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Resumo 

O presente projeto intitulado “A Formação Musical dos Profissionais que 

Atuam na Educação Infantil e nos Primeiros Anos do Ensino Fundamental” é um 

trabalho em processo de construção que surgiu a partir da Iniciação Científica do 

Centro Universitário Newton Paiva, com o propósito de investigar se os cursos de 

formação em Pedagogia proporcionam ao graduando o contato com a música de 

modo a capacitá-lo a utilizar essa ferramenta de aprendizagem em sala de aula. 

Para averiguar o objetivo, será utilizada a metodologia de pesquisa de campo, sendo 

esta quantitativa-descritiva. Pretende-se, com esta pesquisa, ampliar a formação no 

campo da música, dando a ela um olhar mais atencioso na formação acadêmica do 

indivíduo enquanto Pedagogo. 

Introdução 

A formação no campo da música dentro do curso de Pedagogia tem por 

finalidade introduzir o graduando a um universo de possibilidades de aprendizado, 

para que ele seja capaz de utilizar essa ferramenta como linguagem em sala de 

aula. Isso porque, a música, além de ser um fator de conhecimento, arte e inclusão, 

pode estimular o cognitivo da criança, de maneira lúdica. 

O ensino-aprendizagem na área de música vem recebendo influências das 
teorias cognitivas, em sintonia com procedimentos pedagógicos 
contemporâneos. Amplia-se o número de pesquisas sobre o pensamento e 
a ação musicais que podem orientar os educadores e gerar contextos 
significativos de ensino-aprendizagem, que respeitem o modo de perceber, 
sentir e pensar de bebês e crianças. (BRITO, 2003, p. 53) 

De acordo com Gohn (2010), a música está, a cada dia, mais presente nas 

escolas e deve ser executada de maneira consciente e responsável já que está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo, social e cultural da criança, 

sendo uma arte que contribui para o pensamento criativo e não apenas um apoio às 

atividades escolares. 

Através da música a criança desenvolve habilidades, utilizando-a também 

como forma de expressão e, de acordo com Gohn (2010), esse é um dos motivos 

para que as Escolas Municipais de Educação Infantil a incorporem em seu currículo. 

Além disso, a referida disciplina é garantida pelas Diretrizes Curriculares e Leis, o 

que também reforça sua importância para o desenvolvimento do indivíduo.  



Portanto, a música pode e deve ser utilizada como um trabalho pedagógico 

dentro de um contexto educativo desde que os envolvidos percebam que esta se dá 

num “[...] processo contínuo de construção, que envolve perceber, sentir, 

experimentar, imitar, criar e refletir.” (BRITO, 2003, p. 46) 

Objetivos 

Este projeto tem como objetivo analisar se os profissionais de Educação 

Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental reconhecem a Inteligência 

Musical e de que forma eles levam esse conhecimento para dentro da sala de aula. 

Além disso, o projeto visa trazer para a formação dos profissionais qualidade e 

diversidade nesse quesito. 

Metodologia 

Nesta pesquisa, o embasamento teórico, num primeiro momento, tem como 

propósito fundamentar a pesquisa de campo, aliada à realização de entrevistas aos 

profissionais que atuam na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, buscando uma variedade dentro do seguimento pedagógico, para que 

se faça um estudo comparativo entre as vertentes que coexistem no ramo da 

Pedagogia.  

De modo a averiguar se os profissionais de Educação Infantil e Fundamental 

reconhecem a Inteligência Musical e de que forma trazem esse conhecimento para 

dentro da sala de aula, a metodologia pretendida, num segundo momento, é a 

pesquisa de campo, sendo esta quantitativa-descritiva. O método foi escolhido 

devido à necessidade de constatação da abordagem em horário escolar para, a 

partir daí, levantar hipóteses para uma formação mais adequada e de qualidade. 

Entrando em contato direto com o objeto de investigação, atestaremos se, de 

fato, os profissionais da área da Educação têm conhecimento suficiente para aplicar 

a música no dia a dia escolar e, se o fazem, com que frequência, qual tipo de 

abordagem e quais fontes utilizam para essa experiência.  

Desenvolvimento 

Para a pesquisa de campo, os estabelecimentos onde ocorrerão as 

entrevistas já foram escolhidos. O questionário será aplicado aos professores de 



quatro escolas que autorizaram recentemente a pesquisa, sendo uma Umei, uma 

Creche Conveniada com a Prefeitura de Belo Horizonte/MG, uma escola particular 

que atua pela linha construtivista e uma Escola Municipal. Até o presente momento, 

a pesquisa teórica já foi realizada, porém, por uma dificuldade em conseguir 

estabelecimentos para realização das entrevistas, os questionários serão aplicados 

em breve. 

Resultados preliminares 

De acordo com o embasamento teórico, existe o conhecimento acerca da 

música enquanto ferramenta de aprendizado por parte dos educadores, mas 

também uma dificuldade em saber como utilizá-la.  

O resultado pretendido a partir desta pesquisa é o de ampliar a formação 

musical, fazendo da música uma disciplina independente das outras áreas da arte. 

Dessa forma, os graduandos terão mais propriedade para realizar práticas 

pedagógicas no âmbito da música de forma consciente. Por ser, comprovadamente, 

uma das primeiras matérias a serem excluídas ou não receberem verba 

(CAMPBELL et al, 2000), se o profissional atuante já tiver essa bagagem, esta não 

ficará prejudicada, pois o ato de educar musicalmente nem sempre requer 

investimento financeiro. É possível fazer música com o corpo, material reciclado, 

material disponível no ambiente, etc: tudo que existe é música, ordenada ou não, 

estrutura ou não, já que tudo produz ondas sonoras e, consequentemente, som. 
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