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O presente trabalho discute a construção do fazer musical no ensino pré-
escolar a partir da relação entre o professor licenciado em Música e o educador de 
Infância, a partir da leitura da documentação brasileira e portuguesa sobre as 
diretrizes de formação profissional. No campo epistemológico, este texto apoia-se na 
teoria de Jean Piaget, propondo relações entre a interação e a cooperação entre 
indivíduos para a construção de uma prática pedagógica completa, ilustrado pela troca 
de saberes entre o educador de Infância e o professor especialista em Música. O que 
se lê a seguir é estruturado em um relato de experiência, metodologia de escrita 
justificada pelo caráter espontâneo da relação entre os dois profissionais que reflete, 
de forma mais reveladora, a realidade do encontro entre as necessidades, as dúvidas e 
a aplicação dos conhecimentos do educador pré-escolar. Entre as conclusões obtidas a 
partir das experiências aqui relatadas à luz da teoria, destaca-se a necessidade do 
educador de Infância de ser agente da própria instrução quando a instituição 
preparatória não dá conta da complexidade da sala de aula infantil e que o 
enriquecimento da prática musical na educação infantil é possível a partir da criação 
de um sistema cooperativo entre mais de um profissional, o qual não pode ser descrito 
como receita pronta, pois é único para cada profissional, assim como seus resultados.  
Palavras-Chave: educação musical – cooperação – epistemologia genética 
 
 
Abstract 
 
 This paper discusses the construction of music-making in pre-school from the 
relationship between teacher degree in Music and Early Childhood educator. From 
reading the documentation on the Brazilian and Portuguese guidelines for training, the 
text proposes a dialogue between the regular teacher and specialist teacher. In the 
epistemological field, this text relies on Piaget, suggesting the value of the interaction 
and cooperation between individuals for the construction of a complete pedagogical 
practice. What you are going to read below is structured in an experience report, a 
choice of methodology explained by its spontaneous character in the relationship 
between the two professionals that reflects the reality of the encounter about the 
needs, concerns and the application of knowledge of the pre-school teacher. Among 
the conclusions obtained from the experiments reported here, there is the need for 
childhood educators to be agents of its own continuous education when the 
preparatory institution can’t give support for the complexity of the classroom and that 
the enrichment of musical practice in early childhood education is possible when the 
teachers propose a cooperative system with each other, which cannot be described as 
a ready recipe because it is unique to each teacher, as well as their results. 
Keywords: music education – cooperation – genetic epistemology 



Introdução 
 

Em poucos minutos, através dos meios digitais ou da leitura de material 
teórico, podemos afirmar categoricamente que infância, educação e música estão 
amarradas por um forte laço. Podemos justificar esta afirmação com dados históricos, 
por exemplo, referindo-nos a importância que os gregos davam à educação musical 
desde a mais tenra idade dos indivíduos (BEYER, 1999) ou a concepção medieval do 
dom divino da música, atribuído àquelas crianças que tinham uma bela voz e eram 
levadas de suas casas para se especializar no canto litúrgico (FONTERRADA, 2005), o 
que era considerado uma honra para a família e a sociedade. No contexto 
contemporâneo, a música não perde seu encanto e a dualidade que a firma: de um 
lado a expressão artística, apaixonada e criativa a que está atrelada a música; de outro 
lado, a educação musical na infância está firmemente ligada à aquisição de habilidades 
consideradas fundamentais para as crianças: como o desenvolvimento motor, 
perceptivo, linguístico e afetivo (PECKER, 2010; MOREIRA, 2007; STIFFT, 2008; 
STAHLSCHMIDT, 2009). 

Pensando nisso e na assumida vontade que professores tenham de fazer uso da 
música em suas práticas profissionais, parece haver uma falta de compasso entre o 
manancial de material teórico produzido nos últimos anos e o que vemos nas salas de 
aula, quando tratamos da educação musical infantil. A dificuldade de sistematizar e 
colocar em prática o ensino da música nas escolas destinadas a crianças traz a tona 
questões sobre os papéis dos professores específicos da área (licenciados em música) e 
dos professores generalistas (também conhecidos como unidocentes ou 
monodocentes), inseridos na educação infantil, e suas capacidades de transitar uns 
pelos universos dos outros de forma mais consistente e menos temerosa. 

Estamos tratando aqui de dois profissionais distintos, com formações distintas: 
o professor específico de música dedicou-se por algum tempo a aprender algum 
instrumento e especializou-se em nível de licenciatura ao ensino do próprio 
instrumento ou voltado a musicalização1. Ele atua, por exemplo, em escolas específicas 
de música, em projetos sociais, ou em escolas regulares, no caso do Brasil e de 
Portugal, onde atendem diversas turmas, em sequência, por um pequeno período 
semanal. O professor generalista é o educador de infância licenciado que, 
oficialmente, está encarregado de todas as peças que formam o currículo, incluindo a 
música, segundo Graça Mota (2001). A autora nos informa que “contudo, os 
educadores de infância têm um treinamento muito pequeno sobre música em suas 
formações e consequente falta de confiança” (p. 155) sobre seus conhecimentos 
musicais. Essa afirmação refere-se à prática lusitana, porém aplica-se perfeitamente a 
situação brasileira. 

