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RESUMO 

Este trabalho é fruto da observação realizada na creche Municipal CEMEI Vilton Eurico 

e na creche particular Pequeno Príncipe, na cidade de Angra dos Reis/ RJ, realizada 

entre março de 2013 e maio de 2014. A temática do texto está imbricada na observação 

dos bebês e o contato deles com a música e com os instrumentos musicais. Busquei 

pesquisar e verificar como os bebês comportavam-se diante da descoberta dos sons, 

especificamente diante dos instrumentos e das atividades musicais nas escolas 

mencionadas. Para me auxiliar nesse debate busquei autores que observam a 

importância do som no desenvolvimento da criança, desde o primeiro contato ainda no 

ventre da mãe. A partir de autores pesquisados, identificamos que a música, e os 

instrumentos lúdicos, proporcionam atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia do ser em desenvolvimento. Além disso, observamos a 

importância do lúdico como facilitador da aprendizagem.  O lúdico e a brincadeira estão 

presentes em todas as fases da vida dos seres humanos, tornando especial a sua 

existência. As atividades com música e a brincadeira com a música em si levam a 

criança a ter a oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis a sua futura 

atuação, tais como atenção, afetividade, o hábito de permanecer concentrada nas 

atividades escolares e outras habilidades perceptuais psicomotoras. A função educativa 

do lúdico oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua 

compreensão do mundo.  

 

Palavras chave: Creche, musicalização, desenvolvimento dos bebês.  
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INTRODUÇÃO  

Esse texto é fruto do trabalho de observação realizado na creche Municipal 

CEMEI Vilton Eurico e na creche particular Pequeno Príncipe na cidade de Angra dos 

Reis, realizada entre março de 2013 e maio de 2014. Como monitora de educação 

especial
1
 e auxiliar da professora de educação infantil da escola municipal Vilton 

Eurico, me interessei pelo tema do ensino de música nas creches. Desse modo surgiu a 

proposição de um tema de pesquisa intitulado “Aprendendo música na creche”. A 

temática deste texto está imbricada na observação dos bebês e o contato deles com a 

música e com os instrumentos musicais. 

De acordo com autores pesquisados (BEYER, 1996; BARRETO e 

CHIARELLI, 2005; GÓES, 2009; MAFIOLLETI, 2011; SOARES, 2008; ONGARO, 

SILVA e RICCI, 2006), o som é um fator importante na vida da criança, pois, desde o 

ventre da mãe, ela tem o primeiro contato com o som através da sua voz. É uma fase em 

que é desenvolvida a memória sonora nas crianças. Após o nascimento a criança 

reconhece a voz da mãe criando assim o vínculo materno. O ritual para o bebê dormir 

onde a mãe embala o filho cantando, também fortalece e desenvolve a memória sonora 

da criança. Esses primeiros contatos com o som são muito importantes para o 

crescimento e para as próximas etapas da vida do bebê.  

Para eles tudo é novo, e o ambiente da escola proporciona o contato inicial com 

diversas sensações e descobertas. Assim, entendo que a escola é o complemento e o 

caminho para que a criança continue em contato com a música de forma lúdica, 

contribuindo no seu aprendizado e na sua relação com o mundo. Neste trabalho busquei 

pesquisar e verificar como os bebês comportavam-se diante desse novo, 

especificamente diante dos instrumentos e das atividades musicais nas escolas 

mencionadas.  

Para o desenvolvimento deste trabalho pesquisamos artigos sobre o tema, em 

especial os publicados pela Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), a 

mais importante associação da área da Educação Musical no país, através da Revista da 

ABEM. 

 

 

 

                                                 
1
Estágio da Prefeitura de Angra dos Reis onde atuei como monitora durante dois anos na creche CEMEI 

Vilton Eurico entre 2010 e 2012. 
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CAPÍTULO I  

 

A MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ:  

APRENDENDO COM O LÚDICO 

 

1.1) As brincadeiras 

Segundo Vygotsky, a criança quando consegue realizar sua tarefa sem ajuda de 

outra criança ou até mesmo do professor está desenvolvendo sua forma de 

desenvolvimento real. Porém, isso ocorre a partir do que ela aprende com o outro em 

grupo, onde o professor pode unir a criança menos experiente com a que consegue 

realizar a tarefa. Sendo assim, ela se sente desafiada pelo que sabe mais, e com 

assistência dessa criança ela consegue aprender. Com isso está lidando com a zona de 

desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é um domínio 

psicológico que está sempre em transformação. O que a criança consegue desenvolver 

com a ajuda do outro hoje, amanhã conseguirá desenvolver sozinha. 

Com base no que o aluno pode fazer com a ajuda do outro, Vygotsky defende 

que a aprendizagem deve aprimorar o que o aluno pode aprender sozinho no futuro. 

Para Vygotsky é nesse caminho entre esses dois pontos que a criança pode se 

desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca de experiência. 

Vygotsky destaca a imitação. Quando a criança imita a forma pela qual o 

adulto utiliza instrumentos e manipula objetos, ela está dominando o verdadeiro 

princípio envolvido numa atividade singular. Para Vygotsky a aprendizagem da fala se 

organiza com base na imitação, sendo assim, o desenvolvimento é decorrente da 

colaboração via imitação.  

Ensinar música utilizando instrumentos lúdicos
2
 faz com que a criança aprenda 

brincando, fugindo do tradicional.  A brincadeira está presente em todas as fases da vida 

dos seres humanos, tornando especial a sua existência. De alguma forma, o lúdico se faz 

presente e acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, 

possibilitando que a criatividade aflore principalmente no ambiente escolar. As 

observações realizadas na creche Pequeno Príncipe, por exemplo, mostraram que a 

professora trabalha  música de forma lúdica. O material e os instrumentos são utilizados 

de com desenhos, proporcionando prazer visual, além do prazer em tocar, sugar, uma 

vez que a criança pode sentir e descobrir o som que os instrumentos fazem através da 

                                                 
2
 Lúdico: “Um conjunto complexo de elementos especificamente humanos que cria espaço de jogo 

entre o real e o imaginário, sendo que sua natureza se transforma conforme a cultura, a história e as 
condições objetivas em que o indivíduo e o grupo se inserem” (PRADO, 1991, p. 78).  
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sucção. Ensinar música brincando é uma aprendizagem prazerosa e a criança se 

desenvolve com mais autonomia. 

Brincando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades 

indispensáveis a sua vida, tais como atenção, afetividade, o hábito de permanecer 

concentrado nas atividades escolares e outras habilidades perceptuais psicomotoras. A 

função educativa do lúdico oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão do mundo. 

