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1. Resumo 

 

 Por Estética, compreende-se a arte do belo (TREZZI, 2010). Extrai-se da 

teoria de Freire a curiosidade epistemológica por meio da curiosidade estética; a 

percepção de relações entre experiências existenciais e culturais como processo de 

criar conhecimento; além da conscientização do sujeito histórico como criador de 

Cultura para que este faça seu próprio caminho (possibilitando-se autonomia e 

emancipação). Neste sentido, é possível que práticas artísticas como o Ensino 

Musical Infantil (EMI), colaborem nesta construção. Assim, a Estética Freiriana neste 

Ensino preocupa-se com a “boniteza” do processo de aprendizagem, manifestada 

nos sentimentos de esperança, solidariedade e ética, proporcionando aos discentes 

a valorização da expressão, comunicação e do conhecimento, visando à 

sensibilidade para o exercício da cidadania e convivência social. A metodologia 

baseou-se em abordagem qualitativa, envolvendo como coleta de dados a extração 

de trechos através da análise documental das obras Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa; Pedagogia da esperança; À sombra desta 

mangueira; Ética, utopia e educação; além de referências complementares relativas 

ao EMI. Discutiram-se aspectos como: 1) lacunas na formação do Educador Musical; 

2) necessidade de mudança de compreensão (releituras) acerca de paradigmas 

envolvidos na área; bem como 3) aspectos éticos norteados pela coerência e 

criticidade na prática docente. Concluiu-se que o EMI baseado na Educação Estética 

Freiriana é aplicável, visando à formação íntegra do Sujeito a fim de colaborar para 

uma sociedade genteificada (FREIRE, 2000).  
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2. Introdução 

 

 Grande incentivador da estética, Paulo Freire se destacou como um grande 

educador e filósofo brasileiro. Sua didática fundamentou-se na compreensão do 

objeto em estudo por parte do educando, propiciando que este construísse seu 

próprio caminho (FREIRE, 2002b), culminando em sua autonomia e emancipação 

como forma de intervenção a fim de resistir à estética sustentada pela Indústria 

Cultural (ADORNO, 1970). Schiller (1991), por sua vez, defende que a Estética 



 
 

 

reflete o caminho para chegar-se ao conhecimento pela arte, consequentemente 

havendo o progresso da moralidade e da razão. Assim, é possível que práticas 

artísticas, como o Ensino Musical Infantil (EMI), colaborem nesta construção. 

 A estética no EMI preocupa-se com a boniteza do processo de aprendizagem, 

manifestada no sentimento de esperança, solidariedade, decência e ética. Extrai-se 

da teoria de Freire a curiosidade epistemológica por meio da curiosidade estética; a 

percepção de relações entre experiências existenciais e culturais como processo de 

criar conhecimento; além da conscientização do sujeito histórico como criador de 

Cultura (FREIRE, 2002a). Desta forma, compreender a estética neste Ensino tem 

como horizonte a valorização da expressão, comunicação, cultura e conhecimento, 

visando à sensibilidade para o exercício da cidadania e boa convivência. Portanto, a 

relevância deste trabalho deu-se na importância da estética nos processos 

formativos de desenvolvimento da autonomia e emancipação dos Sujeitos. Para tal, 

testou-se a hipótese de que, o desenvolvimento da autonomia e da emancipação, o 

qual aprimora a intervenção do Sujeito na sociedade, ocorre pela via da estética. 

 

3. Objetivo 

 

Compreensão e reflexão acerca da importância do EMI sob o referencial 

Estético de Paulo Freire, visando à formação humana. 

 

4. Metodologia 

 

 A proposta metodológica teve abordagem qualitativa e envolveu processos de 

coleta e organização de dados através de análise documental das obras Freirianas 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; Ética, utopia e 

educação; Pedagogia da esperança; e Á sombra desta mangueira. A análise foi 

composta por duas partes distintas, sendo que a primeira incluiu a identificação e 

transcrição de trechos relativos ao conceito de estética em Freire, extraindo-se 

trechos complementares às obras acima descritas; e a segunda incluiu o 

estabelecimento de uma relação destes trechos extraídos com o EMI. 

