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Resumen:La propuesta pedagógica compartida se basa en las experiencias vivenciadas en la 
unidad de jardín de infantes del Colegio Pedro II / RJ / BR. Es presentada la estructura de la 
escuela y los principios que se han construido para la educación musical de niños de 3-5 años. 
Tendo la creación como un eje central de la trabajo pedagógica musical, son presentadas 
algunas consideraciones sobre el proceso de composición musical colectiva a partir de la 
sociología de la infancia y del enfoque sociocultural de la educación musical. Se espera 
contribuir al estudio y práctica de una educación musical creativa, democrática, social, cultural 
y humana. 
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Introdução e Contextualização 

 

O Colégio Pedro II existe desde 1837 e a presença do ensino musical remonta às 

suas origens. A Instituição passou a oferecer a Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, voltada para crianças de três a cinco anos de idade, a partir de março 

de 2012 e vem enfrentando este novo desafio.  

A unidade de Educação Infantil está localizada em Realengo, um de seus nove 

campus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.  Atualmente, há 168 crianças distribuídas em 

12 turmas, do Grupamento I - crianças com três anos -, do Grupamento II - crianças 

com 4 anos -  e do Grupamento III - crianças com 5 anos - , divididas em dois turnos.  

O espaço físico da escola foi construído segundo os Parâmetros Básicos de 

Infra-estrutura previstos pelo MEC. 

O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como um 
suporte que possibilita e contribui para a vivência e a expressão das 
culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, histórias que 
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expressam a especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se organizar 
um ambiente adequado à proposta pedagógica da instituição, que 
possibilite à criança a realização de explorações e brincadeiras, 
garantindo-lhe identidade, segurança, confiança, interações 
socioeducativas e privacidade, promovendo oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento. (BRASIL, 2006, p. 16) 

Nos segmentos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental o 

ingresso ao Colégio é feito por meio de sorteio, o que merece ser destacado, pois 

favorece uma educação democrática e abrangente. Ao receber alunos de diferentes 

classes sociais, etnias e, consequentemente, experiências culturais, tem-se uma 

riqueza e diversidade muito grande, fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças. 

 A partir de 2014, o Colégio Pedro II vive um processo de construção de seu 

Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) e, consequentemente, de seu 

programa de Educação Musical.  Entre algumas propostas do PPPI da Educação 

Infantil, que já se encontram em prática, há a bidocência34em todas as aulas, a 

pedagogia de projetos e as oficinas multidisciplinares. Além das aulas com os 

professores de referência, as crianças têm aulas de Educação Musical, Artes Visuais, 

Educação Física e Informática, todas com professores especialistas. 

 

Bases da Educação Musical na Educação Infantil do Colégio Pedro II 

 

Na Educação Infantil do Colégio Pedro II a criança terá a possibilidade de 

vivenciar a música com um profissional especializado da área de Educação Musical nas 

diversas experiências sonoro-musicais: escuta e apreciação musical; composição e 

improvisação; interpretação e execução. Vale destacar que a proposta tem como 

centro o desenvolvimento humano a partir da prática musical, ou seja, uma educação 

musical significativa, que privilegia o espírito criador, a reflexão, o questionamento 

(KOELLREUTTER apud BRITO, 2001). 

Como objetivos gerais do trabalho, oferecemos experiências em que a criança 

possa: 

• Brincar com música, ouvir, dançar, cantar, tocar e criar; 

                                                 
34

 Baseado na proposta de co-ensino das escolas Reggio Emilia, que pressupõe uma ação conjunta de dois 
professores em uma mesma turma. 
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• Estabelecer vínculo afetivo com a música; 

• Participar de experiências musicais significativas por meio do fazer, apreciar e 

contextualizar; 

• Ampliar as experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, estéticas e sociais por 

meio da música; 

• Expressar-se, interagir com os outros e ampliar seu repertório musical/cultural 

e conhecimento do mundo por meio da linguagem musical; 

Sua proposta pedagógica é fundamentada na abordagem sociointeracionista e 

baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que apresenta dois 

eixos centrais: as brincadeiras e as interações (BRASIL, 2010). 

Tendo como proposta metodológica a abordagem triangular do ensino de Arte 

(Barbosa, 1998), compreendida pelos eixos fazer, apreciar e contextualizar, são aqui 

destacadas algumas palavras chaves de nosso trabalho a partir da ideia do rizoma 35. 