Percebe-se que, nesses campos profissionais, há uma sobreposição entre as 
duas formações, pois as escolas buscam o profissional específico de música para suprir 
certos conteúdos que poderiam ser atribuídos ao professor responsável pela turma. 
Por outro lado, o professor generalista carrega consigo uma bagagem muito 
significativa sobre os processos cognitivos infantis e o desenvolvimento de suas 
crianças, o que não é, necessariamente, possível afirmar em referência aos licenciados 

                                                           
1
 Aqui, usamos a palavra musicalizar com o significado de “desenvolver os instrumentos de percepção 

necessários para que o indivíduo possa ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significativo” (PENNA, 2008, p. 31). 



em música, que dividem o tempo de sua formação pedagógica com a aquisição de 
habilidades musicais e, ao terem que dar conta de grupos com desenvolvimentos e 
idades variados, não se aprimoram no estudo dos aspectos individuais de cada turma 
de alunos. O que aconteceria se reuníssemos as competências de um e de outro 
profissional para, de forma cooperativa, construirmos uma prática que contribua mais 
para o desenvolvimento musical e geral das crianças? 

Em nossos meios profissionais, é bastante comum ouvirmos falas que reforçam 
certos padrões culturais que findam por segregar as pessoas em dois grupos: os que 
possuem o dom da música e os que não são aptos para isso (PENNA, 2008). Essa 
divisão não é nova e se fundamenta na História, onde se vê aprendizagem musical 
formal configurar-se como atividade elitista. Além disso, segunda Gainza (1977), a 
música erudita de tradição europeia, utilizada como base e modelo para a educação 
musical tanto no Brasil quanto em Portugal, demanda estruturas cognitivas mais 
complexas, por sua elaboração. Essas características posicionam a música como um 
objetivo longínquo e difícil de ser alcançado, tanto pelos professores quanto por seus 
alunos.  

Atualmente, algumas pesquisas tentam desmitificar a aprendizagem musical, 
afirmando que todas as pessoas são capazes, em algum nível, de desenvolver a própria 
musicalidade e lidar com a compreensão do material musical assim como todos 
podem, em algum nível, aprender a língua materna, matemática, situar-se tempo e 
espacialmente, etcétera. Inclusive, a adultez, segundo Kebach (2008) é um período tão 
ou mais propício para aprender música, visto que a quantidade de aprendizagens 
anteriores, a experiência de vida e a capacidade de fazer trocas com as demais pessoas 
são qualidades que facilitam a aquisição de habilidades musicais. 

É difícil afirmar o quanto os professores se sentem autorizados ou temerosos 
na hora de desenvolver outras áreas do conhecimento, como a matemática, a língua 
portuguesa, as artes visuais ou até mesmo os fundamentos da educação física, mas 
parece-nos que os conteúdos e as estratégias para desenvolver os conteúdos de cada 
um dos campos citados estejam muito presentes tanto na formação quanto na prática 
vigente nas escolas de educação infantil. Com a música, podemos fazer afirmações: 
embora o professor seja capaz de identificar que o conhecimento musical seja passível 
de ser construído, não enxergamos a construção de um sistema de ensino ou uma 
prática mais ou menos consistente de musicalização na maioria das salas de aula. Em 
geral, o professor pedagogo não se sente capaz e não conhece os conteúdos musicais a 
ponto de proporcionar momentos significativos para seus alunos da educação infantil 
ou criar atividades ou currículos para a educação musical infantil. 

A partir do diálogo da teoria com nossa própria prática, o que propomos é a 
demonstração de como um professor generalista pode vir a utilizar a educação musical 
em sua sala de aula. Para atingir tal objetivo, lançaremos mão da leitura de 
documentos legais que deleguem sobre as diretrizes da educação infantil e ficará clara 
a nossa tendência a interagir com os fundamentos da Epistemologia Genética, cujo 
principal referencial teórico é Jean Piaget. Ainda, corroborando com o mesmo teórico, 
um modelo de prática cooperativa é discutido com o intuito de aproximar profissionais 
com conhecimentos distintos e complementares. 
 
 
A expectativa das políticas públicas em relação à educação musical 



 
No Brasil, ao fim da década de noventa, foi lançado o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). Dividido em três volumes, esta 
documentação faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados pelo 
Ministério da Educação e do Desporto. Os objetivos do Referencial dizem respeito a  

 
[...] apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças 
tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes 
de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas 
instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em 
ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 
conhecimentos da realidade social e cultural (p.7). 

 

No terceiro volume, intitulado Conhecimento de Mundo, encontramos a área 
de conhecimento Música, junto a mais outros cinco eixos, a saber: Movimento; Artes 
Visuais; Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade e Matemática. Segundo a 
publicação, sua organização tem caráter “instrumental e didático, (...) e é um guia de 
orientação que deverá servir de base para discussões entre profissionais (...) na 
elaboração de projetos educativos singulares e diversos” (p.7). O capítulo dedicado a 
Música conta com textos sobre os objetivos do programa explorado, orientações 
didáticas aos professores desde características do desenvolvimento musical da criança 
até formas de registro e avaliação dos conteúdos propostos.  