 

 5. Desenvolvimento 

 



 
 

 

Paralelamente ao processo de coleta dos trechos deu-se a organização dos 

mesmos, ressaltando-se que os trechos extraídos apresentaram relação explícita 

(ou não) ao conceito de estética na perspectiva Freiriana, assim como trechos 

complementares foram extraídos de referências relacionadas à área musical, com o 

intuito de possibilitar a interligação de ideias concordantes e discordantes. Ademais, 

após a extração dos trechos, estes foram subdivididos em três tópicos visando o 

melhor aproveitamento acerca do tema desenvolvido.   

 

Feiura na formação do Educador Musical 

É de suma importância destacar algumas lacunas encontradas no EMI, sendo 

que estas se iniciam na formação dos educadores, principalmente através dos 

programas de treinamento que enfatizam somente o conhecimento técnico 

(GIROUX, 1997), sem a compreensão de como a sociedade funciona (FREIRE, 

1997, p. 69). Nesse quesito, salienta-se que os princípios socioeconômicos e 

políticos de nossa sociedade colaboraram para este fim, culminando na alteração da 

natureza do ensino propriamente dita, bem como na mudança do perfil dos 

estudantes, sendo esta alteração classificada por Giroux (1997) como “prestação de 

um desserviço”. Freire, por sua vez, adiciona mais uma variável a esta questão: falta 

de esperança (FREIRE, 2000, p. 88). Assim, discorre que, em qualquer dimensão 

envolvida à prática educativa há o envolvimento de esperança, subtendendo-se que, 

em determinado momento da História da Educação, alguns educadores afastaram-

se deste sentimento necessário para lecionar, culminando em contradições de suas 

práticas, além de torná-los autoritários (característica imposta visando recuperação 

do respeito perdido) e “homens e mulheres sem endereço e sem rumo”. De forma 

mais específica, contradições advindas do docente induzem à autoridade por parte 

do mesmo (FREIRE, 2000, p. 73), já que a falta de coerência leva à 

irresponsabilidade ética, culminando no ensino ineficaz (alimentando características 

indesejadas do docente, como o autoritarismo e a impaciência, já que um ensino 

ineficaz gera dúvidas e estas não são respondidas devido à imposição de respeito 

por parte do mesmo). Por conseguinte, esta desesperança e autoritarismo refletiram 

na negação do pensamento crítico quanto ao ensino metodológico (MADUREIRA, 

2012), induzindo os futuros educadores musicais (enquanto educandos) à 

memorização mecânica dos conteúdos (FREIRE, 2000. p. 76), à educação da 

resposta (FREIRE, 2000, p. 19), à assimilação e permanência do autoritarismo 



 
 

 

(FREIRE, 1997, p. 41), à redução da tomada de consciência acerca do valor da 

profissão (MENDONÇA, 2009), e à passagem dos atributos citados anteriormente 

para os futuros educandos destes, reiniciando este ciclo (RODRIGUES, 2009), 

notando-se claramente a perda de curiosidade acerca da essência do Ensino 

Musical. 

 

5.2. Em busca da Estética na formação musicopedagógica 

Levando-se em consideração os argumentos expostos acima, torna-se 

essencial a mudança de compreensão (FREIRE, 1997, p. 14) acerca do assunto 

para o incremento da Educação Musical Infantil. Porém, segundo Freire, “a mudança 

de compreensão (...) não significa, porém ainda, a mudança do concreto”, 

denotando que o ato de mudar a compreensão, propriamente dito, já induz ao 

entendimento equivocado por parte dos educandos e educadores, possivelmente 

transmitindo a informação de que, mudando a compreensão acerca de um 

determinado tema, estaríamos modificando o concreto (o previamente definido/ o 

que não deveria ser modificado), quando, na realidade, nada seria modificado 

(apenas abordado diferentemente através de análises críticas fundamentadas). 

Ademais, partindo-se de outro princípio Freiriano de que “somos seres da 

transformação e não da adaptação” (FREIRE, 2000, p. 23), o mesmo autor ressalta 

que “(...) no domínio das estruturas sócio-econômicas, o conhecimento mais crítico 

da realidade (...) não opera, por si só, a mudança da realidade”, complementando o 

discutido com a visão de que somente possuir um conhecimento crítico acerca da 

realidade não é o suficiente para que haja a mudança desejada da realidade, sendo 

necessária a mudança de compreensão acerca desta realidade em questão 

(FREIRE, 1997, p. 16). Neste contexto, Freire utiliza o termo “releitura” (FREIRE, 