Com a música ao centro, os aspectos destacados são: protagonismo do aluno, 

afetividade, voz do aluno, ludicidade, novas tecnologias, professor mediador, 

interações, brincadeiras, corpo e movimento, projetos interdisciplinaridade, dentre 

outras focos de trabalho que venham a surgir. Os elementos deste rizoma se inter-

relacionam, aparecendo em maior ou menor intensidade nas vivências musicais na 

escola.  Alguns “campos” estão em branco, no sentido de reforçar a ideia de que este 

esquema é aberto, estando sujeito a transformações.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35

 A ideia do rizoma é apresentada pelos filósofos Deleuze e Guatarri (1996). França explica: “A metáfora do rizoma 
tem como fundamento a multiplicidade. Sugere uma rede de ideias com inúmeras possibilidades que podem se 
conectar a outras em direções múltiplas conforme oportunidades que lhe apareçam. É antes um processo que um 
produto, aberto, alterável, modificável, sempre em construção. Acima de tudo, comporta diferentes entradas e 
permite fazer conexões criativas, uma vez que um ponto pode conduzir a qualquer outro, sem obedecer a uma 
direção fixa ou previsível.” (FRANÇA, 2006, p. 69) 
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Figura 1: Rizoma triangular36 

 

Práticas Musicais Criativas na Educação Infantil  

 

Sendo a Educação Infantil a fase do imaginário, da ludicidade e exploração do 

mundo, o criar é um dos eixos centrais do trabalho pedagógico desenvolvido. Nesse 

sentido, Gainza afirma: 

[...] nas aulas de música, a criança deverá ter múltiplas oportunidades 
para expressar-se livremente, para apreciar e aprender dentro de um 
marco de ampla liberdade criadora. A educação através da arte 
proporciona à criança a descoberta das linguagens sensitivas e do seu 
próprio potencial criativo, tornando-a mais capaz de criar, inventar e 
reinventar o mundo que a circunda. A criatividade é essencial em 
todas as situações. Uma criança criativa raciocina melhor e inventa 
meios de resolver suas próprias dificuldades. (GAINZA ,1998 apud 
GÓES, 2009, p. 5) 

 

                                                 
36

 Esquema criado pelos autores deste texto 
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Nas experiências musicais na Educação Infantil são promovidas experiências em 

que as crianças possam explorar diferentes sonoridades do próprio corpo, de objetos 

sonoros, instrumentos musicais, e, a partir desse contato, começam a improvisar 

padrões rítmicos e melódicos. Portanto, também são propostos jogos de improvisação, 

com participações individuais, diálogos sonoros em duplas e criações com o grupo 

todo. 

Esse processo é muito espontâneo para as crianças pequenas, que 

naturalmente criam suas próprias músicas, sem estarem preocupadas com estruturas 

convencionadas ou aos padrões da música tonal. 

Dentro desta perspectiva, temos por base as pedagogias dos educadores 

musicais da “segunda geração” (FONTERRADA, 2005), como Paynter e Schafer. A 

abordagem proposta por eles dá ênfase à exploração sonora, permitindo que a criança 

possa pesquisar e vivenciar os parâmetros dos sons e a experimentação de todo o 

processo composicional, desde a escolha do material sonoro, a organização e registro, 

até a execução em solo ou em grupo.  

 

Composição musical na Educação Infantil: um relato de experiência à luz da 

abordagem sociocultural 

 

É comum observar crianças pequenas criarem canções completas, com letra e 

melodia espontaneamente (BRITO, 2003), o que consideramos uma potencialidade 

fundamental no aspecto musical e humano e que, portanto, deve ser incentivado e 

desenvolvido nos processos criativos em Educação Musical. 

Diante dessa potência, em 2014 a equipe de professores de Educação Infantil 

do Colégio Pedro II apresentou a sugestão de se construir o “Hino da Educação 

Infantil” junto às crianças do grupamento III. Foi pensado em um processo de criação 

que tivesse a criança como protagonista e contemplasse os princípios apresentados no 

presente trabalho.  

As Diretrizes Nacionais para Educação Infantil conceituam a criança como um 

sujeito histórico e de direitos que “nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
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aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p. 12). 

 Um dos conceitos em que a perspectiva sociocultural de educação musical se 

apoia é que a cultura é uma “teia de significados” tecida pelo homem a partir de suas 

“interações sociais” (GEERTZ, 1989, p. 15). A educadora musical britânica Lucy Green 

também explica que a música é repleta de conteúdo e significação social, cultural, 

política e ideológica e ressalta a importância da autonomia dos alunos na sua relação 

com a música.  (GREEN, 2012, p. 18) 

 Dentro desta perspectiva, o professor Dr. Luis Ricardo Queiroz afirma que é 

necessário reconhecer a necessidade de uma “educação musical que contemple um 

amplo universo de estratégias (etno)metodológicas, de conteúdos, de competências, 

atitudes e habilidades na formação dos executantes e praticantes da música, e etc”. 

(QUEIROZ, 2005, p. 62) 

A sociologia da infância entende que as crianças são seres no mundo, e para 

compreendê-las faz-se importante considerá-las não apenas como indivíduos ou seres 

em transição para a vida adulta, mas como participantes ativas dos grupos sociais aos 

quais pertencem. Segundo Corsaro (2011, p. 52 e 53), *...+ “as crianças se apropriam 

criativamente das informações do mundo adulto para produzir sua própria cultura de 

pares”.  