Vygotsky
3
 afirma que a criança aprende a gostar da atividade e a se interessar 

por ela através do lúdico. As brincadeiras com música fazem a aprendizagem ser mais 

divertida, interessante e prazerosa, desenvolvendo a aprendizagem através do brincar 

com os instrumentos musicais e das brincadeiras que envolvam música, principalmente 

nas rodinhas. Vygotsky afirma que:  

A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal 

que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de 

desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 

independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um 

adulto, ou de um companheiro mais capaz.
4
 

Assim, constata-se que ao brincar a criança interage com o ambiente e com isto 

vai construindo novos significados utilizando para isto seu próprio potencial intelectual. 

De acordo com este pesquisador, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva. A criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades 

da vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de 

subordinação às regras. 

 

1.2) As vivências sonoras entre crianças pequenas 

Góes (2009) ressalta que as crianças pequenas, ao brincarem com sons, 

ampliam sua vivência sonora. Partindo desse ponto produzem seus próprios sons através 

da voz, objetos, pernas e braços. Assim, desenvolvem seu aprendizado e amadurecem 

algumas capacidades de socialização através da imitação, da repetição e da interação.   

A prática musical nos primeiros anos de vida pode ser desenvolvida por meio 

da imitação de vozes, ruídos, ciranda de roda e batida dos pés. Góes fala que a imitação 

tem um papel importante para o desenvolvimento intelectual e afetivo da criança e que a 

                                                 
3
 Encontrado em  http://educandarioconhecer.blogspot.com.br/2007/09/imagem-de-che-famosa-foto-de-

che.html#. Acesso 18/06/2013. 
4
 Idem. 

http://educandarioconhecer.blogspot.com.br/2007/09/imagem-de-che-famosa-foto-de-che.html
http://educandarioconhecer.blogspot.com.br/2007/09/imagem-de-che-famosa-foto-de-che.html


13 

 

imitação tem aspecto lúdico de grande significado social. É através da imitação dos 

mais velhos que a criança se forma e se transforma num ser social. Imitando a criança 

vai se identificando e participa dos modelos sociais. Góes compara a música com um 

baú. Ela fala que esse baú guarda diferentes tesouros e que por isso tem crescido o 

número de professores que procuram recuperar a força e o brilho da música nas escolas, 

nas salas de aula. 

 

1.3) A música na escola 

O texto de Maffioletti (2011, p.128) aborda atividades feitas por uma 

professora em sala de aula. A professora pesquisada utiliza um tambor para que a 

criança identifique o som dos passos dos animais. Conforme o som que a professora faz 

com o instrumento é trabalhado a identificação referente ao passo do animal 

representado na aula. Se for um animal pequeno ela utiliza o tambor pequeno, para um 

animal grande é utilizado o tambor grande, representando os passos do rato grande e do 

rato pequeno – explorando através dos sons dos tambores os passos que esses animais 

produzem, incentivando a criança a reconhecer som forte, fraco e ritmos através da 

percepção.  

Maffioletti ressalta sobre o trabalho de histórias com gravuras grandes e 

coloridas que possibilita a exploração sonora, a percepção de movimentos, como 

também dos sons feitos pela professora ou até mesmo pela criança, através dos 

instrumentos musicais associando o som ao animal representado pela figura da história. 

Isso demonstra que utilizar o som relacionando-o com as histórias, possibilita que a 

criança ao ver a figura do livro pela segunda ou terceira vez comece a associar o som 

àquela figura. Dessa forma, a criança pode demonstrar que reconheceu o animal batendo 

com as mãos no instrumento, através do movimento dos braços ou pelo som da boca 

produzindo o som daquele personagem. Por exemplo, para representar um peixe a 

professora faz bico, imitando o movimento da boca do peixe e o som produzido por ele. 

Com as mãos realiza gestos imitando a onda. Para representar o patinho faz “qua, qua”, 

e o pintinho faz “piu, piu”. Além da interação, com essa atividade a criança desenvolve 

a memorização explorando sons graves e agudos, rápidos e lentos, fortes e fracos.  

Observa-se também que fazer o som imitando os animais é uma forma de 

mostrar compreensão. O som substitui o nome da figura, diz como ele é e o 

que faz na história. O som assume ênfases conforme os acontecimentos, 

sendo uma forma de expressão com muitos significados que remetem à 

compreensão e engajamento no enredo ( MAFFIOLETTI, 2011, p.127) 
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Momentos lúdicos fazem com que a criança interaja, crie, recrie, imagine e 

fantasie seu mundo imaginário. Atividades como o canto, a leitura de histórias, as 

atividades rítmicas, as movimentações do corpo, o uso de fantoches, assim como 

teatrinhos, tudo leva a criança a interagir com a música.  A cada passo, a cada atividade, 

a cada som, a cada ritmo surgem novos ritmos, novos sons e desse novo a criança vai se 

desenvolvendo. 

Outro exemplo são os fantoches. O uso do fantoche nas atividades com a 

música promove o interesse das crianças no momento em que elas identificam os 

personagens quando os veem pela segunda vez. Com o fantoche é trabalhado o 

movimento do corpo e o reconhecimento dos timbres diferentes das vozes engajando a 

criança na atividade proposta em sala. 

A leitura da história possibilita uma abertura para a inserção e conexão com a 

música, permitindo fazer atividades musicais e retomar a história no ponto 

onde ela parou, sem comprometer o engajamento da criança durante as aulas. 

Seguir a sequencia de tempo das histórias e das músicas proporciona 

momentos lúdicos de criação, imaginação e fantasia, além de contribuir na 

promoção de sentimentos de compreensão do mundo (MAFFIOLETTI, 2011, 

p.129). 

Maffioletti afirma que não precisa a criança aprender a executar um 

instrumento musical, manter o pulso ou reconhecer timbres e alturas durante as 

atividades propostas. Ela fala que o objetivo é que cada criança construa seu 

conhecimento musical através das rotinas das aulas. 

As atividades cantadas, a leitura de história, as atividades rítmicas que 

contenham movimentação levam a criança a conhecimentos e associação do som com o 

objeto em si. A relação que a criança mantém com a música, seja compartilhada com as 

pessoas do convívio familiar seja na escola, a faz descobrir e compreender 

acontecimentos a sua volta. Segundo Maffioletti a criança, ao vivenciar a música através 

de histórias, jogos ou danças, tem um auxílio no seu amadurecimento social, emocional, 

físico e cognitivo. 

Para as autoras Ongaro, Silva e Ricci (2006) a criança está em contato com a 

música desde cedo e é muito importante, desde muito pequena, proporcionar atividades 

que irão desenvolver sua memória e atenção. 