2000, p. 60) para indicar analogamente que, após inúmeras releituras acerca de 

algum tema, aprende-se uma nova linguagem, ou seja, passa-se a compreender o 

mesmo tema de outras formas (portanto, há uma mudança de compreensão 

baseada em uma nova “leitura de mundo”), já que nunca algo “tem por trás uma 

única razão” (FREIRE, 1997, p. 9). Ainda segundo ele, por conseguinte do 

aprendizado de novas linguagens destacam-se “novas possibilidades” (FREIRE, 

2002a, p. 15), permitidas a partir da inserção de emoções que “dão sentido e 

significado à existência” (alegria, esperança, paixão (FREIRE, 1997, p. 18), ternura e 

encantamento) e a partir da quebra de paradigmas (respeito às diferenças, 



 
 

 

valorização do saber popular, solidariedade, autonomia, coletivismo, diálogo, 

democracia, encantamento e ética) durante a construção destas novas linguagens, 

culminando na idéia de que precisa haver o entendimento individual de que o ser 

humano é o ser da “ruptura” (FREIRE, 2000, p. 23) principalmente acerca de 

paradigmas, tornando possível uma sociedade livre, ética, de opção e de decisão 

(FREIRE, 2000, p. 30; p. 32), e posteriormente “(...) menos desigual, menos injusta, 

essencialmente, mais humana” (FREIRE, 2002a, p. 50). 

 Paralelamente à consciência ética descrita acima quanto a “assumirmo-nos 

como sujeitos e objetos da História (...)” (FREIRE, 2000, p. 40) e quanto ao 

conhecimento ser originado através da “ação comprometida com a transformação” 

(FREIRE, 2002a, p. 12) destaca-se também a perspectiva Freiriana de que, buscar 

novas bases teóricas para transformar, somente é possível a partir do 

“entrecruzamento entre linguagem, cultura e poderes” (FREIRE, 2002a, p. 59), o 

qual norteia o diálogo permanente como alimento para análise e reconstrução da 

realidade, visando num futuro próximo a “emancipação social e, portanto, a auto-

emancipação” (FREIRE, 2002a, p. 13). Para tal, ressalta-se novamente a 

importância da ética, já que “educar é sempre um ato ético” (FREIRE, 2002a, p. 10) 

e esta sempre se encontra envolvida com: o diálogo (seja com relação à escolha de 

conteúdos ou com a forma de relacionamento com os alunos); e com a estética (por 

isso não se deve confundir ética com moralismo) (FREIRE, 2002a, p. 11).  

 Transpondo a linha de raciocínio acima tratada para a prática docente, Freire 

salienta que o ato estético de ensinar/aprender relaciona-se com “(...) o esforço 

melodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o 

empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem 

(...)” (FREIRE, 2002b, p. 45). Desta forma, nota-se a necessidade de certa sintonia 

entre o Educando e o Educador para que esta finalidade seja atingida, sendo esta 

sintonia mediada principalmente através do respeito não imposto (FREIRE, 1997, p. 

41), pois como defende, “respeitá-los significa, de um lado, testemunhar a eles a 

minha escolha, defendendo-a; de outro, mostrando-lhe outras possibilidades de 

opção enquanto ensino”. Porém, salienta-se que apenas condições estéticas não 

propiciam um ensino musical eficaz (FREIRE, 2002b, p. 27), já que o educador 

somente concretiza sua tarefa docente caso usufrua de certas condições básicas e 

favoráveis para tal, ou seja, “condições (...) higiênicas, espaciais, estéticas (...)”, 

sendo o ensino, portanto, a união de determinadas variáveis interdependentes, as 



 
 

 

quais se desunidas geram “uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática 

pedagógica”.  

 Ademais, baseando-se nos trechos Freirianos “a rigorosidade do método 

científico provoca uma maior exatidão das descobertas” (FREIRE, 2000, p. 21) e 

“toda docência implica pesquisa e toda pesquisa implica docência” (FREIRE, 1997, 

p. 99), nota-se que o autor demonstra certa preocupação com relação aos 

educadores, já que, acima se discutiu a importância de assumir a indagação, a 

curiosidade e a criatividade como princípios norteadores docentes, visando 

principalmente o aprendizado contínuo (conhecimento de novas linguagens obtido 

tanto a partir de Cursos de Atualização quanto de Congressos e Oficinas). Freire 

também endossa a idéia de que, compreendendo-se todos os quesitos discorridos 

neste subtópico, o processo progressista de ensinar passa a transcorrer 

naturalmente, possibilitando-se ao Educando o exercício da percepção crítica sem 

medo de errar (FREIRE, 2000, p. 71) (percepção crítica tanto das palavras quanto 

do mundo), bem como o aguçamento da curiosidade epistemológica, a qual não 

pode satisfazer-se com “a mera descrição do conceito do objeto” (FREIRE, 2000, p. 