Entre as características mais marcantes do documento notamos a intenção 
imediata de dialogar com o professor sobre as possibilidades de construção de 
conhecimento acerca da música. Nessa prática, evitar que a reprodução de canções 
para condicionar comportamentos e hábitos e, mais comumente, a preparação para 
apresentações em datas festivas do calendário escolar sejam as únicas experiências 
musicais das crianças. O texto propõe, também, algo que nos chama a atenção: seus 
direcionamentos didáticos preveem níveis de conhecimento musicais variados e 
respeitam a variedade de leituras teóricas sobre a delimitação do campo da educação 
musical. Essa flexibilidade reflete o papel ativo do professor na confecção de seu 
currículo, da abrangência de seu conhecimento e energia despendida por cada 
indivíduo para trabalhar a educação musical da melhor forma com seus alunos.  

Esse pensamento vai ao encontro do presente trabalho, pois, na prática, isso 
significa que tanto quanto um professor deseja saber sobre música será a medida do 
que ele pode apresentar nos desafios e atividades do dia-a-dia, é uma decisão pessoal. 
O texto instiga o professor a se apropriar de mais conteúdo e descobrir quais saberes 
já construídos por si podem ser empregados nas propostas didáticas a seus alunos. Da 
mesma forma, torna-se amplo o número de vieses pelos quais se pode abordar a 
música, dependendo, também, das crenças e construções anteriores do professor. 
Como proposto por Kraemer (1989), embora o campo que chamamos de pedagogia de 
música abranja toda a prática que é realizada nos ambientes formais e informais de 
educação, é pertinente a pergunta, “que dimensões e funções o conhecimento 
pedagógico-musical pode abranger?” (p. 51). Essa questão significa que, conforme 
uma conjunção de fatores, como background do professor, características do trabalho, 
momento e local, a música possa ser abordada do ponto de vista filosófico, 
sociológico, histórico, musicológico, estético, psicológico ou outros. 



Percebemos, até aqui, que, como nos explica Kraemer (1989), a singularidade 
do cruzamento da prática musical e pedagógica de cada indivíduo envolvido com a 
transmissão da música é característica inerente à área e o conhecimento não se 
encontra em poder do meio acadêmico ou de instituições. Ele pertence, mais do que 
tudo, às pessoas e à necessidade e vontade que essas pessoas têm de passar adiante 
seu conhecimento. 

No panorama de Portugal, temos uma iniciativa parecida com a brasileira, onde 
encontramos o material intitulado “A educação artística e a promoção das artes, na 
perspectiva das políticas públicas” (SILVA, 2000), produzido pelo Grupo de Contacto 
entre os Ministérios da Educação e da Cultura. Chama-nos deveras a atenção a 
preocupação do Grupo com a formação profissional e a constatação do que falamos 
logo anteriormente: 

  
[...] o professor deve ter as capacidades e as competências bastantes 
para poder integrar, no seu ensino global dirigido a uma turma, a 
iniciação artística. Mesmo que se beneficie do apoio de um professor 
coadjuvante, que o apoiará em áreas específicas e por tempos 
limitados, o professor deve, no contexto da monodocência 
característica do primeiro ciclo, deter os conhecimentos, a 
sensibilidade e a motivação requeridos para saber incluir a iniciação 
artística na formação básica geral, articulando-as às demais 
dimensões constitutivas desta (p. 17). 

 

Notadamente, a publicação demonstra o quanto a criação de um perfil 
profissional completo e pré-formatado pela Universidade é complexo, carece de 
rearranjos do que já existe e ainda muita discussão sobre o que possa vir a ser 
transformado. Se fazem presentes, no documento, importantes referências a 
adequação do cânone musical e artístico à diversidade e pluralidade no lugar do 
direcionamento fechado e convencional, todavia não nos deteremos a este tópico de 
forma específica. 

No âmbito do direcionamento pedagógico, datado de 1997 obtemos o 
documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, publicado pelo 
Núcleo de Educação Pré-Escolar, do Departamento de Educação Básica do Ministério 
da Educação (SILVA, 1997). O material, muito parecido com o seu equivalente 
brasileiro publicado no ano seguinte, explora as várias dimensões da expressão 
musical como escutar, cantar, dançar e tocar. Com uma breve pesquisa na literatura, o 
professor generalista encontrará referências a essas dimensões que utilizam a 
vitalidade infantil para explorar a música. Young e Glover (1998), por exemplo, dizem 
que se os professores se propõem a construir um currículo direcionado para aquelas 
atividades que as crianças conseguem e podem realizar, será mais fácil investigar as 
habilidades das crianças, propor desafios e avaliar o que é feito.  