A música na escola contribui para o desenvolvimento da criança na questão do 

raciocínio, criatividade e desenvolvimento, tanto cognitivo como motor. Para isso o 

professor deve aproveitar bem a atividade dentro da sala de aula. A atividade com 
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música auxilia também na dança proporcionando a criança momentos prazerosos, 

equilibrando seu metabolismo, coordenação motora e sensorial. 

Ongaro, Silva e Ricci (2006) afirmam que “a expressão musical desempenha 

importante papel na vida recreativa de toda criança, ao mesmo tempo em que 

desenvolve sua criatividade, promove a autodisciplina e desperta a consciência rítmica e 

estética” (p.2).  

A música se torna importante na vida do ser humano porque auxilia no bem 

estar das pessoas. Na escola ela passa ter a função de ampliar e facilitar a aprendizagem 

da criança, ensinando-a a ouvir. 

Segundo as autoras, as crianças, que aos poucos conseguem desenvolver a 

apreciação sensorial, aprendem a gostar ou não de determinados sons passando a 

reproduzi-los, como também criando novos sons, desenvolvendo, assim, sua 

imaginação.  Maffioletti (2011) também fala que a imaginação da criança segue uma 

sequencia de tempo das histórias e das músicas proporcionando momentos lúdicos de 

criação e fantasia. “A fantasia ora vem do som, ora da pequena improvisação realizada 

em aula”(p. 128). 

Segundo a revista Info Escola “as brincadeiras com palmas, rodas e cirandas 

ajudam no desenvolvimento da percepção e atenção da criança desde cedo”. As 

atividades musicais devem ser estimulantes, manter equilíbrio e produzir momentos 

felizes para a criança incentivando ações, comportamentos motores e gestuais. Todo 

esse processo de aprendizagem, que pode acontecer tanto em família quanto no 

ambiente escolar, leva o ser humano para a música, “quanto maior a musicalidade e 

mais cedo a mesma é incentivada no indivíduo, mais rápido será seu 

desenvolvimento”.
5
   

A música no cotidiano escolar além de ajudar no aprendizado de várias formas, 

também contribui nos casos de crianças que tenham problemas de relacionamento ou 

inibição. As atividades de dança também podem ajudar para a adaptação das crianças no 

meio escolar. O aprendizado e o trabalho em equipe com as crianças incentiva as 

crianças a serem mais sociáveis. 

 

1.4) A musicalização entre os bebês 

                                                 
5
 Encontrado em http://www.infoescola.com. Acesso em 20 de janeiro de 2014. 

http://www.infoescola.com/
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As autoras Beyer (1996), Chiarelli e Barreto (2005), Pecker (2010), Soares 

(2008), Carneiro (2006), Nogueira, Maioli e Soares (2007), Oliveira (n/ano) e Góes 

(2009) afirmam no mesmo contexto em relação à musicalização com bebês. Falam de 

suas pesquisas com bebês, como a música pode contribuir para o desenvolvimento do 

corpo, e até mesmo no vínculo afetivo entre os pais/ bebê e professora/ bebê, pois, 

Cantar, ouvir música e dançar com a criança promove alegria e bem estar, 

como também favorece e potencializa o desenvolvimento em seus aspectos 

físicos, motores, afetivo, social e cognitivo (NOGUEIRA, MAIOLI E 

SOARES, 2007, p.3). 

As autoras enfatizam em seus textos também a questão da naturalidade que o 

bebê tem de movimentar o corpo, de acompanhar a música balançando o corpinho. Em 

minhas observações pude presenciar o momento em que um bebê, ao assistir um DVD 

infantil, movimentava seu corpo de acordo com a música. Percebi que quando ouvem 

nossa voz cantando uma música eles balançam a cabeça e o corpo, demonstrando 

através do balanço o ritmo. O som pareceu proporcionar alguns momentos de prazer aos 

bebês até dispersarem para outro objeto que lhes causou satisfação ou que chamou a sua 

atenção. 

Balançar o corpinho e balbuciar nos bebês parece naturais e espontâneos, 

acompanhando o canto da mãe ou professora. Eles têm um olhar curioso e 

intenso ao ouvir o som de algum instrumento. (NOGUEIRA, MAIOLI E 

SOARES, 2007, p.3) 

Nas pesquisas das autoras citadas acima, também se observa que os 

instrumentos sonoros causam aos bebês reações de alegria e curiosidade, que são vistas 

através das expressões dos rostinhos. De fato, em minhas observações percebi que 

qualquer novidade para o bebê gera curiosidade. Descobrir o objeto que para eles é 

novidade é um desafio. Percebi que até mesmo a sucção é um método de descobrimento 

para eles. Sentir o objeto na boca sugando-o proporciona um momento de prazer e 

descoberta. 

Sacudir os instrumentos, trocar por outro, descobrir formatos, cores e sons, 

sentir o “sabor” do instrumento por meio da sucção, são geralmente as 

primeiras ações observadas. Depois que eles manipulam bastante, descobrem 

o som que este instrumento pode fazer, tocando de forma aleatória. 

(NOGUEIRA, MAIOLI E SOARES, 2007, p. 4)  

Soares (2008) afirma que com bebês, a vivência musical se estende para além 

de aguçar os canais de percepção. O incentivo, e sobretudo a sua interação ativa com a 
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música, abre espaços para as experimentações infantis e descobertas sonoras em 

ambiente lúdico musical. 

De fato, percebi que um ambiente lúdico com atividade musical incentiva a 

interação da criança com a música. Durante dois anos trabalhando com bebês na creche 

observei o comportamento deles com a música e com a imagem de vídeo infantil. A 

imagem faz a criança participar da atividade que o vídeo lhe propõe imitando as danças. 

Volto a enfatizar que ela balança o corpinho através da imagem pelo processo de 

imitação, além de estar correspondendo ao som da música. Quando cantávamos a 

música sem o som ela já identificava balançando o corpo conforme a imagem que ela 

associou a música.  

A rodinha, onde a professora e as crianças ficam em círculo e cantam as 

cantigas de roda, também é uma forma de desenvolver o corpo e a música. Como fala 

Soares, é importante abrir espaços para experimentações infantis e descobertas sonoras. 

Na rodinha, além de cantarmos cantigas de roda, é trabalhado também o 

desenvolvimento motor através dos gestos, dos símbolos que a música incentiva para 

que eles acompanhem cantando e movimentando-se com os gestos.  

Vivenciar música com bebês significa, pois, possibilitar, de forma lúdica, o 

seu contato com a música por meio do canto, da dança, tocando instrumentos 

e até mesmo ouvindo-a. Estas vivências proporcionam ao bebê momentos de 

intensas explorações, percepções e experimentações individuais e coletivas, 

necessárias ao seu desenvolvimento (SOARES, 2008, p.85). 