Dentro dessa perspectiva, consideramos que a música inventada por crianças 

pequenas é socialmente construída a partir do entrelaçamento entre as culturas 

musicais adultas e as culturas de pares infantis (CUNHA, 2014), o que justifica o 

trabalho de composição musical com crianças de 5 e 6 anos.  

Partindo dos referidos pressupostos teóricos, acreditamos que as crianças, ao 

criarem a letra e melodia de um hino que trouxesse seu próprio modo de enxergar a 

escola e a cultura que estão inseridas, poderia ser um processo significativo em que 

estariam produzindo suas próprias culturas. 

Para iniciar o processo de composição, as crianças puderam conhecer e 

apreciar o “Hino do Colégio Pedro II”, “Hino Nacional” e, ainda, diversos hinos de 

nações e de times de futebol, o que trouxe um sentimento de pertencimento e 

identidade. Destas escutas surgiram discussões sobre a função e a relevância de se ter 

um hino. 
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Em seguida, desafiamos as crianças a pensarem em como poderíamos traduzir 

os sentimentos sobre a escola em forma de música.  Elas foram trazendo suas 

impressões, seus afetos e opiniões acerca do dia a dia no Colégio Pedro II. A partir das 

frases criadas, os professores de música foram gravando trechos melódicos cantados 

espontaneamente por cada criança ou criados em pequenos grupos, com mediação 

dos professores. 

O processo de construção da letra e melodia foi rico, com colaborações 

individuais e coletivas. As crianças respeitaram as ideias umas das outras e, em 

conjunto, foram dando forma à música. Percebemos que o sentimento de 

companheirismo, amizade, admiração e pertencimento a escola foram muito 

presentes. 

Pudemos observar grande diversidade de gêneros e estilos musicais nas 

construções melódicas trazidas pelas crianças. Foi interessante identificar em suas 

produções elementos do contexto sociocultural em que estão inseridas, como, por 

exemplo, o funk, o Rap e construções melódicas baseadas em temas de programas 

infantis veiculados pela mídia, como o tema da música “Amigas pra sempre” da novela 

Chiquititas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que as crianças não são receptoras passivas dos 

produtos e serviços oferecidos pela sociedade. Cunha (2014) explica que, ao contrário, 

elas possuem capacidade de fazer escolhas e são intérpretes das culturas adultas para 

a infância e para o seu consumo: “elas as transformam e produzem suas próprias 

formas culturais nas interações que estabelecem com outras crianças, e com os 

adultos à sua volta”. 

Foi possível identificar em todo o processo a composição do “Hino da Educação 

Infantil” a construção de uma identidade do grupo, representando toda a escola de 

Educação Infantil no momento de construção e pertencimento em que vive. 

Como mediadores do processo, os professores de música foram responsáveis 

por reunir as diversas ideias e construções das quatro turmas de GIII e reuni-las, dando 

forma e base harmônica. As ideias foram organizadas procurando preservar a leveza, 

intuição e ludicidade das crianças. A partitura do hino encontra-se disponível no link 

http://ueipedroiirealengo.blogspot.com.br/e o vídeo com o processo de composição 

coletivo pode ser visto em http://youtu.be/X0QjfupS5Bg.  

http://youtu.be/X0QjfupS5Bg
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Considerações Finais 

 

A música na Educação Básica brasileira apresentaumcenário desafiador, 

especialmente nas redes públicas de ensino. Portanto, aoapresentarum proceso 

pedagógico musical desenvolvidoemumaInstituição pública da cidade do Rio de 

Janeiro, no segmento EducaçãoInfantil, que dificilmentecontacom a presença de 

educadores musicais, espera-se contribuir comreflexões e sugestões de açõesemprol 

da música na escola. 

Consideramos que a experiência aqui compartilhada reafirma a importância, 

relevância e profundidade dos processos criativos na Educação Musical na Infância, 

como afirma Viviane Beineke:  

(...) a aprendizagem criativa em música pode indicar uma alternativa 
possível quando se deseja construir uma educação musical na escola 
básica que contribua com a formação de pessoas mais sensíveis, 
solidárias, críticas e transformadoras, quando a criação abre a 
possibilidade de pensar um mundo melhor. (2012, p. 56) 

Acreditamos que esta experiência trouxe à tona a cultura de meninos e 

meninas de cinco e seis anos, dando notoriedade aos seus conhecimentos acerca da 

escola e do mundo, expressos por sua musicalidade e imaginário.  

As crianças foram consideradas como participantes ativas dos grupos sociais 

aos quais pertencem e como produtoras de cultura no processo de composição 

coletiva relatado. 

Espera-se que, a partir do intercâmbio de experiências, possa se fortalecer a 

consciência da importancia de umaeducação musical criativa, democrática, social, 

cultural e humana na Educação Infantil.  
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