Do ponto de vista do professor Gary McPherson, na obra The Child as Musician 
(2006), a criança tem uma sabedoria musical bastante precoce que incluem 
discernimento auditivo, memória musical, e intenso interesse em performances 
musicais expressivas, o que compensa a óbvia ignorância dos pequenos acerca das 
convenções musicais. Tudo isso habitando, geralmente, ambiente altamente sonoro, 
seja na escola ou em casa. Essa constatação nos mostra o quão fértil é o momento 
para oferecer desafios musicais concretos, e a importância de não deixar que as 



crianças abandonem a infância sem ter podido experimentar a música de uma forma 
efetiva. 
 
 
O que nos ensina Piaget sobre aprender e ensinar música 
 

Quando visamos construir relações onde não se pretende a intervenção de 
qualquer elemento hierárquico ou de dominação intelectual estamos buscando ações 
sociais cooperativas. Kebach (2008) informa que, segundo a teoria de Piaget, a 
cooperação se caracteriza pela construção de novos sistemas que ficam subordinados 
à reciprocidade dos pontos de vista que os formam. Assim, demanda dos sujeitos 
envolvidos pensamento essencialmente operatório para que as condutas individuais se 
transformem em pensamentos colaborativos, enriquecidos e descentrados.  

Piaget (1978) demonstra como os indivíduos, passam a fazer trocas com os 
demais e constroem, a partir dessa capacidade, a própria inteligência. Segundo 
Montangero e Maurice-Naville (1998), para Piaget “a cooperação, fundada na 
igualdade, é uma forma ideal de relações entre indivíduos. Ela implica o respeito 
mútuo, o princípio da reciprocidade e a liberdade ou a autonomia das pessoas em 
interação” (p. 122). Trata-se, justamente, da criação de um pensamento comum que 
não é a soma dos pensamentos individuais e sim, a síntese do que é pensado 
coletivamente. 

Essa temática remete, justamente, ao conceito de estrutura definido por 
Piaget. Em sua obra O Estruturalismo (1970), o autor diz:  

 
[...] uma estrutura é um sistema de transformações que comporta 
leis enquanto sistema (por oposição às propriedades dos elementos) 
e que se conserva ou se enriquece pelo próprio jogo de suas 
transformações, sem que estas conduzam para fora de suas 
fronteiras ou façam apelo a elementos exteriores (p. 8).  

 

Uma estrutura é própria de um sistema construtivo, pois a elaboração daquela 
demanda uma formação contínua, em que as novas conquistas são, de fato, mais 
complexas e importantes que as anteriores. As construções são próprias da 
aprendizagem humana e do espírito dos seres. Elas substituem a ideia de que conhecer 
seja o acúmulo de dados e informações prontas pela noção do refazer contínuo (como 
em uma espiral) do saber. Então, de forma análoga a este conceito de estrutura, 
podemos dizer que quando trabalhamos em conjunto, sem a interferência hierárquica, 
o saber individual não se dissipa e, ao mesmo tempo, não é somado aos demais. 
Temos, no lugar disso, a possibilidade da criação de novas realidades sem coação e 
com equilíbrio próprio (PIAGET, 1970, 1978; MONTANGERO e MAURICE-NAVILLE, 
1998). 

A experiência que está sendo relatada nesse trabalho dialoga diretamente com 
o que foi apreendido a partir da teoria de Piaget. Acreditamos que cada criança 
constrói sua inteligência de forma autônoma e diferente umas das outras. Ao 
professor é dado o papel de provocar, lançar desafios pertinentes para o 
desenvolvimento dessa inteligência. Para que isso aconteça, o professor precisa ser 
capaz de compreender a dualidade do processo educativo: de um lado temos a 



compreensão de como a criança aprende; de outro lado temos os conteúdos, que tem 
uma gênese própria.  

Do ponto de vista de como se dá a aprendizagem infantil, para nós, parece 
fundamental que o professor aborde os conteúdos, sejam eles musicais ou de outra 
natureza, de forma que permita, aos seus alunos, que eles se relacionem com este 
conteúdo. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento não está pronto dentro do 
indivíduo ou fora dele, mas que se constrói quando ele interage com o que chamamos 
de objeto. Por objeto, segundo a teoria piagetiana (BECKER, 2010), estamos nos 
referindo a qualquer coisa que possa ser conhecida pelo sujeito: as habilidades 
motoras para fazer um instrumento soar, o reconhecimento das qualidades do som ou 
a experiência afetiva entre os colegas ou entre o professor e o aluno. A interação é a 
maneira pela qual o sujeito e objeto agem um sobre o outro, a qual dependerá das 
estruturas cognitivas que o sujeito já construiu.  

Quando a criança é bem pequena, com meses de idade, o sujeito não hesitará 
em colocar um objeto sonoro recebido na boca, o olhará e o escutará com atenção. 
Este é o modus operandi que ele usa para desconstruir e reconstruir internamente o 
objeto, em acordo com suas possibilidades. Esse objeto é, então, apreendido pelo seu 
gosto, seus sons, suas cores e, não obstante, os acontecimentos sócio-afetivos que 
permeiam o sujeito. 