Beyer (2008) ressalta que ao se passarem alguns meses, os bebês crescem e em 

geral vão se mostrando cada vez mais apaixonados pela música, acompanhando-a com 

dança, balbucios, sorrisos e gargalhadas, sacudindo instrumentos de todos os modos 

possíveis.  Ela também foca no vínculo afetivo.  

Em sua pesquisa “Música para bebês” (2008) a autora busca observar de que 

modo a relação do bebê com seus pais influencia sua interação com a música.  Beyer 

fala que ao sacudir os instrumentos o bebê descobre o som. A cada sacudida o 

instrumento emite vários sons proporcionando a eles alegria, prazer e até gargalhadas, 

por saber que ao bater no chão ou em outro objeto o som é divertido e atraente.  

A fonte de conhecimento da criança são as situações que ela tem 

oportunidade de experimentar em seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a 

riqueza de estímulos que ela receber melhor será seu desenvolvimento 

intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas musicais que permitem 

uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o 

desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela 

desenvolve sua acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou dançar ela está 
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trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela 

esta descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente 

em que vive (CHIARELLI e BARRETO, 2005, s.p.)  

A autora Ilari (2002) relata no texto “Bebês também entendem de música” 

sobre pesquisas que são feitas com bebês para saber a qual tipo de som eles reagem 

mais, se é o som agudo ou o som grave. Com isso, segundo o texto, é notado que eles 

“preferem ouvir notas e sons graves” (p.85). Ela fala que após 6 meses isso se reverte e 

passam a ter mais facilidades preferindo os sons agudos.  

Como relata Ilari em sua pesquisa, em todo esse contexto de aprendizagem de 

som, o ouvido do bebê começa a se desenvolver a partir do 22º (vigésimo segundo) dia 

de gestação. É dessa fase que o ouvido humano começa a ter os primeiros contatos com 

o som que são produzidos dentro do útero. Porém, Ilari (2002) ressalta que somente na 

32º (trigésima segunda) semana o bebê terá o desenvolvimento do sistema auditivo 

completo fazendo com que ele passe a escutar relativamente bem, conforme afirma a 

autora. Dessa forma, começam os seus primeiros aprendizados a partir do som.  

Partindo desse primeiro processo de aprendizagem do contato com o som, o 

bebê identifica, após o nascimento, o mesmo com mais facilidade, principalmente o som 

da voz da mãe, pois “no útero ele tem contato com um universo sonoro de sons que se 

misturam em sons externos e internos” (p. 84). 

Diversos autores destacam a interação dos bebês com os sons desde a fase 

intrauterina. 

O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda antes do 

nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente 

de sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a 

respiração e a movimentação dos intestinos. A voz materna também constitui 

material sonoro especial e referência afetiva para eles. (BRITTO, 2003, p.35) 

Depois de seu nascimento a associação de imagens com o som também faz 

com que os bebês reconheçam objetos através do som que essa imagem representa. 

Quando reconhece a imagem e o movimento da mesma o bebê responde com estímulos 

através do corpo movimentando-se ou balbuciando um som que ele reproduz tentando 

referir-se àquela imagem vista. Segundo Ilari, 

Num estudo relacionado à percepção timbrica, Pick et al. (1994) estudaram 

como os bebês associam imagens e sons. A experiência consistiu em medir a 

atenção visual dos bebês de 8 meses através do movimento dos olhos quando 

duas imagens diferentes, em dois monitores de televisão idênticos e 

sincronizados com uma mesma trilha sonora, eram apresentadas. Os 

resultados indicam que, apesar da falta de familiaridade com os instrumentos 

musicais e seus respectivos timbres, os bebês conseguiam associar os sons 
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dos instrumentos como trombone, viola e violoncelo com as imagens 

apresentadas. (ILARI, 2002, p.86)  

É interessante observar e saber como se dá a reação de um bebê com sons 

musicais. O que muitos não sabem é que bebês aprendem muito rápido a reconhecer 

sons, vozes, como também associá-los as imagens. Pesquisas feitas por autores mostra 

esse universo de aprendizagem do bebê, como por exemplo, ao observar um 

instrumento musical e escutar o som do mesmo ao vivo no convívio do lar ou até 

mesmo no meio escolar no seu momento de aprendizagem lúdica, ele reage com 

sentimentos, acompanha-o com o corpo em movimentos de dança, balbucia com sua 

linguagem ou até mesmo reage com choro. Haja vista que algumas dessas reações 

podem estar associadas a sua aprendizagem no período pré-natal ou pós-natal que vem 

desde seu desenvolvimento uterino.  

Sobre o desenvolvimento musical da criança, Sloboda (2008) diz que a partir 

dos 18 meses de vida se dá a primeira grande mudança que se pode perceber na 

compreensão musical da criança. É nessa fase que começa a surgir o canto espontâneo. 

Na fase anterior, a criança somente é capaz de realizar o que o autor chama de “balbucio 

cantado”. No canto espontâneo os sons em sequência começam a formar padrões. “Aos 

dois anos e meio, a criança parece ter assimilado as noções de que a música se constrói 

a partir de um pequeno conjunto fixo de intervalos de altura, e de que a repetição de 

padrões intervalares e rítmicos é um de seus alicerces” (p.269). Somente aos cinco anos 

de idade é que a criança se torna capaz de reproduzir “de maneira correta canções 

conhecidas, rimas e parlendas de sua cultura” (p.271). 

Todo esse processo de aprendizagem que o bebê vem desenvolvendo 

cognitivamente ao longo do seu desenvolvimento e crescimento estimulados tem 

grandes avanços no dia a dia. Ilari fala,  

Baseados em um estudo pioneiro dos psicolinguistas, que demonstrou que 

bebês de 8 meses conseguem lembrar de palavras contidas em histórias 

ouvidas por 10 dias após um período de 2 semanas[...] ao visitarem o 

laboratório, duas semanas depois da familiarização musical, os bebês 

indicaram uma preferência pelas sonatas conhecidas [....], o que levou os 

psicólogos à conclusão de que os bebês conseguem lembrar uma música 

familiar por 2 semanas. (ILARI, 2002, p.87)  

Como destaca Ilari (2002) “o hábito de cantar para acalmar ou entreter os 

bebês existe em várias culturas do mundo” (p.87). Quando os pais cantam para seus 

bebês, eles reagem com manifestações de alegria, expressões corporais, “canções de 

ninar ou brincar” remetem ao bebê satisfação, acolhimento, momento de bem estar. Pai 
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e mãe tem um papel importante no desenvolvimento sonoro do bebê , porque ambos 

expressam sons diferentes um do outro cantando de maneiras diferentes. 