58), ou seja, com a tarefa de “digestão prévia de imagens ou de objetos” por parte 

do educador (analogamente à educação “bancária”) (FREIRE, 2002a, p. 119). 

Carvalho (2005) também endossa esta prática e acrescenta que, desta forma, 

permite-se o envolvimento fundamentado dos Educandos no conhecimento, 

culminando em “(...) aulas criativas, dinâmicas, com tema atual e abrangente, e 

educando-os, de fato, para a vida”, além de afirmar que “o conhecimento cresce à 

medida que criamos novas formas rítmicas, melódicas, da vida que vamos vivendo e 

experienciando”, explicitando também a importância de “releituras” (já explicadas 

acima) para a formação de novas linguagens e, portanto, de conhecimentos. Desta 

forma, propiciar-se-á, em suma, que “a criança, e antes dela o professor, levante-se 

da carteira e coloque toda sua energia criativa a serviço da arte musical, (...), a 

criança assimilará ativamente, brincando, todos os elementos construtivos da 

linguagem musical, quais sejam os valores rítmicos, os desenhos melódicos e as 

arquiteturas de harmonia” (MADUREIRA, 2012). 

  

 5.3. Decência e Boniteza no Ensino Musical Infantil 

 Seguindo-se o pressuposto de que música é arte, o universo musical é 

imensurável, ainda mais quando relacionado ao âmbito infantil. Ademais, é parte 



 
 

 

indissociável na vida de todos e está sempre presente em nosso cotidiano, seja nas 

cantigas de ninar (ao nascer), nas brincadeiras vivenciadas com outras crianças, nas 

ruas, ou até mesmo nos meios de comunicação.  

 Segundo Ongaro (2006), “a expressão musical desempenha importante papel 

na vida recreativa de toda criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua 

criatividade, promove a autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética, 

(...), cria um terreno favorável para a imaginação quando desperta as faculdades 

criadoras de cada um. A educação pela música proporciona uma educação profunda 

e total”, denotando que o ato de musicalizar pode e deve ser endossado por parte 

dos responsáveis, propiciando benefícios ao público infantil. Nota-se também uma 

completa relação entre esta visão e a visão Freiriana, já que, para que isto ocorra, 

deve-se haver primordialmente a entrega do educador e do educando (FREIRE, 

2000, p. 17), ressaltando-se que o público infantil, quase que em sua totalidade, já 

apresenta de forma exacerbada, características fundamentais para o amplo 

aproveitamento musical individual, como curiosidade, imaginação e espontaneidade. 

Ademais, Rodrigues (2009) também endossa a idéia citada anteriormente e 

complementa que “(...) por meio do contato com a música a criança aprende a 

conviver melhor com outras crianças, estabelecendo um diálogo mais harmonioso, o 

que contribui para relação interpessoal e o convívio em sociedade, promovendo 

ainda o desenvolvimento do senso de colaboração e respeito mútuo, já que ela 

proporciona mais segurança emocional e confiança porque, ao praticá-la, as 

crianças conseguem liberar suas angústias” (RODRIGUES, 2009), indicando o 

diálogo como peça fundamental para um convívio mais harmonioso com outras 

crianças (visando futuramente uma contribuição para o convívio destas em 

sociedade), o desenvolvimento do senso de colaboração e o respeito mútuo (de 

suma importância para que haja aumento de confiança por parte dos discentes). 

Assim, perseguindo-se constantemente o momento estético da linguagem (FREIRE, 

1997, p. 38), haverá uma constante busca na compreensão e no conhecimento de 

mundo, a qual é totalmente compatível com a beleza na forma de expressão dos 

achados, culminando no aspecto fundamental de sempre manter a “(...) decência e 

boniteza de mãos dadas” (FREIRE, 2002b, p. 16). 