A função do professor, nesta situação, assemelha-se muito a de um 
pesquisador. Este tema foi muito bem explorado na obra Ser Professor é Ser 
Pesquisador (BECKER; MARQUES, 2010) que contém textos reflexivos de pesquisadores 
do NEEGE2. Em resumo, os artigos abordam, em diversas áreas, como o professor 
participa do processo educacional, sua postura, as competências necessárias. As 
técnicas, em geral, remetem ao Método Clínico piagetiano3 que é, segundo Kebach 
(2010), ao mesmo tempo uma maneira de abordar os conteúdos e uma maneira de 
descobrir como o sujeito está pensando. A autora é categórica: "se não se verifica na 
prática como o ser humano constrói conhecimento, não é possível proporcionar 
situações de progressão das aprendizagens aos alunos" (p.47).  

Ao lançar um desafio ao aluno, o professor colocará o objeto em contato com o 
sujeito, ou, em outras palavras, propõe uma atividade de conteúdo musical. Desta 
maneira ele estará provocando o sujeito com algo que pode ser novo para ele e que o 
desequilibrará intelectualmente, instigando-o a participar do processo interacionista, 
seja por curiosidade ou qualquer outro sentimento que o motive. Usando termos 
próprios da teoria piagetiana, ao mesmo tempo em que o sujeito está assimilando – 
agindo sobre o objeto explorá-lo, e acomodando – deixando o objeto agir sobre si, 
quando incrementa suas estruturas cognitivas para dar conta do novo, na busca por 
um equilíbrio mais estável – o que chamamos de adaptação (MONTANGERO; 
MAURICE-NAVILLE, 1998), o professor vai compreendendo, ao observá-lo, como esse 
aluno está agindo e pensando para, então, propor um novo desafio musical 
significativo. 

                                                           
2
 Núcleo de Estudos em Epistemologia Genética e Educação (PPGEdu-UFRGS) 

3
 "A essência do Método Clínico consiste em uma intervenção sistemática do pesquisador em função do 

que o sujeito vai fazendo ou dizendo (...). O pesquisador, mediante suas ações ou suas perguntas, 
procura compreender melhor a maneira como o sujeito representa a situação e organiza sua ação" 
(DELVAL, 2002, p.12). Para maiores esclarecimentos sobre o Método Clínico piagetiano consultar DOLLE, 
1995; DELVAL, 2002; KEBACH, 2003 e 2010; SANTOS, 2010 e COLLARES, 2010. 



Do ponto de vista dos conteúdos, cada um deles, apresenta características que 
os compõem e, a partir do estudo de sua gênese, podemos compreender como a 
criança passa de um saber menos complexo para um mais complexo acerca desse 
conteúdo. No caso da música, podemos demonstrar essas dimensões a partir do 
modelo proposto por Swanwick e Tillman em 1986 e demonstrado por Swanwick 
(1988) mais tarde e, em texto didático, por Hentschke e Del Ben (2003). 

A espiral do desenvolvimento musical nos mostra o seguinte: a criança na mais 
precoce faixa etária (zero a quatro anos) dedica-se, prioritariamente, a busca por 
sonoridades e as qualidades do som, como forte/fraco, rápido/lento, agudo/grave e os 
timbres, que se diferenciam pela fonte sonora emissora, basicamente. Essa fase é 
chamada de “Materiais”. Os elementos musicais ficam, ainda, bastante desordenados 
e a ordem é experimentar. Ainda durante este período, um inquietante desejo de lidar 
melhor com os materiais começa a surgir e o controle desses sons é desejado e 
provocado pela criança. Vemos, agora, um pulso (marcação do tempo musical) 
tentando ser mais regular. À medida que esse domínio se estabelece, sem perder o 
que foi construído até então, a criança passará a segunda dimensão do conhecimento 
musical. 

Dos quatro aos nove anos de idade adentramos a fase chamada “Expressão”. A 
identidade expressiva da música que se faz e que se ouve passa a ser incorporada. 
Primeiramente, e de forma mais evidente, nas canções com letra, depois, nas 
explorações de velocidade e força das criações musicais. Alguns gestos musicais 
começam a aparecer esporadicamente e ganhar espaço nas composições e serem 
percebidos quando as crianças ouvem música: frases, refrões, repetições de uma 
mesma frase mais evidente. Conforme a criança se desenvolve, ela passará a uma fase 
de maiores possibilidades, a terceira dimensão. 

Quando a criança está por volta dos nove anos, notamos que elas passarão a 
consolidar essas aprendizagens anteriores conseguindo organizar melhor as 
sonoridades com os vários gestos musicais que já incorporaram e com aquilo que já 
aprenderam a respeito da linguagem musical que permeia suas vidas. Os jovens, nesse 
período, estarão particularmente motivados a jogar mais com os sons e que eles 
estejam adequados com aquilo que já conhecem.  

Essas dimensões demonstram a progressão mais ou menos geral das crianças a 
cerca do envolvimento com a música e exemplifica nosso pensamento, da necessidade 
de o professor conhecer de forma o mais profunda possível, como se constroem os 
conteúdos musicais para trazê-los aos seus alunos. Dentro de cada uma dessas fases, 
uma infinita gama de coisas, que possuem suas construções próprias e podem ser 
aprendidas, uma a uma, como átomos que formam moléculas e moléculas que 
formam células, etc. 
 
