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“O habitus mantém com o mundo social que o produz  
uma autêntica cumplicidade ontológica, 

origem de um conhecimento sem consciência, 
 de uma intencionalidade sem intenção 

 e de um domínio prático das regularidades do mundo 
 que permite antecipar seu futuro,  

sem nem mesmo precisar colocar a questão nesses termos”. 

(BOURDIEU, 2004, p. 24). 

 

 



  
  

RESUMO 
 

 
 
 
O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que tem como objetivo compreender as 
escolhas do repertório e de ações musicais praticados na educação infantil e nas séries iniciais 
da escola, comumente sendo orientadas por profissionais sem formação específica na área  
musical. Verifica-se que este agente encontra na música uma forte aliada para as suas 
atividades diárias, seja para desempenhar as funções mais diversas ou tornar a aula mais 
interessante e prazerosa. Investigam-se, quais as suas referências, o que realiza em termos 
musicais e porque o faz desta maneira. A partir da análise da prática e do repertório musical 
coletado e com um olhar sociológico, procura-se compreender as preferências musicais de 
cada agente, verificar o que orienta seus gostos e as suas ações, ciente de que os atores sociais 
não atuam sem fundamentos, segundo Bourdieu, não realizam “atos gratuitos”. Suas ações são 
simultaneamente determinadas pelo habitus, e pelas estruturas do campo em que atuam. Com 
apoio nos conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu, procura-se estabelecer relações entre 
as escolhas de músicas e estilos de vida. O trabalho se situa na linha da investigação 
qualitativa. Os dados analisados revelam que as sutis diferenças de gostos entre as 
participantes, referente à sua prática com música em sala de aula, podem estar relacionadas  às 
primeiras experiências que o agente teve com o universo musical na infância. A justificativa 
deste trabalho se encontra na contribuição que este estudo poderá trazer para o campo da 
pesquisa, em educação, em especial para a formação do professor e na educação musical, 
ampliando as possibilidades para o entendimento de atitudes e ações musicais praticadas na 
escola, com ênfase na região do Médio Vale do Itajaí, SC. 
 
Palavras-chave: Repertório e práticas musicais. Formação do Professor. Habitus. Educação 
Musical. 
 
 
 

 

 
 
 

 



  
  

ABSTRACT 

 
 
 
 
The following work presents the research results, which aims to understand the repertoire of 
the music chosen and the musical practices in the elementary School, commonly guided by 
teachers with no formal musical education. It has been verified that the educational agent 
finds in music an important ally to perform many daily educational activities turning them 
into something more pleasurable and interesting. It is investigated what are the musical 
references of those agents, the way they practice them and why they do so. Starting from the 
analysis of the musical practice, the collected repertoire and viewing it through a social 
approach, it is sought to understand the preferences of each musical agent, to verify what 
guides their musical taste and actions, being aware that  the “social actors”  never act without 
a basis, according to Bourdieu, they never perform “gratuitous acts”. Their actions are 
simultaneously determined by the “habitus”  and by the structures of the area they act.  
Supported by the concepts developed by Pierre Bourdieu, the aim is to establish a connection 
between repertoire and life style. The work stands in a qualitative research approach. The 
analyzed data reveals that the subtle differences of musical tastes among participants could be 
related to the first and primary musical experiences they had in their childhood. The 
justification of that work is the contribution it might give in the research field, especially 
regarding the teacher education enlarging the possibilities to understand the musical acts at 
school, emphasizing the “Medio Vale” region, in Santa Catarina. 
 
Key-words: Repertoire and musical practices. Teacher Education. Habitus.  Music Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

“O homem não pode desempenhar o papel de um observador objetivo distanciado 
e relativamente passivo porque se torna forçosamente 

envolvido em tudo o  que cria, mas também 
em tudo o que aprecia e em tudo o que julga”. 

(KOELLREUTTER, 1995, p. 9). 

Que música é esta que permeia o ambiente escolar? O que motiva o professor a 

escolher um determinado repertório para trabalhar com os seus alunos? Onde estão ancoradas 

as preferências de tipos e gêneros musicais? Quais são as suas referências ao fazer as escolhas 

de atividades com música? E ainda, o que move alguém a escutar música? Estas questões há 

muito tempo são causadoras de inquietação e angústia para esta pesquisadora. 

A motivação para este foco de interesse tem sua origem na trajetória de vida pessoal 

e profissional, por ter crescido num ambiente que sempre privilegiou o contato com a música 

e favoreceu o acesso à cultura de um modo geral, tornando o interesse pela música um aspecto 

especialmente significativo, que viria a se tornar uma opção de vida profissional. 

Nesta caminhada, durante os anos de vivência em sala de aula como especialista na 

área de música, atuando na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, em 

escolas da rede de ensino regular, foi possível observar que a música é personagem constante 

em praticamente todas as disciplinas: cantar e ouvir música faz parte da rotina escolar. Na 

maioria dos casos, o repertório utilizado se constitui de canções infantis prevalecendo a sua 

letra, que determina a ação e o momento daquela música (música para entrar na sala, para 

lavar as mãos, para lanchar, para relaxar etc.), além daquelas músicas referentes às datas 

comemorativas que comumente norteiam o calendário das festas escolares. Para a escolha 

desta temática, contribuiu também, a prática em cursos de formação continuada para 

professores de música e de outras áreas do conhecimento. A convivência com estes 

professores proporcionou a aproximação com a realidade da música no contexto escolar e 

permitiu a observação de uma série de fatores com relação à música dentro da instituição: o 

significado da música para o educando em diferentes faixas etárias, o desempenho de 

professores especialistas, o uso da música por professores sem formação na área, a música 

inserida na grade curricular, as atividades musicais extracurriculares, dentre outros. 

Sob esta ótica, a presença da música no universo escolar é inegável, incluindo-se 

todo o tipo de manifestações musicais produzidas, formais e informais, principalmente na 
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educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (ARROYO, 2005; CAMPOS, 

2005; LOUREIRO, 2004; SOUZA et al, 2002; BRITO, 2003). Freqüentemente, as atividades 

musicais e as situações que envolvem a música são orientadas por profissionais sem formação 

específica na área musical, mas que, por necessidade e força das circunstâncias, utilizam a 

música, cada qual à sua maneira, de acordo com o que conhece e intui. O professor encontra 

na música uma forte aliada para as suas atividades diárias, como é possível verificar nos 

estudos que discutem esta questão (FIGUEIREDO, 2005; HUMMES, 2004; JOLY, 2003; 

SOUZA et al, 2002; TOURINHO, 1993; FUKS, 1991), seja para desempenhar as funções 

mais diversas tais como, recurso pedagógico, disciplinamento ou para desencadear momentos 

de alegria e descontração visando tornar a aula mais interessante e prazerosa. A música 

localiza-se, por assim dizer, nas entrelinhas da pauta pedagógica. 

A música praticada nas instituições de ensino, em todo Brasil, é objeto de estudo 

relativamente recente. Apenas nos últimos anos, as pesquisas têm sido direcionadas para a 

questão da música na escola, sob os mais diferentes enfoques, desde as políticas educacionais 

com relação à música na escola (PENNA, 2004; FERNANDES, 2004), às concepções que 

orientam o professor não especialista em sua prática musical (BELLOCHIO, 2003; BEYER, 

2003; FIGUEIREDO, 2004; SPANAVELLO e BELLOCHIO, 2004; SPANAVELLO, 2005; 

PENNA, 2003; BEAUMONT, 2004), à formação do professor (BELLOCHIO, 2003; 

FIGUEIREDO, 2002, 2003, 2005; DEL BEN, 2001) à música como fato social e/ou inserida 

em contextos sociais (SOUZA, 1996, 2004; ARROYO 2002), aos usos e funções que a 

música desempenha na escola (TOURINHO, 1993; HUMMES, 2004), para citar apenas 

alguns dos autores e pesquisas, da literatura específica em âmbito nacional.  

Em diferentes estudos (COELHO DE SOUZA, 1993; TOURINHO, 1995; TORRES 

et al. 2003) discute-se a pouca diversidade do repertório musical utilizado na escola, no 

sentido de não ser levado em conta, por parte do professor, a inclusão no repertório, de 

músicas que pertencem ao cotidiano do aluno, de não ser respeitado o estilo, o gosto do aluno, 

do grupo. Este é, sem dúvida, um aspecto importante a ser considerado, porém, não vem a ser 

precisamente o foco deste trabalho. Este trabalho quer abordar a situação sob outro prisma, no 

qual, possivelmente, a perspectiva do repertório de cotidiano possa ser incluída. Reflete-se, 

aqui, sobre o repertório musical como um todo, porque se considera o mesmo como um 

elemento constitutivo do trabalho musical, conforme Tourinho, “pensar sobre a seleção de 

repertório para o ensino é uma questão tão fundamental quanto discutir o lugar e a função da 

música na escola” (TOURINHO, 1993 a, p. 23). Pressupõe-se que o repertório e seu modo de 

uso, representem apenas a “ponta do iceberg”, a forma de concretização das concepções sobre 
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música e da disposição estética1 de cada indivíduo. Neste sentido, a investigação do uso de 

repertórios musicais, que vem a ser uma das formas da expressão cultural, permitirá uma 

leitura significativa dos gostos e do consumo cultural de determinadas camadas sociais.  

A busca pela pergunta de partida e da metodologia mais adequada para a coleta dos 

dados deu-se de forma concomitante. Em sua base se encontram práticas educativo-musicais e 

experiências empíricas vivenciadas anteriormente (BONA, 2002, 2003), questionários 

aplicados em diferentes situações para a avaliação final de cursos ministrados, que, mesmo 

não tendo sido analisados de forma sistemática, foram o princípio gerador e auxiliaram na 

construção deste objeto de pesquisa. 

1.1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

“A ciência está nos gestos que nunca podem dar a idéia da dificuldade 
e da força para exercitá-los”. 

(CASCUDO, 1957, apud MELO, 1985, contracapa). 

A pesquisa traz para o campo da educação uma questão específica da educação 

musical: a investigação de repertórios musicais e as ações praticadas por um grupo de 

professoras formadas em Pedagogia, sem educação formal na área de música, que atuam nos 

anos iniciais do ensino e utilizam a música no seu cotidiano em diferentes situações. Pretende-

se compreender o que motiva a escolha de seu repertório e os encaminhamentos em relação às 

questões musicais. Assim sendo, a pesquisa tem como base temática a formação dos 

professores dos anos inicias2. 
Tendo como base os estudos de Pierre Bourdieu, parte-se do pressuposto que a 

prática das professoras está vinculada à socialização inicial, ou seja, ao tipo de contato com a 

música, vivenciada na infância. Para tanto, investigam-se as práticas musicais vivenciadas na 

família e na escola, os aspectos do estilo de vida dos professores e sua posterior relação com a 

música e as práticas desenvolvidas no exercício profissional. Encontrou-se em estudos e 
                                                 
1  Disposição estética: “com a competência específica correspondente, constitui a condição da apropriação 
legítima da obra de arte, é uma dimensão de um estilo de vida no qual de exprimem, sob uma forma 
irreconhecível, as características específicas de uma condição” (BOURDIEU, 1983a, p. 87). 
 
2 Por professores dos anos inicias compreende-se aqui aqueles profissionais que atuam no princípio do processo 
de escolarização, segundo Figueiredo (2005, p. 26), “os primeiros anos escolares, que incluem a educação 
infantil e as quatro séries inicias do ensino fundamental”. 
 



 15 

trabalhos realizados, abordagens nesta direção (SPANAVELLO, 2005; BELLOCHIO, 2003; 

BEYER, 2003). Alguns destes trabalhos demonstram que a educação difusa e os contatos com 

a música vivenciados durante a escolarização são a principal sustentação para as ações de 

professores com a música, porém, sem explicitar a razão destes fatos. Segundo Bellochio 

(2003, p. 129), apesar de a música ser uma constante na vida de cada um, contribuindo, de 

forma diversificada, nos relacionamentos humanos, “não temos um processo suficientemente 

articulado e refletido, que possamos entender e significar como educação musical formal na 

formação de professores e na escola”. A autora segue em sua reflexão, “portanto, não adianta 

elaborar programas que não levem em conta a condição concreta das pessoas que, 

efetivamente, ensinam nos anos iniciais de escolarização” (BELLOCHIO, 2003, p. 133). Da 

somatória destes fatores, advém o questionamento central desta pesquisa: em que se ancoram 

as escolhas musicais dos professores que não tiveram educação formal em música? 

Sobre as diferenças de gêneros musicais concorda-se com Coelho de Souza (1993, p. 

159), quando afirma que, “as diferentes manifestações musicais não podem ser comparadas 

porque vinculam naturezas e significados diferentes”. Neste sentido, não se pretende aqui, 

fazer um julgamento de valores em relação ao repertório, mas sim, de análise e compreensão 

em relação aos mesmos e à sua forma de uso. Conforme Bourdieu (1983, p. 40), “não para 

denunciar responsabilidades, mas para enunciar causalidades”. O objeto permeia estudos e 

pesquisas (SNYDERS, 1994; BEYER, 2003; SPANAVELLO, 2005; TOURINHO, 1993a) no 

campo da educação musical e a abordagem a partir dos conceitos de Bourdieu pretende 

auxiliar na compreensão de determinados mecanismos. 

A pesquisa se encontra na interface da educação com a da educação musical. 

A relevância da pesquisa se encontra na investigação da educação musical no campo 

da educação, nos estudos referentes à formação musical/cultural do professor, determinantes 

para a postura e ação em relação à música, especificamente, concernente à escolha e 

organização de seu repertório musical. Segundo Souza et al (2002, p. 120), “reafirmamos 

mais uma vez que é preciso conhecer a fundo a realidade que se pretende transformar para 

não cairmos em idealismos ingênuos e atitude desconexas com a realidade onde se está 

atuando”. De acordo com Setton (1994), no campo da educação, as pesquisas relacionadas à 

cultura, ao capital sócio cultural dos professores não são muito numerosas, daí, a 

possibilidade desta investigação em contribuir neste aspecto. 

A intenção inicial era realizar a investigação focada na escola, ou seja, no ensino 

fundamental, porém, as primeiras análises dos dados coletados direcionaram a ênfase para a 

Educação Infantil. Pois, na literatura específica observou-se um maior número de pesquisas 
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voltadas para a educação musical na escola. Em vista disso, a investigação poderá contribuir 

no sentido de somar esforços aos estudos sobre a situação da música na Educação Infantil, 

especificamente, o universo das crianças de zero a seis anos. 

Pesquisa similar, focando os professores do Médio Vale do Itajaí sob este prisma, 

ainda não foi realizada. Esta investigação poderá auxiliar nas abordagens das demais 

expressões artísticas nas instituições escolares, e, possivelmente, instigar um olhar mais 

criterioso em relação aos currículos de cursos de formação para professores dos anos iniciais. 

1.2 O CAMPO EMPÍRICO E A COLETA  

Inicialmente, fez-se uma visita exploratória a uma instituição escolar na qual se pôde 

observar a realização de uma homenagem à Páscoa3 e entrevistar uma das professoras de 

Artes. As observações e os registros realizados durante a homenagem, bem como os dados 

obtidos na entrevista, foram decisivos para a escolha do foco central do estudo: os professores 

da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental e sua relação com a música. 

A seleção deste grupo especificamente ocorreu por um feliz acaso, quando por 

ocasião da saída a campo, surgiu a oportunidade de se ministrar um módulo de música em um 

curso de especialização para professores com o perfil desejado. 

Os 15 agentes, desta pesquisa, são professoras graduadas em Pedagogia, sem 

formação em música, que atuam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental em escolas do Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina. Desde o início de 2005, são 

integrantes de um Curso de Especialização: Educação Infantil e Alfabetização, FURB/ 

Instituto GENE4. A coleta do material empírico deu-se mediante a aplicação de dois 

questionários, em dois momentos distintos. Aplicou-se o primeiro questionário no mês de 

maio de 2005, por ocasião da realização do módulo de Música, ministrado por esta 

pesquisadora, na disciplina “Educação, Infância e Arte” inserida no curso acima citado. Ao 

iniciar o módulo, apresentou-se o propósito de realizar uma pesquisa sobre a música na escola 

e foi solicitada a colaboração deste grupo de professoras. Com a concordância de todas as 

participantes, aplicou-se o primeiro questionário (Apêndice A) antes do início das atividades 

com o intuito de não influenciar as informações. Neste módulo de música havia 24 

                                                 
3 O relato desta observação encontra-se no Apêndice B. 
4 GENE: projeto de extensão do Departamento de Sistemas e Computação que apóia idéias de negócios em todas 
as áreas do conhecimento, vinculadas a FURB. 
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professoras inscritas, das quais 20 participaram das atividades no primeiro dia, mas apenas 15 

estavam presentes no momento da aplicação do primeiro questionário, as demais chegaram 

após a sua realização. Após as primeiras análises, verificaram-se determinadas lacunas e a 

necessidade de retornar a campo para a aplicação de um segundo questionário (Apêndice A) 

para complementar a coleta de dados.  O segundo questionário foi aplicado em setembro de 

2005, durante a realização de outro módulo do Curso de Especialização acima citado, espaço 

gentilmente cedido pelo então professor responsável. Esta coleta contou com a participação de 

22 professoras, resultando, portanto, em 22 questionários respondidos. Dentre os 22 

questionários obtidos, o critério de seleção foi o de ter participado da primeira coleta de 

dados. Isto levou ao número de 14 questionários, visto que, uma das professoras que 

participou do primeiro questionário estava ausente por ocasião da aplicação do segundo.  

Deste modo, ao final de toda a coleta junto a este grupo de professoras, obteve-se 

um total de 29 questionários que foram utilizados, como corpus para análise. Os questionários 

foram entregues e respondidos sob a supervisão da pesquisadora e no intuito de preservar o 

anonimato dos agentes, solicitou-se o seu preenchimento sem identificação, apenas as 

referências necessárias para esta pesquisa. Ressalta-se que, os nomes das professoras 

apresentadas no texto são fictícios, não havendo qualquer tipo de similaridade com os nomes 

reais das participantes. Optou-se também pela denominação ‘professoras’ dada ao fato do 

grupo constituir-se de agentes pertencentes ao gênero feminino. 

Além dos questionários, o material empírico compõe-se das conversas informais 

estabelecidas com o grupo, da observação do desempenho das participantes durante o módulo 

de música, e das anotações, no diário de campo, realizadas no transcorrer destas atividades, 

junto com os relatórios individuais de avaliação, solicitados ao final do módulo.  

As questões inseridas nos dois questionários estão direcionadas tanto para aspectos 

do momento de vida atual das agentes, quanto para aspectos referentes à sua trajetória inicial 

de vida e estão organizadas em quatro tópicos: 1. Dados de identificação (cidade de origem, 

idade, formação acadêmica, atuação profissional), 2. perfil histórico musical (conhecimentos, 

experiências, lembranças); 3. estilo de vida (gosto e preferências, disposição estética); 4. e 

concepção musical (repertório, práticas educativo-musicais). Os questionários contêm 

algumas questões dissertativas e outras de múltipla escolha. Estas questões serão mais 

detalhadas no momento da análise dos dados correspondentes. Optou-se por esta forma de 

coleta, haja vista que as participantes residem em diferentes municípios, dificultando um 

contato pessoal para a realização de entrevistas. Das 15 professoras, sete atuam no município 
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de Blumenau, cinco no município de Pomerode, uma no município de Gaspar e outra no 

município de Navegantes. Uma delas não atuava no momento desta pesquisa. 

Finalizada a coleta, efetivou-se a transcrição dos dados dos questionários. Esta 

transcrição foi configurada de duas formas: 1) descrição da trajetória de vida referente a 

aspectos musicais; e 2) na estruturação de quadros e tabelas conforme os tópicos analisados. 

As descrições da trajetória da vida de cada uma encontram-se no Apêndice I. Os textos estão 

organizados em duas partes: a primeira, refere-se às questões musicais pessoais e familiares e 

a segunda parte, aos aspectos musicais relacionados à prática das professoras em sala de aula. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para as análises dos dados referentes ao objeto deste estudo, intenciona-se encontrar 

parâmetros no campo da Sociologia, mais especificamente, em conceitos elaborados por 

Pierre Bourdieu, que direcionou grande parte de suas pesquisas para o campo da cultura e da 

educação. 

Estudos recentes indicam que pesquisas na área da educação musical, com maior 

freqüência, situam-se no campo da Sociologia (ARROYO, 2002; GROSSI, 2006; SOUZA, 

1996, 2004). Assim, Arroyo (2002) apresenta uma abordagem sociocultural da educação 

musical a partir da década de 70. Souza (1996) discorre sobre aspectos intrínsecos e inter-

relacionais entre a Sociologia e a Educação Musical, explicitamente a partir da pesquisa em 

Educação, alertando para a importância de uma clara delimitação das concepções que se deve 

ter sobre educação musical e sociologia. A autora ressalta que ainda não há um consenso 

sobre o status epistemológico da área de Educação Musical. A este respeito, o estudo de Del 

Ben (2001) aborda as recentes discussões sobre a delimitação da área. A autora investiga as 

concepções e ações de três professoras de música do Ensino Fundamental apoiando-se na 

fenomenologia social de Schütz. Partindo da ressignificação epistemológica da Pedagogia e 

conduzindo o debate até o campo da Educação Musical ela diz: 

os argumentos que permeiam o debate acerca do status epistemológico da 
Pedagogia frente às Ciências da Educação podem iluminar a discussão sobre a 
delimitação da Educação Musical como área de conhecimento. Eles sugerem que, 
para que as várias áreas que investigam os fenômenos educativo-musicais possam 
manter um diálogo entre si e contribuir para a definição do status epistemológico da 
Educação Musical, é preciso chegar a um acordo acerca do objeto de estudo 
comum a todas elas. (DEL BEN, 2001, p. 70). 
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Na apresentação do estudo de Kraemer (2000), Souza (2000) explicita que na 

literatura alemã a distinção feita, entre os termos pedagogia musical (Musikpädagogik) e 

educação musical (Musikerziehung), parece ser padrão. A pedagogia musical é compreendida 

como ciência e a educação musical abarca os aspectos concernentes à prática do ensino de 

música. A autora ressalta que esta terminologia ainda não está totalmente definida no Brasil e 

que a distinção entre pedagogia musical e educação musical parece não ser uma prerrogativa. 

Kraemer (2000), ao refletir sobre as constantes críticas em relação à qualidade da 

pesquisa pedagógico-musical, apresenta sua preocupação para com as dimensões, o alcance e 

as funções que o conhecimento pedagógico musical possa desempenhar no campo da ciência 

e em seu estudo, discute a delimitação entre a pedagogia da música e a educação musical. 

Apesar da diferenciação apresentada por Kraemer, entre a pedagogia de música e a educação 

musical, ainda não receber a devida relevância no Brasil, a presente pesquisa intenciona 

embasar-se no campo da pedagogia musical, pois segundo Kraemer (2000, p. 51), 

a pedagogia da música ocupa-se com as relações entre a(s) pessoa(s) sob os 
aspectos de aproximação e de transmissão. Ao seu campo de trabalho pertence toda 
a prática musico educacional que é realizada em aulas escolares e não escolares, 
assim como toda cultura musical em processo de transformação. 

 Segundo este autor, a pedagogia da música compartilha o seu objeto com: a 

filosofia, a antropologia, a pedagogia, a sociologia, com as ciências políticas e com a história, 

“a particularidade do saber pedagógico-musical está no cruzamento de idéias pedagógicas 

marcadas pelas ciências humanas, orientadas pela cultura musical e idéias estético-musicais” 

(KRAEMER, 2000, p. 66). A sociologia da música trata das condições sociais e seus 

desdobramentos como também das relações sociais a ela relacionadas, considerando-se o 

manuseio com a música como um processo social. Para Kraemer (2000, p.57), “aqui 

pertencem os problemas de posições e preferências relacionadas à música, do comportamento 

no tempo livre e no trabalho, dos comportamentos de papéis dos indivíduos em grupos bem 

como as produções culturais e as formas de organização da vida musical”. 

Na aproximação e no estudo de determinadas pesquisas de Bourdieu (1983, 1983a, 

2002), identificaram-se possibilidades de utilizar certos conceitos para iluminar questões 

fundamentais presentes nesta investigação. Mesmo que as análises de Bourdieu tenham sido 

realizadas em território francês, o que significa que os conceitos por ele elaborados s 

encontram-se ancorados na estrutura sócio-cultural da França é possível transportar os seus 

princípios para a realidade brasileira, de certa forma, apoiando-se na concepção de apreender 
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as invariáveis, nas entrelinhas de suas variáveis (BOURDIEU, 1998). A partir de uma 

abordagem qualitativa, a pesquisa tem como objetivo, construir instrumentos de análise que 

possibilitem a compreensão de determinados mecanismos pedagógicos. Destaca-se aqui o 

conceito de habitus, “entendido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis 

que, integrando todas as experiências passadas, funcionam a cada momento como uma matriz 

de percepções, de apreciações e de ações” (BOURDIEU, 1983a, p. 65). 

Pressupõe-se que aspectos referentes ao ambiente vivencial do sujeito, isto é, ao seu 

habitus, expressem-se na sua concepção musical e conseqüentemente, na escolha dos seus 

repertórios e atividades musicais. O conceito de habitus permeia o texto em toda a sua 

extensão uma vez que as demais propriedades são decorrentes do mesmo princípio gerador. 

No transcurso do trabalho, buscam-se estabelecer intermediações entre os conceitos de 

Bourdieu, os dados empíricos e outros autores do campo da educação e da educação musical, 

de forma que os conceitos se encontram entrelaçados com a análise. Nesta concepção, 

entende-se que as questões teóricas não podem ser desvinculadas da análise, conforme Pereira 

(2001, p. 25): 

Os conceitos e demais recursos mobilizados só fazem sentido quando inseridos na 
própria operação de construção dos objetos de pesquisa. Separados, destacados do 
corpo de provas e da argumentação analítica empreendida, são peças mortas [...] O 
lugar adequado da teoria, portanto, é na construção dos objetos. 

Cabe ainda explicitar que não há como se eximir da própria posição, da localização 

social enquanto pesquisadora, que, marcada pelo habitus, mesmo sem a intencionalidade do 

juízo de valores ou de qualidade do objeto analisado, indubitavelmente determinará certo 

“ponto de escuta”. Segundo Pereira (2001, p. 220), “o rompimento é tanto mais árduo quanto 

mais próximas as posições sociais ocupadas, quanto maior a identidade dos habitus”. Não se 

descarta, portanto, a possibilidade de outras escutas, análises e interpretações. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, em que as atitudes dos 

participantes, a relação entre sua trajetória e suas práticas musicais, são os dados centrais. A 

partir da transcrição dos mesmos, estruturou-se o trabalho em três capítulos. Incluiu-se 

também, além dos apêndices, um glossário que visa esclarecer para o leitor a terminologia 
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específica. No entanto, pretende-se manter o foco no trabalho como um conjunto, como um 

corpo, em que a análise, a teoria e o material empírico se encontram intrinsecamente 

interligados. Sob este prisma, a estruturação em partes exigiu cautela e atenção para que este 

conjunto não se fragmentasse. 

No primeiro capítulo, discute-se a importância da música na formação do indivíduo 

e o modo como ela está presente nas instituições de ensino. Apresentam-se as professoras e os 

seus conhecimentos musicais, bem como os repertórios por elas utilizados. Analisam-se 

também, as ações relacionadas a estes repertórios: os recursos e critérios utilizados na seleção 

dos materiais musicais e a freqüência como são renovados ou ampliados. 

No segundo capítulo, investigam-se as trajetórias de vida das professoras, 

destacando-se as lembranças em relação à música, tanto no ambiente familiar quanto no início 

de sua escolarização, partindo-se da hipótese que determinadas ações podem ter a sua origem 

no modo como aconteceram os contatos iniciais com a música. 

No terceiro capítulo, analisam-se as diferentes práticas das professoras: desde as 

práticas culturais, a participação de eventos e a escuta musical, inseridas nos estilos de vida, 

até as práticas musicais encontradas e o significado da música na escola. Este tópico tem 

como propósito compreender a ações pedagógico-musicais das professoras partindo de suas 

vivências na infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

2 MÚSICA, PROFESSORAS E REPERTÓRIO 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 
limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua 
volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, 
dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. (BRASIL, 1997, p. 21). 

Neste capítulo, discute-se a importância da música e a forma de sua presença nas 

instituições de ensino. Apresenta-se o grupo de professoras pesquisadas e o repertório 

musical, por elas utilizados. 

Partindo-se do pressuposto de que a música é uma prática social que acompanha a 

história da humanidade, podendo se escrever a história do ser humano a partir de sua 

produção sonora e considerando-se a intensidade com que a música se faz presente no 

cotidiano, é possível afirmar que todos os grupos sociais produzem e consomem música e que 

produção e consumo são complementares. Schafer (2001, p.23) acredita “que o ambiente 

acústico geral de uma sociedade pode ser lido como um indicador das condições sociais que o 

produzem e nos contam muita coisa a respeito das tendências e da evolução dessa sociedade”. 

A presença da música nas diferentes culturas e sua contribuição para o ser humano é fato 

conhecido desde a Antiguidade e abordado por muitos autores (ABDOUNUR, 2003; BEYER, 

1999; OLIVEIRA, 1993; GRANJA, 2006), assim como, a discussão sobre a importância da 

música na formação do indivíduo e sua relevância para a educação, certamente não são 

assuntos inovadores. No entanto, inicia-se por esta reflexão, conquanto esta seja a base de 

toda presente investigação; que tem como motor propulsor a preocupação para com a música 

praticada no universo escolar infantil, preocupação esta, que se estende também para a 

ausência da mesma. 

Os estudos que abordam esta temática são praticamente unânimes em relação à 

importância do contato com a música nos primeiros anos de vida do ser humano e que as 

marcas do contexto sócio-cultural inicial são determinantes para a forma de relacionamento 

com a música no transcorrer da vida. (BEYER, 1993; BRITO, 2001, 2003; ILARI, 2003; 

GAINZA, 1964, 1988; OLIVEIRA, 2001; WILLEMS, 1969; ZAMPRONHA 2002).  

Parte-se do entendimento que a música traz benefícios ao ser humano e desempenha 

um papel significativo na educação global do indivíduo. Os contatos com a música e a sua 

aprendizagem privilegiam o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas e mentais dos 
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indivíduos, além de contribuir para a ampliação dos aspectos sociais e culturais5. A primeira 

manifestação sonora da criança é o choro, o primeiro canto. Para Schafer (1991, p. 295) 

“cantar é respirar”. Segundo ele, “a música existe porque nos eleva, transportando-nos de um 

estado vegetativo para uma vida vibrante”. O compositor e educador H.J.Koellreutter enfatiza, 

em sua abordagem, a importância da música na aquisição de valores humanos, ao dizer, 

“aquele tipo de educação musical não orientado para a profissionalização de musicistas, mas 

aceitando a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo [...]” (BRITO, 2001, p. 41). Para Zampronha (2002, p. 123), a educação, 

por meio da presença da música na escola, “ajuda a pensar tipos de homens, homens inteiros, 

completos”. Em seu estudo Gainza (1988, p. 8) diz, “a educação musical constitui uma 

contribuição significativa e sistemática ao processo integral do desenvolvimento humano”. A 

autora (1988, p. 36) prossegue: “a música movimenta, mobiliza, e por isso contribui para a 

transformação e para o desenvolvimento”. Ilari (2003) discute questões referentes ao 

neurodesenvolvimento e suas implicações para a aprendizagem musical, apresentando os 

benefícios que o trabalho musical pode trazer à criança. Segundo a autora (2003, p. 14), 

os estudos da neurociência apontam para a infância como um período propício para 
o desenvolvimento do cérebro. Tudo indica que desde o nascimento aos 10 anos de 
idade, o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento e apresenta as melhores 
‘condições’ de aprendizado, as chamadas janelas de oportunidades. 

 Ilari (2003) enfatiza também a importância da diversificação das atividades e 

repertórios musicais. 

O fato de que, na primeira infância se instalarem as estruturas elementares para a 

formação musical e esta aprendizagem acontecer principalmente por meio do exemplo, pela 

imitação, torna primordial que a pessoa que atua neste campo possua uma formação sólida e 

adequada. Segundo Willems (1969, p. 9), “é preciso estudar a fundo a natureza dos elementos 

materiais e espirituais da música. Esta natureza não se descobre somente na própria música, 

mas também e, sobretudo, no músico enquanto ser humano” 6. 

No caso desta pesquisa, reverte-se a reflexão para os agentes responsáveis pelo fazer 

musical dentro da escola e da educação infantil, portanto, o professor, considerando-se que 

                                                 
5 No dia 25 de agosto de 2006, a TV Globo, em seu programa Globo Repórter, veiculou uma reportagem sobre a 
importância da música e sua capacidade de modificar a vida das pessoas. A reportagem destacou algumas cenas 
sobre projetos que utilizaram a música e de que forma ela contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, seja por proporcionar um novo direcionamento ou significado ou para descontrair e aliviar as tensões 
geradas pela rotina do dia-a-dia. 
6 Tradução da pesquisadora 
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nesta faixa etária, desempenhe um papel significativo no que se refere à constituição da 

formação musical do indivíduo. Assim, tão significativo quanto discutir a presença da música 

na escola, é fundamental refletir sobre quem realiza esta tarefa, o modo como o faz e a 

qualidade dos materiais utilizados. Nos trabalhos que envolvem a música no período da 

construção do indivíduo, ou seja, nos anos iniciais do ensino, estes são fatores muito 

importantes, visto que o entendimento sobre música, assimilado e adquirido neste momento, 

permanecerá engendrado como uma espécie de parâmetro balizador. 

2.1 A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ESCOLA  

O ensino de música acontece na interface de dois campos7: o campo da educação e o 

da educação musical. Compreender a importância da música na formação do indivíduo, sua 

valorização como área de conhecimento, com elementos e linguagem específicos, além da 

utilização da música de diferentes maneiras, são alguns dos aspectos que podem ser discutidos 

neste contexto. De acordo com Bourdieu (1983a), sempre que se estuda um novo campo 

novas propriedades específicas são descobertas. No caso, o campo se compõe de professores, 

tanto de especialistas na área de música, quanto de demais professores, que atuam de uma 

forma ou outra com a música na educação. Trata-se, portanto, de uma variável, assim como 

são variáveis os interesses, ora voltados para o ensino e a aprendizagem musical, para o 

conhecimento e a divulgação da música, ora direcionados para a funcionalidade que a música 

desempenha. 