 Por fim, e não menos importante, Ongaro (2006) incrementa ainda mais este 

raciocínio com o argumento de que, também no quesito científico, a Música propicia 

inúmeros benefícios biológicos através de determinados mecanismos de ação 



 
 

 

(ONGARO, 2006), sendo estes classificados por ele como diretos (efeito sonoro 

direto sobre as células e órgãos) e indiretos (agindo sobre as emoções e 

influenciando diversos processos corpóreos de tensão e relaxamento). 

 Portanto, a intervenção do Educador é de suma importância para, não só 

compreender as experiências que as crianças apresentam, mas também para 

transformá-las e levá-las à expansão de conhecimentos e vivências musicais, bem 

como à apreciação de novos gêneros musicais, jogos, brincadeiras cantadas, 

cantigas de roda, desenvolvimento da percepção rítmica e melódica através de 

instrumentos musicais e do próprio corpo, culminando no incremento acerca da 

formação cultural, cognitiva, afetiva e emocional de cada indivíduo. Ademais, a 

Música serve como recurso para a transformação do pensamento e da compreensão 

da sociedade. É um elemento auxiliar na ação pedagógica e estimula a capacidade 

de criação e recriação, distanciando-se do ensino puramente mecânico. Além disso, 

enriquece o conhecimento e desperta a sensibilidade discente e docente. Na prática 

musical, seja esta instrumental ou vocal (pessoal ou em grupo), é proporcionado às 

crianças a interação e a socialização com outras crianças e adultos, para que ela 

compreenda a si mesma e o ambiente no qual habita.  

 O incentivo docente para o conhecimento da música em todas as suas 

performances (leitura de partituras, apreciação de canções populares, eruditas ou 

folclóricas, história da música e de compositores, e até mesmo na escolha de um 

instrumento para estudo) é de extrema importância no processo de aprendizagem 

musical. Porém, o que muitas vezes ocorre é que o conteúdo sem dinâmica torna-se 

tedioso, principalmente quando o educando é uma criança. Neste quesito, um 

musicopedagogo que contribuiu amplamente para um Ensino Musical “genteificado” 

(FREIRE, 2000), visando desenvolver a capacidade crítica e tornar a prática musical 

dinâmica e prazerosa, foi Jaques-Dalcroze. Para tal, ele originou a Rítmica, sendo 

esta uma forma de vivenciar experiências musicais através do corpo, criando assim 

uma relação íntima com a música e integrando diversos saberes dos elementos 

musicais, caminhando para uma experiência estética, sensível e alegre. Sua 

finalidade foi “permitir que os alunos, ao final de seus estudos, digam não apenas eu 

sei, mas eu sinto” (JAQUES-DALCROZE, 1917), mostrando que sua prática, além 

de tornar o conhecimento musical internalizado e vivenciado, leva à uma experiência 

prazerosa e alegre para a criança, despertando o ritmo em sincronia com seu 

movimento. 



 
 

 

  

6. Resultados 

 

Para que o Educador consiga uma rica troca de experiências (musicais ou 

não) com seus educandos, é necessária uma atuação com respeito, bom senso e 

ética. Assim, este afirmará diariamente seus valores morais e poderá realizar seu 

trabalho com confiança e autonomia, gerando o maior número de frutos possíveis.  

Ademais, a Educação Estética Freiriana se enquadra no EMI, corroborando a 

hipótese testada de que o Ensino Musical Infantil baseado na Educação Estética 

Freiriana é aplicável, além de aprimorar o desenvolvimento musical dos mesmos.  

 

 7. Considerações Finais 

 

Através deste trabalho percebeu-se a emergência social envolvida no tema, já 

que é extremamente necessário o incremento na qualidade do Ensino Musical 

Infantil no país (tanto para a formação estruturada dos educandos, quanto para os 

futuros educadores enquanto educandos). Além disso, destaca-se a necessidade de 

promoção às áreas artísticas em geral, de forma que, principalmente na infância, 

estas se tornem alicerces da educação juntamente às unidades curriculares básicas, 

culminando na formação íntegra do Ser. Em trabalhos posteriores do mesmo grupo, 

propor-se-á a aplicação prática destes fundamentos em discentes de 5 a 8 anos do 

Conservatório Musical Maraiza, utilizando-se de narrativas a fim de observação 

quanto à imaginação, sensibilidade, manipulação crítica e criativa de linguagem, 

além de possibilitar a expressão de experiências humanas a fim de ampliar o 

desenvolvimento cognitivo. 
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