O canto dirigido ao bebê é considerado importante no desenvolvimento 

infantil porque influencia na comunicação e interação dos bebês e seus 

responsáveis. (ILARI, 2002,p. 87) 

Sobre isso Sloboda (2008) afirma que “a habilidade musical é adquirida através 

da interação com um meio musical” (p.257). Dessa forma, fica claro que toda atividade 

musical praticada pela família ou comunidade do bebê é de fundamental importância ao 

seu desenvolvimento. 

A partir de pesquisas e relatos de autores chega-se a conclusão de que bebês 

percebem os sons, suas nuances de intensidade, colorido, etc, desde que ainda se 

encontram no útero materno. Essa capacidade de perceber e interagir com os sons pode-

se dizer inata, porém, a aquisição de habilidades musicais irá depender do meio de 

convivência da criança e do estímulo necessário em cada etapa de seu desenvolvimento. 

Sendo assim, estimulados pelo educador e com a contribuição dos pais, a criança tende 

a desenvolver muito mais. 
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CAPÍTULO II 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Angra dos Reis tem nove creches municipais, sete não tem aulas de música 

especificamente, mas duas tem. Apesar da Lei 11.769/2008 que prevê a obrigatoriedade 

do ensino de música em toda a educação brasileira, estudos mostram como a inserção da 

música nas escolas, de modo geral ainda não é uma realidade. (REQUIÃO, 2013 e 

2012). Essas aulas são dadas pela mesma professora de música. A professora é graduada 

em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense e tem Pós Graduação em 

Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. É a única 

professora da rede que trabalha com o ensino de música em creche. Nas outras sete 

creches municipais o contato com a música é somente através da rodinha. Na rodinha as 

crianças e a professora ficam em círculo, sentados no chão ou em cadeiras, e a 

professora canta com as crianças cantigas de roda (músicas infantis). 

 

Figura 1: Rodinha 

Fonte: acervo da creche CEMEI Vilton Eurico 
 

Já as creches particulares são 36 e não tem professores formados em música, 

mas os professores tentam introduzir a música de alguma forma, sendo através de 

brincadeiras, ou de alguma atividade que contenha e que possa trabalhar a música, 
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conforme nos contou a profa. Eliana Cavalieri, então presidente do Conselho Municipal 

de Educação de Angra dos Reis. 

Este relato de experiência se deu a partir da observação em duas escolas, sendo 

a municipal CEMEI Viltom Eurico, localizada no bairro Jacuacanga, e a particular 

Creche Escola Pequeno Príncipe, localizada no centro de Angra. Considerando a 

importância da música no desenvolvimento dos bebês, conforme apontei no capítulo 1 

deste trabalho, meu objetivo principal foi o de observar como o trabalho com música era 

realizado nas creches. 

 

 2.1) A CRECHE VILTON EURICO  

A Creche Vilton Eurico é situada à Rua Doce Beta – nº 50 no bairro 

Jacuacanga. Ela tem apenas um pavimento, é toda murada e tem parquinho com espaço 

amplo. Possui sete salas, divididas entre um berçário, as atividades I, II e III, e a pré-

escola no turno da manhã e tarde.  

 

Figura 02: fachada da antiga instalação da Creche CEMEI Vilton Eurico 

Fonte: a autora 
 

A equipe pedagógica é composta por: diretora, auxiliar de direção, nove 

professoras, mediadora e duas ou três auxiliares em cada sala (divididas entre berçário, 

atividade I, II e III) e duas secretárias escolar. 
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As aulas de música são feitas as sextas-feiras, cada turminha tem seu horário. 

A duração das aulas são de meia hora à 1h devido ao horário do soninho do berçário, 

atividade I,II e III.  

A professora trabalha com vários instrumentos musicais (agogô, pandeiro, 

caxixi, ganzá, triângulo, flauta, etc.). Ela também utiliza o violão que ela mesma toca 

para que as crianças as acompanhem com os instrumentos. Várias atividades são feitas e 

todas contendo as músicas que elas já conhecem pois são as mesmas músicas cantadas 

nas rodinhas. 

 
Figura 03: aula com instrumentos de sopro 

Fonte: acervo da escola 
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Figura 04: aula com instrumentos de percussão 

Fonte: acervo da escola 
 

A professora da Creche CEMEI Vilton Eurico tem formação em música. 

Analisando o PPP da creche verifiquei que a música não entra no mesmo, a diretora 

disse que o PPP ainda não foi reformulado e me forneceu uma cópia do projeto que eles 

tem na creche intitulado “PROJETO MUSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL”. Nesse 

projeto consta o plano de aula e foi elaborado pela professora Sanchai. Como pode-se 

observar (o projeto está nos anexos deste trabalho) há uma proposta estruturada. 

 

2.2) A CRECHE ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE 

A creche escola Pequeno Príncipe é situada à Rua Maria Luiza de Oliveira s/nº, 

Morro do Carmo, centro de Angra.  Ela funciona no primeiro pavimento de um prédio 

de dois andares. É toda murada e tem parquinho, mas esse espaço, como também as 

salas, é pequeno. A escola em si é pequena.  
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Figura 05: Fachada da Creche escola Pequeno Príncipe 

Fonte: a autora 
 

A organização da escola é composta por uma diretora, duas secretárias, uma 

pedagoga e 12 funcionárias, dentre professoras, berçaristas e auxiliares. As aulas de 

música acontecem todos os dias. A professora não é formada em música, mas faz as 

atividades com música todos os dias em um tempo de meia hora, no horário entre 

13h30min a 14h00min mais ou menos.  

A professora utiliza vários instrumentos musicais nessas atividades. Os 

instrumentos utilizados para a atividade são de brinquedo, diferentemente da professora 

da creche CEMEI Vilton Eurico, que trabalha com instrumentos musicais comuns. Os 

instrumentos de brinquedo são: tambor, pistom, violão, guitarra, pandeiro, saxofone e 

tamborim. Trata-se de uma atividade voltada para o lúdico.  

 A professora também faz outra atividade com música utilizando figuras de 

bichinhos, cantando a música relacionada às figuras trabalhadas.  Ela utiliza essas 

figuras de bichinhos coladas em CDs (Cds que não são mais utilizados) e a cada figura 

que ela mostra para os bebês canta uma música que corresponde aquele personagem. 

Todas as músicas que são trabalhadas tanto com os instrumentos como com as figuras 

são de cantigas de rodas cantadas nas rodinhas. 
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Figura 06: professora e crianças na rodinha 

Fonte: acervo da professora 
 

Na creche Pequeno Príncipe a música não entra no PPP, segundo a 

coordenadora. Ela informou que as atividades musicais são baseadas na grade do J. 