Neste sentido, a situação da música na escola brasileira, ou seja, o modo como ela se 

apresenta nas diferentes instituições, é polêmica, podendo-se dizer que não existe uma forma 

padronizada ou única de manifestação. O assunto já foi amplamente discutido por diferentes 

autores (FIGUEIREDO, 2002, 2005; 2004; FERNANDES, 2004; PENNA, 2004; SOUZA et 

al, 2002). Conforme Souza et al (2002, p. 7), “atualmente, existem nas escolas brasileiras 

diversas práticas, modelos e concepções de ensino de música envolvendo diferentes 

modalidades de organização e de articulação com a comunidade escolar”. As autoras 

prosseguem: “no entanto, mesmo a música não sendo uma das disciplinas que compõem o 

currículo escolar, observamos que, de uma forma ou de outra – seja como banda marcial, 

                                                 
7 Segundo Bourdieu, os campos se apresentam, “como espaços estruturados de posições (ou postos) cujas 
propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das 
características de seus ocupantes” (BOURDIEU, 1983, p. 89). 
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Hora Cívica, pano de fundo ou recurso para o desenvolvimento de outra atividades, etc. –, ela 

está presente na escola” (SOUZA et al, 2002, p. 114). 

Na década de 1960, haviam sido lançadas as bases para as mudanças referentes ao 

modo de se olhar para o ensino de Arte na escola, principalmente entre os arte-educadores 

americanos (BRASIL, 1997). Naquele período, a tendência se voltava para a criatividade, à 

improvisação e a valorização da sensibilidade auditiva. Na década de 1970, instituiu-se a 

Educação Artística, por meio da Lei 5692/71, com a inclusão das expressões artísticas: artes 

plásticas, artes cênicas e educação musical (BRASIL, 1997). Nos anos 1970 a 1980, discute-

se a complexidade que envolve o desenvolvimento artístico no sentido de a aprendizagem não 

ocorrer de forma espontânea e que é necessária a intervenção do professor neste processo.  

Há precisamente dez anos, com a Lei n.9394/96, o ensino de Arte passou a ser 

obrigatório nas escolas: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (art, 26, & 2O.) (BRASIL, 1997, p. 30). De acordo com a nova lei, em substituição à 

terminologia educação artística, a disciplina passa a ser denominada de ensino da arte. 

 A Lei n.9394/96, no entanto, não especifica nenhuma das áreas artísticas, ficando a 

critério de cada estabelecimento de ensino a decisão e a escolha das linguagens artísticas a 

serem incluídas em sua grade curricular. A mesma lei que garante o ensino da arte na escola, 

não especifica quem será o encarregado desta área (HENTSCHKE e OLIVEIRA, 2000). 

Portanto, um dos fatores que contribui para o atual estado da educação musical na escola, ou 

seja, a presença da música sob “múltiplas formas” (SOUZA et al 2002, p. 8) tem sua origem 

na própria legislação, na concepção musical que rege a interpretação da lei.  

Os PCNs do MEC (BRASIL, 1997), que visam nortear, também o ensino de arte, se 

apresentam de forma ampla com a sugestão de alguns conteúdos. Os PCNs, mesmo tendo sido 

elaborados com o intuito de  “formular princípios que orientem os professores na sua reflexão 

sobre a natureza do conhecimento artístico e na delimitação do espaço que a área de Arte 

pode ocupar no ensino fundamental [...]” (BRASIL, 1997, p. 32), parecem não suprir 

concretamente as necessidades dos professores. Conforme analisado por Souza et al (2002), 

as referências e orientações na área de música encontradas nos PCNs são insuficientes e não 

atendem às reais necessidades de seus agentes. Segundo Penna (2004, p. 23), “continuam a 

persistir a indefinição e a ambigüidade que permitem a multiplicidade, uma vez que a 

expressão ‘ensino de arte’ pode ter diferentes interpretações, sendo necessário defini-la com 

maior precisão”. O relato de uma das professoras pesquisadas pode ilustrar esta situação: 
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“Nesta escola, observa-se que a música não está incluída regularmente no 

programa de ensino. A música é utilizada com mais freqüência nas classes de educação 

infantil e 1a. série do ensino fundamental, como forma de rotina (início da aula, hora do 

lanche...) e também nas apresentações de homenagens cívicas e datas comemorativas. Nas 

outras séries, a música só aparece uma vez ou outra, em algumas apresentações, o que 

raramente acontece. De certa maneira, a responsabilidade dos professores da educação 

infantil e da primeira série, em relação ao ensino da música, é imensa, pois a escola deposita 

neste professores toda sua confiança e expectativa. Os mesmos devem dar conta desse 

importante trabalho, pois, caso contrário, considera-se que o professor não tem habilidade 

para “encantar” as suas crianças. A escola Y conta com uma fanfarra, que é muito 

apreciada e apoiada pelo diretor da instituição. A fanfarra compõe-se de alunos 

interessados, com a participação de pessoas da comunidade, coordenados por um professor 

de música, porém, não existe uma integração entre a fanfarra e os demais alunos da escola . 

Trabalhar com música na escola? Sim, todos os professores trabalham! Mas, de que maneira 

a música é vista e trabalhada? E o professor, será que gosta de trabalhar com a música? E 

gosta da mesma? E a escola, o que faz para contribuir com esse trabalho? Há formação para 

o professor da pedagogia na área musical? Como o professor pode trabalhar com aquilo que 

não conhece ou não sabe?” (Relato da professora Fabíola). 

O jogo simbólico presente na estrutura da instituição escolar é perceptível nesta 

situação. Veladamente, a escola deposita na professora das séries iniciais a incumbência de 

utilizar a música em suas atividades diárias, uma tarefa para qual, ela nem sempre está 

preparada. Ao não estar inscrita como disciplina ou área de conhecimento, a música não 

possui valor próprio, está sempre vinculada a outros conteúdos e é considerada apenas 

personagem coadjuvante no cenário da educação. Muitas vezes, como no relato acima, a 

própria direção da instituição reconhece na música unicamente a função de animadora de 

festividades, comprometendo seu caráter quanto linguagem artística. 

O mesmo acontece nas instituições que atendem as crianças que se encontram na 

fase anterior ao período escolar8. De acordo com Penna (2004, p. 24), a situação do ensino de 

música se agrava ao se olhar para a educação infantil, “já que neste nível muitas vezes não há 

uma perspectiva propriamente educativa adequada para cada faixa etária, o que resulta num 

descuido com a formação profissional do educador, principalmente nas creches” 

                                                 
8 Frisa-se a distinção entre educação infantil e escola, por se tratarem de realidades muito específicas, que serão 
abordadas no próximo tópico. 
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(KISHIMOTO, 1999). De forma similar aos PCN, o RCN parece não contemplar as 

necessidades dos professores, devido à sua abrangência. Concorda-se com os autores do RCN 

(BRASIL, 1998, p. 48) quando dizem, “aprender música significa integrar experiências que 

envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais 

elaborados”. O documento propõe a organização do trabalho musical de acordo com a faixa 

etária, como por exemplo, no caso de crianças de zero a três anos: “-ouvir, perceber e 

discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais; - brincar com a 

música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais” (BRASIL, 1998, p. 55). No entanto, 

para poder desenvolver as questões aqui propostas, o professor necessita no mínimo de 

determinados conhecimentos específicos. 

Para Souza et al (2002, p. 29), o RCN consiste de um documento detalhado, que tem 

como intuito nortear o trabalho do professor, porém, apresentando “uma visão romântica e 

uma concepção idílica de educação musical”. 

No caso desta análise, que investiga as ações do professor que utiliza a música como 

parte das atividades, não se trata exatamente de aula de música. Porém, o professor, atuando 

como responsável por todos os conteúdos desenvolvidos em classe, insere a música em suas 

atividades, como motivação e recurso, como um meio para estimular a atenção e a 

concentração, freqüentemente direcionadas para questões extrínsecas à música. Uma vez que, 

na maioria dos casos, este professor não possui formação musical formal e a elaboração do 

material a ser utilizado na prática, está, em última instância, nas mãos de cada professor, 

pretende-se entender onde se encontram o apoio e as referências destes agentes. Localizar e 

conhecer melhor estes agentes é o foco do tópico que segue. 

2.2 APRESENTANDO O GRUPO 

As primeiras indagações que surgiram durante a realização do módulo de Música 

foram: quem são estas professoras que dizem gostar de cantar com seus alunos e o que 

pensam sobre a música? 

Conforme já mencionado, o grupo de professoras que vem a ser o foco da pesquisa 

atua em escolas de municípios do Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina. A faixa etária do 

grupo varia de 22 a 49 anos de idade. Das quinze professoras, sete, atuam em instituições do 

município de Blumenau, cinco no município de Pomerode, uma no município de Gaspar, uma 
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no município de Navegantes e uma professora não estava atuando profissionalmente no 

período da pesquisa. 

Com o intuito de explicitar as impressões iniciais que marcaram as circunstâncias do 

primeiro contato estabelecido com este grupo apresenta-se, a seguir, um recorte das notações 

realizadas durante o módulo de Música: 

Finalizados os registros do primeiro questionário, iniciaram-se as atividades 

pertinentes ao módulo de música, que tinha como princípio norteador: estabelecer 

pontes entre a prática, a teoria e a reflexão, de aspectos referentes ao ensino de 

música.  Nos primeiros momentos da aula, o grupo mostrou-se disperso e até certo 

ponto, resistente. Pairava no ar certo conformismo, um clima de, “ah, mais uma 

aula”, revelada na indiferença, com que foram recebidas as orientações iniciais sobre 

o andamento do módulo. Esta postura, que transparecia tanto em atitudes corporais 

quanto nos comentários, se manteve ainda durante as primeiras dinâmicas propostas: 

tarefas realizadas sem grande envolvimento e acompanhadas de observações 

jocosas, no limite entre, a seriedade e a brincadeira, um clima de diversão. Porém, 

ainda no primeiro dia, ao final da última atividade, foi possível observar uma sutil 

mudança no comportamento da maioria das professoras. Tratava-se de uma escuta 

musical, constituída da seqüência de sete exemplos musicais de gêneros e estilos 

diversificados, durante a qual, cada indivíduo deveria fazer os seus registros, de 

acordo com o roteiro dado. (Apêndice C). Nesta hora, fez-se o silêncio solicitado e 

houve a participação e o envolvimento de todas. Após o último exemplo musical, 

aconteceu um momento de silêncio total, de profunda concentração e foi perceptível 

que, naquele instante o grupo se deu conta, de que o quê estava sendo trabalhado era 

algo sério. Na seqüência das aulas, ocorrida no dia seguinte, as professoras se 

mostraram mais receptivas desde o primeiro instante, apresentando um bom 

desempenho durante as atividades desenvolvidas9. Ao final do módulo de música, 

que teve a duração de 15 horas aula, grande parte das professoras fez a pergunta se 

não seria possível refazer “aquele questionário”, pois as suas opiniões sobre alguns 

aspectos haviam se modificado (Notas do diário de campo, maio 2005). 

                                                 
9 As atividades consistiram de: movimentos corporais, jogos rítmicos, prática de canções, improvisações sonoras 
a partir de poemas, intercaladas com leituras que proporcionassem a reflexão sobre a prática. Em determinados 
momentos se retornará a estas atividades. 
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Tomando-se como referência a faixa etária das crianças, com as quais as professoras 

trabalham, obtém-se a seguinte configuração: das 15 professoras, dez atuam na educação 

infantil, destas, duas trabalham também no ensino fundamental. Outras três professoras atuam 

somente no ensino fundamental, uma professora não especificou a faixa etária e uma outra 

não atuava no momento da coleta dos dados (Apêndice D). O grupo, portanto, se caracteriza 

pela predominância de professoras atuantes na educação infantil, fazendo com que a 

investigação, inicialmente com a intenção voltada para a escola, isto é, para as séries inicias 

do ensino fundamental, se direcionasse com mais ênfase, para a educação infantil. 

Por educação infantil compreende-se a estrutura formal de ensino direcionada para a 

criança de zero a seis anos, ou seja, o universo da primeira infância. De acordo com o RCN 

(BRASIL, 1998), a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica. 

Assim como os professores das séries iniciais do ensino fundamental, também designados de 

unidocentes e generalistas, o professor de educação infantil atua sozinho no espaço da sala de 

aula sendo responsável por tudo que ali ocorre. Sobre as atribuições legais destes professores, 

Spanavello (2005, p. 27) analisa a configuração dos cursos de Pedagogia, que vem a ser um 

dos espaços onde se dá a formação do professor dos anos iniciais. Em seu estudo, a autora se 

refere ao “processo histórico e identitário da profissão unidocente no Brasil” (p.27), 

discutindo os aspectos legais e a realidade dicotômica que se apresenta. Conforme Spanavello 

(2005, p. 26),  

o professor é unidocente porque atua em um espaço de unidocência, ou seja, uma 
classe de  alunos, pertencente  tanto à educação infantil quanto aos anos inicias de 
escolarização (1a. à 4a. série do ensino fundamental), configurando-se no único 
professor responsável por todos os componentes curriculares que a integram. 

Kishimoto (1999) apresenta uma retrospectiva histórica da política dos cursos de 

formação do profissional de educação infantil, entre os anos 1930 e 1990, onde se verificam 

cursos superiores no país que ofereciam a formação de professores para a faixa etária de 4 a 

10 anos, desde a década de 1950. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Lei Orgânica de Assistência Social, após a 

Constituição de 1988, reestrutura-se a formação profissional para a Educação Infantil. Estes 

dispositivos que inseriam a criança de zero a seis anos no sistema escolar, garantindo-lhe o 

direito à educação básica, foram anulados pela lei 9394/96, com a instituição do curso Normal 
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Superior10. No caso, a lei considera que são instituições de educação infantil, tanto as creches 

para crianças de zero a três anos, quanto às pré-escolas para as de quatro a seis anos 

(BRASIL, 1998). Neste sentido, Kishimoto (1999), chama atenção para a fragmentação do 

cuidar e do educar ocasionada pela lei 9394/96 ao estabelecer a separação entre creche e pré-

escola. Segundo a autora (1999, p. 73), 

o curso Normal Superior também não respeita as conquistas efetuadas pelo avanço 
das discussões no campo da educação infantil: não separar as crianças de 0 a  6 anos 
em períodos distintos: creches e pré-escolas, tradição instalada em nosso país e que 
estimula práticas antigas de fragmentar o cuidar e o educar. Esse pecado é cometido 
também pela lei 9394/96. 

Em relação ao estado de Santa Catarina, encontrou-se em Rivero (2006) um estudo 

sobre a formação dos professores de educação infantil, que descreve a caminhada conceitual 

percorrida pela Habilitação de Educação Infantil do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Santa Catarina entre 1980 e 1998. 

Segundo a autora, as pesquisas referentes à qualificação do profissional nesta área se 

intensificaram a partir dos anos 1990 no sentido de buscar mais qualidade nos trabalhos 

desenvolvidos em creches e pré-escolas. O documento do COEDI, (1993, Apud RIVIERO, 

2006) do MEC, apresenta sinteticamente as discussões e propostas realizadas por educadores 

e pesquisadores. O documento contém novas diretrizes para a Educação Infantil, 

principalmente no que diz respeito à formação e ao reconhecimento do adulto que atua junto 

às crianças de zero a seis anos, propondo que estes profissionais devem ter uma formação 

(média ou superior) que contemple os conteúdos específicos para esta área. 

Com isto quer-se apenas sinalizar a presença das discussões em torno da formação 

do professor da educação infantil no ensino superior e que as preocupações em relação a esta 

questão se estendem para o campo da educação musical. Conforme Figueiredo (2003, p. 2), 

no Brasil os professores generalistas são formados em cursos de Pedagogia e “a formação 

generalista possui características específicas”. Em seu estudo que busca identificar a formação 

musical presente nos cursos de Pedagogia, o autor verifica que na maioria das instituições, a 

formação de música está inserida nas disciplinas de artes. Segundo ele (2003, p. 6), “a 

                                                 
10 A este respeito à LDB 9394/96, no título VI, art. 62, diz: “A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” 
(BRASIL, 1998, vol.1, p.39). 
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formação musical oferecida na preparação do pedagogo é insuficiente na maioria das 

instituições visitadas”. 

Neste sentido, é possível dizer que a própria situação da professora da EI se encontra 

em processo de construção a partir do que os mais diferentes fatores devem ser levados em 

consideração11. A falta de reconhecimentos dos professores da EI pode ser atribuída às 

relações de poder, existentes no campo da educação. Mais do que os professores de um modo 

geral, a categoria de professores que lidam com crianças pequenas sofre o estigma do pouco 

reconhecimento e valorização (PEREIRA, 2001). Em sua história transparecem as marcas das 

“tias”, as “mulheres boazinhas”, que gostam e cuidam de criancinhas. É freqüente, ainda, a 

concepção que, para atuar nesta área, “basta ser ‘mocinha, bonita, alegre e que goste de 

crianças’” (KISHIMOTO, 1999, p.74), sem grandes preparos por parte do professor. Ao 

direcionar-se este olhar para o ensino de música, é possível ler nas entrelinhas que para as 

crianças pequenas (zero a seis anos), as “boas intenções” são suficientes, basta saber cantar 

algumas “musiquinhas” sem maiores preocupações musicais e estéticas que envolvam o 

conhecimento e a reflexão sobre as mesmas. 

2.2.1 “Gosto de cantar”: experiências e conhecimentos musicais 

Neste tópico, pretendem-se averiguar quais são os conhecimentos musicais das 

professoras adquiridos por meio de suas vivências, pois, conforme já mencionado, elas não 

possuem educação específica na área de música. Parte-se do pressuposto que todos os 

indivíduos têm algum tipo de conhecimento musical e que estes conhecimentos se encontram 

na base das preferências e dos critérios implícitos nas ações pedagógico-musicais das 

professoras. Por conhecimento musical compreende-se aqui todo o tipo de experiências em 

relação à música. Na literatura específica encontraram-se autores que abordam diferentes 

aspectos relacionados ao conhecimento musical (BELLOCHIO, 2003; BEYER, 1995; 2003; 

FIGUEIREDO, 1990; GRANJA, 2006; GROSSI, 1990). Ao discutir a música como 

conhecimento, Granja (2006) analisa possíveis articulações entre a inteligência musical e as 

inteligências múltiplas da teoria de Gardner (1994). Concorda-se com o autor ao dizer: “é 

preciso retomar a dimensão da música como um conhecimento acessível às pessoas comuns. 

Todos nós somos seres musicais por natureza, assim como seres lingüísticos, matemáticos, 

                                                 
11 De acordo com os estudos sobre a situação do professor brasileiro (INEP, 2006), observa-se, que a 
remuneração do professor da educação infantil chega a ser vinte vezes menor do que a de um juiz. 
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corporais, históricos etc. A música deve ser contemplada pela escola por que é uma 

linguagem própria do homem e não apenas do músico” (GRANJA, 2006, p.105). 

Durante o módulo de música, observou-se que, de maneira geral, as professoras 

demonstraram dificuldade em perceber os elementos musicais, voltando toda a sua atenção 

para a letra da música. Visando explicitar mais detalhadamente esta questão apresenta-se o 

relato que segue: 

Em uma das atividades, que tinha como objetivo, a memorização de uma linha 

melódica, (sem letra), algumas professoras encontraram dificuldade em: diferenciar 

movimentos melódicos (ascendente/ descendente) e de perceber a semelhança entre 

motivos melódicos. Para algumas participantes, inicialmente, também foi difícil 

identificar notas (tons) que se repetiam. A não percepção da estrutura melódica ficou 

evidente ao apresentar-se duas vezes a mesma melodia, mas com letras 

diferenciadas. Por exemplo, quando alertadas para o fato de que a melodia das 

canções: “Atirei o pau no gato” e “Fui morar numa casinha”, eram idênticas, muitas 

das professoras mostraram-se surpresas. Confrontadas com estas questões as 

professoras se revelaram frustradas e indignadas. Foram muitos os comentários do 

tipo, “porque não aprendi isto antes”. Frustradas, porque não tiveram, em tempo 

hábil, a oportunidade de conhecer e aprender música e indignadas ao se darem conta 

de que a realidade na escola, de certa forma, permanece a mesma. (Notas do diário 

de campo, maio 2005). 

A dificuldade de identificar aspectos sonoros considerados básicos na educação 

musical pode ser explicada pelo fato de que estas professoras tiveram poucas oportunidades 

de contato com a música, seja de modo formal ou informal. Concordando com Beyer (2003, 

p. 102), “não nos referimos diretamente a um saber formal, obtido em uma academia ou 

escola especializada, mas àquele saber formal ou informal – que o professor alega possuir e se 

autoriza a exercer em sua prática docente”.  

Ao observar que nem todos os saberes abordados na academia “serão apropriados 

pelos professores como de seu domínio” (BEYER, 2003, p. 102), a autora toca no que se 

compreende pelo conceito de capital cultural12. Cada indivíduo incorpora os elementos de 

acordo com o que já tem engendrado conectando os novos saberes àqueles que ele possui, 

                                                 
12 Segundo Bourdieu (1983, p.39) a transmissão do capital cultural apresenta-se como “um mecanismo de 
hereditariedade propriamente social que, graças à complexidade de sua lógica propriamente estatística, mascara-
se sob as aparências da hereditariedade biológica”. 
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mesmo que de forma inconsciente. De acordo com o seu conhecimento, cada qual se apropria 

com maior ou menor ênfase, do novo saber apresentado, resultando em uma constelação de 

indivíduos diferenciados. As desigualdades entre os indivíduos acompanham a sua trajetória, 

podendo se potencializar levando-se em conta as experiências de cada um. 

 É neste sentido que Bourdieu (1983) afirma que a escola reproduz as diferenças. O 

aluno chega como que “desequipado” para a escola que o trata com igualdade, isto é, partindo 

do pressuposto que o conhecimento apresentado é natural ou óbvio para todos. Esta realidade 

é perceptível em todas as instâncias do sistema escolar e, conseqüentemente presente também, 

nos cursos de formação para professores. 

 Encontrou-se no estudo de Beyer (2003, p. 103) uma observação referente a um 

grupo de professores inseridos em um curso de música: 

é interessante notar que o que dá segurança aos professores no âmbito do saber 
educação infantil não é tanto o título que obtiveram em cursos – magistério, 
pedagogia ou outro – mas os anos de experiência com crianças pequenas, sendo o 
saber educação infantil constituído ao longo da prática, independentemente da 
existência de momentos de reflexão em seu percurso. A constituição da certeza, 
nesse caso, não provém de um estudo sistematizado, o modelo preponderante no 
saber música. Parece que o simples contato com crianças autoriza o professor a 
práticas pedagógicas com elas, mesmo que essa prática seja distanciada dos 
referenciais e questionamentos ligados à área de educação infantil. 

 Da mesma forma, Bellochio (2003), em seu estudo sobre a formação inicial e 

práticas educativas, se refere ao conhecimento musical que os professores trazem de suas 

trajetórias: 

No início, percebo que, embora faltem conhecimentos mais específicos sobre a 
linguagem musical em sentido mais estrito, se fazem presentes as múltiplas 
vivências musicais e experiências não-formais que cada um possui e que, 
certamente, alicerçam suas concepções e realizações nesse campo. (BELLOCHIO, 
2003, p. 131). 

Para verificar os conhecimentos e as experiências musicais das professoras, incluiu-

se, no primeiro questionário, uma questão de múltipla escolha contendo os seguintes itens:  

a) estudou música13; b) tem algumas noções; c) gosta de cantar; d) participa de coral; 

e) toca um instrumento; f) não tem nenhuma experiência [formal] em música; g) (outras 

alternativas). 

                                                 
13 Com o este item subentendia-se em especial o estudo de música fora da instituição escolar. Queria se saber, 
por exemplo, se as professoras haviam feito algum tipo de estudo particular em Música. 
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Os dados obtidos, referentes a esta questão, revelam que, das 15 professoras, nenhuma 

estudou música formalmente e que algumas assinalaram mais de um item. 

 
 

Item assinalado Incidência Especificação 
Gosta de cantar 11  

Tem algumas noções  02  
Toca um instrumento musical 02 1.Flauta Doce; 2.sem especif. 

Nenhuma experiência  01  
Sem resposta 01  

         Quadro 01 - Conhecimento em música 

 

 

Observa-se que entre as 11 professoras que informaram gostar de cantar, duas 

acrescentaram ter algumas noções na área de música. Uma delas, a professora Elisa, está 

aprendendo a tocar Flauta Doce, pois participa de um projeto de formação continuada na 

escola em que atua. Outra professora informa tocar um instrumento, porém, sem 

especificação. Uma professora respondeu apenas que não tem nenhuma experiência em 

música e outra não se posicionou nesta questão. As ‘noções musicais’ e o ‘saber tocar’ um 

instrumento, a que as professoras se referem, possivelmente estão relacionados ao 

conhecimento adquirido por meio da educação difusa. Considera-se que as professoras 

privilegiaram a resposta “gosta de cantar”, como justificativa para o uso constante da música, 

apesar da ausência de um conhecimento específico mais formalizado. 

Uma das questões de múltipla escolha do segundo questionário, referente aos 

recursos utilizados para a renovação do repertório musical, contém como uma das opções o 

item: recorre às partituras ou à literatura. Por meio desta questão se pretendia verificar, 

também, a familiaridade, ou não, com a linguagem musical. Observa-se que este item foi 

assinalado por cinco professoras e chamou a atenção, uma vez que, segundo os dados, 

nenhuma das professoras possui formação em música.  

A professora Elisa, de acordo com seu depoimento, participa de um projeto de 

música na escola em que atua, sob a orientação de um professor especialista. Neste projeto, 

que visa instrumentalizar os professores para atividades com música, são abordados os 

elementos da linguagem musical, incluindo a prática da flauta-doce. Entende-se que no caso 

de Elisa, a menção de recorrer às partituras procede.  

A professora Patrícia, que diz ter algumas noções na área de música, faz uma 

observação neste item: “faço uso da literatura infantil que tenha, também, música em relação 
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à estória”. Aqui se deduz que o material utilizado, a literatura infantil, contenha o registro 

musical, seja em forma de partitura ou de gravação. (Há uma série de materiais no mercado). 

Nos três outros casos, não se encontrou uma razão clara para esta opção assinalada 

pelas professoras. (Daniela, Natália, Rosa). 

A pouca proximidade com a linguagem específica da área de música também pode 

ser observada nos registros dos relatórios de avaliação, solicitados ao final do módulo de 

música, como por exemplo: “(...) quanto aos conhecimentos teóricos, posso dizer que o que 

mais me chamou atenção foi quanto a um termo que usamos com muita freqüência: som fino 

e grosso. Saber que esta nomenclatura é de senso comum e que teoricamente se usa agudo (e 

não fino) e grave (e não grosso) foi muito marcante” (Olga).  

Este pouco contato com os elementos específicos, da mesma forma, faz com que, a 

música seja tratada como produto pronto, como algo que somente se presta à reprodução e 

não seja compreendida como um conhecimento que deve ser construído (BRASIL, 1998; 

BRITO, 2003).  É o que se observa no registro de Daniela: 

“Muitos aspectos referentes à música, eu, como professora nem fazia idéia do que 

eram. Para mim, cantar, com as crianças, era apenas mais uma data cívica ou apenas mais 

uma ‘musiquinha’. De agora em diante vou trabalhar a música de maneiras diferentes com 

meus alunos” (Daniela). 

Assim como a noção da terminologia específica foi considerada significativa, é 

possível dizer, que, de um modo geral, as professoras demonstraram-se interessadas pelos 

aspectos e conteúdos abordados, durante o módulo, conforme se pode ler nos relatórios de 

avaliação, 

“Os conteúdos abordados, durante o módulo ‘Música’, para mim como leiga em se 

tratando de música, me deram a oportunidade de formar um novo conceito sobre ela e, de ter 

uma nova visão do que realmente é e envolve este tema” (Maria). 

As reflexões e discussões levaram as professoras a certos questionamentos: 

“Cantar faz parte da rotina, canta-se para cumprimentar os amigos, para lanchar, 

para ilustrar um conteúdo em estudo. Mas será que esta é a verdadeira educação musical?” 

(Graça). 
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Nos dados do primeiro questionário observou-se a menção de gêneros musicais, 

como por exemplo, nativista. Com o objetivo de verificar o entendimento das professoras em 

relação aos gêneros musicais citados, em uma das questões do segundo questionário, foi 

solicitada a definição de: músicas/canções infantis, música nativista, pertencentes ao gênero 

de música popular e música clássica/ erudita.  

Em relação à definição de músicas/canções infantis, obteve-se a resposta de 14 

professoras. Entre estas, oito registros são considerados mais próximos a uma definição por se 

referirem a certas características deste gênero musical, como é possível observar nos 

exemplos: “Diz-se daquelas criadas especialmente para crianças. Há uma preocupação com 

letras simples, curtas e repetições de versos” (Beatriz); “Canções curtas, alegres, 

envolventes, com movimento e vida” (Daniela). Cinco professoras, ao invés de definirem o 

termo, citam exemplos de músicas ou outros gêneros musicais. Em um caso, a resposta foi: 

“Coloco para meus alunos e meu sobrinho” (Lúcia). Desvela-se, embutido no gesto da 

professora, a compreensão subjacente deste gênero musical. 

Nas treze respostas com relação à definição de música nativista, verifica-se um 

quadro semelhante ao gênero anterior. Seis professoras apenas exemplificaram o gênero 

musical como, “regional, gaúcha, tradicional” e sete professoras procuraram defini-lo um 

pouco mais, conforme os exemplos que seguem: “músicas regionais que predominam em 

cada região e cultura” (Graça); “que caracteriza as origens culturais de um lugar. Ex.: 

alemã, Blumenau; gaúcha, RS” (Beatriz); ”entendo que seja música da nossa terra e 

cultura” (Ingrid). Uma das professoras se expressa de maneira muito particular, “Todas. Amo 

as canções do Rio Grande do Sul” (Carolina).  

Nas respostas referentes à música erudita/ clássica obtiveram-se apenas três 

definições: 

“Música onde letra e melodia se complementam. Há uma ênfase na produção dos 

instrumentos musicais. Ex. Mozart, Vivaldi” (Beatriz); “música que usam recursos 

instrumentais (Natália)”; “música regada por vários instrumentos musicais” (Joana).  

Poderia se dizer que houve uma tentativa em definir o termo. As outras nove 

respostas se resumem aos termos ou características tipo, “orquestras e tenores”, 

“instrumentais”, “sinfonias de Beethoven”, “relaxantes” (citada cinco vezes nesta questão) e 

consideradas condizentes ao gênero pelas professoras. Entende-se, a partir destas respostas, 

que as professoras têm pouca familiaridade com este gênero musical. Para que o 

conhecimento musical, o conceito, se torne significativo é necessário que esteja vinculado à 
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prática musical (FIGUEIREDO, 1990). A dificuldade de formular a definição do objeto 

denota que o mesmo não está devidamente incorporado, pelo fato deste indivíduo estar 

desprovido do conhecimento específico. No entanto, é preciso esclarecer que não se pretende 

restringir o conhecimento musical a uma série de conceitos sobre elementos constitutivos do 

fenômeno sonoro. 

Verifica-se, nesta análise, que o conhecimento musical das professoras está 

vinculado ao habitus, às experiências adquiridas no ambiente sócio-cultural do qual fazem 

parte. Segundo Grossi (1990, p. 44), “se o conhecimento é produto da relação do homem com 

seu meio, onde os mecanismos estrutural, formal e simbólico estão inseridos, os sistemas de 

atividade humana que envolve a organização de tais relações podem ser descritos em termos 

de atividades que geram conhecimento”. 

Para Bourdieu (1983a), as diferentes camadas sociais se diferenciam mais pelo grau 

de conhecimento da cultura legítima do que pelo seu reconhecimento. Observa-se isto nas 

tentativas de dissimulação do desconhecimento e do descaso em relação à cultura e, ao 

mesmo tempo, no esforço em dar opiniões que se aproximam desta cultura, ao usar palavras, 

citar autores ou obras do campo, para mostrar que conhece o assunto. O autor frisa a questão 

do domínio de técnicas de identificação e sistemas de classificação, conferidos pela escola e 

dificilmente apreendidos pelo autodidata. O desconhecimento destes sistemas de classificação 

leva à junção indiscriminada de elementos culturais. Utilizar obras de diferentes épocas, estilo 

e gêneros, requer, portanto, o domínio destes sistemas de classificação. O conhecimento dos 

códigos e técnicas de identificação possibilita a construção de critérios de ordenação e junção 

de obras diferenciadas. Portanto, o conhecimento musical específico pode se considerado 

como uma trama de saberes e habilidades calcadas no estudo aprofundado da teoria e 

entrelaçado à sua prática. 

Aqui cabe perguntar: como fica a situação do professor que teve poucas 

oportunidades de acesso a um repertório musical diversificado no ambiente familiar e que ao 

chegar à escola, poucas contribuições recebeu neste aspecto. Assim, a epígrafe que abre este 

primeiro capítulo pode servir de reflexão e faz jus à realidade que se apresenta nas escolas.  

De que forma então, poderá realizar um trabalho eficaz em um campo que na 

verdade desconhece? 
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2.3 O REPERTÓRIO MUSICAL 

A educação musical praticada nas instituições de ensino não visa à especificação, ou 

seja, à formação de músicos, porém, à oportunidade de conhecer a diversidade do universo 

sonoro. Para Koellreutter (Apud BRITO, 2001, p. 26) “a música é, em primeiro lugar, uma 

contribuição para o alargamento da consciência e para a modificação do homem e da 

sociedade”. Neste sentido, a música é um dos componentes da educação e o repertório 

musical, um elemento fundamental no trabalho deste ensino. Ao iniciar uma atividade que 

envolve a música, considera-se fundamental que o professor tenha em mente o propósito e os 

objetivos musicais, ou extra musicais, que pretende atingir. A escolha do repertório, portanto, 

se  encontra vinculada à intenção dos aspectos que serão abordados. Visto que se apresenta 

como um dos elementos de uma orquestração maior, o repertório merece ser tratado com 

atenção e não pode ser olhado de forma isolada. 

Acredita-se que um diagnóstico do repertório possa contribuir para o entendimento 

de questões implícitas nas atividades musicais das professoras. 

Na revisão bibliográfica foram encontrados autores que abordam diferentes aspectos 

relacionados a esta temática (BRITO, 2003; FUKS, 1991;  FREIRE, 1995; OLIVEIRA, 2001; 

SNYDERS, 1994; TOURINHO, 1993, 1993a, 1995, 1996; TOURINHO, C.1995; TORRES et 

al, 2003). 

Freire (1995) reflete sobre o repertório e a educação musical, inseridos em uma 

sociedade essencialmente heterogênea, conseqüentemente apresentando manifestações 

musicais diferenciadas em cada camada social e sujeitas às diversas categorizações. Fuks 

(1991, p. 53) considera o repertório musical um indicador histórico social da escola: “com o 

amadurecimento do nosso estudo, podemos até afirmar ser possível efetuar uma leitura 

histórica da instituição, sintonizando-a com o contexto social, através do seu repertório 

musical”. 

