e que, com a evolução, a mesma 

aconteceu. Atualmente no Brasil, vem-se tomando rumos diferentes e crescem o número de 

pesquisas na área, em se tratando da prática nas escolas regulares, principalmente após a 

implementação da Lei 11.769/2008, que tornou obrigatório seu ensino no currículo. A 

mobilização na busca de novos horizontes e novas formas de se trabalhar com a música em 

sala de aula, utilizando a criatividade e a complexidade, se expande numa busca constante 

para entender como a música poderá contribuir para a formação integral do ser. Fica posta a 

pergunta: - de que forma se pode utilizá-la no currículo escolar para que isso ocorra? Espera-

se que este trabalho tenha trazido uma contribuição pela evidência dos dados analisados, e que 

se possa iniciar a elaboração de respostas a perguntas como essas.  Que as respostas se tornem 

propostas para o avanço da discussão. 

Neste sentido Vieira e Leão (2004, p. 41) já enfocavam que o professor de música 

deve refletir sobre os objetivos a serem atingidos dando uma direção ao seu trabalho 

englobando assim atividades de cunho prático na vivência musical e experienciação dos 

alunos nas aulas de música:  

 
Vivência musical pode ter um papel decisivo para o desenvolvimento 
integral do sujeito [...] as atividade musicais podem oferecer aos sujeitos, 
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vivência de fatos musicais para poder garantir a utilização e a aprendizagem 
da linguagem musical (VIEIRA, 2004, p.42). 

 

Dessa forma a proposta do modelo de vivência musical para uma escola regular na 

série inicial o 1º ano do fundamental torna-se importante, para que os dados obtidos através da 

pesquisa possam auxiliar outros profissionais no trabalho em sala de aula; e que estes possam 

enriquecer seu trabalho propondo novas atividades visando um maior aprendizado musical. 

Que se observe cada vez mais a promoção do desenvolvimento e da criatividade musical em 

escolas regulares. Levando o sujeito ao raciocínio com sentimento, que segundo Koellreuter é 

importante: “...o aspecto mais importante a ser desenvolvido pela música é o raciocínio 

globalizante e integrador, consequente ao despertar da consciência e interdependência de 

sentimento e racionalidade (BRITO, 2001, p.42)”. 

Pôde-se concluir que ouve aprendizagem, desenvolvimento cognitivo musical e 

evidências de criatividade. O sujeito aprende e se desenvolve musicalmente quando a ele é 

providenciado um meio musical favorável. À medida que foi possível trabalhar com a música, 

nas vivências em sala de aula, ficou evidente, se considerados os protocolos e excertos dos 

jurados, que se constatou o aprendizado musical. Observou-se também que os aspectos acima 

descritos foram acontecendo e tornaram possível uma mudança na aprendizagem dos sujeitos 

estudados, fazendo com que estes integrassem os conteúdos musicais aos seus conhecimentos, 

através da experimentação e vivência musical. Estes aspectos levaram à integração do ser.  
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ANEXOS 

Objetivos do ensino Fundamental segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

• Compreender a cidadania como participação social e politica, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si o mesmo respeito; 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões 

coletivas; 

• Conhecer características fundamentais de Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 

• Conhecer é valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais; 

• Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do 

meio ambiente; 

• Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 

da cidadania; 

• Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

• Utilizar diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal- como 

meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação; 

• Saber utilizar deferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, conhecimentos; a intuição, a 
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capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação. 

 

Os parâmetros de Arte- Música dividem os objetivos a serem alcançados em três modalidades 

a seguir (2000, p.78, 79,80): 

 

1 - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM MÚSICA: INTERPRETAÇÃO, 

IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

• Interpretações de músicas existentes vivenciando um processo de expressão individual 

ou grupal, dentro e fora da escola. 

• Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos baseadas nos elementos da 

linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos pessoais, conexões 

com a sua própria localidade e suas identidades culturais. 

• Experimentação e criação de técnicas relativa à interpretação, à improvisação e à 

composição. 

• Experimentação, seleção e utilização de instrumentos, materiais sonoros, equipamentos 

e tecnologias disponíveis em arranjos, composições e improvisações. 

• Observação e análise das estratégias pessoais e dos colegas em atividades de produção. 

• Seleção e tomada de decisões, em produções individuais e/ou grupais, com relação às 

ideias musicais, letra, técnicas, sonoridades, texturas, dinâmicas, formas, etc. 

• Utilização e elaboração de notações musicais em atividades de produção. 

• Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em atividades de 

produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros e de 

instrumentos musicais.  

• Utilização e criação de letras de canções, parlendas, raps, etc., como portadoras de 

elementos da linguagem musical. 

• Utilização de sistema modal/tonal na prática do canto a uma só voz ou mais vozes. 

• Utilização progressiva da notação tradicional da música relacionada à percepção da 

linguagem musical. 

• Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas articulações com 

elementos da linguagem musical. 

• Traduções simbólicas de realidade interiores e emocionais por meio da música. 
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2 - APRECIAÇÃO SIGNIFICATIVA EM MÚSICA: ESCUTA, ENVOLVIMENTO E 

COMPREENSÃO A LINGUAGEM 

 

• Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical (motivos, forma, 

estilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, etc.) em atividades de apreciação, 

explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros disponíveis, de 

notações ou de representações diversas. 

• Identificação de instrumentos e materiais associados a ideias musicais de arranjos e 

composições. 

• Percepção das conexões entre notação e a linguagem musical. 

• Observação e discussão de estratégias pessoais e dos colegas em atividades de 

apreciação. 

• Apreciação e reflexão sobre músicas da produção regional, nacional e internacional 

consideradas do ponto de vista da diversidade, valorizando as participações em 

apresentações ao vivo. 

• Discussão e levantamento de critérios sobre a possibilidade de determinadas 

produções sonoras serem música. 

• Discussão da adequação na atualização da linguagem musical em suas combinações 

com outras linguagens na apreciação de canções, trilhas sonoras, jingles, músicas para 

dança, etc. 

• Discussão de características expressivas e a intencionalidade de compositores e 

interpretes em atividades de apreciação musical. 

• Explicitação de reações sensoriais e emocionais em atividades de apreciação e 

associação dessas reações a aspectos da obra apresentada. 

 

3 - A MÚSICA COMO PRODUTO CULTURAL E HISTÓRICO:  

MÚSICA E SONS DO MUNDO 

• Movimentos musicais e obras de diferentes épocas e culturas, associadas a outras 

linguagens artísticas no contexto histórico, social e geográfico, observados na sua 

diversidade. 

• Fontes de registro e preservação (partituras, discos, etc.) e recursos de acesso e 

divulgação da música disponíveis na classe, na escola, na comunidade e nos meios de 

comunicação (bibliotecas, midiatecas, etc.) 
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• Músicos como agentes sociais: vidas, épocas e produções. 

• Transformações de técnicas, instrumentos, equipamentos e tecnologia na história da 

música. 

• A música e sua importância na sociedade e na vida dos indivíduos. 

• Os sons ambientais, naturais e outros, de diferentes épocas e lugares e sua influência 

na música e na vida das pessoas. 

• Músicas e apresentações musicais e artísticas das comunidades, regiões e País 

consideradas na diversidade cultural, em outras épocas e na contemporaneidade. 

• Pesquisa e frequência junto dos músicos e suas obras para reconhecimento e reflexão 

sobre a música presente no entorno. 

 

 