Piaget Sistema de Ensino em que a escola é conveniada. Essa grade orienta o uso de 

CD`S nas atividades. Haja vista que se a escola não tem essa grade anexada ao PPP ou 

arquivada na escola é visível que a escola não segue a programação da grade do sistema 

do Piaget. A professora não tem formação na área da música, e não há planejamento 

para as atividades musicais escrito. 

 

2.3) DIÁRIO DE CAMPO 

Nessa seção relatarei algumas das atividades observadas e anotadas em meu 

diário de campo. 

 

2.3.1) Pesquisa feita na Creche Municipal CEMEI Vilton Eurico, localizada no 

bairro Jacuacanga. Atividade I (2 a 3 anos). Data: 12/04/2013. 

 

A atividade de música foi feita do lado de fora, no parquinho. Algumas 

crianças ficavam dispersas quando passava alguém no portão, outras saiam do lugar 

para ir até os brinquedos do parquinho. A professora de música colocou todos sentados 
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em círculos em cadeirinhas. Um dos meninos levantava da cadeira e ficava mexendo 

nos instrumentos que estavam dentro de uma caixa, o tempo todo a professora tinha que 

parar a aula para colocá-lo sentado. Ela começa a aula com todos em pé, faz um 

exercício de alongamento, canta uma música que movimenta o corpo, depois pede para 

que eles sentem e canta outra música com movimentos do corpo sentado. Após o 

aquecimento distribuiu os instrumentos (chocalho, pandeiros, agogô entre outros) e 

canta a música utilizando os instrumentos. Ela utiliza instrumentos iguais de adulto, não 

são instrumentos infantis, de brinquedo. Quando o instrumento não dá para todos, ela 

vai revezando para que todos possam ter contato com os mesmos. Terminando a 

atividade com os instrumentos, a professora recolheu e fez outra atividade cantando 

uma música com violão. Nessa fase de idade entre 2 e 3 anos alguns ficam quietos 

observando, outros participam, outros dispersam e levantam do lugar. Observei que 

quando a aula é feita fora da sala de aula as crianças tendem a dispersar mais. 

Durante as observações nas creches, só consegui observar uma aula da 

professora Sanchai da creche Municipal CEMEI Vilton Eurico, devido aos imprevistos 

que ocorreram nesse período. Mas, durante dois anos tive o privilégio de trabalhar e 

observar as aulas dela com uma turminha que acompanhamos desde a atividade II e 

atividade III até a pré-escola. Nesse período observei as aulas de música, onde a 

professora aplicava seus planejamentos nas atividades propostas. Ela levava 

instrumentos para mostrar para as crianças e trabalhava o som dos mesmos. Fazia 

atividades com música ao som de violão e fazia atividades externas com brincadeiras, 

todas envolvendo som, ritmo, que leva a criança a desenvolver a percepção, a 

coordenação motora e o desenvolvimento motor. A professora utilizava latinhas de 

refrigerantes contendo pedra, arroz etc, para trabalhar sons, uma atividade mais 

específica com o intuito de identificar sons que relacionava com as atividades de 

música. Nessa atividade eles tinham que encontrar os pares, ou seja, encontrar os sons 

iguais e colocá-los um ao lado do outro, como se montasse um dominó. Fazia também 

brincadeiras onde o aluno ficava com olhos vendados e ia em direção ao som que a 

outra criança fazia com o instrumento. Aproveitava o momento da rodinha no começo 

das aulas para acrescentar as atividades com música. Essas crianças tiveram o contato 

com a música desde o berçário até a pré-escola.  

Observei também que a professora estava sempre se atualizando, fazendo 

formações, cursos de extensões. Pressupostamente, com uma formação mais ampla a 
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professora pôde desenvolver mais variedade de atividades com música, fluindo assim as 

aulas com mais criatividade. Esse fato é muito importante. Segundo Weigel (1988), 

Criar é o ato de originar alguma coisa. Ser criativo é viver adaptando formas 

de expressões as necessidades da vida. O processo criativo está em 

desenvolvimento quando somos capazes de criar ou recriar determinadas 

situações com a qual nos deparamos. Para estimular a criatividade, é 

necessário que o professor seja criativo para estimular a criança, podendo 

auxiliar na reelaboração do pensamento para ideias produtivas. A música por 

si só contribui para o desenvolvimento criativo (WEIGEL, 1988, p.188). 

O professor dentro das suas possibilidades tem que ser criativo, acrescentar o 

aprendizado da música na brincadeira utilizando seu conhecimento em música de forma 

lúdica. Chiarelli e Barreto (2005) destacam sobre a brincadeira, onde o som, ritmo, 

altura, intensidade entre outros podem ser trabalhados, construindo o conhecimento 

através da musicalização. Vendo as atividades que a professora fazia com as crianças 

me levou a associar ao texto das autoras Chiarelli e Barreto. Elas citam algumas 

brincadeiras conhecidas que podem ser usadas para trabalhar som e música, como “vivo 

morto”, fazendo som forte para vivo e fraco para morto. Brincadeiras simples nas quais 

pode ser trabalhado o sensório-motor da criança. A professora Sanchai sempre 

acrescentava a música em alguma atividade em aula.  Toda brincadeira ou atividade que 

tenha relação com a música é uma forma de estar fazendo com que a mesma esteja 

sempre presente dentro da escola.  

Chiarelli e Barreto (2005) destacam como se pode trabalhar música com as 

brincadeiras que estão no dia a dia das crianças. As autoras querem mostrar que a 

musicalização contribui muito com o aprendizado da criança, no desenvolvimento 

motor, com a aprendizagem da inteligência, com o desenvolvimento cognitivo. A 

música para elas é um método importante, um complemento facilitador do processo de 

aprendizagem. Com o contato com a música a criança está desenvolvendo sua acuidade 

auditiva, assim como o desenvolvimento do corpo quando há gestos em sua 

aprendizagem musical. Segundo Chiarelli e Barreto (2005), 

As atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da 

socialização, estimulando a compreensão, a participação e a cooperação. 

Dessa forma a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, 

ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe dêem prazer, ela 

demonstra seus sentimentos, libera suas emoções, desenvolvendo um 

sentimento de segurança e auto-realização (s.p.). 

As autoras ressaltam que é importante desenvolver a escuta sensível como 

também a ativa nas crianças e isso pude observar nas aulas da professora Sanchai que 
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trabalhava vários sons de instrumentos, a criança conhecia o som de cada instrumento e 

também quais instrumentos eram.  As autoras falam que as atividades com música na 

escola expressa emoções, amplia a cultura dentre vários desenvolvimentos da criança 

como desempenho, concentração, habilidades entre outros que levam ao 

desenvolvimento motor e a aprendizagem em várias atividades. 