No trabalho de Cristina Tourinho (1995), cujo foco se encontra nos professores e 

alunos de escola de música, em cursos iniciais de aulas de instrumento, o repertório musical 

vem a ser um centro de referência. Segundo ela (1995, p. 47), “nele [repertório] estão 

implícitos objetos, conteúdos, atividades e material, pois é com ele que professor e aluno 

traçam e trilham os caminhos”. Em um estudo que discute a seleção de repertórios musicais, 

Irene Tourinho (1993a) fala a partir do olhar dos professores de música e suas preocupações 

em definir um repertório no confronto entre duas questões: da internacionalização da cultura 
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musical, a possibilidade que o professor de hoje tem em acessar gostos e propostas estéticas 

das mais diversificadas e, da seleção de repertório musical pertencente a determinados 

espaços geográficos. Exemplificando, Tourinho (1993 a, p. 20) se refere a pouca utilização do 

acervo musical latino-americano nas aulas de música. A autora diz que, “uma das 

preocupações dos professores de música é selecionar e justificar um repertório para utilização 

na escola” e prossegue dizendo: “o tratamento que se dará ao repertório é parte da justificativa 

para seleção, tanto quanto a própria seleção. Os critérios de seleção obedecem, então, 

justificativas estéticas e prático-pedagógicas a um só tempo” (TOURINHO, 1993a, p. 23). 

Snyders (1994) aborda a questão de como estabelecer o contato com um repertório 

musical específico, por ele designado de obras-primas, referindo-se às produções da música 

aqui chamada de clássica ou erudita. Segundo Snyders (1994, p. 30), 

o ensino da música destina-se a fazer com que os alunos encontrem mais alegria na 
música, e tem sua justificativa no fato de existirem obras muito mais bonitas do que 
as que ouvimos no dia-a-dia. A alegria musical atinge seu grau mais intenso e mais 
irrefutável na escuta elaborada de obras-primas.  

Para este autor, o estado de espírito desencadeado pela música é de grande 

importância. Entende-se que um repertório musical diversificado possibilita um 

enriquecimento de escuta musical e cultural sob vários aspectos. Cada um dos estilos e 

gêneros musicais tem características particulares, o que os torna incomparáveis e 

complementares e de forma alguma, excludentes. 

Da mesma forma, na seleção das músicas, é necessário observar as características e 

condições particulares de cada grupo. A este respeito Brito (2003, p. 94) diz: 

a escolha do repertório de canções deve privilegiar a adequação da melodia, do 
ritmo, da letra e da extensão vocal, ou seja, a tessitura” [...] “a cultura popular e, 
especialmente, a música da cultura infantil, são ricas em produtos musicais que 
podemos e devemos trazer para o ambiente de trabalho das creches e pré-escolas. A 
música da cultura popular brasileira e, por vezes, de outros países deve estar 
presente. 

Nesta pesquisa, os repertórios são tratados como uma espécie de porta de entrada, 

um meio de viabilizar a compreensão de determinados aspectos concernentes à prática 

pedagógico-musical. A questão que visava à obtenção de dados referentes aos gêneros 

musicais utilizados pelas professoras em sala de aula era de múltipla escolha. (Apêndice A). 
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A seleção, dos gêneros musicais14 incluídos, baseou-se nos tipos mais citados em pesquisas 

exploratórias anteriores: canções infantis, música folclórica, MPB, rock, sertanejo, pop, rap, 

clássica/erudita15, hip-hop, gaúcho, pagode, e o item, outras alternativas. 

Nos dados coletados sobre o repertório especificado pelas quinze professoras como 

integrante de suas práticas foram encontrados: 16 títulos de canções e cantigas infantis, sendo 

que 14 são canções infantis consideradas folclóricas, isto é, de autores desconhecidos, 

pertencentes ao acervo cultural nacional e duas canções infantis de autoria de Vinícius de 

Moraes, consagrado poeta e músico da música popular brasileira. Constam também: 11 

canções do gênero musical popular brasileiro, incluindo-se diferentes referências: cinco delas 

com indicação do compositor; quatro menções de cantores/compositores, sem o título da 

música; e dois títulos de músicas, sem o compositor.  Outras categorias: uma canção de 

caráter educativo midiático, de uma campanha da RBS em prol da educação; e, ainda, uma 

música, cujo título indicado, devido à falta de referências, é difícil de ser classificada. Além 

deste repertório, as professoras citam determinadas categorias musicais: ‘musiquinhas’ com 

aprendizagem pedagógica (números, contos infantis), ‘musiquinhas’ da Xuxa, música 

relaxante, músicas com sons de cachoeira, instrumentais, como exemplos de músicas 

utilizadas em suas práticas (Apêndices E, F). O que se observa são preferências e repetições 

de um pequeno leque de títulos, permitindo deduzir que as professoras não buscam ou não 

sabem como fazer para variar e ampliar este repertório. Com relação às canções infantis 

citadas na coleta, observa-se a preferência por algumas delas, assim, por exemplo: O sapo não 

lava o pé, Dona aranha e O cravo e a rosa são mencionadas diversas vezes. 

Em conversas informais com as professoras, no transcorrer do módulo de Música, ao 

serem questionadas sobre o tipo de música que costumam utilizar na prática em sala de aula, 

em alguns casos se obteve como resposta, “aquelas musiquinhas” para crianças. As 

denominações, “musiquinhas com aprendizagem pedagógica”, “musiquinhas da Xuxa”, 

encontram-se lado a lado das classificações como “canções infantis” e “canções folclóricas”, 

deixando transparecer que estas terminologias pertencem a um mesmo universo musical, 

universo este que as professoras consideram próprio das crianças, onde o estereótipo do uso 

do diminutivo é observado com freqüência.  

O termo “musiquinhas” é analisado por Fuks (1991), em seu estudo sobre o ensino 

da música na Escola Normal do Rio de Janeiro, no período entre os anos 1835 e 1990. A 

autora discute os mecanismos de ensino-aprendizagem existentes na instituição e verifica a 

                                                 
14 Gêneros musicais: Vide glossário anexo 
15 Clássico/erudito: inclusão dos dois termos com intenção de deixar a terminologia explicitada. Ver glossário. 
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presença das “musiquinhas de comando” e sua forma de uso na Escola Normal. Segundo ela, 

“a escola possui um repertório de musiquinhas de comando que exercem o papel de disfarçar 

o poder de instituição, já que cantando ela não se sente mandando” (FUKS, 1991, p. 68). 

Estas musiquinhas fazem parte das atitudes disfarçadas de controle e poder, denominadas de 

“poder-pudor”  pela autora. Segundo Fuks (1991, p. 69), a escola, 

em sua forma camuflada de comandar, utiliza vários elementos de persuasão que 
ajudam a exercer o controle da situação pedagógica. Estes elementos são: as 
musiquinhas de comando, reforçadas com gestos, e o diminutivo que toda a escola 
emprega, indiscriminadamente, ao dirigir-se à criança ou ao falar dela. 

Esta forma eufemizada de exercer o poder, Bourdieu (2003, p. 7) define como poder 

simbólico, “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

Brito também faz menção às musiquinhas e a esta gesticulação comumente 

praticada.  Segundo a autora, “os cantos (ou ‘musiquinhas’, como muitos ainda insistem em 

dizer) eram quase sempre acompanhados de gestos e movimentos que, pela repetição 

tornavam-se mecânicos e estereotipados, automatizando o que antes era – ou poderia vir a ser 

– expressivo” (BRITO, 2003, p. 51). Entende-se que o modo de abordar e executar as canções 

infantis são determinantes para a obtenção de resultados musicais satisfatórios. 

Verifica-se que, no repertório utilizado por este grupo de professoras, predomina a 

música cantada. A prática do canto nos anos iniciais do processo de escolarização e utilização 

de canções infantis e melodias folclóricas pode ser considerada um procedimento adequado. 

Questiona-se, porém, a pouca variação deste repertório, a maneira como ele é manuseado e a 

quase ausência da escuta musical16. Na prática, a criança pequena apresenta condições para 

cantar e trabalhar musicalmente, canções mais curtas e elementares17, porém, no âmbito da 

escuta, o seu leque de apreciação pode ser ampliado. 

Nos dados desta pesquisa, as mesmas canções infantis aparecem sob a definição de 

música folclórica, o que se deve ao fato das muitas designações deste gênero musical. Sua 

definição é, portanto, difícil devido à imensa variedade de gêneros que compreende 

(ARAÚJO, 1973). Para Oliveira (2001, p. 19), uma das questões reside na necessidade do 

professor ter uma visão ampliada do “conceito folclórico”. 

                                                 
16 Escuta musical: também definida como apreciação musical (glossário). 
17 Música elementar: é a música voltada aos elementos originais, vinculada ao movimento, à dança, a linguagem 
falada. De acordo com os princípios de Carl Orff (1981 Apud GERSDORF), a música elementar é aquela 
produzida pelo indivíduo, envolvendo-o mais como produtor do que como ouvinte. 
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Na literatura específica, a canção infantil recebe diferentes denominações: ronda 

infantil, brincadeira ou brinquedo de roda, roda cantada, cantiga de roda, é na verdade um 

jogo cantado. Conforme Melo (1985, p. 165), 

é brincadeira completa, sob o ponto de vista pedagógico. Brincando de roda, a 
criança exercita o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo canto, desenvolve 
naturalmente os músculos aos ritmos das danças ingênuas. As artes da Poesia, da 
Música e da Dança uniram-se nos brinquedos de rondas infantis, realizando a 
síntese magnífica de elementos imprescindíveis à educação escolar. 

A contribuição da canção infantil, na formação básica do indivíduo, é indiscutível, 

como é possível constatar em estudos realizados (OLIVEIRA, 2001). Estas canções, pelo seu 

caráter elementar, contêm os elementos constitutivos da música, componentes fundamentais 

para a educação musical. Assimilar a sua estrutura significa construir a base para ser capaz de 

compreender formas e gêneros de músicas mais elaboradas. Observa-se, no entanto, a falta de 

informação do professor sobre a profundidade e significado destes aspectos, revelada na sua 

forma de abordar e utilizar este repertório. 

Nas respostas sobre a freqüência com que renovam o seu repertório musical, obteve-

se os índices seguintes: 

 

Freqüência Incidência 

Regularmente 08 

Raramente 04 

Não renova 02 

Sem resposta 01 

Quadro 02 – Renovação do repertório 

 

Analisando-se os critérios para esta ampliação e ou renovação, é possível verificar 

que as professoras estabelecem como primeira opção: os aspectos relacionados ao conteúdo 

pedagógico (letra, contexto da música), citado seis vezes; o gênero musical (cantigas, música 

infantis), citado três vezes; os aspectos vinculados às funções da música, (relaxamento, 

expressão corporal), indicada por três professoras e, em dois casos, a opção da escolha se dá 

em função dos elementos da música (melodia, ritmo). 

Para compreender o procedimento das professoras no momento da seleção do 

repertório, investigaram-se os recursos utilizados neste processo. Tratando-se de uma questão 

de múltipla escolha, as professoras assinalaram mais de uma opção, aqui apresentadas em 
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ordem decrescente: atendem às seleções dos alunos, 14 vezes; recorrem aos colegas, 11 

vezes; escutam gravações, 10 vezes; pesquisam na internet, sete vezes e, recorrem a 

partituras ou literatura específicas, cinco vezes. 

É possível observar uma maior incidência no recurso em que a escolha se baseia 

naquilo que os alunos desejam cantar ou ouvir. Considera-se que, o fato das professoras não 

possuírem critérios muito definidos em relação à escolha do repertório musical, até certo 

ponto, faz com que esta opção prevaleça. A este respeito Campos (2005, p. 76) diz: 

Por um lado, os alunos demonstram interesse em reproduzir o que é visto na mídia, 
mesmo porque ficam, na maioria das vezes, restritos às experiências apresentadas 
por ela. Por outro lado, os professores, não possuindo domínio da linguagem 
musical, optam, por conveniência, pela utilização de recursos tecnológicos, 
servindo-se do repertório que é imposto pelos meios de comunicação. 

A professora, ao fazer a escolha, manifesta levar em consideração as questões de 

respeitabilidade (BERGER, 1972, p. 54), aquilo que convém que “seja escutado” ou 

executado, nas diferentes situações do ambiente escolar. Elas utilizam, portanto, o repertório 

que sente ser obrigado a oferecer aos ouvidos de sua clientela ou platéia.  

Como segundo recurso para a renovação do repertório, as professoras dizem buscar 

auxílio nos colegas, ou seja, instala-se uma contínua reprodução das músicas cantadas. A 

partir destas respostas, é possível compreender, ao menos parcialmente, o porquê da pouca 

variedade de gêneros e de estilos do repertório musical.  

Poder-se-ia aqui atribuir a repetição de repertórios a uma espécie de circuito sem 

renovação, no qual não existem grandes diferenciações. Observa-se também que, de maneira 

geral, as professoras não se preocupam com a origem dos seus exemplos musicais, 

desconhecendo a autoria, seja da letra, da música ou do intérprete. Igualmente, o grupo 

apresenta homogeneidade na questão da escolha de repertórios no sentido de desvelar a sua 

orientação estética voltada para a funcionalidade. A música a partir desta ótica, também já foi 

discutida por Spanavello (2005, p. 82) que em seu estudo questiona os cursos que formam os 

professores das séries iniciais. Ao analisar as práticas de seus professores entrevistados, a 

autora comenta sobre os repertórios utilizados: “algumas vezes, eles se referiam às músicas 

folclóricas, músicas infantis, música da mídia, mas se percebe que não há uma escolha por 

estilos musicais, um estudo sobre aquelas músicas e sobre as formas de serem trabalhadas”. 

Não se trata de discutir a qualidade do repertório utilizado, porém, considera-se 

importante ressaltar que a valorização atribuída aos diferentes estilos e gêneros, se estabelece 

na relação dos indivíduos com a música. Assim como também, dependendo da forma de 
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acesso e da maneira como é desenvolvido o repertório musical, seja pelo professor ou pela 

escola, ele se legitima ou não (TOURINHO, 1993).  

Oliveira (2001, p. 23) menciona também a importância do professor e da escola, ter 

conhecimento “das especificidades do repertório familiar”, para que as atividades e 

programações realizadas na escola aconteçam de forma mais pertinente. Segundo a autora 

(2001, p. 23), “o processo de análise de músicas pode gerar professores mais 

instrumentalizados para lidar com tarefas e atividades criativas, como improvisações musicais 

e composições”. 

O repertório musical da instituição escolar, hoje circundado por uma infinidade de 

tipos e gêneros musicais, não pode ser visto como fator ou objeto isolado. Justamente, pela 

amplitude do leque de produções musicais que atualmente se apresentam, considera-se 

fundamental que o professor saiba estabelecer critérios de escolha, ressaltando que os 

diferentes repertórios são vistos como complementares e não excludentes. 

Assim, quais seriam os fatores que impedem o professor, de renovar e ampliar o seu 

repertório musical, de maneira que os mais diversos tipos e gêneros musicais possam ser 

incluídos? O que faz com que o professor manipule um leque de músicas voltado, em grande 

parte, apenas para os aspectos funcionais? Segundo Torres et al. (2003, p. 75), “a escolha do 

repertório é um tema desafiador para a educação musical”. As autoras refletem sobre esta 

questão a partir de suas práticas junto a grupos vocais e instrumentais dizendo logo de início: 

“o professor de música, assim como o regente escolar, é essencialmente, um selecionador de 

repertórios”, e prosseguem, “a seleção e organização de repertório, apesar das aparências, não 

é uma tarefa simples” (TORRES et al, 2003, p. 62). Se para o professor de música a tarefa não 

é simples, o que se pode esperar do professor sem conhecimentos específicos na área? Estes 

questionamentos têm o propósito de mostrar a complexidade do assunto e que as reflexões 

sobre esta questão não deveriam ser menosprezadas. 

A partir da situação verificada, pretende-se compreender a prática das professoras e 

os seus entendimentos musicais. Para tanto, investigam-se a seguir, os indícios dos seus 

primeiros contatos com a música.  
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3 LEMBRANÇAS MUSICAIS 

“O ‘habitus’ é esse princípio não escolhido 
de tantas escolhas que desespera os nossos humanistas”. 

(BOURDIEU, 2004, p. 27). 

As trajetórias de vida das professoras aqui apresentadas por meio da análise de suas 

vivências musicais experimentadas na infância, tanto no ambiente familiar quanto na escola, 

vêm a ser o foco do segundo capítulo. Investigam-se as influências da família e da escola em 

relação à música e suas contribuições na constituição do perfil musical das professoras, 

partindo-se da hipótese que as escolhas e ações pedagógicas se encontram ancoradas no 

processo de construção inicial de cada uma delas.  

Foram identificados estudos relacionados a este tópico, alguns mais direcionados 

para o desenvolvimento musical da criança (ILARI, 2003; JOLY, 2003; BRITO, 2003; 

GAINZA, 1988; BEYER, 2003), que, de certa forma, comprovam que os primeiros contatos 

estabelecidos com a música na infância são determinantes na formação global  e no tipo de 

envolvimento com o universo musical no transcorrer da  vida de cada pessoa. O indivíduo que 

cresce num ambiente musical, que tem contato com a prática musical na primeira infância, ao 

que tudo indica, terá maior propensão a interessar-se por música do que aquele que cresce em 

um ambiente onde a música está ausente ou é pouco valorizada. 

Outros trabalhos se referem à constituição da identidade e aos estudos culturais 

como a pesquisa de Torres (2004), que aborda as lembranças musicais em relação à 

religiosidade de um grupo de alunas da graduação em Pedagogia. A partir de narrativas orais 

e escritas a autora faz um mapeamento da construção da identidade musical do grupo. 

As preferências por determinadas cores, objetos decorativos, por bebidas e também, 

por gêneros musicais, baseiam-se no gosto pessoal de cada sujeito, nos seus critérios de 

seleção interna engendrados, de forma inconsciente, no decorrer de sua trajetória de vida. 

Segundo Bourdieu (1983a, p. 131), “compreender os gostos, fazer a sociologia dos gostos que 

as pessoas têm, de suas propriedades e suas práticas é, portanto, por um lado conhecer as 

condições em que se produzem os produtos oferecidos e por outro as condições em que os 

consumidores são produzidos”. A história da música está repleta de exemplos, assim, na 

biografia de Villa-Lobos pode-se observar o quanto ele foi marcado pelo ambiente e pelas 

pessoas de seu convívio: o pai que o incentivou a estudar violoncelo, uma tia que tocava obras 
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do compositor Johann Sebastian Bach e os músicos que freqüentavam a casa paterna, 

certamente contribuíram para a constituição de seu gosto musical e se encontram na base de 

toda sua obra. O gosto musical, assim como as demais escolhas, constitui-se ao longo do 

tempo, faz parte do processo de socialização do indivíduo e está profundamente enraizado no 

habitus. As noções engendradas e os saberes adquiridos, conscientes ou não, sendo 

assimiladas desde a infância, podem revelar os tipos e as fontes musicais com os quais o 

indivíduo entrou em contato. Estes princípios se constituem, portanto, de forma inconsciente, 

por intermédio da educação difusa e dos acontecimentos que tangem o indivíduo no seu 

ambiente social. 

Da canção de ninar ouvida ao pé do berço à música tocada no rádio, na vitrola, na 

TV, da música que envolve os encontros familiares, os cânticos na igreja, as brincadeiras 

cantadas com os amigos na rua e na escola, os amigos que freqüentam a casa trazendo o seu 

instrumento e acervo musical, todos estes fatores e elementos contribuem para a formação do 

gosto musical. O indivíduo exposto às manifestações culturais do meio que o cerca, acaba por 

adquirir um cabedal de informações, de conhecimentos e de repertórios, de forma indireta. 

Inculcados nesta assimilação, encontram-se os mecanismos de decodificação e fruição das 

produções culturais, os modos de segregá-las e diferenciá-las de outros repertórios.  

Segundo esta abordagem, o vínculo que se estabelece com a música baseia-se na 

experiência pessoal, na trajetória de vida de cada um e está diretamente relacionado ao meio 

social no qual o indivíduo está inserido. Os estudos de Bourdieu (1983) revelam que o 

ambiente familiar, o espaço no qual o indivíduo inicia o seu processo de socialização, deixa 

nele impressões e marcas que o acompanharão por toda vida, as marcas do habitus. Para 

tanto, toma-se o conceito de habitus elaborado pelo autor, para auxiliar na análise da 

constituição do perfil musical das professoras. A idéia de habitus está vinculada ao que foi 

aprendido no passado, às normas, saberes e valores interiorizados, de maneira não consciente 

e que, ao mesmo tempo, “moldam” o indivíduo e o tornam reprodutor destes princípios. Ele 

se encontra na origem de suas ações e de outras propriedades que norteiam a sua conduta e o 

seu modo de compreender o mundo. O habitus é o termo latino de hexis, já mencionado por 

Aristóteles; é utilizado por Bourdieu para superar a oposição entre objetivismo e subjetivismo 

(BOURDIEU, 1998). O conceito subentende um conjunto de princípios que são anteriores às 

classificações e escolhas, e que, segundo o autor, são: 

sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das 
práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e 
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“regulares” sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a 
seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o 
produto da ação organizadora de um regente. (BOURDIEU, 1983, p. 60). 

O habitus tem sua origem no ambiente social familiar, propriamente dito, em tudo e 

todos que o tangem, desde os objetos presentes na decoração doméstica, à mobília, os 

programas culturais praticados pela família, as atividades esportivas, aos relacionamentos de 

amizade e familiares. Todos os aspectos e elementos pertencentes a este ambiente original 

constituem o que Bourdieu define como habitus primário. O habitus se apresenta como 

individual quando olhado a partir de um indivíduo e como social ou coletivo, quando se refere 

a um grupo ou a uma camada social. O habitus coletivo se evidencia na homogeneidade de 

grupo, em suas posturas e atitudes, neste caso, referentes às práticas musicais, produzindo no 

indivíduo, a sensação de identificação e de empatia com o universo no qual está inserido. 

O cartunista Charles M. Schulz18 (1922-2000), com seus quadrinhos, pode ser usado 

para ilustrar, com precisão e humor, o conceito de habitus. Schröder, o pianista, está sempre 

estudando piano, preferencialmente Beethoven. Absorto em sua música, Schröder fica 

desconcertado com a falta de entendimento de seus amigos. Lutzi, uma personagem 

igualmente marcante que, com seu espírito crítico, às vezes sarcástico, interferindo 

constantemente nas ações dos demais personagens, tem grande afeição por Schröder e faz de 

tudo para agradá-lo, mas este lhe dá pouca importância.  

 

 

                                                 
18 Charles M. Schultz: cartunista, criador dos quadrinhos “Peanuts”. Desde a sua criação, em 1950 até a morte do 
autor em 2000, os Peanuts foram publicados em mais de 2600 jornais do mundo inteiro. Os quadrinhos 
apresentados no trabalho, recortes da revista Stern/Alemanha e publicados na década de 70, pertencem à 
coletânea particular da pesquisadora. 
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Figura 01 – Charles Schulz – Peanuts: Caixinha de Música 
Fonte: Recortes da revista Stern/Alemanha, publicados na década de 70. Acervo particular da 
pesquisadora. (tradução da pesquisadora). 
 

Na tentativa de demonstrar o seu interesse pela música, Lutzi revela que o seu 

habitus é diferente do de Schröder. A caixinha de música de Lutzi toca uma canção do 

repertório tradicional infantil (segundo ela, “maravilhosa”). Em seguida Schröder apresenta a 

sua caixinha, que executa uma obra de Johann Sebastian Bach, originalmente para órgão. 

Poder-se-ia questionar aqui: quem se diverte com esta história? Para quem isto tem 

sentido de humor? Encontrar o significado do humor requer a disposição dos códigos e 

pressupõe a sua identificação. Segundo Bourdieu, é importante estudar as formas de 

constituição do habitus dos agentes para compreender atitudes e ações posteriores. 
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3.1 “AS MÚSICAS QUE MEUS PAIS ESCUTAVAM” 

O título do tópico encontra-se entre as respostas de uma das participantes desta 

investigação e foi utilizado aqui por expressar, de forma sucinta, o teor do aspecto a ser 

apresentado. 

 O conceito de família aqui utilizado compreende o ambiente de origem do 

indivíduo, o lugar onde viveu sua infância, ou seja, a instância de suas primeiras experiências 

socializadoras, sem uma estrutura específica. A família e a instituição escolar constituem os 

espaços onde os primeiros contatos com a música se estabelecem e, conseqüentemente, fazem 

parte das lembranças significativas em relação à música, que os agentes guardam na memória. 

Segundo Setton (2006, p. 5), “inicialmente tomados como absolutos, os valores familiares são 

os mais permanentes em todo o processo de socialização”. 

Bourdieu e Saint-Martin (1983, p. 97) consideram que a aquisição da cultura pode 

ocorrer de dois modos: o “aprendizado total” e precoce, no seio da família, ou seja, por meio 

da inculcação dos modos de relacionar-se com elementos e práticas culturais, ou seja, o 

habitus e o “aprendizado tardio, metódico e acelerado”, por meio da ação pedagógica. Para 

eles, é possível distinguir os dois modos de aquisição da cultura, uma vez que a aquisição da 

cultura desde a infância, confere ao indivíduo uma relação de familiaridade e intimidade com 

ela, propiciando a sensação de “herdeiro legítimo”, garantido pelo contato, direto e indireto, 

com os objetos e aspectos culturais.  

 Os dados analisados nesta pesquisa se compõem de registros e informações a partir 

do resgate das lembranças das professoras, sobre como se deu o seu primeiro contato com a 

música e revelam as marcas do habitus, as pegadas musicais de suas trajetórias na família e na 

escola. Inclui-se a seguir, um breve relato referente ao momento da coleta do material 

empírico: 

Durante a realização do primeiro questionário, do qual constavam as questões 

referentes ao gênero de música e ao modo como se deu este primeiro contato e qual 

a lembrança musical mais significativa, observou-se que as professoras, inicialmente 

se mostraram confusas. Ao se depararem com as respectivas perguntas, exclamações 

do tipo: “não me lembro”, “nossa, há quanto tempo”, foram uma constante, porém, 

logo em seguida, este momento de recordações e de evocação da infância, 

transformou-se em algo percebido como prazeroso, de acordo com a declaração de 

muitas das participantes (Notações do diário de campo, Maio de 2005). 



 50 

A pergunta referente ao primeiro contato com a música incluía o gênero musical e 

por este motivo, é um item que se destaca. É possível verificar que o que se mantém vivo na 

memória é a relação estabelecida entre o objeto musical e os indivíduos e/ou os ambientes 

daquela circunstância. O que marca, então, é a lembrança de uma combinação de aspectos, 

apresentando-se para o observador externo como peças de um caleidoscópio que, mantendo os 

mesmos elementos, apresenta uma nova imagem a cada novo ponto de observação. 

Os dados19 revelam que as recordações em relação ao primeiro contato com música 

e os episódios que deixaram algum tipo de lembrança mais significativa, além do repertório, 

estão sempre associadas a outros fatores, tais como: às pessoas envolvidas naquela situação, 

ao lugar onde ocorreram e às sensações experimentadas. Com base nestes dados, elaboraram-

se três categorias: família, escola e família/escola, utilizadas para organizar os registros 

referentes a este tópico. 

 
 
 
FAMÍLIA  INSTITUIÇÂO ESCOLAR        FAMÍLIA / ESCOLA 

“Na família: música sertaneja” 
(Beatriz) 

“A primeira música que eu lembro, 
e até hoje isso ficou marcado para 
mim, foi aos 6 anos  (prezinho) e a 
professora nos ensinou a cantar 
‘Sambalelê’, [com a] qual fizemos 
uma apresentação aos pais” (Lúcia) 

“Esta citada acima [Sambalelê] e 
também a música que escolhi para 
tocar, quando busquei meu diploma 
de formatura” (Lúcia). 

“Em casa sentada a mesa com 
meu [ ] num domingo de manhã 
ouvindo rádio. A música era “A 
montanha” (Beatriz) 

“A minha professora passou as 
músicas que até hoje me lembro, 
acho que da forma como foi 
passado foi boa, pois eu gosto 
delas e canto elas para meu filho e 
alunos” (Ingrid). 

“No jardim canções infantis e 
músicas festivas e em casa músicas 
mais sertanejas” (Ingrid) 

“Primeiro contato mais com 
música sertaneja pelo rádio, 
sempre sintonizada na rádio local” 
(Olga) 

Na pré-escola, pois a professora 
introduziu a música com muita 
vontade e conseguiu fazer com que 
todos participassem (Joana). 

“Ouvi bastante em casa, mas na pré-
escola as músicas infantis me 
chamaram bastante atenção, tanto 
que não parava de cantar o que tinha 
aprendido” (Joana) 

“Todo dia, bem cedo a mãe ligava 
o rádio e sempre passava ‘Fuscão 
Preto’”(Olga) 

 Me recordo, que eu e minha amigas 
gostávamos muito de brincar de 
dublagem geralmente com músicas 
de programas como Vila Sésamo e 
Sitio do Pica-Pau Amarelo. 
Também as cantávamos e 
dublávamos (Graça). 

“Foi em casa com meus pais; 
músicas alemãs: “Hoppe, hoppe 
Reiter”, eram músicas 
acompanhadas de movimentos, 
muito contato com o corpo” 
(Elisa) 

“Uma lembrança um tanto 
negativa, pois para entrar no coral 
da escola, tínhamos que sentar em 
longas filas de cadeiras e quando a 
professora de música passava 
tínhamos que dizer ‘A’, 

“Do que me recordo são músicas de 
compositores como Vinícius de 
Moraes. E a que sempre me recordo 
é a música de abertura do Sítio do 
Pica-Pau amarelo cantado por 
Gilberto Gil” (Graça)  

                                                 
19 Respostas referentes às questões três e quatro do primeiro questionário (Apêndice A). Observa-se que as 
respostas a estas perguntas estão interligadas e por este motivo são analisadas de forma conjunta. 
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imediatamente ela dizia: 
‘aprovada’ ou ‘reprovada’. Era 
meu sonho que naquele momento 
acabou” (Elisa) 

 

“Quando penso em música, penso 
em música nativista, nasci 
escutando esse estilo” (Carolina) 

 “Cantigas de roda e músicas 
nativistas (RGS)” (Carolina) 

 “Na escola com música infantil”.  
(Fabiola) 

Dos meus tempos de infância com 
as músicas da Xuxa, que eu amava 
(Fabíola) 

“Cantigas de ninar, pela minha 
mãe, terno de reis e gaúchas, pelo 
meu pai” (Maria) 

 “Quando estou triste a música me  
deixa relaxada e me acalma” 
(Maria) 

“As músicas que meus pais 
escutavam “ (Natália) 

“Não lembro o meu primeiro 
contato com a música infantil, mas 
provavelmente na pré-escola” 
(Natália) 

“Lembro de uma música que falava 
em ter uma casinha branca de 
varanda, um quintal e uma janela” 
(Daniela) 

  “Brincadeiras de roda” (Daniela) 
“Em casa escutávamos música 
clássica e alemã” (Patrícia) 

 “As músicas que escutava me 
levavam a sonhar e ficava calma, 
em paz” (Patrícia). 

“As canções que meu pai cantava 
para mim na língua alemã (minha 
língua materna)” (Rosa). 

“Foi no jardim de infância. A 
música era infantil do tipo: 
Ciranda-cirandinha, O sapo não 
lava o pé” (Rosa) 

“Músicas infantis” (Ana) 

Quadro 03 - Lembranças dos primeiros contatos com a música 

Verifica-se que, em relação às primeiras experiências e lembranças musicais, a 

família é citada pela maioria das professoras, precisamente em dez casos. Sete professoras se 

referem à escola, duas citaram a família e a escola, e em outros casos, onde as professoras não 

mencionaram o espaço onde esta vivência se deu, optou-se por incluir estes dizeres na 

categoria “família e escola”, a partir da hipótese que este gênero musical estava presente nos 

dois lugares. 

Chama atenção, o modo como as músicas que permeavam o ambiente familiar, tanto 

as produções “ao vivo”, quanto àquelas veiculadas pela transmissão eletrônica, encontram-se 

vinculadas às pessoas presentes. Observa-se que para as professoras as atitudes e os gestos das 

pessoas envolvidas com a situação lembrada, são referências importantes, conforme os seus 

depoimentos: 

“Cantigas de ninar (pela minha mãe), ternos de reis e gaúchas (pelo meu pai)” 

(Maria). 

“Primeiro contato mais com música sertaneja pelo rádio, sempre sintonizada na 

rádio local. Todo dia, bem cedo a mãe ligava o rádio e sempre passava “Fuscão Preto”” 

(Olga). 
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“Na família, sertaneja. Em casa sentada à mesa com meu [pai] num domingo de 

manhã ouvindo rádio. A música era “a montanha”” (Beatriz). 

“As músicas que meus pais escutavam” (Natália). 

“Quando penso em música, penso em música nativista, nasci escutando esse estilo” 

(Carolina). 

As menções envolvendo as ações dos pais seja o cantar, o gesto de ligar o rádio ou o 

hábito de ouvir música, incluindo-se aqui os termos “família” e “em casa”, revelam a 

constituição do habitus. Segundo Caria (2006, p. 137) “estes esquemas são o resultado de um 

trabalho de inculcação pela prática (ver fazer e fazer acompanhando os que sabem fazer)”. 

Observa-se que o hábito dos pais, de cantar para os filhos, foi mencionado apenas 

duas vezes, de forma direta, pelas professoras Maria e Rosa e uma vez, de forma indireta, pela 

professora Elisa. No estudo de Torres (2004), que mapeia as relações com a música de um 

grupo de alunas, desde a infância, percorrendo suas trajetórias até vida até a fase adulta, 

encontrou-se uma menção a este respeito. A autora (2004, p. 68) verifica que as vozes 

masculinas dos pais e avôs se destacam nas lembranças enquanto, “as vozes femininas das 

mães e avós foram escutadas em poucos momentos, principalmente através das músicas que 

cantavam pra acompanhar as tarefas domésticas como lavar roupa ou arrumar a casa, nas 

aulas de catequese ou na igreja”. 

Nos registros das professoras, identifica-se a influência de outras culturas, 

notadamente das tradições alemãs, uma característica nesta região dada à sua colonização por 

imigrantes vindos da Alemanha, como é possível observar nas respostas:  

 “Foi em casa com meus pais, músicas alemãs: ”Hoppe, hoppe,Reiter”20, eram 

música acompanhadas de movimentos, muito contato com o corpo” (Elisa). 

“Em casa escutávamos música clássica e alemã” (Patrícia). 

“As canções que meu pai cantava para mim na língua alemã (minha língua 

materna)” (Rosa). 

Segundo Bourdieu (1988, p. 46), o habitus, sistema de disposições constituído 

socialmente, reflete no indivíduo os aspectos pertencentes ao ambiente social de sua origem. 