 
Metodologia da troca e da construção cooperativa 
 

A professora generalista decidiu fazer um investimento consistentemente 
maior na aprendizagem musical de seus alunos. O papel da professora específica de 
música foi o de instrumentalizar, a medida dos acontecimentos, a primeira professora. 
Não se trata, puramente, de oferecer aulas de musicalização para a professora, no 
lugar disso, temos a resolução de problemas reais que aliam o conhecimento de uma e 



de outra na mesma medida, por isso a relação cooperativa e não coercitiva e 
hierárquica. A principal característica dessa proposta é que o conhecimento que a 
professora generalista detém seja muito utilizado. Ela precisa compreender como que 
os conteúdos musicais e suas aprendizagens cabem dentro das aprendizagens gerais 
de seus alunos e se sentirá mais tranquila ao abordá-los. 

Na prática, a professora especialista em música absorve conhecimento sobre os 
alunos da outra também. Ela precisa compreender as especificidades da turma, do 
nível de desenvolvimento que as crianças se encontram e do conhecimento que a 
professora tem a sua disposição. Da mesma forma, a professora especialista conhece 
os materiais que a escola tem a disposição para trabalhar, o tempo de aula e, em certo 
nível, como se relaciona a escola com a música e com seus professores, em termos de 
autonomia, principalmente. Nas trocas de saberes entre as professoras, a criação de 
atividades é uma tarefa conjunta, pois precisa aliar os conhecimentos específicos e 
mais apurados sobre música com as possibilidades de interação das crianças, a 
geografia da sala de aula e a realidade da turma.  

Um dos pontos mais fortes dos jogos musicais infantis envolvem danças. O 
movimento permite, facilmente, a criação de atividades coletivas e englobam o 
desenvolvimento geral da criança do ponto de vista motor e as trocas sociais. Do ponto 
de vista musical a dança pode representar uma obra por sua forma ou por suas 
características rítmicas, por exemplo. De forma mais concreta, podemos dançar de 
maneiras diferentes para partes, frases ou sessões diferentes e de maneira igual para 
partes iguais. Essa sensibilização que passa pelo corpo pode ser indicada e 
demonstrada aos alunos em um primeiro momento, depois, à medida que seja 
possível intelectualmente, o enunciado é lançado e as crianças tentam resolver a 
situação de forma cada vez mais autônoma, envolvendo os mesmos passos já 
aprendidos com a mesma música. O professor generalista tem dificuldade, no início, 
de perceber a diferença entre as partes musicais, indicar as mudanças da estrutura 
musical, etc. Por isso, o professor específico de música utiliza canções com letras, onde 
possamos, de forma mais clara e pedagógica, dividi-la em estrofes e refrão ou em 
versos. As rimas também indiciam repetições de gestos musicais.  

Para um exemplo mais concreto, uma brincadeira de dança bastante tradicional 
chama-se “Estátua”, onde som e o silencio definem movimento e ausência deste. O 
professor generalista irá propor esta atividade, que já vem fazendo com seus alunos, 
mas agora de forma musicalmente significativa. Ele está ciente dos benefícios da 
movimentação infantil livre e em grupo dentro de um espaço delimitado, pois é parte 
de seus conhecimentos. A proposta para incrementar o jogo diz respeito à interrupção 
do som ao fim de estruturas musicais completas e não em qualquer lugar da música. 
Embora o fator surpresa dos silêncios pareça ser peça obrigatória na proposta, durante 
a pré-escola a criança estará primordialmente preocupada com seu próprio 
movimento e, à medida que consegue controlá-lo, esperará ansioso os momentos-
chave do jogo.   

Mais interessante que apenas estar atenta à ausência do som, a criança 
adequará seu ouvido e poderá ocupar-se de descobrir quando será a próxima parada, 
pois aguardará que um trecho musical harmonicamente completo seja ouvido. A 
professora generalista não precisa aprofundar-se nos estudos sobre Harmonia Musical, 
mas pode reconhecer alguns elementos em canções que já conhece bem, com pouco 
esforço e audições assistidas com a professora específica de música. 



Contar histórias é uma das atividades mais corriqueiras nos planejamentos da 
educação infantil. Enquanto as crianças ainda não são capazes de ler as palavras, a 
professora generalista é encarregada de dar voz aos personagens e, carregar na 
leitura, toda a emoção que o autor pretendeu exprimir em sua criação literária. Talvez 
seja desconhecido ou ignorado para uma grande quantidade de pessoas que a voz 
humana contém os mesmos elementos que qualquer outro som, musical ou não. A fala 
tem alturas (referente à frequência do som e suas variações), tem intensidade e 
dinâmica (referente à amplitude do som e suas variações), tem ritmo (referente ao 
tempo que as sílabas, palavras e frases são encaixadas) e tem timbre (característica de 
cada voz e das variações que fazemos para interpretar personagens diversos). 