 

2.3.2) Pesquisa feita na Creche Escola Pequeno Príncipe (particular), localizada 

no centro de Angra. Berçário: (8 meses a 1 ano e 8 meses). Data: 18/04/2013. 

 

A professora e as auxiliares ficam com eles sentadas no chão em círculos, a 

atividade é feita dentro do berçário. Ela distribui os instrumentos, são instrumentos 

infantis (tambor, pistom, saxofone, chocalhos, etc.). Hoje eles estavam comportados, 

são dez bebês ao todo e hoje tinham oito bebês. Um bebê ficava o tempo todo com o 

pistom na boca sugando. Outro bebê conseguia soprar o saxofone. Esse aluno descobriu 

o som através do soprar, foi muito interessante ver no primeiro dia de observação o 

desenvolvimento desses bebês com relação aos instrumentos musicais e relacionar o que 

presenciei em sala com os textos lidos. Lembrei que as autoras Nogueira, Maioli e 

Soares falam que  

sacudir, trocar por outro, descobrir formatos, cores e sons, sentir o 'sabor' do 

instrumento por meio da sucção, são geralmente as primeiras ações 

observadas. Depois de muita manipulação, descobrem o som que este 

instrumento pode fazer, tocando de forma aleatória. (2007, p.4) 

Soares (2008) também ressalta que “Vivenciar música com bebês significa 

possibilitar, de forma lúdica, o seu contato com a música por meio do canto, da dança, 

tocando instrumentos e até mesmo ouvindo-a”(p.85). 

A professora ficava com o tambor cantando as músicas que são cantigas de 

roda como borboletinha, patinho na lagoa e outras mais. O bebê que estava com 

chocalho batia no tambor também, é interessante porque além dele descobrir o som que 

o chocalho fazia com movimentos, ele também descobria que batendo com chocalho no 

tambor produzia outro tipo de som, como também fazia o processo de imitação ao ver a 

professora bater no tambor. 

A professora levantou um dos bebês e cantava para ele dançar. Foi bem 

interessante porque durante a observação pude associar as leituras do texto 

principalmente com o balançar do corpinho que ele fazia para acompanhar o som da voz 
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da professora. Onde Nogueira, Maioli e Soares falam que os balanços no corpinho e os 

balbucios parecem naturais e espontâneos, acompanhando o canto da professora. Outro 

bebê levantou também e começou a balançar o corpinho. Balançava e caía. A professora 

levantava e ele continuava a balançar. A primeira observação nessa creche foi bem 

produtiva, tive uma boa impressão e a primeira impressão é a que fica. 

A professora não é formada em música, mas faz as atividades com música 

todos os dias em um tempo de meia hora, no horário entre 13h30min a 14h00min mais 

ou menos. Ela também faz outra atividade com a música utilizando figuras de bichinhos 

cantando a música relacionada às figuras trabalhadas.   

 

2.3.3.) Creche Escola Pequeno Príncipe (particular) – Centro. Data: 03/05/13. 

 

Quando cheguei ao berçário a televisão estava ligada passando DVD de música 

infantil. Tinha uma bebê que olhava para a televisão e dançava.  A imagem no DVD 

infantil faz a criança participar da atividade que o vídeo lhe propõe, imitando as danças, 

balançando o corpinho com naturalidade. Foi o que a bebê fez naquele momento, 

desenvolvendo sua coordenação motora através do balanço do corpinho.  

A professora fez a atividade de música sem instrumentos, mas utilizando 

figuras coladas em CD`s. Cada CD tem uma figura correspondente a uma cantiga de 

roda. Todos sentados no chão, em roda, a professora pega um CD e mostra a figura para 

eles e canta a música relacionada ao desenho. A primeira foi a figura do foguetinho. Ela 

cantou a música que falava sobre foguetinho, depois foi pegando dos bichinhos: 

borboleta, minhoca, elefante, coelho, leão e assim por diante. Do jeito deles eles 

acompanhavam a atividade, com linguagem de bebê e com gestos dos bracinhos 

imitando a professora. É uma atividade simples, porém lúdica, visual e musical, onde o 

bebê possa associar a imagem com a música. Sendo assim quando ele vê aquela imagem 

vai associar a música ou vice-versa.  

Através desses breves relatos pudemos perceber o quanto as observações dos 

autores que destacamos no capítulo 1 deste trabalho podem ser percebidas no trabalho 

das professoras das creches pesquisadas. No entanto, observamos que o trabalho da 

professora da creche municipal era mais variado. Não por acaso, a professora com uma 

formação mais adequada ao trabalho com música pode proporcionar uma experiência 

mais rica aos bebês. 
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A fonte de conhecimento da criança são as situações que ela tem oportunidade 

de experimentar em seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a riqueza de estímulos que 

ela receber melhor será seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências 

rítmicas musicais que permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) 

favorecem o desenvolvimento dos sentidos das crianças (Chiarelli e Barreto, 2005). 
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CAPÍTULO III 

ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

Nesse capítulo irei apresentar e analisar as entrevistas que fiz com as 

professoras das escolas pesquisadas. As entrevistas foram realizadas entre novembro de 

2013 e abril de 2014. 

 

3.1) PROFESSORA SÔNIA DA CRECHE PARTICULAR PEQUENO 

PRÍNCIPE 

P.: quantas crianças estão matriculadas?  

R: São 78 alunos 

P: Qual o turno? 

R: Manhã e tarde 

P: Quantas professoras ou profissionais trabalham com as crianças? 

R: 12 funcionárias, duas berçaristas, duas no maternal I, duas no maternal II 

P: Qual o tempo reservado para atividades musicais? 

R: Meia hora ou 15 minutos dependendo do interesse deles 

P: Qual é o espaço reservado para atividades musicais? 

R: Na sala que é reservada para atividades lúdicas, mas antes na entrada é feito 

a rodinha. 

P: As atividades musicais acontecem em um momento específico? 

R: Faço a atividade antes da aula 

P: Você tem formação  em música? 

R: Não tenho, mas procuro informações, pesquiso atividades para me 

aperfeiçoar. 

P: O que você pensa sobre o ensino de música? Sobre sua importância? E 

objetivo? 

R: Penso que é essencial e importante para o desenvolvimento das crianças. 

Eles aprendem rápido, procuro dar atividade de música que fala do corpo, porque 

aprendem mais e aprendem brincando. 