O autor se refere à cultura livre, como os conhecimentos e informações transmitidas 

indiretamente pela família. Por intermédio dos elementos culturais a família transmite 
                                                 
20 Hoppe, hoppe, Reiter: Título da canção infantil (Upa, upa, cavaleiro), tradicional alemã. Costuma ser cantada 
com a criança pequena sentada no colo, de frente para a pessoa, segurando-lhe as mãos, e movimentando os pés 
e os joelhos no ritmo da música, que fala do cavaleiro montado no seu cavalo. 
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naturalmente seus gostos e escolhas: os ambientes sociais freqüentados, os idiomas que 

domina e as músicas que costuma ouvir. O autor enfatiza a questão da língua falada no meio 

familiar, que inicialmente, no momento da alfabetização pode ser um “obstáculo cultural”, 

mas que, no decorre da trajetória escolar se manifestará continuamente como um diferencial. 

A televisão também é mencionada nas lembranças musicais, de forma indireta, isto 

é, pela citação dos programas assistidos: da apresentadora Xuxa, Vila Sésamo e O Sítio do 

Pica-Pau Amarelo. 

Por conter as características básicas, isto é, o princípio generativo, o olhar para 

determinados fatores referentes ao ambiente familiar possibilitou a aproximação com o 

capital cultural das professoras, pois, segundo Bourdieu (1988, p. 41), 

na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 
diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas (sic), as 
atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar.  

A noção de capital cultural formulada por Bourdieu (1988), tornou compreensíveis 

as questões que se referem às desigualdades de desempenho escolar de alunos provenientes de 

classes sociais distintas, podendo se apresentar sob três formas: no estado incorporado, sob a 

forma de disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens 

culturais; e no estado institucionalizado, sob a forma de títulos e certificados escolares.  

Analisando cada um destes estados observa-se que o estado incorporado pressupõe 

a internalização, está ligado ao corpo em seu estado fundamental, depende do indivíduo e do 

tempo por ele investido. No caso do conhecimento musical, pode ser exemplificado pelo 

domínio das habilidades necessárias para a execução de um instrumento, que por sua vez 

implica ter os conhecimentos específicos para tal. Sendo um investimento em si mesmo, parte 

integrante da pessoa, o tempo investido é determinante para maior ou menor acumulação de 

capital. O estado incorporado é a essência do capital cultural, um ter que se tornou ser, está 

relacionado ao habitus, “permanece marcado por suas condições primitivas de aquisição” 

(BOURDIEU, 1988, p. 75), e, portanto, é intransferível, permeia todos os aspectos do 

conhecimento e do saber. Seu limite se encontra na própria capacidade de apropriação e 

acumulação do indivíduo, se extinguindo e morrendo com ele. De acordo com Bourdieu, o 

princípio mais poderoso da eficácia ideológica deste estado do capital cultural se encontra na 

lógica da transmissão, depende basicamente do capital cultural incorporado pelo ambiente 

familiar (habitus) e do efeito educativo de todos os elementos que permeiam o ambiente natal. 



 54 

A acumulação inicia desde a origem, engloba a totalidade do tempo da socialização. Assim, as 

diferenças do capital cultural possuído pela família surtem em diferenças, ou seja, as variáveis 

determinam a incorporação, dependendo de quando se inicia o investimento, a transmissão e 

acumulação, por exemplo, em que momento se inicia o estudo de um instrumento musical ou 

a prática de um esporte. 

O estado objetivado difere do estado incorporado por se tratar da parte material do 

capital cultural, ou seja, é transmissível na sua materialidade, transfere-se como o capital 

econômico, mas não se transfere a apropriação específica, aquilo que foi incorporado. Os bens 

culturais podem ser objetos da apropriação material e de uma apropriação simbólica, porém 

para usufruir destes bens é preciso ter o capital cultural incorporado. No caso do instrumento 

musical, a aquisição, ou a posse do mesmo não garante “a priori” a noção do seu valor no 

campo musical e da mesma forma, a capacidade de tocar. O valor de mercado nem sempre 

corresponde ao valor determinado pelas variáveis do capital incorporado. A aquisição do 

capital cultural objetivado depende do capital cultural incorporado junto à família. 

A terceira forma do capital cultural, o estado institucionalizado, pode ser 

exemplificada pelo certificado do conservatório ou escola de música, que garante o domínio 

da prática instrumental. 

Segundo Bourdieu, a transmissão doméstica do capital cultural vem a ser o mais 

oculto e o mais determinante socialmente dos investimentos educativos, ou seja, as marcas do 

ambiente familiar que o sujeito traz para a escola são decisivas e comprometedoras para o 

desempenho do aluno. O autor estabelece uma relação entre o capital cultural familiar, não só 

dos pais, mas também dos demais ascendentes, o êxito escolar e o conhecimento em aspectos 

culturais. Segundo Bourdieu, todas as ações dos indivíduos são orientadas pelo habitus e pela 

estrutura do campo no qual eles se situam.  

Todas estas formas de contato com a música no ambiente familiar, componentes da 

educação difusa, merecem ser levadas em consideração ao se analisar os conhecimentos 

musicais que estas professoras possuem atualmente. Possivelmente, este tenha sido o seu 

único aprendizado em música, e foi com este acervo, com estas vivências e experiências 

musicais, que as professoras ingressaram na escola. Conforme Coelho de Souza (1993,          

p. 166). 

A criança quando ingressa na escola carrega a bagagem musical de sua vida para a 
sala de aula. Tem suas preferências, dança e canta algumas canções, modifica 
outras – elabora seu próprio pensamento musical. O professor leva para os alunos 
suas crenças, sistemas de valores, julgamentos, além do seu conhecimento e das 
ações impostas pelo sistema educacional. 
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A educação é um processo imbricado e contínuo que tem o seu início no âmbito 

familiar, onde os primeiros conhecimentos se instalam. Segundo Louro e Aróstegui (2003, p. 

45) “a escola, no entanto, tem a particularidade de ser a única instituição social concebida 

com esse propósito específico”. Para Bourdieu, a essência do que a escola comunica não está 

apenas nos conhecimentos, mas no próprio sistema de classificação inerente à ordem e 

organização escolar, ou seja, o modo como estrutura hierarquicamente as disciplinas, o 

cronograma, enfim, o regulamento escolar como um todo. Assim, tanto a forma como a 

música se apresenta na escola, quer seja na grade curricular ou não, quanto às ações do 

professor, contribuem para sua valorização e o seu reconhecimento. 

Pode-se considerar que o capital cultural incorporado é adquirido em grande parte, 

no habitus primário, um processo contínuo que acompanha o indivíduo durante a sua vida. 

Deste modo, o professor, de acordo com o seu conhecimento, com o seu habitus, definirá o 

próprio trabalho. Mesmo quando este professor “obedece” ou segue um roteiro, a maneira 

com procede e como desenvolve os conteúdos propostos, estará marcada pela própria 

trajetória, pelas crenças deste professor. 

Nesta pesquisa, consideram-se as variáveis do capital cultural, os teores e aspectos 

culturais diferenciados, que inserem em seu bojo conhecimentos e classificações específicas, 

determinadas pelo habitus de cada uma das professoras. 

3.2 “FOI NO JARDIM DE INFÂNCIA” 21 

Investiga-se a seguir, a música que havia no tempo de escolarização deste grupo de 

professoras. É na instituição escolar, a segunda instância do processo de socialização, que se 

constrói o habitus secundário e que se definem as grandes e pequenas estruturas, os códigos 

de classificação, fazendo com que o indivíduo os internalize. Segundo Bourdieu (Apud, 

ORTIZ, 1983, p. 18), “o habitus adquirido na família está no princípio da estruturação das 

experiências escolares, o habitus transformado pela escola, ele mesmo diversificado, estando 

por sua vez no princípio da estruturação de todas as experiências ulteriores”. De acordo com 

este autor, a partir da escola é possível reconhecer-se a situação da realidade de uma 

sociedade. 
                                                 
21 A denominação jardim de infância faz parte da antiga nomenclatura Educação Pré-Escolar (escola maternal, 
jardim-de-infância e pré-escola). A maioria das professoras investigadas ingressou na instituição escolar na 
década de 1980, em um período onde ocorreu a mudança da expressão Educação Pré-Escolar para a 
denominação Educação Infantil (KISHIMOTO, 1999; RIVERO, 2006). 
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Para saber de que forma a música se apresentava no tempo de escolarização do 

grupo, incluiu-se uma questão de múltipla escolha (Apêndice A). Nas respostas verifica-se 

que: dez professoras assinalaram que a música no seu tempo de escola acontecia apenas nas 

festividades, das quais, duas indicam também atividades musicais extracurriculares (coral). 

Três professoras indicam que havia aula de música em seu tempo de escola, sendo que, duas 

delas assinalam também atividades extracurriculares e outras duas mencionam somente 

atividades extracurriculares. A resposta a esta questão de certo modo se contrapõe àquela 

referente ao conhecimento musical (analisada no capítulo anterior), na qual as 15 professoras 

dizem nunca ter estudado música. Ao que parece, as aulas de música aqui mencionadas foram 

pouco significativas e não deixaram marcas. 

Tomando-se como base o ingresso na escola aos sete anos de idade, fez-se uma 

retrospectiva do ano em que estas professoras ingressaram na vida escolar, obtendo-se o 

seguinte panorama: das quinze professoras, onze, iniciaram o processo de escolarização na 

década de 80, duas na década de 70, uma na década de 60 e uma na década de 90. Ao se 

contrapor estas duas questões, destaca-se a década de 80 como períodos em que a maioria das 

professoras ingressou na escola, considerando-se um percurso regular, sem reprovações ou 

evasões. 

 

 

MÚSICA/ESCOLA AGENTE IDADE ENTRADA NA 
ESCOLA AM AF EC C 

Patrícia 49 1964  X   
Graça 37 1976  X  X 
Olga 34 1979 X   X 
Ana 33 1980  X   

Daniela 32 1981  X   
Elisa 31 1982 X  X X 
Ingrid 30 1983   X  
Natália 29 1984  X   

Carolina 29 1984  X   
Fabíola 28 1985 X    
Maria 27 1986  X   
Lúcia 26 1987  X X  

Beatriz 26 1987  X   
Joana 25 1988  X   
Rosa 22 1991   X  

Quadro 04 - Presença da música na escola 
Legenda: AF – Apenas nas Festividades; AM – Aula de Música; EC – Extracurricular; C - Coral. 
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Segundo os dados coletados, a forma como a música se apresentava nas escolas 

freqüentadas por estas professoras, parece ser pouco expressiva, apesar da Lei 5692/71, que 

havia instituído a Educação Artística, com a inclusão das expressões artísticas: artes plásticas, 

artes cênicas e educação musical. As aulas de música por elas citadas aparecem como casos 

isolados. No entanto, mesmo não fazendo parte do currículo (de acordo com os dados), a 

música estava presente na sala de aula, no tempo de escola das professoras, como é possível 

verificar nas respostas sobre as suas recordações desta época: 

“Ouvi bastante em casa, mas na pré-escola as músicas infantis me chamaram 

bastante atenção tanto que não parava de cantar o que tinha aprendido” (Joana). 

“Não lembro o meu primeiro contato com a música infantil, mas provavelmente 

[foi] na pré-escola” (Natália). 

“Na escola, música infantil” (Fabíola). 

“Foi no jardim de infância. A música era do tipo: Ciranda-cirandinha, O Sapo não 

lava o pé” (Rosa). 

Observa-se que as lembranças referentes à pré-escola são mais freqüentes do que as 

da escola. Torres (2004, p. 67) observa, em relação à memória musical da infância, 

adolescência e fase adulta em suas alunas investigadas, que elas gostam de ouvir e de lembrar 

do repertório musical vivenciado em outros momentos. Ela verifica a “diversidade de 

identidades musicais e repertórios que emergiam através das entrevistas e autobiografias” 

surpreendendo-se com a escassez de lembranças em relação às músicas da escola, 

“identificadas de forma esparsa e diluída” e, em contrapartida, com a infinidade de 

recordações sonoras vinculadas à questão religiosa.  

 Entre as respostas sobre as experiências musicais vividas na pré-escola pelas 

professoras da presente pesquisa, algumas são bem marcantes. Observa-se, em alguns relatos, 

quando a professora é citada que o seu modo de agir, ou seja, a sua atitude, foi mais marcante 

do que a própria música:  

“A primeira música que eu me lembro, e até hoje isso ficou marcado para mim, foi 

aos 6 anos. A professora nos ensinou cantar “Sambalelê” e [que] fizemos uma apresentação 

aos pais” (Lúcia). 

“Na pré-escola, pois a professora introduziu a música com muita vontade e 

conseguiu fazer com que todos participassem” (Joana). 
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“A minha professora passou as músicas que até hoje me lembro. Acho que a forma 

como foi passado foi boa, pois eu gosto delas e canto elas para meu filho e alunos” (Ingrid). 

Segundo Bourdieu (1983), o habitus é apreendido por incorporação, de modo 

inconsciente, na inculcação de atitudes, na produção e reprodução do corpo.  

A este respeito Gainza (1988, p. 34) diz que: 

a participação ativa do sujeito no ato de musicalização não mobiliza apenas os 
aspectos mentais conscientes que conduzem a uma apreciação objetiva da música, 
mas também uma gama ampla e difusa de sentimentos e tendências pessoais. Por 
esse motivo a música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, concreto, 
específico e autônomo, também aquilo que simboliza, representa ou evoca. 

Da mesma forma, a lembrança “um tanto negativa” citada por Elisa, refere-se à 

atitude da professora. 

“Uma lembrança um tanto negativa, pois para entrar no coral da escola tínhamos 

que sentar em longas filas de cadeiras e quando a professora de música passava tínhamos de 

dizer “A”, imediatamente ela dizia: “aprovada” ou “reprovada”. Era meu sonho que 

naquele momento acabou” (Elisa). 

Como se observa no depoimento de Elisa, nem todas as recordações são agradáveis. 

Histórias como estas são comuns, os chamados contra-exemplos. Não são raras as pessoas que 

relatam sobre sua frustração e inabilidade em relação à música, ocasionadas por comentários 

ou experiências negativas vividas na infância, em situações aparentemente banais ou pouco 

importantes (GAINZA, 1964). Como exemplo, o comentário de um estudante22 de música, em 

sala de aula, durante uma reflexão sobre a prática do canto no tempo de escolarização: “O 

único canto que havia no meu tempo de escola era o ‘canto’ atrás da porta”, referindo-se ao 

tipo de penalização utilizado pelo professor. 

 Verifica-se, no resgate das lembranças da professoras que tanto a música vivenciada 

na família quanto o tipo de experiências musicais adquiridas na escola, deixaram suas marcas. 

Brito (2003, p. 31) refere-se a esta questão de seguinte modo,  

temos um repertório musical especial, que reúne música significativas que dizem 
respeito à nossa história de vida: as músicas da infância, as que nos lembram 
alguém, as que cantávamos na escola, as que nos remetem a fatos alegres ou tristes, 
as que ouvimos no rádio, em concertos, shows etc.  

                                                 
22 Estudante do I semestre de 2006, do curso de Artes/Música da FURB. 
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As questões relacionadas à presença da música escola revelam que, de maneira 

geral, estas professoras tiveram poucas contribuições musicais, denotando uma espécie de 

déficit causado pela ausência de um trabalho musical mais consistente.  

Na análise é possível observar que o repertório em si, ou seja, o tipo de música com 

o qual se entra em contato desde cedo, independentemente da maneira como este contato 

ocorre, permanece na memória musical do indivíduo e passa a fazer parte do acervo interno, 

do seu capital cultural, constituindo-se em um dos parâmetros para escolhas e ações musicais 

subseqüentes. Assimila-se aquilo que foi proporcionado e da maneira como foi oferecido, no 

caso, a música apenas como um “adereço” nas festividades escolares e a música de fundo, 

ouvida nos diferentes ambientes. 

Estes resultados são considerados relevantes por reforçarem a importância da 

escolha do repertório. Concorda-se com Tourinho (1996, p. 51) quando diz: 

O ideal seria que conseguíssemos adicionar às nossas experiências musicais 
diversos tipos de repertórios. A educação musical na escola tem essa função – 
mesmo que em grande medida, utópica. Estamos longe disso, mas, certamente que 
os critérios que devem nos orientar em termos de repertório serão antes os de 
seleção que os de simples exclusão. 
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4 PRÁTICAS CULTURAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Uma compreensão abrangente do consumo cultural de fato, somente estará 
garantida se “cultura”, no seu sentido restrito e normativo de “educação/formação”, 
for acrescido do conceito etnológico global de “cultura” e quando o gosto refinado 
por objetos selecionados, voltar a ser vinculado ao mais elementar sentido do 
saborear/degustar, o paladar. (BOURDIEU, 1987,  p. 17 - tradução da 
pesquisadora). 

Neste capítulo, apresentam-se as práticas das professoras de forma geral. Para tanto, 

estudam-se as práticas culturais e os modos de escuta musical, ou seja, o estilo de vida, para, 

em seguida, analisar as práticas pedagógico-musicais realizadas em sala de aula. Ao se 

verificar, de que maneira os componentes do habitus e das escolhas dos repertórios musicais 

se manifestam nas ações práticas das professoras, é possível observar a confluência de 

aspectos já discutidos. De certa forma, aqui o círculo se fecha, pois, invariavelmente, se 

retornará às questões apresentadas nos capítulos anteriores. 

Na revisão de literatura, identificaram-se estudos (SUBTIL, 2005; SETTON, 1994; 

SOUZA, 2004) que de alguma forma, abordam as práticas culturais presentes neste tópico. 

Subtil (2005) procura compreender a influência da música veiculada pela mídia e as 

músicas realizadas na escola, nas práticas musicais e representações sociais de crianças de 09 

a 11 anos. Setton (1994), que em seu estudo investiga o âmbito sociocultural de camadas 

médias da cidade de São Paulo, considera que pouco foi pesquisado em relação à vida cultural 

dos professores. A autora discute a questão da influência da indústria cultural sobre todos os 

indivíduos da sociedade atual.  

Souza (2004) analisa a música como fato social e suas relações com a educação 

musical e que como tal deve ser analisada no contexto sócio-cultural. Souza questiona: o que 

faz a música ser um fato social, e o que, no caso, vem a ser social? Discute também a relação 

que crianças e adolescentes estabelecem com a música. Os primeiros parágrafos dissertam 

sobre a análise de Anne-Marie Green (1987, Apud SOUZA, 2004) que considera a música 

uma comunicação sensorial, simbólica e afetiva, que pode estar subjacente à nossa 

consciência. Considera-se que, mesmo sob outro foco, Green está reforçando a questão do 

habitus. O olhar de Souza volta-se para os alunos, mas é possível ter a mesma ótica em 

relação aos professores. O estudo de Souza reforça a importância da pesquisa nessa área, na 

relação que o sujeito estabelece com a música.  
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Para Bourdieu (1983), mais do que em qualquer tipo de discurso, o pertencimento a 

uma determinada camada social se desvela no estilo de vida, que, por sua vez, pode ser 

identificado, entre outros aspectos, nas práticas culturais. 

De acordo com Bourdieu, o mundo social é apreendido por meio de três formas de 

conhecimento: fenomenológico, objetivista e praxiológico (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 

2004). O conhecimento fenomenológico ou subjetivista, na sociologia contemporânea, 

representado pela etnometodologia e pelo interacionismo simbólico, apreende a experiência 

primeira do mundo social, aproximando-se das vivências cotidianas dos indivíduos. Segundo 

Bourdieu (1983, p. 46), esta modalidade de conhecimento não procura entender “a questão de 

suas próprias condições de possibilidades” e também não questiona os aspectos objetivos das 

interações sociais investigadas, o que, segundo o autor, delimita sua capacidade de 

compreensão do mundo social. A este respeito Nogueira e Nogueira (2004, p. 24) esclarecem: 

“as escolhas, as percepções, as apreciações, as falas, os gestos, as ações e as interações não 

deveriam, sob o risco de se construir uma concepção enganosa do mundo social, ser 

analisados em si mesmos, de forma independente em relação às estruturas objetivas que os 

constituem”. 

A segunda forma de conhecimento, o objetivismo ou estruturalismo, estabelece 

relações objetivas, ou seja, rompe com o subjetivismo da experiência primeira. Conforme 

Nogueira e Nogueira (2004, p. 24), “essa experiência seria entendida como estruturada por 

relações objetivas que ultrapassam o plano da consciência e intencionalidade individuais”. 

O conhecimento praxiológico busca conciliar e, de certa maneira, transcender as 

duas formas, fenomenológica e objetivistas. Segundo Bourdieu (1983, p. 48), “o 

conhecimento praxiológico não anula as aquisições do conhecimento objetivista, mas 

conserva-as e as ultrapassa, integrando o que esse conhecimento teve que excluir para obtê-

las”. Segundo o autor, as relações objetivas, não sendo palpáveis, nem passíveis de serem 

demonstradas, somente podem ser alcançadas se construídas e verificadas por meio do 

trabalho científico (BOURDIEU, 1998). Ele também não anula o conhecimento 

fenomenológico, mas vai além. 

Deste modo, o que Bourdieu (1988) entende por uma teoria da prática, também 

denominada de filosofia disposicional da ação, se apresenta na relação entre o corpo dos 

agentes e a estrutura da situação onde estes atuam. O conhecimento praxiológico, conforme 

Bourdieu (1983, p. 47): 
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Tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo de 
conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas 
estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 
reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e a 
exteriorização da interioridade: este conhecimento supõe uma ruptura com o modo 
de conhecimento objetivista, quer dizer, um questionamento das condições de 
possibilidades e, por ai, dos limites do ponto de vista objetivo e objetivante que 
apreende as práticas de fora, enquanto fato acabado, em lugar de construir seu 
princípio gerador situando-se no próprio movimento de sua efetivação. 

Em seu trabalho sobre a visitação a museus de diferentes cidades da Europa, 

Bourdieu e Darbel (2003), analisam tanto a freqüência, quanto a disposição de consumo e 

apreciação da obra de arte. Segundo o autor, “o que é raro não são os objetos, mas a 

propensão em consumi-los, ou seja, a ‘necessidade cultural’ que, diferentemente das 

‘necessidades básicas’, é produto da educação daí, segue-se que as desigualdades diante das 

obras de cultura não passam de um aspecto das desigualdades diante da escola que cria a 

‘necessidade cultural’ e, ao mesmo tempo, oferece os meios para satisfazê-la” (BOURDIEU e 

DARBEL, 2003, p. 69). No caso, a análise se refere às artes visuais, sendo, no entanto, 

perfeitamente ajustável às análises da apreciação musical e às demais formas de expressão 

artística e bens de produção, inseridos no campo da arte. A ausência da ‘necessidade cultural’ 

faz com que o indivíduo não se mobilize em direção a determinados eventos culturais. 

4.1 ESTILO DE VIDA 

Por estilo de vida, compreendem-se aqui os aspectos relacionados ao modo de viver, 

os valores e a maneira de privilegiar os objetos e afazeres presentes no cotidiano. A 

investigação do estilo de vida oferece um leque amplo, isto é, a possibilidade de ser realizada 

a partir de vários itens que, segundo Bourdieu (1983), encontram-se alinhados a um mesmo 

princípio. Para o autor, 

O estilo de vida é um conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, 
na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, 
linguagem ou héxis corporal, a mesma intenção expressiva, princípio da unidade de 
estilo que se entrega diretamente à intuição e que a análise destrói ao recortá-lo em 
universos separados. (BOURDIEU, 1983, p. 83). 

Segundo Bourdieu e Darbel (2003, p. 81), “qualquer bem cultural, desde a cozinha 

até a música serial, passando pelos filmes de faroeste, pode ser objeto de apreensões que vão 

da simples sensação atual até o deleite erudito, armado com o conhecimento das tradições e 
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das regras do gênero”. Bourdieu e Saint-Martin consideram o estilo de vida um conjunto de 

preferências que forma um todo inseparável, sendo possível reconhecer o todo em alguns 

detalhes. Os autores explicitam: “pars totalis, cada dimensão do estilo de vida simboliza todas 

as outras; as oposições entre as classes se exprimem tanto no uso da fotografia ou na 

quantidade e qualidade das bebidas consumidas quanto nas preferências em matéria de pintura 

ou de música” (BOURDIEU e SAINT-MARTIN, 1983, p. 84). 

Para identificar algumas características pertencentes aos estilos de vida das 

professoras, efetuou-se a verificação de certos itens, tais como: equipamentos eletrônicos de 

som e instrumentos musicais que possui em sua casa. Investigaram-se, também, as escolhas 

de shows, filmes, exposições e demais eventos freqüentados recentemente, as preferências dos 

programas de TV e o hábito da escuta musical. As questões referentes aos aspectos do estilo 

de vida das professoras fizeram parte do segundo questionário (Apêndice A). 

Nas respostas à questão sobre os equipamentos de som e instrumentos musicais que 

possuem em casa, verifica-se que, das 15 professoras, 12 possuem aparelho de som; sete 

responderam possuírem instrumentos musicais (mesmo sem saber tocá-los); quatro têm 

aparelho de DVD; duas citaram o computador, uma diz ter somente um rádio e uma delas não 

respondeu a questão. 

Para a obtenção dos dados referentes aos eventos culturais freqüentados pelas 

professoras, incluiu-se uma questão que especificava determinados eventos: show, exposição, 

teatro, concerto, cinema, outros, solicitando-se o registro da data em que a professora os 

freqüentou. De acordo com as respostas obteve-se a configuração seguinte: 

 

 

Agente Show Concerto Teatro Exposição Cinema Circo Outros 

Ana     Sem Data   
Beatriz 2000 Nunca Foi 2004 2001 2005   

Carolina 2005   2005   2005 
Daniela 2002  2005 2004 1998 2004  
Elisa 2005 2005 2005 2004 2005   

Fabiola 2005  2004 2005 2005 2004  
Graça 2005  2005 2005 2005   
Ingrid   2005     
Joana 2004    2005   
Lúcia 2005  2005 2005 2005   
Maria Ausente       
Natália 2005  2004  2005  2005 
Olga 2005  2005 2004 2005 2005  

Patrícia     2005   
Quadro 05 - Participação de eventos culturais/data 
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As datas das visitações aos espetáculos podem ser consideradas recentes (2000 a 

2005), no entanto, para esta análise é preciso também verificar o gênero destes eventos. É 

possível observar que os eventos freqüentados por este grupo são, em sua maioria, espetáculos 

voltados para o público infantil, assistidos com os seus alunos ou com os próprios filhos. O 

que se verifica é a quase ausência da participação em concertos. Fato citado por apenas duas 

professoras. Segundo os estudos de Bourdieu (1974, p. 302), o hábito de freqüentar concertos, 

pode ser considerado uma “prática mais rara que a leitura e a freqüência a teatros”. Tudo 

indica que tais eventos, considerados nobres pela cultura legítima, não fazem parte da vida 

sociocultural destas professoras. Até certo ponto isto se justifica pelo fato de que o próprio 

meio social não oferece muitas oportunidades de eventos, tais como: concertos de música 

erudita, teatro, exposições, e também, porque possivelmente não há disponibilidade de tempo 

para estas práticas, com o trabalho e outras atividades mais urgentes preenchendo toda a 

rotina diária. Em relação à obra cultural Bourdieu e Darbel (2003, p. 69) concluem em suas 

pesquisas sobre a freqüência aos museus, que, segundo as estatísticas, o acesso a elas é 

“privilégio da classe culta” e que este privilégio parece conferir-lhes a legitimidade. Os 

autores verificam que quem não tem o hábito de freqüentar determinados espetáculos e 

espaços culturais, não apresenta esta necessidade cultural, “a falta de prática é acompanhada 

pela ausência do sentimento de privação” (BOURDIEU e DARBEL, 2003, p. 69). 

Pode-se observar esta questão nas declarações de Beatriz. Questionada sobre os 

eventos culturais que freqüentou ultimamente, responde: “nunca fui”  a um concerto e que não 

se lembra do nome do último filme assistido. Beatriz não costuma ouvir música em casa. Ela 

tem como preferência televisiva o programa “Fantástico” .  

Os indivíduos agem e realizam determinadas coisas, de acordo com as suas 

necessidades sendo que, em primeira instância, encontram-se as necessidades básicas, que 

englobam todos os aspectos relacionados à sua sobrevivência, as urgências da vida. Bourdieu 

e Darbel (2003, p. 164) se referem às “necessidades culturais” que são aquelas que lhe 

conferem as disposições para a prática cultural, somente adquiridas por meio da educação, de 

uma “prática assídua e prolongada”. Como educação, compreende-se aqui, tanto as 

experiências e assimilações inculcadas no decorrer da vida, no contato direto e indireto com 

produções culturais diversas, quanto às aprendizagens, mais ou menos formalizadas, 

adquiridas na instituição escolar, ambas determinadas pela questão social. No caso da música, 

trata-se da educação ou condicionamento do “ouvir/escutar” de acordo com os parâmetros 

musicais estabelecidos pela música ocidental, onde a escuta ou apreciação da música está 

vinculada aos padrões estéticos de cada período e estilo musical. 
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Segundo Bourdieu e Saint-Martin (1983), as camadas de menor capital cultural se 

identificam com a estética encontrada em espetáculos menos sofisticados, isentos de 

ambigüidade e dos aspectos simbólicos que se apresentam em outras dimensões estéticas. Um 

espetáculo humorístico como, por exemplo, do ator Ari Toledo e um filme como “Até que a 

sogra os separe”, se encontram na mesma funcionalidade, a do humor, da descontração e do 

divertimento, da mesma forma como um espetáculo de Circo. O que “apetece” está sempre de 

acordo com o capital cultural. Bourdieu e Saint-Martin (1983, p. 91) esclarecem: 

a paixão por todas as formas de cômico e notadamente por aquelas que tiram seus 
efeitos da paródia ou da sátira dos “grandes “ (imitadores , cançonetistas etc.) são 
dimensões do ethos de festa,da franca diversão, riso livre que libera colocando o 
mundo social de cabeça para baixo, invertendo as convenções e as conveniências. 

As escolhas dos programas televisivos, de certa forma, podem ser olhadas sob o 

mesmo enfoque, se considerarmos que as preferências e escolhas de diferentes aspectos estão 

ancoradas no estilo de vida das professoras. Neste item, solicitou-se o registro de cinco 

opções de programas televisivos, em ordem de importância. 

As respostas foram aglutinadas por categorias, de acordo com as incidências dos 

dados. Nos casos em que o nome da emissora de TV aparece em lugar do nome do programa 

propriamente dito, optou-se por incluir as emissoras nas categorias de programas que 

prevalecem na grade de sua programação. Para efeitos de análise, atribuíram-se os pesos de 

05 a 01, da primeira à quinta opção, respectivamente. 

 

 

Programa Índice de preferência 

Revistas eletrônicas dominicais 32 
Telejornais 29 
Novela 27 
Filmes 25 
Programas e emissoras de cunho educativo 20 
Documentários 14 
Desenho animado 12 
Programas esportivos 11 
Emissoras de programações diversificadas 11 
Programas musicais 10 
Programas de entrevistas 08 
Outros 08 

Quadro 06 - Índice de preferência de programas de TV 
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Verificam-se, nos dados analisados, as preferências pelos programas do tipo revista 

eletrônica e pelos telejornais. Três das professoras registraram observações nesta questão: 

“‘na verdade não gosto de programas de TV’ (Elisa); ‘não tenho preferência por programa 

nenhum’ (Fabiola); ‘ filmes, gosto muito’” (Graça). 

A aproximação com o estilo de vida, ou seja, do consumo cultural das professoras, 

permitiu a observação de práticas e ausências que permitem traçar um perfil característico de 

um grupo social, verificando-se a influência da produção cultural de massa sobre os 

indivíduos. Mesmo tendo concluído um curso de graduação, no caso direcionado para o 

magistério, observam-se lacunas no que diz respeito à vivência cultural. Segundo Shuker 

(1999, p. 46), “o consumo não é simplesmente uma questão de preferência pessoal, é também 

uma construção social”.  

Para Bourdieu e Saint-Martin (1983), que verificaram em suas pesquisas a forte 

relação existente entre as preferências e gostos estéticos e a posição social, o gosto é uma das 

muitas manifestações do estilo de vida. Para eles (1983, p. 83), as opções e escolhas em 

freqüentar certos eventos culturais denotam em cada indivíduo que, “o gosto, propensão e 

aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetivos ou 

práticas classificadas e classificadoras, é uma fórmula generativa que está no princípio do 

estilo de vida”. 

Segundo o dicionário Aurélio (1988, p. 327), a palavra gosto, além de expressar o 

sentido que percebe o sabor das coisas, o paladar, pode significar prazer, agrado, simpatia, 

pendor, um critério de opinião; trata-se da, “faculdade de julgar os valores estéticos segundo 

critérios subjetivos, sem levar em conta normas preestabelecidas”. 

Esta pesquisa detecta similaridades com o estudo de Setton (1994). Em sua análise 

sobre o gosto cultural de professores da cidade de São Paulo, evidencia o baixo consumo de 

dos bens oferecidos pela indústria cultural, caracterizando-se pela prática de lazeres 

domésticos e pouco dispendiosos economicamente. Quanto mais desprovido de disposições 

específicas, que permitem a decodificação das diferentes expressões artísticas, tanto mais 

vulnerável está o indivíduo em relação aos mecanismos da produção cultural de massa. De 

acordo com Setton (1994, p. 77): 

O nivelamento de interesses particulares em interesses genéricos e inespecíficos 
vêm confirmar as colocações de que a cultura de massa tem de ser necessariamente 
média em sua inspiração e em seu objetivo porque é a cultura que consegue 
alcançar um ponto comum entre todas as frações de idade, sexo e classe social. 
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Setton (1994, p. 79) verifica em sua pesquisa uma sutil variação de gosto explicada 

pelo tipo de instituição de ensino freqüentada pelos informantes e segundo a autora 

“distinguem-se os professores que cursaram as melhores faculdades paulistas (USP e PUC-

SP) daqueles que cursaram faculdades de pouco renome intelectual”. Os agentes que cursaram 

as melhores faculdades de São Paulo revelaram um capital cultural adquirido mais elevado. 

Neste sentido, por meio do interesse e da freqüência ou não, a determinados eventos 

culturais, os indivíduos desvelam seus posicionamentos e valores em relação aos mesmos, 

mais do que em qualquer discussão sobre o assunto. 

4.1.1 A escuta musical  

Que tipo de necessidade interior leva o indivíduo a espreitar o som, a escutar música 

e a dar preferência a certo estilo? O que determina o seu comportamento em relação à 

música? Neste tópico, objetiva-se identificar as preferências e opções musicais do cotidiano 

das professoras e compreender o que motiva as escolhas, partindo da análise do repertório 

musical que estas costumam ouvir. A noção de capital cultural auxiliará na compreensão da 

leitura dos repertórios musicais utilizados pelas professoras, de seus gostos e maneiras de 

relacionar-se com este repertório, na tentativa de apreender com que intensidade o habitus e o 

capital cultural comandam estas preferências. 