A professora generalista já havia incorporado o cantar ao final de cada história. 
Como uma espécie de celebração e vivência mais afetiva acerca do enredo, uma 
canção com um tema que nele se encaixa era aprendida pelas crianças. A realização de 
gestos e coreografias durante as canções também já pertencia ao rol de práticas da 
turma. A professora específica de música pôde enriquecer ainda mais o momento da 
história, introduzindo, durante esta, elementos mais musicais como variações de 
timbre da voz e a alteração do volume da narração. Também, criou ritmos que 
representavam personagens e propôs que a professora se aprofundasse no 
levantamento de sonoridades do ambiente em que se passava a história, no caso, uma 
cidade. As características de cada som achado foram discutidas e anotadas, como os 
sons fortes e contínuos dos carros de bombeiros, polícia e de obras civis, os sons 
estridentes como os de apitos, os sons com intensidade e timbre variados como das 
pessoas se locomovendo em uma grande avenida. 

Sem os conhecimentos a respeito do desenvolvimento infantil, uma simples 
coleção de atividades é viável, embora fique empobrecida. Na pré-escola observamos 
que as crianças, embora trabalhem em grupo e pareçam interagir bastante uns com os 
outros, ainda estão experienciando um momento egocêntrico, por excelência. 
Incentivar composições coletivas pode ser uma tarefa exaustiva para o professor que 
criar expectativas sobre o comportamento infantil que não dizem respeito ao real 
estado de espírito infantil. Ao longo da repetição da atividade, que as duas professoras 
poderão decidir juntas a quantidade de vezes para recapitular os conhecimentos, a 
professora generalista observará os constructos individuais e as relações que as 
crianças farão entre o que está sendo trabalhado e aquilo que já sabem.  

A estratégia de Jean Piaget é buscar, em algum nível, que a criança demonstre 
crenças desencadeadas, ou seja, que ela possa, a partir do desafio proposto, construir 
novidades intelectuais (PIAGET, 2005). A construção de crenças desencadeadas é um 
conceito que faz parte das respostas possíveis dos exames do Método Clínico. A crença 
desencadeada acontece quando o professor se dispõe a permitir que a criança, 
individualmente, construa seu conhecimento. Ele conduzirá o desafio de forma 
controlada e cuidadosa para que não induza a resposta e não a forneça pronta para o 
aluno. Entretanto, essa resposta não é a única reação observada no exame clínico.  

Quando estamos indagando nossos alunos, uma série de caminhos ela tomará 
para resolver a questão. Na obra A Representação do Mundo na Criança (PIAGET, 
2005), o teórico suíço nos explica como o indivíduo irá progressivamente passar de um 
comportamento para outro, conforme se adapta ao real. A professora generalista 
perceberá os outros caminhos, pois está familiarizada com a teoria piagetiana, que 
serão explicitados agora: a criança poderá evitar responder ou dar qualquer resposta 



para encerrar a arguição, o que chamamos de não-importismo; poderá reproduzir uma 
história que já conhece e que acredita, mas que não tenha a ver com o que é pedido, o 
que chamamos de fabulação; poderá tentar agradar ao professor ou achar elementos 
que no discurso deste que respondam a própria pergunta, o que chamamos de crença 
sugerida; poderá ter uma resposta pronta antes mesmo de ser perguntado, o que 
chamamos de crença espontânea. 

Nosso intuito maior é que o de darmos espaço para que as crenças 
desencadeadas apareçam e que as crianças achem por si mesmas as respostas aos 
desafios, como justificar o agrupamento de sons pela intensidade (sons fortes e sons 
fracos) ou pela altura (sons agudos e sons graves). Não há porque a professora resolver 
a atividade pela criança ou informá-la da resposta certa, pois não se trata apenas de 
convenções sociais, como o nome dos conjuntos (agudos, graves, fortes e fracos), e 
sim a capacidade de abstrair dos objetos suas características físicas (qualidades das 
ondas sonoras). 

A prática de instrumentos com os alunos foi uma atividade incorporada como 
novidade pela professora generalista. Primeiramente, guardando a segurança e 
organização necessárias, reuniu materiais para a criação de instrumentos reciclados, 
com potes, embalagens, plásticos e sementes não perecíveis. Com esses elementos foi 
capaz de trazer a percepção sonora para a confecção dos instrumentos, ao mesmo 
tempo em que se dedicou ao aprimoramento das habilidades manuais de seus alunos. 
Uma prática diária dos instrumentos foi incorporada à rotina e a construção de 
atividades mais complexas se fez possível. 

A professora específica de música discutiu as possibilidades de uso do que 
estava a disposição e a iminente necessidade de apresentar instrumentos musicais 
reais aos alunos. Existem algumas correntes dentro da Educação Musical que 
defendem e outras que condenam o uso de instrumentos-não-instrumentos. A 
qualidade dos ruídos produzidos por um tipo e por outro são um dos argumentos 
contra a reciclagem e, também, a importância de apresentar a música como uma 
disciplina mais “séria”, que é composta de materiais inventados para essa finalidade. 
Em nossa opinião, a criação, a classificação e ordenação dos sons e a possibilidade de 
resolver o problema da falta de materiais da escola rapidamente foram decisivas para 
levar a atividade adiante. Em um momento posterior foi apresentado às crianças a 
obra artística de músicos que constroem seus próprios instrumentos e, também, o 
estudo dos instrumentos clássicos que fazem parte da orquestra e outros grupos 
musicais. 