P: Você acha que o ensino de música pode proporcionar alguma 

aprendizagem dentro e fora da escola? 
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R: Ajuda muito, quando dou uma atividade de cor, eles já sabem e colocam os 

objetos com as cores. 

P: Você pensa em aperfeiçoar-se mais na música para fazer um trabalho 

mais elaborado na sala de aula? 

R: Estou sempre me aperfeiçoando. Pego uma caixa com objetos de bichinho e 

com música imitamos os bichos. 

P: O que você espera da música para sua vida profissional, já que ela é tão 

presente na nossa vida? 

R: Buscar conhecimentos para peças de música. Trabalhar peças de teatro com 

música porque eles aprendem mais e se interessam pela música. 

 

3.2) PROFESSORA SANCHAI DA CRECHE MUNICIPAL CEMEI 

VILTON EURICO 

P- Qual o tempo que você reserva para as aulas de música?  

R: Reservo um horário específico para trabalhar os conteúdos de música com 

duração de 1 hora. 

P- As atividades acontecem em um momento específico? 

R: Sim, as atividades acontecem sempre as quintas-feiras de manhã 

P- Qual sua formação e experiência com a música? 

R: Minha formação é Pós Graduação em Educação Musical pelo Conservatório 

Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Tenho curso de extensão específico e sou 

integrante da Orquestra Sinfônica de Angra dos Reis (OSAR). 

P- O que você pensa sobre o ensino de música, sobre sua importância e 

seus objetivos? 

R: A música é uma das manifestações fundamentais em todas as culturas ao 

longo da história. Haja vista que ela é fundamental na ludicidade, na sensibilização 

corporal, afetiva e estética. 

P - Você acha que o ensino de música pode proporcionar alguma 

aprendizagem dentro e fora da escola? 

R: A música é importante para a formação da criança como indivíduo. É um 

elemento enriquecedor que proporciona bem estar e colabora para a ampliação de outras 

áreas necessárias para a formação do indivíduo. Contribui para a relação interpessoal e 

convívio em sociedade. 
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P - Você pensa em aperfeiçoar-se mais na música para fazer a diferença 

em sala de aula ou fazer um trabalho mais elaborado com os alunos dentro de 

sala? 

R: Pretendo depois da Pós fazer o Mestrado. Estou sempre fazendo extensão 

em temas que falem sobre música e participo de Fóruns e encontros 

P - O que você espera da música na sua vida profissional em relação sala 

de aula, já que a música é muito presente na vida do ser humano? 

R: Pretendo me aperfeiçoar mais no instrumento que toco que é violoncelo, 

ganhar cada vez mais espaço na orquestra que participo e proporcionar aos meus alunos 

momentos mais agradáveis e lúdicos em sala.  

 

3.3) ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Aprendi com essa experiência em pesquisa que a música é muito importante 

para a formação da criança. Percebi também que a formação musical do educador é 

fundamental para o trabalho de música na escola.  

Nas entrevistas é bem notável a diferença entre a professora com formação em 

música e a professora sem formação.  

A professora da escola Pequeno Príncipe não tem formação em música. Ela diz 

que faz suas atividades para aula da “sua cabeça” e depois coloca no plano de aula. Em 

entrevista ela fala que procura pesquisar atividades para aperfeiçoar-se e faz atividades 

lúdicas utilizando o corpo como também peças de músicas, pois, em sua concepção, 

acredita que a criança aprende mais rápido brincando. Apesar de não possuir formação 

formal, a professora diz que sente a necessidade de buscar fontes de pesquisa que a 

auxiliem no trabalho com música na escola. 

A professora do CEMEI Vilton Eurico tem Pós Graduação em Educação 

Musical e possui um acervo grande de material que foi se apropriando ao longo do 

tempo em encontros, cursos e seminários. Reproduz muitas atividades que aprendeu no 

Conservatório de música no curso de Pós-graduação. Vai reinventando, de uma 

atividade elabora várias outras.  

Nota-se que há uma grande diferença entre as professoras devido a formação 

que uma tem e a outra não. Ambas levam a música para o cotidiano escolar, cada uma 

do seu jeito, do modo que aprendeu ou pesquisou. Nas duas situações a música entra de 
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forma lúdica e prazerosa no cotidiano escolar das crianças. Assim, de uma forma lúdica 

ou mais específica, elas promovem o contato da criança com a música.  
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CONCLUSÃO 

 

A partir de pesquisas e relatos de autores chega-se a conclusão de que bebês 

percebem os sons, suas nuances de intensidade, colorido, etc, desde que ainda se 

encontram no útero materno. Essa capacidade de perceber e interagir com os sons pode-

se dizer inata, porém, a aquisição de habilidades musicais irá depender do meio de 

convivência da criança e do estímulo necessário em cada etapa de seu desenvolvimento. 

Sendo assim, estimuladas pelo educador e com a contribuição dos pais, a criança tende a 

desenvolver muito mais. 

Parece possível afirmar que todas as atividades feitas nas creches tiveram 

resultados positivos e, seguramente, atingiram os objetivos propostos. Os bebês que 

frequentam as creches demonstraram uma boa assimilação dos conteúdos, ou seja, 

acompanharam com sucesso as atividades apresentadas. Através da utilização de 

material concreto compreenderam conceitos que antes eram considerados sem 

aplicabilidade. Portanto, a utilização de instrumentos lúdicos é uma ótima maneira de 

perceber que o bebê tem potencial. Os bebês, quando recebem estímulos diferentes, 

criativos, originais, se interessam pelos conteúdos e, por isto parecem aprender. 

Podemos concluir que o professor que tem menos recursos, ou seja, que não 

teve uma formação específica, tenderia a replicar as atividades propostas, sem desdobra-

las em novas atividades. Enquanto uma se limita ao que pesquisa em meios como a 

internet, a outra possui uma bagagem maior que lhe permite criar a partir dos materiais 

pesquisados ou adquiridos em sua formação. Isso não quer dizer que sejam inválidas as 

propostas da professora sem formação.  Porém, fica claro os limites que sua experiência 

em música impõem à sua atividade docente. 

  Acredito que ter participado das pesquisas e observações enriqueceu muito 

minha formação, pois vivencio o cotidiano escolar, aprendo a observar o bebê de uma 

forma diferenciada pelo potencial que ele tem para aprender, a valorizar seus 

conhecimentos prévios e assim buscar alternativas que tornem os conteúdos 

interessantes, no sentido de uma aprendizagem contextualizada. Percebo como é 

fundamental refletir sobre as atividades e os materiais que devo propor às crianças, para 

que o objetivo das aulas seja alcançado, levando-as ao aprendizado de maneira lúdica e 

prazerosa e incentivando-as a gostar das atividades. 
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