As condições para ouvir ou escutar música são construções sociais, formas de 

prática cultural, que, como todas as outras, são condizente à vivência, à educação do 

indivíduo, ou seja, determinadas por um conjunto de fatores que o instrumentalizam, mesmo 

que de forma indireta, fornecendo-lhe as ferramentas e os códigos específicos dos estilos, 

necessários à apreensão e decodificação das produções culturais características do espaço 

social em que vive. Poder-se-ia, então, dizer que existem diferentes modos de ouvir ou escutar 

música e que estas estão marcadas pela forma como ocorreram os contatos iniciais com a 

mesma. Segundo Elliot (1990, p. 13) “a música é, essencialmente, um modo de ouvir os sons 

poderosamente moldados sobre metáforas impostas por nossas respectivas culturas e 

experiências psicofisiológicas”. Para este autor, a concepção ocidental de escuta e de estética 

musical se opõe ao entendimento da música de “todos os tempos e de todos os lugares” 

(ELLIOT, 1990, p.12 - tradução da pesquisadora).  

Praticamente sinônimos, no entanto, a natural capacidade de ouvir está aquém 

daquilo do que poderíamos chamar de escuta musical, ou seja, da assimilação e da 
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decodificação do conteúdo musical escutado. Segundo Jourdain (1998, p. 314), “quando 

experimentamos música ambiente, ouvimos passivamente, em vez de escutar, ativamente”. 

Para distinguir o ouvir e o escutar leva-se em conta o que Granja (2006, p. 65) diz, “em 

poucas palavras, poderíamos dizer que o ouvir refere-se ao conforto do previsível, enquanto o 

escutar demanda uma predisposição para a acuidade sonora”. 

Por ouvido musical compreende-se a educação ou condicionamento da escuta, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pela música ocidental (WEBER, 1995). Assim, a 

escuta musical está vinculada aos padrões estéticos de cada período e estilo musical. Num 

processo de mudanças contínuas, a capacidade de decodificação e identificação dos 

elementos, das formas e estruturas musicais, depende do domínio e do nível de conhecimento 

de cada ouvinte, de acordo com o seu habitus.  

Os quadrinhos de Schultz mais uma vez podem ilustrar esta questão. 

 

 

Figura 02 – Charles Schulz – Peanuts: Ouvindo Beethoven 
Fonte: Recortes da revista Stern/Alemanha, publicados na década de 70. Acervo particular da 
pesquisadora. (tradução da pesquisadora). 
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A questão da escuta musical apresenta-se na literatura, sob diferentes abordagens 

(ADORNO, 1989; CAZNOK, 2003; GRANJA, 2006; LAZZARIN, 1999; SCHAFER, 1991, 

2001; WEBER, 1995). 

Adorno (1989), um dos expoentes da Escola de Frankfurt, em seu Preâmbulo para a 

Sociologia da Música, faz uma análise do comportamento musical a partir das maneiras de se 

ouvir música na sociedade ocidental contemporânea. De acordo com o autor, a problemática 

social e sua complexidade estão presentes também nas contradições em relação à produção e 

receptividade musical e, portanto, na própria apreciação musical. Desta forma, não 

encontraremos uma continuidade ininterrupta, do totalmente adequado ao indiferente 

absoluto, na questão do escutar música.  

Weber (1995) investiga o processo de acomodação da audição humana, deixando 

claro que com o processo de racionalização da música23, o Ocidente desenvolveu a sua 

maneira própria de ouvir. Weber busca as peculiaridades específicas da música moderna 

ocidental, comparando-as com a música do Oriente, percorrendo o processo de racionalização 

na música desde a Grécia clássica até a música contemporânea, analisando esse processo por 

duas vias: o da formação dos intervalos e o da formação das escalas. 

Caznok (2003), em sua pesquisa sobre como as pessoas escutam música, discute a 

questão da audição musical em relação a fatores visuais, a origem desta vinculação através da 

história e os seus aspectos estético-filosóficos inerentes. A autora verifica que a participação 

da visão no campo da escuta musical ocorre com certa freqüência em diferentes “grupos de 

escuta” e independente de gênero, estilo ou período histórico, fato observado não somente na 

música vocal, mas, também na música instrumental. Caznok (2003, p. 23) identifica 

historicamente “duas correntes estético-filosóficas opostas, mas não excludentes que 

polemizaram esse tema: a chamada estética referencialista e a vertente absolutista”. Na 

estética referencialista o significado da música está fundamentado na possibilidade de que o 

som remeta o ouvinte a conteúdos não musicais. O sentido do discurso musical estaria na 

relação com as referências extramusicais, por exemplo, na expressão ou descrição de 

fenômenos da natureza ou de aspectos afetivos (CAZNOK, 2003, p. 23). Segundo a autora, 

esta concepção faz parte da visão de mundo até a metade do século XVIII. A corrente 

                                                 
23 Processo de racionalização da música: música desvinculada da ação que passa a ser o objeto central da 
atenção, do ouvir. Para Weber (1995, p. 86), “com o desenvolvimento da música a uma ‘arte’ estamental (seja 
sacerdotal, seja aoídica), com o ultrapassamento do emprego meramente prático-finalista das fórmulas sonoras 
tradicionais e, por conseguinte, com o despertar das necessidades puramente estéticas, inicia-se regularmente sua 
verdadeira racionalização”. 
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absolutista vinculada à música instrumental, “concebe a música como linguagem autônoma 

em relação a quaisquer outros conteúdos” (CAZNOK, 2003, p. 24), considerando os aspectos 

extramusicais como interferências a uma suposta “audição verdadeira” e que desmerecem o 

valor da obra musical. Para a autora, as diferentes concepções de escuta musical têm em 

comum um aspecto: o envolvimento de outros sentidos, além do auditivo, no momento da 

apreciação musical, “especialmente aquele da visão, real ou imaginária” (CAZNOK, 2003, p. 

25). Concorda-se com a autora, ao dizer que no repertório vocal, a presença do texto faz com 

que o aspecto visual de certa forma se apresente de forma implícita. 

Lazzarin (1999, p. 77) apresenta resultados de uma experiência prática de escuta 

musical, apoiado na teoria do significado musical de Meyer (1957), numa tentativa de “lidar 

com a adequação dos elementos objetivos e subjetivos que se revelam em uma atividade de 

apreciação musical”. Meyer (1967, Apud LAZZARIN, 1999) apresenta uma proposta que 

busca conciliar as duas vertentes, referencialista e absolutista. 

 Granja (2006, p. 66) compreende a escuta musical como um processo de 

decodificação refinado e complexo, “é um feito extraordinário do ser humano”. Segundo o 

autor, “a escuta musical é conduzida por um processo de antecipação. Antecipamos aquilo 

que já conhecemos. A compreensão de uma música ocorre quando reconhecemos relações 

sonoras que existem em nossa memória” (GRANJA, 2006, p. 66).  

Schafer (1991, p. 24) afirma que “ouvir música é uma experiência profundamente 

pessoal, e hoje, com a sociedade caminhando para o convencional e uniforme, é realmente 

corajoso descobrir que você é um indivíduo com uma mente e gostos individuais em arte. 

Ouvir música cuidadosamente vai ajudá-lo a descobrir como você é único”. Ele considera a 

apreciação artística “um processo acumulativo; você descobre novos pontos de interesse, 

porém isso não quer dizer que precise negar o que gostava antes” (SCHAFER, 1991, p. 21). 

Segundo o autor (1991, p. 249), “a música pode ajudar a promover, por exemplo, a 

sociabilidade, a graça, o êxtase, o fervor político ou religioso, ou ainda a sexualidade. Porém, 

em si mesmo, a música é fundamentalmente amoral. Não é boa nem ruim e também não 

existem evidências conclusivas, relacionando o caráter humano a preferências estéticas”. O 

autor prossegue dizendo, “não é minha vontade confinar o hábito de ouvir música aos estúdios 

e salas de concerto. Os ouvidos de uma pessoa verdadeiramente sensível estão sempre 

abertos. Não existem pálpebras nos ouvidos” (SCHAFER, 1991, p. 288). 

Bourdieu (1983a, p. 122), afirma que “a música é, se podemos falar assim, a mais 

espiritualista das artes do espírito e o amor pela música é uma garantia de ‘espiritualidade’”. 

Ele considera a música como a mais classificatória das práticas e a mais distintiva, vinculada 
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estreitamente à classe social e ao capital escolar de cada pessoa. Segundo ele, “as experiências 

musicais estão enraizadas na experiência corporal mais primitiva” (BOURDIEU, 1983a, p. 

123), o que faz com que os gostos musicais sejam tão desveladores da origem social. 

Bourdieu (1983a, p. 131) diz “fazer a sociologia dos gostos que as pessoas têm, de suas 

propriedades e suas práticas é, portanto, por um lado conhecer as condições em que se 

produzem os produtos oferecidos e por outro as condições em que os consumidores são 

produzidos”. Ainda de acordo com o autor, apenas os gostos alimentares se encontram 

encravados de maneira mais profunda do que os gostos musicais. Estes estão ligados às 

experiências sociais de cada um, profundamente enraizado nas experiências particulares, 

fazendo parte do habitus primário, nas disposições e práticas forjadas na infância, desde o 

nascimento, no ambiente social familiar, com continuidade no meio escolar, na constituição 

do habitus secundário. 

A pergunta sobre o hábito de ouvir música tinha a intenção de investigar se este 

costume existe, entre as professoras, e em que circunstâncias, bem como, qual o gênero desta 

música. Incluiu-se uma questão abordando este aspecto na segunda coleta. No primeiro 

questionário havia apenas uma pergunta em relação às preferências de gêneros musicais de 

forma generalizada. 

Nas respostas observa-se que ouvir música faz parte da rotina do dia-a-dia das 

professoras, o que leva a concluir que as mesmas gostam de música. Apenas uma das 

professoras respondeu que não costuma ouvir música. Este ouvir, na maioria dos casos, está 

relacionado a mais de um fator, como é possível observar nos dizeres das professoras: “Dias 

em que estou sozinha em casa; planejamento de aulas; faxina” (Elisa); ”Nas festas feitas em 

casa, momentos sem o que fazer, nas horas de faxina” (Joana); ”Nos momentos de encontros 

familiares quando estamos em alguma atividade doméstica” (Graça); “Quase sempre, 

quando estou em casa. Gosto de ouvir rádio no geral” (Ana); “Ouço rádio ou CDs 

específicos”(Carolina); “Fins de semana e a noite durante a semana” (Daniela); 

“Normalmente na parte da manhã, à noite em casa e a tarde no trabalho” (Natália); 

“Durante o dia e a noite e no carro quando saio” (Patrícia). 

Poder-se-ia dizer, que tanto o ouvir simplesmente quanto a escuta musical está 

presente nestas declarações. Nem todas estas formas de ouvir levam necessariamente a 

escutas mais aprofundadas, que requerem concentração e um ir ao encontro do discurso 

musical. Conforme já observado nas lembranças musicais (capítulo anterior), a música 

veiculada pelo rádio apresenta-se como uma das referências do hábito de ouvir. A este 

respeito Tourinho (1995, p. 45) afirma: “os meios de comunicação e o ambiente exercem o 
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papel de agentes formadores do gosto musical para esses indivíduos que estão privados de 

uma educação musical institucionalizada”. 

Nas respostas verificam-se várias referências à música como sendo algo relaxante: 

“Em datas comemorativas, para relaxar, para animar e até para refletir” (Fabíola); “Sim. 

De noite para relaxar” (Rosa); “As crianças quando estão brincando, pintando; eu [em] 

momentos de relaxamento” (Olga); ”À noite para relaxar ou de dia para limpar a casa ou 

ainda quando preciso montar slides para apresentação de trabalho” (Ingrid). 

O ouvir música como um meio para relaxar, está relacionado ao sistema vegetativo. 

A capacidade da música em interferir nas reações físicas do indivíduo é objeto de estudos 

recentes desenvolvidos na área das neurociências (COSTA, 2000; KHALFA, 2005). 

Pesquisas demonstram que as altas freqüências e os andamentos acelerados podem produzir 

tensão, “aumento das freqüências cardíaca e respiratória e aumento da atividade muscular e 

movimento do corpo [...]” (COSTA, 2000, p. 02). As músicas de andamento lento, nas quais, 

as freqüências mais baixas prevalecem, tendem a produzir relaxamento no indivíduo. A 

pesquisa de Costa (2000) tem como foco de observação e análise um bebê de quatro meses, 

no entanto, segundo a autora: “esse efeito relaxante, com diminuição da atividade, diminuição 

do estresse produzido por músicas com predominância de baixas freqüências, andamento 

lento, ocorre não apenas em recém-nascidos, mas também com bebês mais velhos e, inclusive, 

com adultos” (COSTA, 2000, p. 03). De acordo com Khalfa (2005), pesquisas no campo das 

neurociências cognitivas procuram compreender os efeitos relaxantes da música. A autora 

(2005, p. 72) explica: 

em uma pessoa estressada, o complexo amigdalóide é ativado. Ele estimula o 
hipotálamo, que ativa a hipófise, que, por sua vez, secreta o hormônio ACTH, 
levado às glândulas supra-renais. Estas liberam o cortisol, aumentando a liberação 
de glicose pelo fígado, que ficará disponível para os músculos. Quando o cortisol 
atinge o cérebro, o indivíduo está em estado de alerta. 

Ao que tudo indica, o efeito salutar da música advém de sua ação sobre a região do 

cérebro que percebe os sons, o córtex auditivo que, juntamente com outras estruturas 

implicadas no trato das emoções, interage com o complexo amigdalóide e inibe toda a cadeia 

de reações. Ao final deste circuito, acontece a interrupção da liberação do hormônio cortisol. 

Segundo Khalfa (2005, p. 73), “este ‘circuito de apaziguamento’ ainda é hipotético, mas os 

indícios se acumulam”. 

Para Bourdieu (1983a, p. 124) “a música é ‘coisa corporal’”. Ele prossegue dizendo, 

“ela exalta, arrebata, move e comove: está antes e não depois das palavras, nos gestos e nos 
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movimentos do corpo, nos ritmos, nos arrebatamentos, nas moderações, nas tensões e nos 

relaxamentos”. Esta questão será retomada na análise das práticas musicais e no significado 

da música na escola.  

Segundo Tourinho (1993a), hoje em dia, a maioria da população brasileira tem 

acesso à música, mas apenas uma minoria pode fazer escolhas e poucos são os que podem 

apreciar aquilo que escutam. A autora avança na discussão ao falar sobre aqueles que têm os 

privilégios de trabalhar com repertórios diversificados e heterogêneos e a possibilidade de 

aguçar a audição pelo fato de ter o privilégio deste acesso. A constatação de Tourinho (1993a, 

p. 21) de que “poucos são os que podem apreciar – musicalmente falando”, se aproxima muito 

das idéias que permeiam esta pesquisa. De certa forma, refere-se aos aspectos que se 

encontram intimamente ligados à formação do indivíduo, ou seja, à constituição do habitus. 

Não é possível falar das preferências de repertório sem falar no gosto musical, pois é o 

gosto que orienta as escolhas dos agentes. A preferência por esta ou aquela música não se dá 

“por um acaso”, conforme Bourdieu, não existe ação gratuita, e muitas vezes, o sujeito não se 

dá conta de quando e de que forma se estabelece o vínculo, a empatia e conseqüentemente, a 

decodificação de determinados códigos. Em alguns de seus textos, Bourdieu discute o gosto e 

o que mais chama atenção em suas palavras é a questão da unidade de estilo, ou seja, a 

constatação de que não se podem isolar aspectos que se referem ao gosto por estarem 

profundamente interligados. 

 Quase todas as professoras repetem os gêneros musicais citados no primeiro 

questionário (2.questão) durante a segunda coleta (3.questão), reforçando a escolha (Apêndice 

G). O repertório, como sendo o que mais gostam e escutam, abrange diversos tipos e gêneros 

musicais. Considerando-se os dois momentos de coleta, os seguintes tipos de músicas são 

citados, por ordem de preferência: MPB, das 15 professoras, 12, citam a música popular 

brasileira pelo menos uma vez, sendo que sete delas a citam nos dois momentos questionários. 

A música do gênero sertanejo é citada por sete professoras como o gênero preferido e 

considerado um gênero “triste” de acordo com uma delas. Os gêneros de música gaúcha ou 

nativista e o pagode estão entre as preferências de quatro professoras e o gênero erudito ou 

clássico é mencionado por outras três. As músicas infantis, música relaxante e música 

religiosa são citadas duas vezes; e com uma citação aparecem: pop rock, técnico e orquestrado 

que possivelmente poderia ser incluído no gênero clássico/erudito. A variedade de tipos e 

estilos de música é imensa, abrindo espaço para diferentes formas de classificação. 

O repertório encontrado na pesquisa parece ser muito próximo daquele pertencente 

ao que as professoras ouviam na sua infância, seja na família ou na escola. O que toca e 



 74 

sensibiliza são os elementos conhecidos: é um resgate que elas fazem dos repertórios sonoros 

internos. Nas declarações das professoras, é possível reconhecer o repertório que permeava o 

seu ambiente familiar, “em casa escutávamos música clássica e alemã” (Patrícia); “ouvi 

bastante em casa, mas na pré-escola as músicas infantis me chamaram bastante atenção, 

tanto que não parava de cantar o que tinha aprendido” (Joana). Neste sentido, a questão não 

está na disponibilidade dos objetos, no caso, a música, mas na “necessidade cultural”, nas 

disposições que cada um possui em poder usufruir o que de certa forma induz o sujeito, de 

forma inconsciente, a procurar sempre objetos semelhantes contendo códigos que já conhece, 

pois neles se re-conhece, encontra a familiaridade que desperta a identificação, a preferência, 

como é possível verificar no que expressa uma das professoras, “quando penso em música, 

penso em música nativista, nasci escutando esse estilo” (Carolina). Nas palavras de Carolina,  

observa-se o quanto o gênero “nativista” , com o qual teve contato na infância, permeia  a sua 

relação com a música. Ela revela não ter nenhuma experiência formal na área de música. 

Segundo Bourdieu (1974, p. 219), “a relação que um indivíduo mantém com sua cultura 

depende, fundamentalmente, das condições nas quais ele a adquiriu, mormente porque o ato 

de transmissão cultural é, enquanto tal, a atualização exemplar de um certo tipo de relação 

com a cultura”. Harnoncourt (1998, p. 33) reflete sobre as mudanças do nosso hábito de ouvir, 

sobre a necessidade que os indivíduos da sociedade atual apresentam em ouvir repetidamente 

a mesma obra musical. Este hábito é um diferencial em relação a épocas passadas quando isto 

não ocorria. Segundo o autor, “somos como crianças que sempre querem ouvir de novo a 

mesma fábula, pois se lembram de certos trechos bonitos que guardam na memória quando os 

descobriram pela primeira vez”. 

Toda obra musical, para ser apreciada, impõe ao seu ouvinte a necessidade de 

conhecer certos princípios, ou seja, possuir um mecanismo interno específico que possibilite a 

sua decodificação. Um sujeito desprovido de critérios, de determinados conhecimentos, não 

tem condições de reconhecer e de classificar os diferentes objetos. No caso da música isto se 

refere aos códigos da linguagem musical. De acordo com Bourdieu (1974, p. 213), 

O gosto não passa da arte de estabelecer diferenças, entre o cozido e o cru, entre o 
insípido e o saboroso, mas também entre o estilo clássico e o estilo barroco, entre o 
modo maior e o modo menor. Quando faltam tanto este princípio divisório como a 
arte de aplicá-lo comunicada pela escola, o mundo cultural reduz-se a um caos sem 
delimitações nem diferenças.  

A ausência da percepção estética parece não impulsionar o indivíduo para outras 

dimensões, sejam geográficas ou históricas, restringindo a sua escuta às produções 
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pertencentes ao ambiente que o rodeia. Segundo Lazzarin (1999, p. 82), “assim, se o estilo 

nos é totalmente desconhecido, ele nos é completamente sem significado. O significado 

musical surge dentro da suposição de que as respostas à música são aprendidas socialmente 

pelos ouvintes que cultivam hábitos críticos de prática e audição musical”. Não se trata de 

estabelecer valores em relação aos gêneros musicais, mas sim, de mostrar que a cada estilo 

competem códigos distintos, características próprias e que o conhecimento e domínio destes 

possibilitam o reconhecimento no momento da escuta. Como disse, certa vez, uma aluna 

durante uma aula de música: “eu não sabia que seria possível reconhecer e classificar os 

estilos das obras musicais através da escuta” 24. 

A este respeito Granja (2006, p. 67) afirma: “por meio de uma escuta atenta o 

ouvinte pode ampliar o seu repertório de ‘relações sonoras’ conhecidas. Quanto maior for esse 

repertório melhor será a sua compreensão musical”. Estudos recentes revelam que é possível 

apreender música, musicalizar o sujeito por meio da escuta musical (BIGAND, 2005). Para 

Harnoncourt (1998, p. 33), “o domínio técnico da música por si só não é suficiente”. O autor 

considera a importância da aprendizagem de linguagens e estilos musicais diversificados, o 

que poderia resultar em um ouvinte mais flexível. Segundo ele (1998, p. 33), “como 

conseqüência lógica, a separação entre “música popular” e “música séria”, assim como entre a 

música e seu tempo, desaparecerá, e a vida cultural irá encontrar novamente sua unidade. Este 

deveria ser o objetivo da educação musical em nosso tempo”. 

Ao trabalhar com música está se lidando com um conhecimento específico, com 

propriedades intrínsecas ao campo da música, como a linguagem musical, um sistema de 

signos sonoros, que é intransferível para outras linguagens. Penetrar no universo sonoro em 

sua total dimensão exige determinada disposição interior, requer conhecimento prévio. A 

interpretação e a escuta de uma determinada obra com os códigos inadequados gera 

desconforto e desinteresse porque a identificação e a conexão não se estabelecem. Isto explica 

as reações adversas que certas obras musicais podem suscitar inicialmente ao serem 

apresentadas a sujeitos não familiarizados com um determinado estilo. 

De acordo com Henry Barraud (1975, p. 14) “existe, portanto, um mínimo de 

iniciação à técnica de uma Arte, na ausência do qual não há possibilidade, para um amador, de 

atingir uma cultura autêntica. Mas não é preciso fazer disso um fantasma”. O autor considera 

que a habilidade da compreensão musical é possível, para ele “tudo o que é necessário 

conhecer sobre aquilo de que é feita a música pode ser explicado a qualquer um, sem que em 

                                                 
24 Aluna do Curso de Artes/Visuais da FURB, durante a disciplina de História da Música. 
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nenhum momento seja preciso pronunciar ou escrever o menor termo que não pertença ao 

vocabulário de todos”. Portanto, a ausência do domínio da terminologia específica não 

impede o indivíduo de assimilar e apreciar a música. 

A competência artística se define pelo conhecimento dos sistemas de classificação 

que permitem a identificação dos princípios de divisão, isto é, dos estilos que constituem o 

universo artístico (BOURDIEU e DARBEL, 2003). Este conhecimento possibilita o 

reconhecimento, bem como, estabelecer a diferenciação entre os objetos do cotidiano ou 

“objetos naturais” e os objetos de arte ou “objetos elaborados”, segundo ele, “a classe dos 

objetos de arte seria definida pelo fato de que exige uma percepção guiada por uma intenção 

propriamente estética, ou seja, percepção de sua forma muito mais do que de sua função” 

(BOURDIEU, 1974, p. 270). Segundo autor, a capacidade para assimilar novos códigos é 

indiscutível, apenas demanda tempo. 

A transformação dos instrumentos de produção artística precede necessariamente a 
transformação dos instrumentos de percepção artística; ora, a transformação dos 
modos de percepção só pode ser operada de forma                                                                                                                         
lenta, já que se trata de desenraizar um tipo de competência artística (...) para ser 
substituído por outro, por um novo processo de interiorização, necessariamente, 
longo e difícil. (BOURDIEU, 2003, p. 77). 

Em relação à experiência estética Swanwick (1979 Apud SWANWICK, 2003, p. 22) 

diz: “o cume da experiência estética é escalado somente quando a obra se relaciona 

fortemente com as estruturas de nossa experiência individual, quando ela clama por uma nova 

maneira de organizar os esquemas, os traços, os eventos vividos anteriormente”. 

Entende-se que, uma vez que todos os aspectos culturais são adquiridos, aprendidos, 

seja possível resgatar, ao menos parcialmente, conhecimentos e habilidades para trabalhar 

com a música de uma forma mais aprofundada. Este, no entanto, é um processo que demanda 

certo tempo além da necessidade de referências e orientação adequadas. 

4.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICO-MUSICAIS: CANTO E TOCO O QUE ME TOCA 

O que se verifica na prática do consumo cultural das professoras reencontra-se nas 

atividades e modos de lidar com a música em sala de aula. Após a análise isolada de 

determinados aspectos, faz-se necessário reagrupá-los para compreender-se o todo.  
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Retoma-se o repertório e a forma como a música é apresentada aos educandos. Estes 

dois componentes são determinantes para que a presença da música possa, de fato, contribuir 

para a ampliação do conhecimento do indivíduo (JOLY, 2003). Entende-se que, mais do que o 

objeto em si, no caso da música escolhida, a aula depende da forma que ela será abordada e 

desenvolvida. 

Mesmo que o grupo de professoras analisado não tem como propósito dar aula de 

música25 , mas sim, inserir a música nas suas diferentes atividades cotidianas, considera-se 

importante haver uma reflexão sobre estas ações, na maneira de utilizar a música. 

Partindo do princípio que música também é conhecimento, esta abordagem estará 

sempre privilegiando os aspectos e conceitos musicais em todos os exemplos que serão 

trabalhados, desde a mais singela canção folclórica à apreciação musical de obras do 

repertório erudito. Teoricamente, é possível extrair os elementos musicais e trazê-los para o 

campo da análise musical (teórica, funcional, estética), ou seja, do conhecimento musical, a 

partir de qualquer exemplo ou tipo de música. Entende-se que atividades musicais podem ser 

desenvolvidas a partir de músicas de diferentes estilos e gêneros, segundo suas estruturas e 

características, em que as escolhas deste repertório respeitam as condições e situações dos 

alunos. Ao se falar em repertório, considera-se em especial a escuta musical, uma vez que, 

nem sempre é possível tocar, ou seja, executar música com todos os alunos. Acredita-se, que a 

diversidade proporcione um contato com os diferentes ‘sotaques’ musicais (SWANWICK, 

2003), favorecendo um conhecimento musical mais amplo. 

Encontraram-se na literatura específica, autores que discutem a formação e a prática 

musical de professores que possuem pouca ou nenhuma formação na área de música 

(BELLOCHIO, 2003; BEAUMONT, 2004; BEYER, 2003; FIGUEIREDO, 2004; JOLY, 

2003; SPANAVELLO, 2005; SOUZA et al, 2002). 

 Beaumont (2004, p. 52), em seu estudo sobre as interfaces entre saberes e práticas 

musicais de professores verifica que “os saberes adquiridos nos anos escolares e na vivência 

familiar, no que se refere às concepções que possuem de e sobre Música, bem como sobre seu 

ensino, são mobilizados em seus trabalhos escolares”. Bellochio (2003), ao relatar sua 

experiência na UFSM, também observa o modo como a vivência alicerça a prática e as 

concepções dos professores. Conforme a autora (2003, p. 131): 

                                                 
25 Pressupõe-se que uma aula de música contemple determinados aspectos: a) execução - prática vocal e 
instrumental; incluindo-se a reprodução e a improvisação; b) apreciação – disposição estética; reflexão. 
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Valorizo a memória das alunas em torno de vivências e saberes sobre música já 
internalizados, solicitando, na primeira aula, que esses sejam registrados por 
escrito. Com dados decorrentes, tais como “minha experiência musical é de 
banheiro... sou movida a música, mas nunca paro para ouvi-la” (Juliana, 1997), 
problematizamos a presença e a significação da música na vida das pessoas, seja 
fora da escola ou dentro dela. 

O artigo de Beyer (2003) retrata a realidade que se apresenta em relação aos 

professores da EI e a maneira como estes trabalham com a música. Em uma pesquisa recente 

realizada por Spanavello (2005) com professores unidocentes, egressos do curso de pedagogia 

da UFSM, que têm a música em sua grade, é possível observar como as experiências de vida 

dos sujeitos permeiam suas práticas em sala de aula. 

Figueiredo (2003, p. 2), em seu trabalho sobre formação musical, presente em cursos 

de Pedagogia afirma: “experiências indicam que a partir de uma formação adequada os 

generalistas podem desenvolver habilidades para contribuir com o desenvolvimento da 

criança”. Para este autor a problemática se encontra na definição do que vem a ser apropriado 

para formação deste professor. Souza et al (2002) em seu livro “O que faz a música na sala de 

aula” apresentam um estudo detalhado sobre a situação da música na escola brasileira. Em seu 

estudo as autoras abordam importantes aspectos pertinentes a esta pesquisa. (A configuração 

da música na escola e a relação que as professoras estabelecem com a música que ensinam). 

É possível remeter certas observações, nos estudos destes autores, à questão do 

habitus. Verifica-se que a princípio, o professor, sem formação em música, apóia-se 

fundamentalmente no conhecimento empírico e que a sua prática é permeada de saberes 

adquiridos por meio da educação difusa. 

A leitura de trabalhos que discutem o pensamento e as concepções de professores 

especialistas, no sentido de compreender suas ações musicais a partir da reflexão sobre as 

práticas observadas, também auxiliou na análise deste tópico (BEINECKE, 2001; DEL BEN, 

2001; LOURO e ARÓSTEGUI, 2003; SCHROEDER, 2003). 

Louro e Aróstegui (2003) enfocam conceitos de educação e música a partir das 

narrativas de professores de instrumento. O fio condutor da pesquisa se encontra nas falas dos 

professores entrevistados. A pesquisa procura levar em consideração os conhecimentos e 

aprendizagens anteriores além de reconhecer o ambiente e as circunstâncias nas quais os 

agentes atuam. Os autores ressaltam que na abordagem crítica de educação enfatiza-se o 

diálogo, a participação e a valorização dos estudantes. 

O estudo de Beinecke (2001) analisa as práticas de professores, embasado em 

conceitos de Schön e Elbaz. Em sua conclusão a autora afirma, 
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entendo ser necessária a realização de novas investigações sobre os conhecimentos 
práticos dos professores, focalizando outras temáticas, como os seus dilemas 
pessoais e profissionais, a gênese e os processos de construção dos conhecimentos 
práticos e as suas implicações na formação de professores de música. 

Mesmo referindo-se ao professor de música, considera-se que o mesmo princípio se 

valida para o professor não especialista. 

No estudo de Del Ben (2001) a abordagem se encontra na fenomenologia social de 

Schütz; o grupo investigado se compõe de professoras de música que atuam no EF. A autora 

se refere aos constructos (um conjunto de concepções que sustentam a forma de conceber e 

concretizar a educação musical). Em seus resultados ela apresenta certas propriedades do 

campo da Educação Musical que poderão auxiliar nas reflexões sobre o status 

epistemológicos desta área quanto conhecimento. 

Schroeder (2003), em sua análise sobre a abordagem epistemológica da educação 

musical, constata uma série de padrões e crenças em aspectos considerados básicos, 

enraizadas nos profissionais do campo da educação musical, desveladas pelas práticas dos 

mesmos, por exemplo, educar o ouvido, como pressuposto para uma melhor internalização da 

linguagem musical. O que se considera relevante na análise da autora é sua preocupação em 

relação à falta de questionamentos do profissional em relação à própria prática: “essas 

questões, tratadas aqui de maneira um tanto rápida, são apenas alguns exemplos do quanto 

determinadas concepções vão passando pelos educadores sem maiores questionamentos, 

muitas vezes levando a uma estagnação do pensamento educacional musical” (SCHROEDER 

(2003, p. 521).  

Nesta pesquisa, para se detalhar mais sobre esta perspectiva, analisam-se os dados 

referentes a três questões, a saber: a) quando e como utiliza a música na prática em sala de 

aula; b) qual o significado da música na escola; (do primeiro questionário); e, c) descrição de 

uma atividade em que se utiliza a música; (da segunda coleta de dados). As questões ‘a’ e ‘c’, 

em alguns casos, se complementam e são analisadas de forma conjunta. 

Nas declarações das professoras sobre o significado da música na escola e nos 

relatos sobre a presença da música na prática pedagógica, observa-se a diversidade de funções 

e papéis que são atribuídos à música na escola, sendo que, a maioria das respostas contempla 

mais de um aspecto (Apêndice H). Verifica-se que as práticas variam entre o que Alan 

Merriam (1964) designa de “usos e funções”. Segundo o autor, os usos e funções da música 

representam uma das questões mais importantes na etnomusicologia. Ele salienta, no entanto, 

a diferença de significado existente entre o sentido de “usos” e “funções”: “o ‘uso’, então, se 
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refere à situação na qual a música é aplicada em ações humanas; a ‘função’ diz respeito às 

razões para o seu emprego e, particularmente, os propósitos maiores de sua utilização” 

(MERRIAM, 1964, p. 209). Estes conceitos, portanto, são trazidos da antropologia para 

dentro das análises em educação musical. Hummes (2004) discute as concepções de Merriam 

(1964), sobre as funções da música na sociedade, apresentando as dez categorias propostas 

pelo autor. A autora considera a temática fundamental para os cursos de formação de 

professores e em seu estudo avalia o status do ensino de música na escola, na ação dos 

educadores musicais, para tanto, investiga os espaços que a música ocupa na sociedade e na 

escola, além de apresentar uma revisão bibliográfica sobre autores que discutem a função da 

música na escola. Na revisão desta pesquisa destaca-se, (MERRIAN, 1964; TOURINHO, 

1993; FUKS, 1991; OLIVEIRA, 1993; SOUZA et al, 2002; HUMMES, 2004).  

Utilizam-se, portanto, as categorias como fio condutor e procura-se estabelecer a 

relação entre as mesmas e a trajetória das agentes. As categorias, aqui designadas como 

funções, foram construídas a partir das incidências encontradas no material empírico e com 

base nos estudos de Merriam (1964) e de Souza et al (2002), a saber: 1) função de promover o 

desenvolvimento de outras disciplinas; 2) função terapêutica; 3) função de prazer, 

divertimento e lazer; 4) função de garantir determinadas práticas sociais, valores e tradições 

culturais; 5) função de manter o controle. Em alguns casos, as funções identificadas nas 

afirmações das professoras, podem atender a mais itens, simultaneamente. Optou-se, então, 

por aquele que foi ressaltado, de uma forma ou outra, nas demais respostas das professoras. 

4.2.1 Função de promover o desenvolvimento de outras disciplinas 

As professoras referem-se à música como recurso pedagógico, um meio de 

introduzir novas temáticas. Verifica-se nas respostas obtidas, que esta é a função que aparece 

com maior freqüência.  

Assim, pode-se relacionar a resposta de Beatriz, que mencionou nunca ter 

freqüentado um concerto e não costuma ouvir música em casa, à questão, de como e quando 

ela utiliza a música em suas aulas, ”freqüentemente e como recurso pedagógico”, às poucas 

referências musicais que ela possui, citadas anteriormente. Ela confirma isto no relatório de 

avaliação, “eu até levava música para a sala, vários ritmos, mas não parava para OUVIR a 

música. Estamos muito acostumadas a ver a música só como um treino para as datas 

comemorativas, letras com objetivo de “formar” o indivíduo, música prontas e acabadas”. 