Novamente, nessa experiência, compreender os benefícios globais de uma 
atividade voltada à música agregou valor ao trabalho. A professora generalista pôde 
observar o trabalho manual de seus alunos e a professora especialista forneceu as 
ferramentas necessárias para enriquecer o momento de prática musical. Na hora de, 
efetivamente, tocar os instrumentos, a professora da turma estava concentrada na 
aquisição das habilidades motoras, tentando não induzir uma “maneira correta” de 
usar os objetos. Com o passar do tempo, notou-se uma tendência à criação de 
pequenas células rítmicas usando dois instrumentos ao mesmo tempo, um em cada 
mão. As células rítmicas foram catalogadas pela professora específica, através do 
registro em áudio do momento e a professora generalista dedicou-se a avaliar o 
desempenho das crianças na conquista da independência de movimentos de um lado e 
outro do corpo simultaneamente.  



Nessa atividade, a avaliação musical do que foi feito ficou sob responsabilidade 
da professora específica de música, por se tratar de conteúdo de especificidade 
demasiada para a outra professora. No entanto, essa educadora passou a utilizar as 
ferramentas construídas nas outras atividades musicais para transformar e renovar os 
desafios sonoros de seus alunos de forma surpreendentemente autônoma. 

A parceria entre as duas profissionais desdobrou-se em uma infinidade de 
novas atividades e na renovação dos saberes pedagógicos, psicológicos e musicais de 
ambas. Notou-se, ao fim do período letivo, que a continuidade das trocas seria 
importante, porém, a professora generalista mostrou-se preparada para tomar 
iniciativas e, não obstante, relacionar-se de forma diferenciada com os demais 
professores especialistas da escola. Isto é, sabendo o que e como perguntar, foi capaz 
de enriquecer os momentos de criação artística, com a professora de artes visuais e 
desenvolver um olhar crítico mais apurado para os movimentos das crianças, a partir 
de consultas não sistemáticas com o professor de educação física.  
 
 
Conclusões 
 

Quando escolhemos a docência como carreira profissional, estamos, em 
essência, fazendo um importante voto de desprendimento do conforto em prol da 
qualidade do serviço que oferecemos. Esse desprendimento se reflete na incessante 
busca de melhorias técnicas e comprometimento com o estado da arte de nossa área 
de conhecimento. Não se trata de um percurso simples, mas extremamente 
gratificante. 

Após as experiências que tivemos, a professora generalista pode afirmar que 
sua prática docente está completamente diferente da anterior e diferenciada dentro 
do panorama de sua classe de trabalho (demais professoras generalistas para a pré-
escola). Sua maior dificuldade foi desprender-se das crenças arraigadas de que a 
música demanda dom ou presente divino e que a professora específica se diferenciava 
por esse motivo. Compreendeu, à medida que compôs seu trabalho, que a 
musicalização é um processo possível a qualquer indivíduo e que a construção da 
musicalidade demanda esforços como qualquer outro conhecimento a ser adquirido. 

Conforme o ano letivo desenrolou-se, a professora específica de música pôde 
propor desafios aos alunos da professora generalista que demandassem continuidade 
durante os dias que não encontrava as crianças. Essa atitude criou vínculo afetivo 
maior entre a turma e a professora visitante, tornando a aprendizagem ainda mais 
eficiente e significativa para as crianças. O período semanal diminuto dedicado à 
música expandiu-se conforme as possibilidades de organização da professora da 
turma. Com base na experiência da professora específica de música e na avaliação 
segundo a espiral de Swanwick e Tillman (1986), os alunos desenvolveram-se 
musicalmente acima da média de outros grupos em que o trabalho típico de 
professores específicos e generalistas não se misturam. Os resultados foram, de forma 
empírica, atribuídos a esse arranjo experimental. 

Sugere-se, a partir desse relato de experiência, que em diferentes contextos 
sociais e geográficos sejam tomadas iniciativas semelhantes e, sem dúvida, 
documentados para que possamos legitimar a proposta. A experiência poderá, sem 
dúvidas, influenciar a recolocação do profissional específico nas salas de aula, 



principalmente no que se lê na documentação das diretrizes e bases para o ensino pré-
escolar. Não haveria sobreposição gratuita de tarefas e profissional e sim, no lugar 
disso, a demonstração do quanto o professor generalista pode usufruir da formação 
continuada e, ao mesmo tempo, o quanto a instituição de ensino pode beneficiar-se 
de permitir esse assessoramento personalizado.  

Finalmente, fica bastante claro que, as condutas cooperativas induzem a um 
modelo pedagógico mais rico e produtivo para os alunos. É impossível deter todo o 
conhecimento, pela natureza do saber humano, porém somos capazes de compartilhar 
o que sabemos e passarmos adiante o que aprendemos. O aprender é uma 
característica própria nossa e, quando incentivada, carrega consigo benefícios que 
transcendem o material, o que é visível e embevecem o espírito humano de satisfação 
e crédito pessoal, características indispensáveis ao labor docente. 
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