 81 

Considera-se que a ausência do hábito da escuta musical tenha contribuído para uma 

disposição orientada primordialmente para a funcionalidade. 

Na resposta da professora Fabíola, verifica-se predominantemente o uso da música 

como recurso pedagógico: “na minha prática a música é usada o tempo todo, usamos a 

música como atividade pedagógica, para relaxar”. Ela cita que o local onde se deu o 

primeiro contato com a música, “na escola, com música infantil” e se refere ao repertório que 

costuma utilizar com seus alunos, “canções infantis e folclóricas”. Sobre sua lembrança mais 

significativa em relação à música ela escreve: “dos meus tempos de infância com as músicas 

da Xuxa, que eu amava”. Ao que parece, para Fabíola, o referencial do universo infantil 

continua presente.  

A professora Joana utiliza a música “como um instrumento antes de registrar a 

atividade, como momento de cantar para incentivar a criança a realizar algo”. Em suas 

lembranças, ela traz a marca de sua professora do jardim de infância: “na pré-escola, pois a 

professora introduziu a música com muita vontade e conseguiu fazer com que todos 

participassem”. A atitude daquela professora parece se refletir até hoje no modo de Joana 

conduzir suas atividades musicais, voltadas para o incentivo e o estímulo de outras tarefas. 

Para a professora Lúcia, o significado da música na escola é “um recurso que deve 

estar presente no cotidiano escolar constantemente”. Em suas lembranças, sobre os primeiros 

contatos musicais ela se refere à canção “Sambalelê”, que a professora ensinou e da 

apresentação desta música para os pais. A música, em seu tempo de escola, tinha como 

principal função, atender às festividades. Nas atividades por ela mencionadas, a música parece 

preencher todos os espaços e é utilizada para apresentar ou introduzir novas temáticas. 

Segundo Lúcia, “quando a música está relacionada especificamente ao projeto que quero 

iniciar, utilizo a música como recurso para apresentar o projeto à turma. Questiono as 

crianças sobre o que a música fala, até chegarmos ao tema (assunto) que será trabalhado no 

projeto. Também utilizo para “passar o tempo”, por exemplo, quando faltam cinco minutos 

para o lanche, então cantamos para esperar esse momento (o do lanche). (...)” 

Da mesma forma, as professoras Graça e Rosa utilizam a música com a função de 

atender outras disciplinas: “no dia-a-dia, as músicas são parte de cada projeto desenvolvido 

com as crianças” (Graça); “em momentos que a uso para os conteúdos da aula ou em 

momentos que sugerem a música” (Rosa).  

Para a professora Maria, a música além de auxiliar no entendimento de conceitos, 

desempenha a função da comunicação interpessoal. Segundo ela, “diariamente cantamos para 
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nos cumprimentarmos. As músicas também servem para ilustrar e ajudar a criança a 

compreender alguns conceitos” (Maria). 

4.2.2 Função terapêutica  

A função terapêutica atribuída à música pelas professoras é a segunda mais 

observada. Nesta concepção, a música tem poderes vitais, de cura, de aliviar tensões e 

angústias, de contribuir na formação integral da criança, além da capacidade de gerar 

concentração. A influência da música sobre o ser humano, seja como desencadeadora de 

sensações ou de estímulo para movimentos externo é objeto de investigação em diferentes 

autores (GAINZA, 1988; HARNONCOURT, 1988; MERRIAM, 1964; SEKEFF, 2002). No 

estudo de Souza et al (2002, p. 58), esta foi a categoria de maior freqüência encontrada. 

Segundo as autoras, “foi comum o argumento de que a música é importante porque acalma, 

relaxa, libera e tranqüiliza os alunos, principalmente aqueles com problemas emocionais, 

podendo propiciar a integração e harmonização do aluno no grupo. Essas justificativas 

parecem enfatizar a função terapêutica da música”. 

Assim, verifica-se que, para a professora Graça, “criança sem música, é como uma 

planta sem água. FALTA VIDA”.  A questão “vital” a que Graça se refere e que pode ser 

relacionada a aspectos corpóreos, transparece em outros momentos como, por exemplo, ao 

dizer que o seu primeiro critério, nas escolhas dos repertórios, é a expressão corporal e ao 

enfatizar, no seu relato de atividade musical, “que as crianças possam estar em constante 

movimento”. Observa-se que as lembranças musicais de Graça estão ancoradas nas 

brincadeiras de dublagem das músicas de programas infantis da TV, em companhia de suas 

amigas. De acordo com Bourdieu (1983a, p. 123), “as experiências musicais estão enraizadas 

na experiência corporal mais primitiva”. 

A professora Carolina entende que a música é “com certeza importantíssima, penso 

que a música em um bálsamo para nossa alma. / Para relaxamento, boas vindas e 

homenagens”. Nos depoimentos das professoras, chama a atenção que, em dez situações 

diferentes a música é utilizada “para relaxar” ou como “relaxamento”, como um fenômeno 

que causa efeitos no ser humano, o mesmo já tendo sido observado em relação à escuta 

musical. Segundo Gainza (1988, p. 22), “a música e o som, enquanto energias estimulam o 

movimento interno e externo no homem; impulsionam-no à ação e promovem nele uma 

multiplicidade de condutas de diferentes qualidades e grau”. Entre as funções estabelecidas 
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por Merriam (1964), encontra-se a “função de reação física” que, segundo Hummes, o autor 

apresenta: 

com alguma hesitação, pois para ele, é questionável se a resposta física pode ou 
deve ser listada no que é essencialmente um grupo de funções sociais. Entretanto, o 
fato de que a música extrai resposta física é claramente mostrado em seu uso na 
sociedade humana, embora as respostas possam ser moldadas por convenções 
culturais. (MERRIAM, Apud HUMMES, 2004, p. 19). 

Nos dizeres da professora Natália, esta função é enfatizada: “através da música a 

criança expressa as suas angústias, alegrias, relaxa e também ajuda na construção do seu 

conhecimento e aprendizagem. / Ao iniciar as atividades ouvimos músicas de relaxamento e 

para dormir sempre ouvimos músicas que envolvam instrumentos, imitando os sons da 

natureza”. De acordo com Gainza (1988, p. 24), “a conduta musical é complexa, uma vez que 

expressa os diferentes aspectos ou elementos que concernem tanto ao objeto (música), como 

ao sujeito (homem). Além disso, é heterogênea, pois comporta um constante jogo entre os 

atributos ou características do objeto, do sujeito e do objeto internalizado”. Observa-se que a 

professora Natália valoriza a propriedade da música para desencadear determinadas sensações 

e respostas físicas. 

Nas palavras da professora Ingrid a questão do “relaxar” também chama atenção. 

Em seu relato de atividade com música ela diz: “para fazer relaxamento, para cantar, brincar 

e apresentar com as crianças”. E sobre o significado da musica na escola: “tem o ditado: 

‘quem canta seus males espanta’. Acredito que, abrir este espaço para as crianças elas se 

desenvolvem melhor em relação a sua expressão oral e até mesmo corporal, pois trabalha os 

movimentos enquanto cantamos”. 

Com relação ao movimento desencadeado pela música, Harnoncourt (1998, p. 23) se 

expressa de seguinte modo: “basta observarmos pessoas ouvindo música, para perceber o 

quanto ela incita ao movimento; ficar sentado imóvel exige realmente uma concentração 

defensiva. Cada movimento pode intensificar-se até chegar ao êxtase”. 

4.2.3 Função de prazer, divertimento e lazer 

A música utilizada com esta finalidade se observa como a terceira função mais 

mencionada pelas professoras. Nesta ótica, a música é apenas entretenimento e alegria, com o 

objetivo de divertir os alunos. A música compreendida como desencadeadora da alegria e da 
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diversão é uma questão já observada na prática e em pesquisas exploratórias26 e, recorrente 

nos dados desta investigação.  

Assim, a professora Olga diz: “música para divertir, dançar, [nas] atividades 

festivas. / A música serve para divertir, socializar-se, para desinibir a criança, além da 

importância do movimento, a dicção”. Possivelmente, a função de divertir, enfatizada por 

Olga, possa ser atribuída ao modo e ao tipo de contato, com a música na infância. Em seus 

relatos, ela se refere ao rádio, sempre sintonizado na estação local, transmitindo música 

sertaneja. Aparentemente, este fato permanece na memória de Olga como algo prazeroso, uma 

sensação de bem-estar. A música sertaneja permeia toda a sua relação com a música e é 

mencionada por Olga em diferentes situações, como um dos gêneros preferidos de sua escuta 

musical cotidiana e no seu repertório utilizado em sala de aula. 

No caso da professora Elisa, é possível estabelecer um vínculo entre os seus 

primeiros contatos com a música e suas práticas educativo-musicais. Para Elisa, a “música na 

escola de educação infantil é vida e alegria. Nos diversos e diferentes momentos seja para 

relaxar, para cantar, para brincar, para chamar atenção da turma para algo e simplesmente 

para curtir”. De acordo com o seu relato, a sua iniciação com a música ocorreu por 

intermédio das canções infantis, no caso da cultura alemã: “Foi em casa com meus pais, 

músicas alemãs: ‘Hoppe, hoppe, Reiter’, eram músicas acompanhadas de movimento, muito 

contato com o corpo”. Observa-se que, para Elisa, a música está inserida nas diferentes 

atividades voltadas para o lúdico, para a brincadeira, para o relaxamento, de certo modo 

semelhantes às canções que lhe foram tão prazerosas na infância. Apesar da lembrança 

negativa em relação à música na escola por ela relatada27 (Uma lembrança um tanto 

negativa...), ao que parece para Elisa a experiência primeira vivenciada no ambiente familiar 

prevalece.  

No relato da atividade musical desta professora, observa-se certo destaque para 

elementos musicais: “forte, fraco, grave, agudo, rápido, devagar”. De acordo com o 

depoimento de Elisa, durante o módulo de Música, a escola onde ela atua desenvolve um 

projeto de música com os professores da educação infantil, orientado por um professor 

especialista na área de música. Nesses encontros semanais, são desenvolvidas práticas 

musicais e atividades relacionadas à música que, posteriormente, cada professor poderá 

realizar com o seu grupo de alunos. É possível dizer que estas iniciativas surtem efeito. Toda 

                                                 
26 Questionários aplicados em cursos ministrados e citados na introdução. 
27 O relato faz parte das lembranças e se encontra no capítulo anterior. 
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a atuação de Elisa durante o curso foi diferenciada, demonstrando que já incorporou 

determinados conhecimentos musicais. 

A este respeito, Spanavello (2005, p. 16) diz: “entendo que o processo de construção 

do conhecimento acontece, entretanto, antes, durante e após experiências da formação inicial, 

pois, as estruturas cognitivas do sujeito desenvolvem-se desde os primeiros estímulos 

recebidos e internalizados em esquemas de ação”. 

Para a professora Patrícia, a alegria proporcionada pela música também é um 

elemento significativo: “Em primeiro lugar a alegria, a descontração visando ao 

desenvolvimento da memória auditiva, o raciocínio, a expressão oral e corporal”. 

Da mesma forma, a professora Ana define o significado da música na escola como 

“alegria, harmonia”. Sobre questões relativas à prática musical em sala de aula, Ana afirma: 

“gosto de cantar com os alunos, eles gostam também de música de roda”. Os gêneros de 

música que ela utiliza em suas aulas são as canções infantis e em seu relato de trabalho, para 

descrever uma situação em que utiliza a música, consta: “nas homenagens da escola, ou 

quando eles levam CD para ouvir com os amigos”. Ela diz que seu primeiro contato com a 

música foi por meio das “músicas infantis”, e é o que faz com os seus alunos. Ao se comparar 

este relato com os dados referentes à situação da música que Ana viveu em seu tempo de 

escola, é possível observar a semelhança dos fatos: a música acontecia apenas nas datas 

comemorativas e nas festividades. Portanto, Ana reproduz em sua prática a situação 

experimentada na vida escolar. Ela não possui nenhuma lembrança significativa em relação à 

música, seu universo musical se restringe às canções infantis que foram o seu primeiro 

referencial.  Aparentemente, os demais estilos lhe são distantes ou não fazem parte de seu 

mundo interno. Verifica-se que Ana não especificou a sua experiência ou conhecimentos em 

música. 

 De acordo com Bourdieu (1974, p. 209), as atitudes e ações do sujeito são 

orientadas pelo seu habitus:  

De fato, pode-se supor que cada sujeito deve ao tipo de aprendizagem escolar que 
recebeu um conjunto de esquemas fundamentais, profundamente interiorizados, que 
servem de princípio de seleção no tocante às aquisições ulteriores de esquemas, de 
modo que o sistema dos esquemas segundo os quais organiza-se o pensamento 
deste sujeito deriva sua especificidade não apenas da natureza dos esquemas 
constitutivos e do nível de consciência (conseqüência) com que estes são utilizados 
e do nível de consciência em que operam. É claro, tais propriedades encontram-se 
ligadas às condições de aquisição dos esquemas intelectuais mais fundamentais. 
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É o que se observa no relatório de avaliação da professora Carolina, “o método 

escolar mais freqüente [atualmente] ainda está muito ligado aos métodos do século XIX, com 

práticas tecnicistas e românticas. Isso porque nós, educadoras, somos modelo daquilo que 

vivemos e as experiências escolares que tivemos e continuamos tendo, levamos para nossa 

prática. E as crianças com quem trabalhamos se baseiam a partir daquilo que fazemos e 

dizemos”. 

Igualmente, a valorização da música na instituição escolar acionada pelo professor 

está diretamente relacionada com o seu capital social28, das relações estabelecidas por ele no 

campo, quer seja da arte, da educação e do ambiente social no qual a instituição está inserida. 

Ou seja, o reconhecimento de seu trabalho na escola, o espaço que suas idéias e inovações 

podem vir a ocupar, é proporcional ao seu capital social. Os efeitos e as relações por ele 

estabelecidas são equivalentes à sua possibilidade de mobilizar, ou não, o capital de um grupo 

(influências, acessos etc.), o conjunto de recursos atuais ou potenciais, ligados à sua rede de 

relações, aos grupos a que pertence. A rede de relações não é um dado natural, é produto do 

trabalho de instauração e manutenção, de estratégias de investimento social consciente ou 

inconsciente, um aspecto para ser cultivado. 

4.2.4 Função de garantir determinadas práticas sociais, valores e tradições culturais 

Outras descrições e relatos inserem-se nesta quarta categoria, a citada com menor 

freqüência pelas professoras. Atribui-se esta função à música utilizada nas homenagens 

cívicas e àquela utilizada para enfatizar condutas sociais, além das práticas musicais que 

visam transmitir aspectos e elementos referentes à cultura. Embora, em duas das citações 

(Patrícia, Rosa), possam se considerar, de forma subliminar, uma intenção em transmitir 

valores estéticos, o que resultaria em uma nova categoria, optou-se por incluí-las nesta 

função. 

Na opinião da professora Daniela a música na escola tem como significado “brincar, 

resgate de costumes antigos como brincar de roda”.  A importância que Daniela atribui ao 

resgate dos costumes antigos se verifica no registro sobre o seu primeiro contato com a 

música: “brincadeiras de roda”, que ela reproduz em sua prática com as crianças: “cantigas 

e brincadeiras cantadas integradas nas atividades diárias”.  

                                                 
28 Capital social: “fundamentos de efeitos sociais” que extrapolam as questões materiais, os bens e propriedades 
pertencentes ao sujeito (BOURDIEU, 1988). 
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A professora Patrícia, ao responder como e quando usa a música diz: “oferecendo e 

incentivando as educadoras a cantar e escutar música com as crianças”. Patrícia, que exerce 

a função de orientadora educacional, possui algumas noções na área de música. Observa-se, 

que além do incentivo à prática do canto, menciona a escuta musical, visto que, este era um 

hábito freqüente em seu ambiente familiar, “em casa escutávamos música clássica e alemã”. 

Verifica-se que ouvir música faz parte da rotina pessoal de Patrícia, em todos os momentos do 

dia, e que ela cita gêneros e estilos diversificados (música regional, clássica/ erudita, 

religiosa). Esta diversificação de gêneros e estilos musicais também está presente em suas 

atividades em sala de aula. 

Segundo a professora Rosa, o significado da música na escola “é educação para a 

arte, o movimento, o som, expressão, alegria” e no seu relato sobre uma atividade com 

música consta: “aulas de Artes: cada aluno tem uma flauta. Eles aprendem a tocar.” No 

caso, trata-se de alunos de 1a e 2a. séries do EF e subentende-se que haja um professor 

especialista em Artes.  

Em relação à questão estética, Sekeff (2002, p. 118) afirma: 

se deixarmos de fazer uso das dimensões estética  e emocional que a prática 
musical integra, teremos como resultado, particularmente hoje com a invasão da 
tecnologia nas escolas, uma possível limitação do educando a um neotecnicismo 
muito mais voltado às forças do mercado que às pessoas e às comunidades. 

4.2.5 Função de manter o controle 

Mesmo que de forma velada, a música ainda é utilizada como instrumento de 

disciplinamento e controle em sala de aula (FUKS, 1991), como é possível verificar nas 

declarações das professoras: “utilizo a música em diversas situações: para fazer a roda de 

conversa, contar histórias, brincar, fazer trem para irmos ao parque, no lanche, fila, 

festividades, quando a turma está agitada...” (Ingrid); “Também uso para ‘passar o 

tempo’por exemplo, quando faltam 5 minutos para o lanche então cantamos para esperar 

esse momento” (Lúcia). 

O cenário investigado permite dizer que existe compatibilidade entre o significado 

atribuído à música na escola, pelas professoras e as suas práticas. Este aspecto já foi 

verificado por Souza et al (2002, p. 97) “há uma relação muito próxima entre as justificativas 

fornecidas pelas professoras quanto à importância da música como disciplina curricular e 

aquilo que elas concretizam em sala de aula em termos de educação musical”. 
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É possível verificar que quanto mais oportunidades de contato com a música na 

infância, tanto maior a diversificação dos gêneros musicais utilizados, como é o caso das 

professoras, Patrícia, Elisa e Natália que na infância, tiveram uma relação com a música um 

pouco diferenciada das demais professoras. Nos seus depoimentos sobre a vivência musical 

no ambiente familiar, transparece que a música parece ter sido mais valorizada. Em suas 

práticas, estas professoras utilizam uma maior diversificação de gêneros musicais, bem como, 

citam a utilização da música instrumental, deduzindo-se a realização da apreciação musical, 

prática não observada nas demais professoras. 

Assim, a análise das práticas e do significado da música na escola sob a ótica 

antropológica permite a elucidação de determinados aspectos, desvela o modo do uso da 

música, ou seja, as suas funcionalidades. Porém, este meio de investigação, não explicita o 

porquê de o agente agir deste modo. Segundo Bourdieu (1983, p. 60), “o objetivismo 

metódico, que constitui um momento necessário de toda pesquisa, a título de instrumento de 

ruptura com a experiência primeira e da construção das relações objetivas, exige sua própria 

superação”. No entanto, para a efetuação de uma análise mais ampla, que permita 

compreender o porquê de determinadas ações, é preciso retornar ao habitus e investigar a base 

onde as práticas e os significados se constituíram. Para este autor, “nesta lógica, a prática 

poderia ser definida como o resultado do aparecimento de um habitus, sinal incorporado de 

uma trajetória social, [...]” (BOURDIEU, 1983a, p. 45).  

O que pode ser dito, então, é que as escolhas se encontram pré-inscritas nos 

indivíduos, ou melhor, não são escolhas arbitrárias. Tanto os significados de música quanto as 

práticas musicais desenvolvidas por estes agentes, estão basicamente voltadas para as 

questões funcionais e que as professoras praticamente não se referem à escuta musical 

“desinteressada”, onde se escuta apenas por deleite. A disposição estética voltada para a 

funcionalidade, em detrimento da percepção voltada para a forma, se apresenta na maneira 

como procedem em suas atividades musicais: canções cantadas de forma pouco expressivas 

muitas vezes acompanhadas de gestos estereotipados, comandados pela letra da música, sem 

contemplar aspectos musicais ou estéticos. As poucas menções da escuta musical e da 

apreciação musical revelam que, aqui, a música não é tratada como linguagem expressiva, 

como objeto de arte, como algo que possa ser apreciado esteticamente. Neste caso, não se 

trata de educação musical ou de ensino de música, mas sim do manuseio da música como uma 

ferramenta para fins diversos, um recurso. Segundo Souza et al (2002, p. 66), 
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Esse tratamento funcionalista que a música recebe na escola acaba sendo entendido 
pela maioria das pessoas como um fim único, revelando uma visão utilitarista da 
música. Em nenhuma dessas situações a música é tratada como foco de estudo. 
Nessas circunstâncias a criança não aprenderá música, não aprenderá a aprender a 
música. 

Bourdieu (1987) considera que a disposição estética pode-se apresentar sob duas 

instâncias: uma voltada para aspectos funcionais, que reconhecem apenas a função daquele 

objeto, a sua utilidade para algo. A outra instância se encontra na percepção da forma, que 

invariavelmente pressupõe o conhecimento dos códigos de classificação específico do objeto 

ou obra, que habilitam o indivíduo para esta identificação. Segundo o autor, o funcionalismo 

realista não reconhece os princípios da apreciação estética da forma, apenas a função, a 

aplicação imediata voltada para o ‘fazer’, bem como não reconhece a fruição, a apreciação 

pelo prazer de ouvir. De acordo com Bourdieu (1987, p. 58 – tradução da autora): 

A classe das obras de arte – parcela dos objetos criados pelo homem que em sua 
totalidade se sobrepõe aos demais objetos presentes na natureza – destaca-se 
portanto, pela reivindicação, puramente estética, isto é,  serem reconhecidos em 
suas  FORMAS, que prevalecem sobre suas FUNÇÕES.  

Souza (1997, p. 40) considera que “a cotidianidade estaria assim, no lado oposto da 

experiência crítico-artística”. A autora comenta sobre a experiência estética que é impregnada 

pela influência da família. 

Sabemos que a maior parte de nossas experiências estéticas fazemos no dia a dia 
através de imagens diárias, livros, jornais, televisão, nas ruas, etc. e não em 
momentos especiais ou através da obra de arte consagrada, museus ou em concertos 
especiais. Ou seja, a experiência estética não é predominantemente impregnada 
pela aula, mas pela influência da família, do ambiente sonoro e da mídia, sobretudo 
no que se refere à sua função e efeitos. (SOUZA, 1997, p. 40).  

A “necessidade cultural” está relacionada ao habitus e ao capital cultural, ou seja, 

intimamente vinculada às circunstâncias de vida do indivíduo. Bourdieu e Saint-Martin (1983, 

p. 87) esclarecem esta questão ao dizer, “a disposição estética só se constitui numa 

experiência do mundo liberada da urgência e na prática de atividades que tenham nelas 

mesmas sua finalidade, como os exercícios de escola ou de contemplação das obras de arte”. 

Com relação à liberação das urgências, e de certa forma, das necessidades básicas, 

para que outras necessidades possam se instalar, é possível transmutar a questão para o 

cotidiano da escola, onde as urgências se apresentam no cumprimento de tarefas, domínio de 

conteúdos etc., atividades que parecem preencher todo o tempo. Ao que parece, existe pouca 
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disponibilidade para a “disposição desinteressada”, no caso da música, para o “escutar”, pois, 

não há tempo a perder com “não fazer nada”, é necessário manter os alunos ocupados. Nesta 

ótica, a quantidade de (re) produções está associada ao bom desempenho. Por “disposição 

desinteressada” compreende-se aqui a predisposição em apenas escutar música, isto é, 

envolver-se auditivamente com o objeto sonoro. Segundo Elliot (1997, p.15) “a escuta 

musical é uma forma secreta (ou interna) de conhecimento-em-ação prático”. O autor 

explicita: “durante o ato intencional da escuta de algo, a consciência leva a cabo uma 

reestruturação completa da informação acústica e contextual” (ELLIOT, 1997, p.15 - tradução 

da pesquisadora). Música é uma arte temporal. Para sua fruição e apreciação é necessário “ter 

tempo”, tempo disponível para apenas escutar, apreciar. Possivelmente, seus atributos de 

imaterialidade e temporalidade, são as razões pela qual, tantas vezes a música acaba sendo 

reduzida à funcionalidade, acoplada a ações que a tornam “visível”. De acordo com 

Koellreutter (1995), o tempo apenas é perceptível pela ocorrência dos fatos. 

A verificação do uso quase que único do critério de funcionalidade na prática dos 

professores dos anos iniciais, possivelmente se explique também pelo fato, que desde os 

primórdios, a música exerce determinadas funções na sociedade, podendo se dizer que a 

função está na sua origem (GRANJA, 2006; MERRIAM, 1964). No entanto, é necessário 

deixar claro que a preocupação em relação à estética da mesma forma, acompanha a música 

desde a Antigüidade. As primeiras noções de estética, do conceito de deleite na apreciação 

musical, se encontram em Aristóteles. Apesar de não se aprofundar as questões histórico-

antropológicas, é necessário deixar claro que a preocupação em relação à estética da mesma 

forma, acompanha a música desde a sua origem. 

Bourdieu (1983) ressalta que a apreciação, a fruição da obra de arte, não é uma 

questão de “dom”, algo próprio da natureza humana, mas sim, a conseqüência, de processos 

educacionais, sejam eles difusos ou institucionalizados. Como observou uma das professoras 

no relatório de avaliação, “torna-se importante desfazer a idéia de que a música é só para 

aqueles que são “bons” cantores, ou que precisa ter talento para poder cantar, de acordo 

com o que se espera ser melhor para a sociedade”. (Carolina). Acreditar no “dom” musical é 

tão enganoso quanto afirmar que “a priori” o indivíduo não gosta de tal estilo de música, 

“dom” e gosto são adquiridos. Se ao indivíduo não é dada a oportunidade de entrar em contato 

com determinadas obras, de que forma  poderá conhecê-las? Ou ainda, como poderá tomar 

gosto por elas? 

 Neste sentido, os conceitos de Bourdieu permitiram uma maior compreensão e 

entendimento da questão da fruição da obra de arte, no caso específico, da ausência da escuta 
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e da forma de uso da música: de que as ações dos agentes não são realizadas aleatoriamente. 

Não o fazem porque não conhecem, não conhecem porque ninguém as fez conhecer. 

Ao final desta análise, em que se observa pouca diversificação de gêneros musicais 

em relação ao repertório utilizado e que em suas práticas, as professoras revelam a orientação 

estética voltada para a funcionalidade pode se dizer que, de maneira geral, muito se canta e 

pouco se escuta. 
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5 DE  XUXA  A  SCHÖNBERG 

Nas considerações finais desta investigação, como resposta a uma das perguntas 

iniciais, é possível dizer que o professor, que não teve oportunidade de uma formação na área 

de música, tem poucas referências para desenvolver o seu trabalho e que a sua prática 

musical, se encontra fundada nas experiências adquiridas em sua trajetória pessoal. 

A aproximação com os conceitos elaborados por Bourdieu e utilizados nesta 

pesquisa, fez compreender o porquê de determinadas práticas pedagógicas.  

As análises das trajetórias musicais das professoras, que permitiram a aproximação 

com seus habitus, em muitos casos, mostram que os primeiros contatos com a música se 

encontram profundamente arraigados na memória e que é possível, relacionar-se o modo e o 

tipo de contato com a música vivenciada no âmbito familiar e no processo de escolarização, 

com os repertórios e as atividades musicais praticadas na escola. As escolhas, assim como os 

gostos expressos pelas professoras, se encontram inscritas nas experiências primeiras. 

Os dados desvelam a fragilidade da arbitrariedade, pois mesmo quando não 

consciente, o indivíduo é orientado pelo habitus, que interfere em suas preferências e 

seleções. Tratando-se de uma questão adquirida, um costume social, as escolhas, portanto, não 

são conscientes, nem por um acaso. 

Assim, a questão das funções e dos usos relacionados à música se evidencia como 

ação inculcada por uma atitude meramente prática, em que a reflexão e o prazer da escuta 

musical estão ausentes, e que vem a ser fruto do habitus, ou seja, disposições para manusear e 

utilizar a música em função de outras atividades ou situações, afazeres domésticos e reuniões 

familiares. 

As escolhas do repertório obedecem a critérios igualmente subjetivos, orientando-se, 

mormente, por aspectos voltados para o interesse dos alunos, pois, de certa forma, deste 

“agrado” depende a permanência do professor na instituição. Espera-se que suas ações 

agradem aos alunos, aos colegas, aos pais. Ao seguir e compactuar com as regras do jogo, a 

professora se encontra, de certa forma, no meio das lutas e forças presentes no campo.  

A ausência da escuta musical, da percepção estética na sala de aula está relacionada 

à formação das professoras. Estabelecer contato com obras musicais diversas e ensinar a “boa 

música” como afirma Snyders (1994), depende do capital cultural do professor, de suas 

necessidades culturais e disposições de percepção estética. Não tendo recebido determinados 

códigos que lhes permitem o acesso a um repertório musical mais elaborado e diversificado, 
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no momento de seu processo de socialização inicial e na instituição escolar, as professoras 

continuam reproduzindo apenas o que lhes foi oferecido e proporcionado. Estes fatos 

conduzem à reflexão sobre a importância do tipo de repertório com que se trabalha na escola 

e, conseqüentemente, sobre a formação do professor que nela atua. A pesquisa revela a 

importância de se fortalecer os estudos neste aspecto do campo da educação musical e que 

existe ainda um longo caminho a ser percorrido. 

A instituição escolar deveria ser um espaço onde o indivíduo pudesse desenvolver e 

ampliar duas questões fundamentais: o pensar e o perceber esteticamente. Entendendo-se que 

faz parte das atribuições da escola, oportunizar o acesso à cultura de forma ampla, incluíndo-

se a cultura dominante. Assim como nas artes visuais é estimulado o contato com obras 

reconhecidas como eruditas, considera-se fundamental favorecer o contato com todos os 

gêneros e tipos de obras do campo da música. Ao não trabalhar com determinados estilos, 

está-se negando ao indivíduo a oportunidade de conhecer, de entrar em contato com estes 

estilos, sem lhe dar sequer a oportunidade de escolha, ou melhor, de construir as suas 

preferências. 

A prática desta pesquisadora em escolas em que a música se encontrava inserida no 

currículo mostrou que, de maneira geral, as crianças gostam de ouvir música, dos mais 

diversos tipos e gêneros, que não existe preconceito. Em atividades diversas de apreciação 

musical, em que se utilizaram exemplos do repertório universal: música folclórica, popular, 

erudita, de diversas partes do mundo e de diferentes períodos da história, observou-se que a 

grande maioria dos indivíduos se mostra interessada e atenta. O mesmo ocorreu com adultos, 

especificamente professores, sem formação específica em música. Ao serem confrontados 

auditivamente com exemplos deste tipo de repertório, mostram-se interessados, curiosos e 

surpresos.  

Experiências de trabalho, mencionadas anteriormente, com grupos de diferentes 

camadas sociais, revelaram que os indivíduos se interessam também por um repertório 

considerado erudito, apenas não o fazem porque não o conhecem. Não se discute o gosto 

individual, pois em todas as camadas sociais existe o que pode se considerar o “gosto 

coletivo” além do “gosto individual”. Assim, não se descartam as ações que lidam com o 

repertório chamado de cotidiano, uma vez que nesta ótica, todos os repertórios são 

complementares. Propõe-se, isto sim, uma diversificação maior, de repertórios musicais de 

diferentes origens e gêneros, proporcionando ao indivíduo a oportunidade de conhecer estilos 

diferenciados, para que no futuro ele possa fazer as suas opções. Justamente para aqueles que 
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não tiveram esta oportunidade, a escola deveria desempenhar o papel de intermediador do 

conhecimento, da cultura. 

Nesta abordagem, no entanto, é imprescindível que o professor responsável por estas 

atividades conheça, ou melhor, tenha algum tipo de vínculo com o repertório utilizado. Assim, 

tão importante quanto discutir a maneira como a música se apresenta na escola, é fundamental 

refletir sobre quem realiza esta tarefa, no sentido de propiciar-lhe o suporte e as ferramentas 

necessárias para tal. Há músicas mais apropriadas para as diferentes circunstâncias e que 

poderiam ser exploradas, sob a ótica pedagógica, de modos diferenciados, porém, entende-se 

que para tanto, é necessário algum conhecimento específico, que pode ser adquirido em 

cursos de formação continuada na área de música. Estes cursos apresentam-se como uma 

possibilidade de instrumentalizar o professor que não teve a oportunidade de aprimorar os 

seus conhecimentos em música durante a formação. 

 Nesta forma de conduzir o assunto, não existe uma música específica para a 

educação musical, o que existe é a maneira de trabalhar com uma determinada música, a 

metodologia ou abordagem particular em relação à aprendizagem pretendida. Existe uma 

intenção em explicitar um aspecto da música e, de certo modo, seria possível fazer isto a 

partir de qualquer exemplo musical. Quando munido das disposições e instrumentos 

necessários, o professor é capaz de reconhecer as urgências e os interesses dos diferentes 

alunos e grupos, podendo então adequar o seu trabalho a partir da realidade de cada um. 

Um trabalho musical orientado por este princípio tem como resultado a participação 

e o interesse dos alunos, que, tendo as suas urgências e curiosidades atendidas e entendidas, 

terminam por se envolver e a partir de então, aceitar a inserção de novas propostas, saberes e 

no caso, repertórios. Desta forma, não há grupos iguais, muito menos, homogêneos, o que 

requer do professor uma maior capacidade e habilidade em identificar e reconhecer as 

diferentes realidades. Segundo Tourinho: “sabemos que não há fórmulas prontas, respostas 

únicas ou questões simples quando se trata de educação. Se a qualidade é o critério, nada em 

educação pode ser rápido, fácil ou barato” (TOURINHO, 1995a, p. 17).  

O que também se verifica é que, as circunstâncias que se apresentam, não podem 

nem devem ser consideradas como “fatos consumados”. As experiências pessoais, nos cursos 

ministrados em anos anteriores, bem como, os dados analisados, mostram que, apesar das 

limitações da falta de conhecimentos específicos em música, muitos professores apresentam 

uma “necessidade de mudança”, um desejo de ampliar seus conhecimentos. 

Observou-se nos relatórios de avaliação do módulo de música que as professoras 

mostram interesse em ampliar seus conhecimentos em música e que têm, até certo ponto, 
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noção da falta de experiência e aprofundamento no assunto. Algumas menções a esta questão 

já foram apresentadas no transcorrer do texto, em momentos pertinentes. Para exemplificar, 

extraiu-se entre os demais relatos, o da professora Rosa, por descrever, de forma sucinta, o 

que de maneira geral, o grupo expressou: 

“Apesar de ter sido por um curto espaço de tempo, nosso contato e discussão sobre 

a música na instituição escolar, mostrou-nos o quanto iniciativas simples podem ser adotadas 

para levarmos esta manifestação da arte até nossas crianças. Certamente o que nos falta 

enquanto professores, é conhecimento sobre o assunto, paixão pela música e a valorização 

desta como conhecimento relevante à vida dos nossos educandos. As atividades práticas que 

permearam as discussões teóricas sobre a música na instituição escolar, muito mais do que 

nos apontar sugestões para a prática pedagógica, nos fez parar para pensarmos em nós 

enquanto pessoas, que no meu caso, pouco se permitem ao deleite do ouvir e cantar. Aliás, a 

arte do ouvir nos foi, de maneira delicada e contundente, ensinada. Como professores, 

falamos muito e vivemos imersos em barulhos. O prazer do silêncio e as maravilhas do ouvir, 

não foram apenas ensinados teoricamente, foram exercitadas constantemente.(...)” (Rosa). 

A partir desta avaliação, conclui-se que existem possibilidades de melhor 

desenvolver um trabalho musical de qualidade na escola. Para tanto, se faz necessária uma 

articulação entre todos aqueles que utilizam a música em suas atividades, sejam eles 

especialistas ou não especialistas, a partir de um consenso estético. Esta conduta entre os 

pares pressupõe diálogos constantes, a troca de experiências e saberes, a reflexão sobre o 

significado da música na escola. Neste sentido, trabalhar com música, implica trabalho e 

pesquisa, bem como, flexibilidade e capacidade de se rever sempre, exigindo do professor a 

atenção contínua para o que acontece ao seu redor.  

Neste momento em que acontecem mobilizações no sentido de se pretender 

reintroduzir a música na grade curricular, é necessário refletir sobre o que se quer de fato. 

Mesmo que a música retorne oficialmente à escola, isto é, que o especialista seja o 

responsável pelo ensino de música, os professores dos anos iniciais continuarão a cantar e a 

utilizar a música em suas atividades diárias. Portanto, o investimento na formação musical 

continuada de professores não especialistas, é um aspecto que merece cuidados e atenção.  

Em âmbito nacional, observa-se a proliferação de movimentos sociais que, em 

muitos casos, voltados para as atividades artísticas, apresentam resultados surpreendentes. 

Devido à precariedade e o ensino deficitário da escola, especialmente em relação à arte, estes 
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movimentos tentam suprir e preencher esta lacuna. Mais uma vez comprovando que os 

indivíduos querem fazer e mudar, mas poucas oportunidades lhes são oferecidas. 

Considera-se, que conhecer a realidade é mais do que reconhecê-la, implica 

compreender a sua origem. Mudanças são possíveis, mas requerem processos de reflexões 

pessoais e coletivos. Talvez, desta forma, a música possa ressurgir das entrelinhas da pauta e 

ocupar o seu devido espaço e tempo, no âmbito da instituição escolar. Fica a pergunta, onde 

interromper o círculo vicioso?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – A realidade encontrada 

Espera-se que esta investigação possa contribuir, no sentido de ser mais uma peça do 

grande quebra-cabeça sobre o panorama musical nacional, com foco nas instituições escolares 
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e finaliza-se com as palavras do mestre que tanto inspirou a trajetória profissional e pessoal 

desta pesquisadora: 

O mundo intelectual, cultural é um grande lago, onde todos nós jogamos 
pedras. Umas um pouco maiores, outras menores, mas nós movimentamos 
esse lago. Isto é o que me parece essencial: o movimento. 
(KOELLREUTTER, 1997,  Apud BRITO, 2003, p. 51). 
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GLOSSÁRIO 
 
 
 
 

Este glossário visa explicitar os termos considerados específicos do campo da música e/ou da 
educação musical. 
 
Apreciação Musical – o mesmo que escuta musical. O ato de escutar música com a atenção 
voltada para o discurso musical, no sentido de fruição da música. 
 
Clássico/Erudito – gênero musical de código mais elaborado, acumulado e cumulativo, 
compreendendo diferentes estilos musicais. O termo música clássica, mais especificamente, 
designa o estilo musical característico do período da história da música denominado 
Classicismo (1750-1810). Segundo Louro e Aróstegui (2003), “a música clássica atualmente 
ainda possui uma grande relevância para ser mantida e ensinada, mas a razão não é por ela ser 
“superior” às outras, mas sim na medida em que esse estilo possui maiores recursos para 
permitir conexões com valores sociais. Por essa razão, é crucial que cada aluno possa 
reconstruir o significado de música clássica no seu repertório” (p.61). 
 
Forma Musical – maneira como o compositor dispõe e organiza os elementos musicais, 
definindo sua estrutura (forma sonata, rondó etc.). Para Koellreutter (1990, p.58) “é o modo 
sob o qual a composição se manifesta, tendo como elementos básicos a repetição, o contraste 
e a variação” 
 
Gênero Musical – conceito que abrangente que, tanto pode se referir ao aspecto formal de 
obras musicais pertencentes a uma época ou escola, de acordo com os diferentes sistemas 
sonoros e características estruturais; quanto às práticas musicais com suas denominações: 
rock, rap, sertaneja. 
 
Música Folclórica - música pertencente ao acervo cultural do país, geralmente de autor 
desconhecido, “é definida como música que é parte integrante da comunidade, sendo 
transmitida oralmente; a existência de variantes é característica comumente observada, assim 
como sua natureza sempre mutante” (GROVE, 1994, p.635). Segundo Oliveira (2001), 
também designada de canção vernácula, “a poesia e a música de grupos cuja literatura é 
perpetuada geralmente através da tradição oral, mas que também tem sido perpetuada através 
de gravações de fitas cassete, fitas de vídeo, discos ou transcrições musicais” (pg.37). 
 
Música Ocidental – De acordo com José Miguel Wisnik (1989), “assistimos hoje, ao que tudo 
indica, ao fim do grande arco evolutivo da música ocidental, que vem do cantochão à 
polifonia, passando através do tonalismo e indo se dispersarem no atonalismo, no serialismo e 
na música eletrônica. Esse arco evolutivo, que compreende o grande ciclo de uma música 
voltada para o parâmetro das alturas melódicas (em detrimento do pulso, dominante nas 
músicas modais), é um traço singularizador da música ocidental” (p.10) 
 
Música Popular – o termo abrange todos os tipos de produção de música tradicional. 
Segundo Shuker,(1999) “a designação ‘música popular’ é mais sociológica que musical” 
(p.45) 
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MPB - música popular brasileira. Na realidade, a sigla MPB, se refere a um determinado 
segmento desse gênero musical. O termo tornou-se conhecido nos anos 60. Inicialmente a 
sigla MPB definia a bossa nova menos elitista e já com influências de gêneros como o samba 
do morro e a canção nordestina. Assim, a MPB pode ser considerada uma resultante de 
diversas correntes: do lirismo português, dos elementos rítmicos de origem africana, do 
acervo folclórico do nordeste e das sofisticações harmônicas do jazz. Na época da Jovem 
Guarda o termo compreendia toda a música produzida no Brasil, com exclusão do rock e suas 
variantes. A partir de 1967 a sigla passou a designar a música brasileira que não se caracteriza 
como totalmente roqueira, apesar de sofrer determinadas influências do gênero. 
 
Racionalização da Música - Para Max Weber (1995), o processo de racionalização da música 
é a sua transformação em música ocidental. Este processo deu-se de forma lenta e gradativa 
através da história da música. Um dos fatos mais importantes que caracterizam a 
racionalização da música, segundo o autor, é a decomposição da escala em frações próprias 
em apenas dois grandes intervalos diferentes (tom e semitom). 
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APÊNDICE A 
 
  
 
PRIMEIRO QUESTIONÁRIO E SEGUNDO QUESTIONÁRIO DA COLETA DE DADOS 

 
 
Primeiro questionário 
Coleta de dados para uma pesquisa na área de Música 
Pesquisadora: Melita Bona 
 
 Não é necessário se identificar, apenas registre os itens abaixo: 
 
a)Cidade de origem_____________ b) Idade____  c) Formação _______________________  
d) Área de atuação: Educação Infantil (faixa etária) _________________________________  
                                 Ensino Fundamental (faixa etária) ______________________________  
 
 
1. Quais os seus conhecimentos e/ou práticas na área de música: 
    a) Estudou música___ b) Tem algumas noções___ c) Gosta de cantar _________________  
    d) Participa de Coral___ e) Toca um instrumento___ f) Não tem nenhuma experiência em 
música___ g) Outras alternativas/especifique ______________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
 
2. Qual o gênero de música de sua preferência? 
    a) MPB___ b) Rock___ c) Sertaneja___ d) Pop___ e) Rap___  f) Gaúcha______________  
    g) Clássica/ Erudita___ h) Pagode___ i) Hip-Hop___ j) New Age ____________________  
    k) Outras alternativas/especifique _____________________________________________  
       INSTRUMENTAL_____________ VOCAL ___________________________________  
 
 
3. Como foi o seu primeiro contato com a música na infância e qual era o gênero daquela 
música: 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
 
4. Qual a sua lembrança mais significativa em relação à música? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5. No seu tempo de escola havia: 
    a) Aula de Música ___ b) Música integrada a Artes ___ c) Atividades musicais extra-
curriculares____d) Apenas música nas festividades ____e) Coral ______________________  
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Outras alternativas ___________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
6. Quando e como você utiliza a música na sua prática em sala de aula:  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
 
7. Que gêneros de música você costuma utilizar com seus alunos: 
    a) Canções infantis___ b) Folclórica___ c) MPB___ d) Rock________________________  
    e) Sertaneja___ f) Pop___ g) Rap___ h) Clássica/ Erudita___ i)Hip-Hop ______________  
     j) Gaúcha____ k) Pagode___ l) Outras alternativas/especifique______________________  
__________________________________________________________________________  

Cite alguns exemplos de músicas (Especifique) ____________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
 
8. Em sua opinião, qual o significado da música  na escola? _________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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Segundo Questionário 
Coleta de dados para uma pesquisa na área de música/Dados Complementares 
Pesquisadora: Melita Bona 
 
Não é necessário se identificar, apenas registre os itens abaixo: 
Cidade Natal:__________________________________ Idade: ________________________  
 
1. Cidade em que atua profissionalmente neste momento: ____________________________  
__________________________________________________________________________  

 
2. Você possui equipamentos de som e/ou instrumentos musicais em sua casa?  
    Em caso afirmativo, especifique. ______________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
3.Você ou alguém da família, costuma ouvir música em casa? 
   Sim (   )              Não (    ) 
   Em caso afirmativo, complemente: 

a) em que momentos _______________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
b) quais os tipos de música preferidos? _________________________________________  

__________________________________________________________________________  
 
4. Em sua prática de sala de aula, quais os critérios que você estabelece, em ordem de 
importância, para a escolha de seu repertório musical? 
1º ________________________________________________________________________  
2º_________________________________________________________________________  
3º ________________________________________________________________________  
4º ________________________________________________________________________  
5º ________________________________________________________________________  
 
5. Você costuma incluir novas músicas no seu repertório utilizado em sala? 
    Sim (    )                Não (    ) 
    Com que freqüência? _______________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
6. Na seleção de novas músicas para trabalhar com os alunos você utiliza algum desses 
recursos?  
a) escuta gravações ____ b) atende às solicitações de alunos ____ c) recorre aos colegas ____ 
d) recorre à partituras ou literatura específica ____ e) pesquisa na internet ____  
f) Outras alternativas/especifique ________________________________________________  
 
7. Descreva uma situação em que você utiliza a música, relatando como é esse trabalho. 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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8. Especifique e defina os tipos de música abaixo, citando exemplos para cada um. 
    MÚSICAS/CANÇÕES INFANTIS: ___________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

    MÚSICA ERUDITA/ CLÁSSICA: ___________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

    MÚSICA NATIVISTA: _____________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
9. Quando foi a última vez que você freqüentou algum desses eventos culturais? 
    Informe o nome ou título do evento. 

Show _________________________________________________ Data ______________  
   Exposição _____________________________________________ Data _____________  
   Teatro_________________________________________________  Data _____________  
   Concerto ______________________________________________  Data _____________  
   Cinema _______________________________________________  Data _____________  
   Outros espetáculos_______________________________________  Data _____________  
_______________________________________________________  Data _____________  

 
10. Quais os programas de TV de sua preferência? Em grau de importância. 
1º ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

2º ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

3º ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

4º ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

5º ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 
Este espaço está reservado para comentários pertinentes a este questionário, ou sobre a sua 
prática relacionada à música. 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 
 

RELATO DE OBSERVAÇÃO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 
 
 
 

Ao soar o sinal para o recreio, os professores se dirigiram à sala de professores e 
os alunos se dispersaram todos no pátio da escola. A primeira impressão do pátio foi 
deprimente. Todo o ambiente revela uma situação de abandono: a falta de zelo dos bens 
materiais e a verificação de poucas árvores e plantas daquele espaço. .A pintura cinza de 
parte das paredes e pilares, a decoração em forma de arabescos de flores e outros desenhos 
padronizados, uma mescla de estilização e estilo ‘naiv’, denotam as condições estéticas do 
lugar. Nas paredes, nos espaços entre uma sala e outra há quadros, trabalhos feitos pelos 
alunos, orientados para a Arte contemporânea, mas sem nenhum vigor artístico. Os quadros 
se alternam com painéis repletos de trabalhos de alunos, produções “em série”, na maioria 
com a temática da Páscoa, onde a falta de criatividade e a ausência um princípio estético se 
repetem. Não foram encontrados registros autênticos de alunos. Em todos os trabalhos 
percebe-se “a mão” da professora, o modelo que foi seguido, que deu origem às produções 
em série onde apenas as cores se alternam; até no modo da disposição dos trabalhos nos 
painéis observa-se a ausência de imaginação. Talvez um pouco exagerado, mas esta falta de 
criatividade, a falta de zelo, é visível no olhar dos alunos, em suas atitudes durante o recreio. 
Não há nada para fazer ali, o espaço é precário e o pátio descuidado. Trata-se de um pátio 
interno, seu piso é coberto com lajotas de cimento e em um dos lados há uma árvore bastante 
antiga, um pau-brasil, protegido por um cercado. Dentro deste cercado, uma espécie de 
pequeno jardim, há uma decoração, uma montagem composta de pedras pintadas e outros 
objetos figurativos. Alguns alunos simulam um jogo de futebol com objetos (lixo) do chão. 
Durante o recreio, não havia nenhum professor à vista e num curto espaço de tempo três 
crianças brigaram e se machucaram. As crianças correm para lá e para cá, algumas brincam 
no chão, fazem jogos. Ao soar o sinal, todos retornam às suas classes.  
 

A Homenagem à Páscoa 

Neste momento todos os alunos se posicionam no pátio, cada turma posiciona-se 
sentada na calçada em frente à sua sala de aula. A coordenadora dispõe o aparelho de som, 
um amplificador e um microfone, duas alunas são colocadas em frente à aparelhagem com a 
função de segurarem a bandeira nacional. Duas turmas da educação infantil (Pré) se 
aproximam com enfeites alusivos à Páscoa, “orelhas de coelho”, na cabeça. A homenagem 
tem início com palavras de ordem e disciplina, ressaltando-se a importância daquele 
momento e todos são convidados a cantar o Hino Nacional com apoio de uma gravação. 
Após uma série de ruídos e estouros vindo da improvisada aparelhagem o hino é executado. 
Nem todos os alunos cantam. As professoras das classes de Pré chamam a atenção de seus 
alunos com relação à postura e “olhar para a bandeira”. Apenas nestes grupos se percebe 
uma maior coesão entre professores e alunos, um envolvimento. Em seguida, um aluno faz 
uma leitura sobre o significado e a história da Páscoa e um outro grupo de alunos, 
apresentam um jogral sobre o tema. Uma das classes do Pré apresenta a canção infantil 
sobre a Páscoa, “De olhos vermelhos”, cantarolando um pouco e acompanhando o canto 
com gestos estereotipados. A outra classe de Pré também canta uma canção infantil, sem 
gravação, e acompanhando-se com gestos. O seu canto foi um pouco mais perceptível. A 
grande maioria dos alunos não presta atenção, conversam, sem nenhum envolvimento com o 
que está acontecendo. A classe do Pré repete a canção. A última apresentação é dos alunos 



 114 

das 4as. Séries, cantando a música “É preciso saber viver”, acompanhados de uma gravação 
e todos são convidados a participarem. Apenas os alunos das classes iniciais cantam, 
principalmente no estribilho “é preciso saber viver”. A coordenadora finaliza a homenagem 
com os votos de uma feliz Páscoa e todos são dispensados! 
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APÊNDICE C 
 

 
 
ATIVIDADE DE APRECIAÇÃO MUSICAL: Registre os seguin tes aspectos durante a 

escuta, em cada um dos exemplos musicais: 

 
a) A sensação em relação à música, expressa em uma só palavra; 
b) A origem da música (hipóteses), localizando-a no tempo e no espaço; 
c) Uma ou mais linhas, traços, que representem a textura sonora; 

 
1O. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
2O. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
3O. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
4O. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
5O. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
6o. EXEMPLO 
 
 
 
 
 
7O. EXEMPLO 
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ATIVIDADE DE APRECIAÇÃO MUSICAL: Exemplos musicais escutados 
 
 

1. Erich W. Korngold (1897-1957) 
Concerto para Violino e Orquestra, em Re maior, op.35 
I Moderato nobile (trecho) 

 
2. África do Sul, Nondel’ekhaya (tradicional) /República Centro-Africana Hindewhu 

(tradicipnal) 
Terra Sonora (continentes) 
 

3. Eugène Bozza (1905-1990) 
Ária – François Benda, Clarinete; Denise Benda, Piano (trecho) 

 
4. Mario Ficarelli (1935) 

Tempestade Óssea – Grupo de Percussão do Instituto de Artes da UNESP 
           (trecho) 
 

5. Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 
Concerto para Piano e Orquestra no. 24, em do menor, K.491 
Allegro (trecho) 

  
 

6. Bolívia, Machulas K’antu (tradicional) 
Terra Sonora (continentes) 

   
 
     7.   Philip Glass (1937) 
           Paru River, Uakti 
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APÊNDICE D 
 
 
 

QUADRO 7 - PANORAMA DE ATUAÇÃO DA PROFESSORAS 
 
 
 
 

MUNICÍPIO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

Pomerode 4 anos 1a. série 
Blumenau  4a. série 

Gaspar  1a. à 4a. série 
Pomerode 5 e 6 anos 2a. série 
Pomerode  5 anos  
Pomerode 5 e  6 anos  
Blumenau não especificou - 
Blumenau  2 aos 4 anos  
Blumenau  4 e 5 anos  

Navegantes 5 e 6 anos  
Blumenau  2 e 3 anos  
Pomerode  3 aos 5 anos  
Blumenau 0 aos 6 anos  
Blumenau  1ª. e 2ª. série 
Blumenau* Sem indicação - 

Quadro 07: Panorama de atuação das professoras 
 

* Obs.: Cidade de origem. A professora não estava atuando no momento da coleta. 
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APÊNDICE E 
 
 
 

QUADRO 8 - REPERTÓRIO MUSICAL UTILIZADO 
 
 
 

Agente Gêneros de repertório utilizado Exemplos musicais citados 

Ana Canções infantis. Musiquinhas com aprendizagem 
pedagógica: números, contos infantis; 
musiquinhas da Xuxa. 

Beatriz Folclórica; MPB; Rap. Festa do Cravo (Chico Buarque), Tenho 
(Sidney Magal), Educar é...(Campanha 
RBS), Pindorama (CD Crer para ver), 
Canjica (música de festa junina). 

Carolina Canções infantis; folclóricas, 
MPB. 

Canções infantis: Atirei o pau no gato, O 
cravo...[reticências da professora] 

Daniela Canções infantis; folclórica; 
clássica/erudita. 

Sapo não lava o pé, Dona aranha, A 
serpente, Brincadeiras de roda. 

Elisa Canções infantis; folclóricas; 
MPB, sertaneja, pop; 
clássica/erudita. 

Canções de ninar; instrumentais. 

Fabiola Canções infantis; folclóricas. A barata diz que tem, Borboletas, O sapo 
não lava o pé, Fui morar numa casinha. 

Graça Canções infantis; MPB; Rock. Amor maior (Jota Quest), Pais e Filhos 
(Legião Urbana), Emoções (Roberto 
Carlos). 

Ingrid Canções infantis; folclóricas; 
MPB; sertaneja. 

Era uma casa muito engraçada (Vinícius 
de Moraes), Boi da cara preta, Mãe, 
Relaxante. 

Joana Canções infantis; folclóricas. O sapo, D.Aranha, Pintinho amarelinho. 
Lúcia Canções infantis. O sapo não lava o pé, A barata, Minhoca-

minhoca. 
Maria Canções infantis; folclóricas; MPB Cantigas de roda: O cravo e a rosa, se eu 

fosse um peixinho, A canoa virou; A arca 
de Noé (Vinícius de Moraes). 

Natália Canções infantis; folclóricas; 
MPB; sertaneja; clássica/erudita; 
pagode. 

D.Aranha; Caetano, Marisa Monte; 
instrumentais e [músicas] com sons de 
pássaros, cachoeira, entre outras. 

Olga Canções infantis; folclóricas; 
MPB; sertaneja; gaúcha; pagode. 

D.Aranha, Indiozinho, Fui morar [numa 
casinha]; músicas do Daniel, Rick e 
Renner. 

Patrícia Canções infantis; folclóricas; 
MPB; gaúcha; clássica/erudita. 

Asa Branca, Luar do sertão, O cravo e a 
rosa, Arca de Noé. 

Rosa Canções infantis; folclórica; MPB. Música folclórica, cantigas de roda,  
MPB. 

Quadro 08: Repertório musical utilizado 
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APÊNDICE F 
 
 
 

QUADRO 9 - CATEGORIAS DO REPERTÓRIO UTILIZADO 
 
 
 

Categoria musical Incidência 

Canções do folclore infantil  

Atirei o pau no gato  

O cravo brigou com a rosa 3 

O sapo não lava o pé 4 

D. Aranha 4 

A serpente  

A barata diz que tem 2 

Borboletas  

Fui morar numa casinha (melodia de Atirei um pau no gato) 2 

Boi da cara preta  

Pintinho amarelinho  

Minhoca, minhoca  

A canoa virou (Se eu fosse um peixinho)  

Indiozinho  

Canções infantis de compositores brasileiros  

Era uma casa muito engraçada (V. de Moraes)  

A arca de Noé (V. de Moraes) 2 

Música popular brasileira  

Festa do cravo (Chico Buarque)  

Tenho (Sidney Magal)  

Amor maior (Jota Quest)  

Pais e filhos (Legião Urbana)  

Emoções (Roberto Carlos)  

Asa Branca (Luiz Gonzaga)  

Luar do sertão (Catulo da Paixão Cearense)  

Compositores/Intérpretes  
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Caetano Veloso  

Marisa Monte  

Daniel  

Rick e Renner  

Gêneros mencionados  

Musiquinhas com aprendizagem pedagógica  

Musiquinhas da Xuxa  

Contos infantis  

Canções infantis  

Canções de ninar  

Instrumentais  

Música relaxante  

Cantigas de roda (Brincadeiras de roda)  

Músicas com som de cachoeira  

Músicas folclóricas  

MPB  

Outros exemplos  

Educar é...(Campanha da RBS)  

Pindorama (CD crer para ver)  

Canjica (música de festa junina)  

Mãe  

Quadro 09: Categorias do repertório utilizado. 
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APÊNDICE G 
 

 
QUADRO 10: PREFERÊNCIAS MUSICAIS 

 
 
Agente  Primeiros 

contatos 
Gêneros 
preferidos 

A música que 
ouve 

Gêneros 
utilizados 

Ana  Infantil MPB Rádio   Infantil 
Beatriz Sertanejo MPB Não ouve Folclórico, MPB, 

rap. 
Carolina Cantigas de roda, 

nativista. 
MPB, gaúcho Nativista (RGS), 

MPB 
 Infantil, 
folclórico, MPB 

Daniela Brincadeiras de 
roda 

New age Relaxante, outros Infantil, 
folclórico, 
clássico/ erudito. 

Elisa Músicas alemãs MPB, sertanejo. Infantil, relaxante, 
sertanejo, 
orquestrado. 

Infantil, 
folclórico, pop, 
MPB, sertanejo, 
clássico/erudito. 

Fabiola  Infantil MPB, pagode MPB, pagode, pop 
rock. 

Infantil, 
folclórico. 

Graça Músicas de 
Vinícius de 
Moraes [...] 

MPB, rock MPB, rock. Infantil, MPB, 
rock. 

Ingrid  Infantil, música 
festiva, sertanejo. 

MPB, rock, 
sertanejo. 

Todos Infantil, MPB, 
folclórico, 
sertanejo. 

Joana  Infantil MPB, sertanejo, 
gaúcho, pagode 
clássico/erudito.  

Sertanejo, técnico, 
MPB, gaúcho. 

Infantil, 
folclórico. 

Lúcia  Infantil Rock, pop, 
gaúcho, pagode. 

Jazz, Rock, reggae, 
gaúcho, pagode. 

Infantil 

Maria Cantigas de 
ninar, ternos de 
Reis. 

MPB, rock, 
sertanejo, pop, 
rap, gaúcho. 

 Sem resposta Infantil, 
folclórico, MPB. 

Natália  Infantil MPB MPB, relaxante, 
sertanejo. 

Infantil, pagode, 
folclórico, 
sertanejo, MPB, 
clássico/erudito,  

Olga Sertanejo MPB, sertanejo Sertanejo, MPB Infantil, 
folclórico, MPB, 
sertanejo, gaúcho, 
pagode. 

Patrícia Música clássica e 
alemã 

MPB, sertanejo, 
gaúcho, pagode, 
clássico/erudito, 
religioso. 

Infantil, clássico, 
religioso, sertanejo, 
MPB. 

Infantil, 
folclórico, MPB, 
clássico/erudito. 

Rosa Infantil MPB, sertanejo, 
pop. 

Clássico, MPB, 
sertanejo. 

Infantil, 
folclórico, MPB. 

 Quadro 10: Preferências musicais 
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APÊNDICE H 
 
 

 
QUADRO 11 - SIGNIFICADO E USO DA MÚSICA NA ESCOLA 
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Agente O significado da música na escola Quando e como usa a música 

Ana 
Alegria, harmonia. Gosto de cantar com os alunos. Eles gostam, também, 

de música de roda. 

Beatriz 
Educar, divertir. Freqüentemente e como recurso pedagógico. 

Carolina 
Com certeza importantíssima, penso 
que a música é um bálsamo para nossa 
alma. 

Para relaxamento, boas vindas e homenagens. 

Daniela 
Brincar, resgate de costumes antigos, 
como brincar de roda. 

Cantigas e brincadeiras cantadas integradas nas 
atividades diárias. 

Elisa 
Música na escola de educação infantil 
é vida e alegria. 

Nos diversos e diferentes momentos seja para relaxar, 
pra cantar, para brincar, para chamar atenção da turma 
para algo e simplesmente para curtir. 

Fabíola 
A música é importante para a formação 
cognitiva, pessoal, ou melhor, integral 
da criança. 

Na minha prática a música é usada o tempo todo, 
usamos a música como atividade pedagógica, para 
relaxar. 

Graça 
Criança sem músicas é como uma 
planta sem água. Falta vida. 

No dia-a-dia, em que as músicas são partes de cada 
projeto desenvolvido com as crianças. 

Ingrid 
Tem o ditado “quem canta seus males 
espanta”. Acredito que [ao] abrir este 
espaço para as crianças elas se 
desenvolvem melhor em relação a sua 
expressão oral e até mesmo corporal, 
pois [a música] trabalha os 
movimentos enquanto cantamos. 

Utilizo a música em diversas situações: para fazer a 
roda de conversa, contar histórias, brincar, fazer trem, 
para irmos ao parque, no lanche, fila, festividades, 
quando a turma está agitada... 

Joana 
Algo importante pra integrar as 
crianças e incentivar a percepção de 
muitas coisas que às vezes passa 
despercebido. 

Como um instrumento antes de registrara a atividade, 
como momento de cantar, para incentivar a criança a 
realizar algo. 

Lúcia 
Um recurso que deve estar presente no 
cotidiano escolar constantemente. 

Quando a música está relacionada especificamente ao 
projeto que quero iniciar, utilizo a música como 
recurso para apresentar o projeto à turma. Questiono as 
crianças sobre o que a música fala, até chegarmos ao 
tema que será trabalhado no projeto. Também uso para 
“passar o tempo”, por exemplo, quando faltam 5’ 
minutos par o lanche então cantamos para esperar esse 
momento. 

Maria 
A música significa movimento, 
descontração, alegria, forma de 
expressão, relaxamento. 

Diariamente cantamos música para nos 
cumprimentarmos. As músicas também servem para 
ilustrar a ajudar a criança a compreender alguns 
conceitos. 

Natália 
Através da música a criança expressa a 
suas angústias, alegrias, relaxa e 
também ajuda na construção do seu 
conhecimento e aprendizagem. 

Sempre, música de fundo, cantigas e relacionadas aos 
projetos. 

Olga 
A música serve para divertir, 
socializar-se, para desinibir a criança, 
além da importância do movimento, a 
dicção. 

Música para divertir, dançar, atividades festivas. 

Patrícia 
Em primeiro lugar a alegria a 
descontração visando ao 
desenvolvimento da memória auditiva, 
o raciocínio, a expressão oral e 
corporal. 

Oferecendo e incentivando as educadoras a cantar e 
escutar músicas com as crianças. 

Rosa 
É a educação para a arte, o movimento, 
o som, expressão, alegria. 

Em momentos que a uso para os conteúdos da aula ou 
em momentos que sugerem a música. 

Quadro 11: Significado e uso da música na escola 
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APÊNDICE I 

 

TRAJETÓRIAS DAS PROFESSORAS 

 
 
 

“Músicas infantis” 
 

 
A trajetória de Ana. Ana tem 33 anos e, atualmente, leciona em Pomerode /SC, na educação 
infantil e na 1a série do ensino fundamental. Ana não especificou a sua experiência ou 
conhecimentos em música, mas seu gênero musical preferido é a MPB. Os seus primeiros 
contatos com a música foram por meio das “músicas infantis”, sendo que no seu tempo de 
escola a música acontecia apenas nas festividades e datas comemorativas. Na questão sobre 
alguma lembrança significativa em relação à música, Ana nada citou. Possui um rádio e ouve 
música “quase sempre, quando estou em casa”. “Gosto de ouvir rádio no geral, menos 
sertaneja, acho triste”. Seus programas televisivos preferidos são: TV Escola, Cultura, Auto-
Esporte, Domingo Espetacular (Record) e a novela “Alma Gêmea”. O último evento cultural 
que ela freqüentou foi o cinema, para assistir ao desenho “Garfield” , sem indicação de data. 

 

 
“Musiquinhas” 

 
 
 

Sobre suas atividades com música em sala de aula Ana diz: “gosto de cantar com os alunos, 
eles gostam também de música de roda”. Os gêneros de música que utiliza em suas aulas são 
as canções infantis, citando como exemplos de seu repertório: “‘musiquinhas’ com 
aprendizagem pedagógica, número, contos infantis, musiquinhas da Xuxa”. Como critério 
principal de escolha do repertório indicou músicas infantis, e, em seguida, ritmo. Respondeu 
também que não costuma renovar seu repertório com freqüência, e que para selecionar uma 
nova música recorre aos colegas ou atende às solicitações dos alunos. Ana considera que a 
música na escola desempenha o papel da “alegria, harmonia”.  
Em seu relato de trabalho, para descrever uma situação em que utiliza a música consta: “nas 
homenagens da escola, ou quando eles levam CD para ouvir com os amigos”. 
A professora, quando solicitada para definir e exemplificar certos tipos de música, 
posicionou-se em apenas um tipo, músicas /canções infantis, que definiu como: “músicas de 
roda, Xuxa”, omitindo-se em relação à música erudita/clássica e música nativista. 
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“Música sertaneja” 
 
A trajetória de Beatriz. Beatriz tem 26 anos de idade, natural de Blumenau e é professora na 
4a. série do EF nesta mesma cidade. Ela diz não possuir nenhuma experiência na área de 
música e que não costuma ouvir música em casa, mas cita como gênero musical de sua 
preferência a “MPB vocal”. Seu primeiro contato com a música foi na família, com “música 
sertaneja”. Sobre a lembrança mais significativa em relação à música Beatriz escreve: “em 
casa, sentada à mesa com meu [pai] num domingo de manhã, ouvindo rádio. A música era ‘A 
montanha’”. A música no seu tempo de escola acontecia apenas nas festividades. Ela possui 
um micro-sistem e computador e os seus programas de TV preferidos são: 1o.Fantástico; 
2o.Globo Repórter; 3o. Novela; 4o. Tele Jornal, Joranal nacional; 5o. Desenho animado. Os 
últimos eventos culturais freqüentados por Beatriz foram: Show: grupo Aiê-Bahia(2000); 
Exposição: sobre a II Guerra Mundial no Teatro Carlos Gomes, Blumenau (ca. 2001); 
Teatro: Festival Universitário de Teatro/FURB(2004). Beatriz registra que nunca foi a um 
concerto e que não se lembra do nome do último filme que assistiu, apenas indica que foi em 
2005. 

 

“Recurso pedagógico” 
 
 

Sobre o modo como utiliza a música em sua prática Beatriz escreve: “freqüentemente e como 
recurso pedagógico” e cita como exemplos utilizados, “Festa do cravo ( Chico Buarque); 
Tenho(Sidney Magal); Educar é...(Campanha da RBS); Pindorama(Cd Crer para ver) e 
Canjica(música de festa junina)”. Os critérios para a escolha do repertório musical são: 
primeiramente a letra da música, em segundo lugar o ritmo, em seguida a afinidade com o 
tema de estudo e o aspecto da diversidade em relação ao repertório da turma. Beatriz procura 
sempre incluir músicas novas em seu repertório tendo como recursos: a escuta de gravações, 
os colegas e as solicitações dos alunos. Em seu relato sobre uma atividade envolvendo a 
música lê-se: “Ao abordar a temática ‘alimentação’, trouxe para a turma a música ‘Fome’ 
do CD Palavra Cantada. Ouvimos, cantamos, tentamos encontrar o ritmo das batidas que 
são muito fortes. Fizemos a interpretação do texto. Fizemos análises comparativas entre o 
conteúdo da letra e a realidade da fome e obesidade no Brasil (dados do IBGE). Montamos 
teatros de vara, sombra e convencional onde foram abordados os valores nutricionais dos 
alimentos. Produção de texto sobre a fome e a obesidade no Brasil. Apresentação da música 
‘Fome’ na homenagem cívica”. Nas definições dos gêneros musicais Beatriz escreve: 
músicas/canções infantis: “diz-se daquelas criadas especialmente para crianças. Há uma 
preocupação com letras simples, curtas e repetição de versos. Tem caráter educativo. Ex.: A 
dona aranha, O sapo não lava o pé, Cabeça, ombro, joelho e pé”; música erudita/ clássica: 
“música onde a letra e a ‘melodia’ se complementam. Há uma ênfase na produção dos 
instrumentos musicais. Ex.: Mozart, Vivaldi”; música nativista: “que caracteriza as origens 
culturais de um lugar: alemã: Blumenau; gaúcha: Rio Grande do Sul; frevo: Pernambuco”. 
Para Beatriz, a música na escola tem o significado de “educar e divertir”. 
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“Música nativista” 
 
A trajetória de Carolina . Carolina tem 29 anos de idade e é professora no EF com crianças 
dos seis aos 10 anos na cidade de Gaspar. Ela disse que seu primeiro contato com a música foi 
por meio das “cantigas de roda e música nativista do Rio Grande do Sul”. Não possui 
nenhuma formação em música e seus estilos preferidos são músicas gaúchas, MPB, e no seu 
tempo de escola havia música somente nas festividades. Possui um Micro Sistem com DVD e 
revela que assiste a muitos musicais; como lembrança mais significativa em relação à música 
Carolina cita: “Quando penso em música, penso em música nativista, nasci escutando esse 
estilo”. Conforme seu relato, ela costuma ouvir música em casa, “ouço rádio ou CDs 
específicos” e, nestes momentos, os estilos preferidos são, “nativista (RS) ou MPB”. Os 
eventos culturais mais recentes, dos quais Carolina participou foram: Show: “no sítio da 
família, cantores nativistas, 2005; Exposição: Expo Gaspar, 07/2005; Outros espetáculos: 
“apresentações culturais, saraus, coros, julho à set. 2005”. Os programas de TV que ela 
mais gosta são: 1oFantástico; 2ofilmes (épicos suspense); 3o novelas; 4o documentários. 

 
 

“A música é um bálsamo para nossa alma” 
 
Na questão sobre quando e como usa a música em sala de aula, Carolina responde: “para 
relaxamento, boas vindas e homenagens”. Os gêneros musicais utilizados por Carolina são: 
“canções infantis, folclóricas e MPB” e os exemplos que citou foram: “canções infantis 
‘Atirei o pau no gato’, ‘O cravo...’ “. Ela não costuma renovar seu repertório, seus critérios 
de escolha são primeiramente os conteúdos (aqui se subentende a letra) e os ritmos, e como 
recurso atende às seleções dos alunos. Carolina considera o papel da música na escola como 
sendo, “com certeza importantíssimo, penso que a música é um bálsamo para nossa alma”. 
Em seu relato de uma atividade com música escreve: “para trabalhar a gramática e a 
interpretação e para relaxar”, apresentando os seguintes exemplos de repertório utilizado em 
sala de aula: “Canções infantis (Atirei o pau no gato, o cravo...)” . 
Carolina conceitua os tipos de música de seguinte modo: músicas/canções infantis: “cantigas 
de roda”; música erudita/ clássica: “orquestras e tenores”; música nativista: “Todas. Amo 
as canções do Rio Grande do Sul”. 
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“New Age” 

 
A trajetória de Daniela. Daniela tem 32 anos, é natural de Pomerode/SC e trabalha neste 
mesmo município na EI e no EF. Ela gosta de cantar e tem o gênero musical “New Age, 
instrumental” como preferência e faz uma observação em relação à preferência musical: 
“Não gosto da música de minha cidade, ‘Bandas’”. O seu primeiro contato com a música 
deu-se por meio das “brincadeiras de roda” e sobre sua lembrança mais significativa ela diz: 
“lembro-me de uma música que falava em ter uma casinha branca de varanda, um quintal e 
uma janela”. No tempo da escolarização de Daniela a música era praticada apenas nas 
festividades. Os equipamentos eletrônicos que ela possui são: rádio, CD [player] e televisão e 
sobre o hábito de ouvir música em casa e quais as espécies musicais ela diz: “fins de semana 
e à noite durante a semana. Músicas relaxantes e demais gêneros”. Os programas televisivos 
preferidos de Daniela são: 1o Telejornais; 2o documentários; 3o filmes; 4o esportes e 
programa sobre música/orquestras; 5o novelas e desenhos e os últimos eventos freqüentados 
por ela foram: Show: Rita Lee (2002); Exposição: de artistas locais (2004); Teatro: 
contadores de histórias (2005); Filme: Titanic(1998);  e Circo: sem data. 
 
 

“Resgate de costumes antigos” 

 
A maneira como Daniela utiliza a música em sua prática em sala de aula envolve, “cantigas e 
brincadeiras cantadas integradas nas atividades diárias” e os gêneros musicais que costuma 
incluir nestes momentos são: “canções infantis, folclórica, clássica /erudita” citando como 
exemplos, “Sapo não lava o pé, Dona aranha, A serpente e brincadeiras de roda”. Em seu 
relato sobre uma situação com música ela escreve: “ao iniciar e finalizar a aula e para 
trabalhar conteúdos como alfabetização”. Daniela diz que renova o seu repertório musical 
com pouca freqüência e que para fazer suas escolhas tem como critérios: 1o cantigas; 2o CDs 
infantis; 3o Músicas relaxantes; 4º Histórias em CDs e como recursos, a escuta de gravações, 
a pesquisa na internet, os colegas, as solicitações dos alunos e a literatura específica. As suas 
definições sobre determinados gêneros musicais são: músicas/canções infantis: “cantigas, 
cantigas folclóricas, músicas de roda”; música erudita/ clássica: “orquestra, relaxante, sons 
da natureza”; música nativista: “regional”. Para Daniela a música na escola tem o 
significado de “brincar, resgate de costumes antigos como brincar de roda”. 
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“Hoppe, hoppe, Reiter” 
 

 

 A trajetória de Elisa. Elisa tem 31 anos e é professora na Educação Infantil na cidade de 
Pomerode. Elisa possui algumas noções na área de música, além de gostar de cantar. Sobre o 
seu primeiro contato com a música ela diz: “foi em casa com meus pais, músicas alemãs: 
’Hoppe, hoppe, Reiter’. Eram músicas acompanhadas de movimentos, muito contato com o 
corpo.” No seu tempo de escola, havia aula de música e também atividades musicais 
extracurriculares como por exemplo, o Coral. Mesmo assim, a lembrança que Elisa guarda em 
relação à música não é muito agradável: “Uma lembrança um tanto negativa, pois para 
entrar no coral da escola tínhamos que sentar em longas filas de cadeiras e quando a 
professora de música passava tínhamos que dizer ‘A’ imediatamente ela dizia ‘aprovada’ ou 
‘reprovada’. Era meu sonho que naquele momento acabou”. 
Elisa possui aparelho de som e também uma flauta, ouve música em casa nos seguintes 
momentos, “dias em que estou sozinha em casa, planejamento de aulas, faxina”, 
constituindo-se o seu repertório preferido de “músicas infantis, músicas relaxantes, sertanejas 
e orquestradas”. Com relação aos eventos culturais dos quais participou nos últimos dois 
anos ela citou: Show: Grupo Txai, 09/2005; Exposição: Prefeitura: Artistas locais, 2004; 
Teatro: Luzes/Câmera/Ação - CIA Alegria, 09/2005; Concerto: Musicalização Dr.Blumenau 
Prof. Dalci, 09/2005; Cinema: Deu Zebra, (com as crianças do CEI) e Ray Charles, 08/2005. 
Mesmo tendo indicado filmes e novelas como seus programas televisivos preferidos, Elisa 
afirma que: “na verdade não gosto de programas de TV”. 
  
 

“Música na escola de educação infantil é vida e alegria” 
 

Ao responder à questão sobre como e quando utiliza a música na sua prática Elisa revela: 
“Nos diversos e diferentes momentos, seja para relaxar, pra cantar, para brincar, para 
chamar atenção da turma para algo, e simplesmente para curtir”.  O repertório utilizado 
nestes momentos se compõe de: “canções infantis, música folclórica, sertaneja, clássica/ 
erudita, pop e MPB”, tendo citado como exemplos, “canções de ninar e músicas 
instrumentais”, sem especificar as músicas em si. Elisa afirma renovar o seu repertório 
musical quinzenalmente e os seus principais critérios de escolha são: ”letra da música” e 
“ritmo”, sendo que, na seleção de novas músicas utiliza como recursos: a escuta de 
gravações, recorre às partituras ou à literatura, aos colegas e atende às solicitações dos alunos. 
Elisa considera ser, o significado da música na escola: “música na escola de educação infantil 
é vida e alegria”. 
Em seu relato sobre uma situação que envolve a música ela escreve: “A música está presente 
diariamente em minha prática pedagógica, seja cantar para saudar o dia, ou cantar para 
brincar (forte, fraco, grave, agudo, rápido, devagar) e muito também para relaxar. A música 
acompanhada de uma boa massagem entre as crianças. No projeto de música que ocorre na 
instituição entre as educadoras”. 
Sobre as definições dos tipos de música Elisa diz: músicas/canções infantis: “canções 
curtas, alegres, envolventes, com movimento e vida”; música erudita/ clássica: 
“orquestrada, relaxante”; música nativista: “regional”.  
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“As músicas da Xuxa, que eu amava” 
 
 A trajetória de Fabiola. Nasceu em Itajaí/SC, tem 28 anos e atua profissionalmente em 
Pomerode nas séries iniciais do EF. A música no seu tempo de escola acontecia apenas nas 
datas comemorativas, ela gosta de cantar, e o seu primeiro contato com a música deu-se, “na 
escola com música infantil”. Sobre sua lembrança mais significativa ela escreve: “dos meus 
tempos de infância com as músicas da Xuxa, que eu amava”. 
Os equipamentos musicais que ela possui são: rádio, TV, violão e flauta. Fabíola costuma 
ouvir música em casa: “em datas comemorativas, para relaxar, para animar e até para 
refletir” , o repertório nestes momentos compõe-se de: “MPB, pagode, Pop Rock, acho que 
muitos tipos de música”. Sobre suas preferências na TV ela disse: “1o desenho; não tenho 
preferência por programa nenhum”, e os últimos eventos freqüentados foram: Show: Capital 
Inicial, 02/2005; Exposição: Peças de cerâmica na FURB, 09/2005; Teatro: Ari Toledo, 2004; 
Cinema: Até que a sogra os separe, 09/2005; Circo: 2004. 
 

“Música como atividade pedagógica” 
 
Sobre a sua prática musical na sala de aula Fabíola diz, “Na minha prática, a música é usada 
o tempo todo, usamos a música como atividade pedagógica, para relaxar”, e sua opinião 
referente ao papel da música na escola é, “a música é importante para a formação cognitiva, 
pessoal, ou melhor, integral da criança”. Fabíola renova o seu repertório musical com pouca 
freqüência e seus critérios de escolha são, em primeiro lugar, músicas infantis e em seguida, o 
que a criança traz de casa. Como recursos para estas escolhas, atende às seleções de seus 
alunos ou recorre aos colegas professores. Em seu relato sobre uma atividade com música ela 
escreve: “utilizo a música em várias situações, nas horas para acalmar e para trabalhos 
pedagógicos como utilizando para alfabetização, cantamos, lemos a música e no final, 
montamos tirinhas com partes das músicas”. Os gêneros musicais utilizados são canções 
infantis e folclóricas e Fabíola citou como exemplos: “A barata diz que tem; Borboletas; O 
sapo não lava o pé; Fui morar numa casinha”. 
Nas definições de determinados tipos de música, ela expressou-se assim: músicas/canções 
infantis:  “alegres, fantasias, músicas para crianças”; música erudita/ clássica: “relaxante”; 
música nativista: “regional” . 
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“Sítio do Pica-Pau Amarelo” 

 
A trajetória de Graça. Graça nasceu em Taió/SC , tem 37 anos e atua profissionalmente no 
município de Blumenau/SC. Ela indica que toca um instrumento, sem especificá-lo e os 
gêneros musicais de sua preferência são, “MPB e Rock, instrumental e vocal”. Sobre seu 
primeiro contato com a música na infância ela diz: “do que me recordo são músicas de 
compositores como Vinícius de Moraes e a que sempre me recordo é a música de abertura do 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, cantada por Gilberto Gil”. Em relação às suas lembranças 
vinculadas à música ela escreve: “me recordo que eu e minhas amigas gostávamos muito de 
brincar de dublagem, geralmente com músicas de programas como Vila Sésamo e Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. Também as cantávamos e dublávamos”.  Ela possui um aparelho de som e 
em casa costuma ouvir música, “nos momentos de encontros familiares quando estamos em 
alguma atividade domestica”. Nestas ocasiões os gêneros musicais são MPB e Rock. Os 
programas televisivos que Graça mais assiste: 1o Telejornais (especialmente Jornal 
Nacional); 2o Fantástico; 3o Tele Cine (filmes, gosto muito); 4o Canal GNT; 5o Programas de 
entrevistas.   Os últimos eventos freqüentados foram: Show: Capital Inicial, 02/2005; 
Exposição: Masp (SP), 07/2005; Teatro: Os Monólogos da Vagina, 07/2005, Festival de 
Teatro Infantil, 08/2005; Cinema: Madagascar (com meu filho), 08/2005. 
 
 

“Quando começo algo novo” 
 
Em sua prática Graça utiliza a música, “no dia a dia, em que as músicas são partes de cada 
projeto, desenvolvido com as crianças” e o seu repertório se constitui de: “canções infantis, 
MPB e Rock”. Como exemplos ela citou: “Amor maior (J.Quest), Legião Urbana, Emoções 
(Roberto Carlos). Em seu relato sobre uma atividade com música Graça escreve: “Em 
atividades lúdicas em que as crianças possam estar em constante movimento corporal”. Ela 
renova o seu repertório com pouca freqüência, “somente quando começo algo novo e acho 
que possa interessar as crianças”, tendo como critérios, “a expressão corporal, música, letra 
e ritmo”. Os recursos para suas escolhas  são: a escuta de gravações, as seleções feitas pelos 
alunos, a ajuda dos colegas e a pesquisa na internet. Sobre o significado da música na escola 
Graça diz:  “Criança sem música é como uma planta sem água.Falta Vida”. Ela define os 
tipos de música solicitados de seguinte modo:músicas/canções infantis: “diretamente 
ligadas às crianças, ao seu mundo infantil”; música erudita/clássica: 
“ instrumental”; música nativista: “músicas regionais que predominam em cada região e 
cultura”. 
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“Canções infantis e músicas festivas” 

 
A trajetória de Ingrid.  Ingrid nasceu em Blumenau/SC e no momento da pesquisa não 
estava atuando profissionalmente. Ela gosta de cantar, seus estilos preferidos são: “MPB, 
instrumental e vocal, Rock e sertaneja” e com relação ao seu primeiro contato com a música 
ela diz: “Foi no jardim (canções infantis e música festivas) e em casa música mais 
sertanejas”. No seu tempo de escola a música acontecia como atividade extracurricular e 
sobre a lembrança mais significativa ela escreve: “A minha professora passou as músicas que 
até hoje me lembro. Acho que a forma como foi passado foi boa, pois eu gosto delas e canto 
elas para meu filho e alunos”. Ela possui aparelho de som e uma harpa infantil, e costuma 
ouvir música, em casa, “à noite para relaxar ou de dia para limpar a casa ou ainda quando 
preciso montar slide para apresentação de trabalho”, não especificando nenhum gênero 
preferencial. Os programas de televisão citados por Ingrid são: People and Arts (decoração e 
música); 2o Rede Vida (educação); 3o TNT (filmes diversos); 4o BAND/ Globo/ SBT (jornal); 
5o Programas de entrevistas. Os eventos culturais mais recentes dos quais ela participou: 
Teatro: O rei está sofrendo de maus amores; O reino da Bestolândia; A caixa; 08/2005.  
 

“Quem canta seus males espanta” 
 
Sobre a sua prática musical em sala de aula Ingrid diz: “Utilizo a música em diversas 
situações para fazer a roda de conversa, contar histórias, brincar, fazer trem para irmos ao 
parque, no lanche, fila, festividades, quando a turma está agitada”, compondo-se o seu 
repertório de: canções infantis, folclóricas, MPB e música sertaneja. Ela cita como exemplos: 
“Uma casa muito engraçada, Boi da cara preta, Mãe, Relaxantes”. Ingrid renova o seu 
repertório musical “sempre houver necessidade”, e tem como critérios de escolha: 
“ relaxamento, melodia, ritmo agitado, diversos”; e para tal escuta gravações, solicita a ajuda 
dos colegas, atende as seleções dos alunos e pesquisa na internet. Seu relato sobre uma 
atividade com música contém o seguinte: “Para fazer relaxamento, para cantar brincar e 
apresentar com as crianças”. Ingrid se refere da seguinte maneira em relação ao significado 
da música na escola: “Tem o ditado ‘quem canta seus males espanta’, acredito que abrir este 
espaço para as crianças elas se desenvolvem melhor em relação a sua expressão oral e até 
mesmo corporal, pois trabalha os movimentos enquanto cantamos”. 
Define os tipos de música: músicas/canções infantis: “relacionadas à criança”; música 
erudita/ clássica: “instrumentais (relaxantes)”; música nativista: “entendo que seja música 
que seja da nossa terra e cultura”.   
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“Não parava de cantar o que tinha aprendido” 
 
A trajetória de Joana. Joana tem 25 anos, é natural de Blumenau/SC, atua na EI nesta 
mesma cidade, não tem nenhuma experiência em música, mas gosta de cantar, e com relação 
ao seu primeiro contato com a música disse: “Ouvi bastante em casa, mas na pré-escola as 
músicas infantis me chamaram bastante atenção tanto que não parava de cantar o que tinha 
aprendido”. No tempo de escola de Joana não havia aulas de música, apenas nas festividades, 
e os gêneros que ela prefere são: MPB, sertaneja, gaúcha, clássica/ erudita e pagode. Sobre 
sua lembrança mais significativa ela relata: “Na pré-escola, pois a professora introduziu a 
música com muita vontade e conseguiu fazer com que todos participassem”. Joana possui 
aparelho de som, disse também que em sua família a música está presente em determinadas 
ocasiões, como, “festas feitas em casa, momentos sem o que fazer, nas horas de faxinas” e 
que os tipos de música são: “sertanejos, técnico, MPB, gaúcha”. Sobre os programas de 
televisão que costuma assistir, indicou: 1o filmes; 2o novelas; 3o jornais; 4o miniséries; e os 
eventos culturais mais recentes, dos quais Joana participou foram: Show: Daniel, 06/2004; 
Cinema: A sogra, 08/2005. 
 

“Algo importante pra integrar as crianças” 
 
Joana considera que o papel da música na escola vem a ser: “Algo importante pra integrar as 
crianças e incentivar a percepção de muitas coisas que às vezes passa despercebido”. 
Em sua prática de sala de aula ela costuma utilizar a música: “como um instrumento antes de 
registrar a atividade, como momento de cantar, para incentivar a criança a realizar algo”. 
De seu repertório constam canções infantis e canções folclóricas, que ela diz renovar 
semanalmente tendo como critérios de escolha: 1o.“contexto da música com o projeto 
trabalhado em sala”, 2o. “ritmo ”, 3o. “vocal (se é prazeroso escutar, quem canta a música)” 
e 4o. “melodia”. Para estas escolhas ela se apóia nos seguintes recursos: escuta gravações, 
considera as seleções dos alunos, recorre aos colegas e pesquisa na internet. Na questão 
referente ao relato de uma atividade com música Joana escreve: “A cada início de uma 
atividade buscando a concentração e atenção da criança”. Ela fala sobre o repertório musical 
utilizado, citando como exemplos: “O sapo, D.Aranha, Pintinho Amarelinho”. 
Nos conceitos sobre os tipos de música ela se expressa da seguinte forma: músicas/canções 
infantis:  “canções específicas para crianças que enfocam várias realidades. Exemplo: 
Palavra Cantada” [selo de uma gravadora]; música erudita/ clássica: “música regada por 
vários instrumentos musicais”; música nativista: “músicas típicas de uma região. Exemplo: 
músicas alemãs”. 
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 “Sambalelê” 
 

A trajetória de Lúcia. Lúcia tem 26 anos, nasceu em Blumenau e é professora na Educação 
Infantil (4 e 5 anos) nesta mesma cidade. Lúcia não estudou música, mas gosta de cantar e 
seus gêneros de música preferidos são: Rock, Pop, Gaúcha e Pagode. Sobre o seu primeiro 
contato com a música ela disse: “A primeira música que eu lembro, e até hoje isso ficou 
marcado para mim, foi aos seis anos (prézinho) e a professora nos ensinou e cantou 
“Sambalelê”, [com a] qual fizemos uma apresentação aos pais”. No seu tempo de escola a 
música acontecia apenas nas festividades e havia atividades extracurriculares que Lúcia não 
especificou. A respeito de sua lembrança mais significativa ela disse: “Esta citada acima e 
também a música que escolhi para tocar, quando busquei meu diploma na formatura”. Ela 
possui um violão, mas não sabe tocar e tem um equipamento de som na sala. Sobre o hábito 
de ouvir música em casa, Lúcia explica: “A minha mãe, como não trabalha fora, escuta 
música durante o dia. Eu escuto a noite ou nos finais de semana. Eu gosto de jazz, rock e 
reggae. Mas também ouço música gaúcha e pagode”. Na questão referente aos programas de 
televisão de sua preferência ela respondeu: 1o Fantástico; 2o Discovery Channel; 3o 
telejornais, locais e nacionais; 4o TV FURB; 5o Jô Soares; 6o Programas de humor.  Os 
eventos culturais, dos quais Lúcia participou recentemente foram: Show: Capital Inicial, 02/ 
2005; Exposição: Masp, artista regional (gatos), 07/2005; Teatro: Os Monólogos da Vagina, 
SP, 07/2005 e Teatro infantil de Blumenau, 08/2005; Cinema: Até que a sogra nos separe, 
09/2005. 
 
 

“A música como recurso” 

 
Lúcia considera que o significado da música na escola vem a ser: “Um recurso que deve estar 
presente no cotidiano escolar constantemente”. Sobre quando e como utiliza a música na sua 
prática ela diz: “Quando a música está relacionada especificamente ao projeto que quero 
iniciar, utilizo a música como recurso para apresentar o projeto à turma. Questiono as 
crianças sobre o que a música fala..até chegarmos ao tema (assunto) que será trabalhado no 
projeto. Também utilizo para ‘passar o tempo’, por exemplo, quando faltam 5 minutos para o 
lanche então cantamos para esperar esse momento (o do lanche)”. Lúcia reforça esta maneira 
de trabalhar com a música em seu relato de atividade: “Costumo utilizar a música para 
iniciar os projetos de trabalho. Também para brincadeiras diversas como: batata quente, 
dança da cadeira, estátua.Trabalhar com rimas extraindo palavras das músicas.” Ela cita 
como exemplos de músicas que canta com as crianças: “O sapo não lava o pé; A barata diz 
que tem; Minhoca-minhoca, enfim, canções infantis”. Lúcia raramente inclui novas músicas 
no seu repertório, quando o faz usa como recursos a pesquisa na internet ou atende às 
solicitações das crianças. Em suas definições de tipos de música registrou: músicas/canções 
infantis: “ coloco para meus alunos e meu sobrinho”; música erudita/ clássica: “aprecio nos 
momentos de relaxamento apenas”; música nativista: “bandinhas (no caso de Blumenau) e 
música gaúcha (região sul)”. 
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“Cantigas de ninar” 

 

A trajetória de  Maria. Maria tem 27 anos de idade e é natural de Navegantes/SC. Ela atua na 
educação infantil (5 e 6 anos), disse que gosta de cantar e seus tipos de música preferidos são: 
MPB, rock, sertaneja, pop, rap, gaúcha (instrumental e vocal).  A música no seu tempo de 
escola acontecia apenas nas festividades. Maria comenta sobre o seu primeiro contato com a 
música: “Cantigas de ninar (pela minha mãe), ternos de reis e gaúchas (pelo meu pai)” e a 
sua lembrança mais significativa é: “quando estou triste a música me deixa relaxada e me 
acalma”. 
 

“A música significa movimento” 

 
 Maria se expressa da seguinte forma em relação ao papel que a música desempenha na 
escola: “A música significa movimento, descontração, alegria, forma de expressão 
relaxamento” e sobre a utilização da música em sua prática ela diz: “Diariamente cantamos 
música para nos cumprimentarmos. As músicas também servem para ilustrar e ajudar a 
criança a compreender alguns conceitos”. Os gêneros de música que costuma utilizar são: 
“canções infantis, folclóricas e MPB”.  
Obs. Pelo fato de que Maria esteve ausente no momento da segunda coleta de dados não se 
obteve os dados referentes aos critérios e recursos da escolha dos repertórios musicais. 
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“As músicas que os meus pais escutavam” 
 
 
A trajetória de Natália. Ela tem 29 anos, natural de Trombudo Central/SC, atualmente 
professora na EI na cidade de Blumenau. Natália gosta de cantar e sobre seu primeiro contato 
com a música diz, “Não lembro o meu primeiro contato com a música infantil, mas 
provavelmente na pré-escola”. No seu tempo de escolarização a música acontecia apenas nas 
datas comemorativas, como gêneros de música de sua preferência ela citou, “MPB e 
instrumental”, e sobre a sua lembrança mais significativa Natália diz: “As músicas que os 
meus pais escutavam”. Com relação aos equipamentos ela revela ter rádio com CD, 
computador, DVD e disc-man e sobre o costume de ouvir música em casa comenta: 
“normalmente na parte da manhã, à noite em casa e à tarde no trabalho” sendo os tipos mais 
escutados: “MPB, músicas de relaxamento, lundu, sertaneja, etc.” 
Os programas de TV de sua preferência são: 1o Entrevistas; 2o Documentários; 3o 
minisséries; 4o desenhos animados; 5o jornal; e os últimos eventos culturais freqüentados 
foram: Show: Capital inicial, 2005; Exposição: Feira de trabalhos infantis, 05/2005; Teatro: 
João e o pé de feijão, 08/2004; Cinema: Revelação, 07/2005. 
 
 

“Através da música a criança expressa as suas angústias” 
 
 

Para Natália o significado da música na sala de aula representa: “Através da música a criança 
expressa as suas angústias, alegrias, relaxa e também ajuda na construção do seu 
conhecimento e aprendizagem”. Com relação ao seu uso na prática ela diz, “Sempre, música 
de fundo, cantigas e relacionadas aos projetos” e cita como gêneros de música utilizados: 
“canções infantis, folclóricas, MPB, sertaneja e clássica /erudita”. Sobre a renovação de seu 
repertório ela afirma que o faz diariamente, os seus critérios de escolha são: música de 
relaxamento; infantis (Palavra Cantada); Pop Rock e sertaneja; e os recursos nos quais se 
apóia são: a escuta de gravações, a ajuda dos colegas, as seleções feitas pelos alunos, 
partituras e pesquisas na internet. Em seu relato sobre uma atividade com música Natália 
escreve, “ao iniciar as atividades ouvimos música de relaxamento e para dormir sempre 
ouvimos músicas que envolvam instrumentos imitando os sons da natureza”. 
Natália destaca como exemplos de seu repertório musical, “infantis: D.Aranha; MPB: 
Caetano, Marisa Monte; Instrumentais e com sons de cachoeira”. 
Suas definições sobre certos tipos de música consistem no seguinte: músicas/canções 
infantis: “ músicas relacionadas diretamente para crianças”; música erudita/ clássica: 
“ música que usam recursos instrumentais”; música nativista: “música que representam a 
cultura de um certo lugar”. 
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“Todo dia, bem cedo a mãe ligava o rádio” 
 

A trajetória de Olga. Olga tem 34 anos, nasceu em Pomerode/SC onde é professora na 
educação infantil (3, 4 e 5 anos). Ela gosta de cantar e os gêneros musicais de sua preferência 
são MPB e sertaneja. No seu tempo de escola havia aula de música e também um coral. Olga 
diz que as suas primeiras experiências com a música foram: “primeiro contato mais com 
música sertaneja, pelo rádio, sempre sintonizada na rádio local”. Na questão referente à 
lembrança mais significativa ela conta: “Todo dia, bem cedo a mãe ligava o rádio e sempre 
passava ‘FuscãoPreto’”. Ela possui aparelho de som, DVD e uma flauta, e em sua casa a 
música está presente nos seguintes momentos: “[As] Crianças quando estão brincando, 
pintando; em momentos de relaxamento, variado”; os tipos de música que ouvem: “crianças 
(músicas jovens, ritmos) eu e meu esposo músicas sertanejas e MPB”. Olga indicou os 
seguintes programas de TV como sendo os de sua preferência: 1o Jornalismo; 2o esporte; 3o 
programas musicais; 4o filmes; 5o novela; e os eventos últimos culturais dos quais participou 
foram: Show: Teodoro e Sampaio, 09/2005; Exposição: obras de artistas locais, 2004; 
Teatro: Contadores de Histórias (escola), 09/2005; Cinema: Os filhos de Francisco, 09/2005; 
Circo: 2005. 
 
 

“A música serve para divertir” 

 
Sobre o modo como utiliza a música em sua prática Olga diz, “Música para divertir, dançar, 
atividades festivas” e os exemplos citados são: “músicas folclóricas: D.Aranha, Indiozinho, 
Fui morar numa casinha, música do Daniel, Rick e Renner”. Em seu relato sobre uma 
atividade musical ela escreve: “Utilizo a música para acalmar, divertir, criar, para o 
conhecimento cultural, para o ritmo”. Ela costuma ampliar o seu repertório e tem como 
critérios de escolha: 1o melodia; 2o ritmo e 3o [adequação à] faixa etária. Os seus recursos na 
seleção de novas músicas são a escuta de gravações, as solicitações dos alunos e os colegas. 
Na opinião de Olga a música tem o seguinte significado na escola: “A música serve para 
divertir, socializar-se, para desinibir a criança, além da importância do movimento, da 
dicção”. As suas definições sobre tipos de música são: músicas/canções infantis: “alegres, 
com movimento, com ritmos variados”; música erudita/ clássica: “ relaxamento”; música 
nativista: “ regional”. 
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“Música clássica e alemã” 
 
 A trajetória de Patrícia. Patrícia tem 49 anos de idade, natural de Belo Horizonte/MG, e é 
professora na EI, na cidade de Blumenau/SC, atuando também como orientadora educacional. 
Ela tem algumas noções na área de música, gosta de cantar e nos gêneros musicais de sua 
preferência citou, “MPB, sertaneja, gaúcha, clássica /erudita, pagode e religiosa”. A música 
no seu tempo de escola se fazia presente apenas nas festividades e sobre seu primeiro contato 
com a música Patrícia disse, “Em casa escutávamos música clássica e alemã”. Com relação à 
sua lembrança musical mais significativa ela revela, “as músicas que escutava me levavam a 
sonhar e ficava calma, em paz”. Em sua casa ela possui aparelho de som, DVD, teclado, 
guitarra, violão e bateria, e a respeito do costume de ouvir música diz: “durante o dia e a 
noite e no carro quando sai”, indicando como tipos de música que mais escuta: “infantis, 
clássica, religiosa, sertaneja e popular”. Os programas de TV preferidos de Patrícia são: 1o 
Canção Nova; 2o Século XXI; 3o TV escola; 4o.TV futura; 5o Repórteres; e o último evento 
cultural que freqüentou foi o cinema: Dança comigo, 02/2005. 
 

“Música clássica para relaxar na hora do sono” 
 
Sobre a forma de utilização da música em sua prática Patrícia diz, “oferecendo e incentivando 
as educadoras a cantar e escutar músicas com as crianças”, ressaltando-se aqui que a agente 
exerce também a função de orientadora educacional. Os gêneros de música pertencentes à sua 
prática são: canções infantis, música folclórica, MPB, clássica/ erudita e música gaúcha, tendo 
citado como exemplos de seu repertório: “Asa branca, Arca de Noé, Luar do sertão, O cravo 
e a rosa”. Ela costuma incluir novas músicas neste repertório tendo como princípios, manter a 
cultura de música infantil e acolher as sugestões que as crianças trazem, e como critérios de 
escolha, primeiramente o texto e em seguida a melodia e o ritmo, para tal fazendo uso de 
diferentes recursos: escuta gravações, atende às solicitações dos alunos, recorre aos colegas e 
às partituras. Em sua descrição de atividades envolvendo a música Patrícia relata: “música 
clássica para relaxar na hora do sono, músicas para brincar de roda, para brincadeiras 
lúdicas, música para danças, fazer coreografia e música para representar uma peça teatral 
vinda de alguma estória contada para as crianças”.  Nas definições dos gêneros de música 
ela escreve e exemplifica de seguinte modo: músicas/canções infantis: “meus dedinhos, o 
sapo não lava o pé, atirei o pau no gato, etc.”; música erudita/ clássica: “sinfonia do 
Beethoven”; música nativista: “gaúcha sertaneja”. Para Patrícia o significado da música na 
escola vem a ser, “em primeiro lugar a alegria a descontração visando ao desenvolvimento 
da memória auditiva, o raciocínio, a expressão oral e corporal”. 
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 “As canções que meu pai cantava para mim na língua alemã” 
 
 
A trajetória de  Rosa. Rosa tem 22 anos, nasceu em Blumenau/SC e é professora no ensino 
fundamental (7 a 8 anos), nesta mesma cidade. Rosa não especificou nenhum tipo de 
conhecimento musical, gosta de cantar e como gêneros preferidos de música ela citou: “MPB, 
sertaneja e Pop”. Sobre o seu primeiro contato com a música ela escreve: “foi no jardim de 
infância. A música era infantil do tipo: Ciranda-cirandinha, O sapo não lava o pé”. 
No tempo de escola de Rosa havia música como atividade extracurricular. A sua lembrança 
mais significativa com relação à música está ligada à família: “As canções que meu pai 
cantava para mim na língua alemã, minha língua materna”.   Ela possui aparelho de som e 
uma flauta, e costuma ouvir música em casa, “de noite para relaxar”. Os gêneros preferidos 
são: “clássicas, sertaneja, MPB”. Os programas de TV de sua preferência são: 1o. Late Show 
(Redetv), 2o. Globo Repórter, 3o. Fantástico, 4o. RBS Notícias, 5o. novela Alma Gêmea. Com 
relação aos últimos eventos culturais assistidos, Rosa registrou: Exposição: O folclore no 
Mausoléu, 08/2005; Teatro: Festival Nacional de Teatro Infantil, 08/2005; Concerto: 
Orquestra da FURB, Dia da Independência, 09/2005. 
 

“Momentos que sugerem a música” 
 

Rosa utiliza a música em sua prática, “Em momentos que a uso para os conteúdos da aula ou 
em momentos que sugerem a música”. Do seu repertório fazem parte os gêneros: “canções 
infantis, folclóricas e MPB”. No seu relato sobre uma situação com música consta: “aulas de 
artes, cada aluno tem uma flauta. Eles aprendem a tocar.” Rosa define os diferentes tipos de 
música da seguinte maneira: músicas/canções infantis: “voltadas para as crianças. Ciranda, 
Pirulito que bate-bate, As mãos, O sapo”; música erudita/ clássica: “Sinfonias de 
Beethoven”; música nativista: “tradicionais: gaúchas, sertanejas”.0 


