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A criança é um ator social que desenvolve seu papel nas múltiplas linguagens. As 
linguagens são modos de nos referirmos ao que conhecemos do mundo, ao como 
conhecemos o mundo, ao para que conhecemos, ao mesmo tempo em que somos, 
dialeticamente, produtos desse processo de conhecimento. Por isso não são 
assépticas, neutras ou amorfas. Representam um papel decisivo na constituição dos 
sujeitos. Assim a música, entendida como uma linguagem artística, organizada e 
fundamentada culturalmente, é uma prática social em que estão inseridos valores e 
significados atribuídos aos indivíduos e à sociedade que a constrói e que dela se 
ocupam. As experiências de vida, portanto, tornam–se narrativas musicais. 
Interpretar a linguagem significa, portanto, entender a linguagem; interpretar a 
música significa, enfim, fazer música. Portanto, neste trabalho pretendemos 
caracterizar algumas reflexões sobre os fazeres e saberes da linguagem musical 
subsidiando a construção de narrativas numa abordagem histórico–cultural na 
educação da infância, relatando alguns episódios musicais oriundos da observação 
participante durante a docência em duas escolas públicas na cidade do Rio de 
Janeiro. Tem como referenciais teóricos os estudos críticos da Escola de Frankfurt, 
representados por Walter Benjamin, ao salientar o fenômeno de dadaísmo, e por 
Theodor Adorno, ao declarar críticas à indústria cultural e ao fetichismo musical, 
ampliados com Mikhail Bakhtin ao pontuar a teoria materialista da arte, o 
dialogismo e a polifonia das formas de linguagem. Todavia aborda a dialética da 
realidade com a música, a percepção de zonas de aberturas musicais no universo 
escolar e as aproximações culturais produzidas nestas aberturas. Traz como 
conclusão algumas contribuições da música na Educação e na formação do sujeito, 
pois a arte é o social em nós, enquanto produtora de sentido. 

Resumo 

 

NARRATIVAS MUSICAIS, LINGUAGEM, INFÂNCIA. 
Palavras-chave: 

 

A singularidade da infância nos remete a uma série de discursos e representações. 
No caso da escolarização há uma grande ruptura no que diz respeito à ampliação 
do nível Educação Infantil e Ensino Fundamental. As produções infantis são 
aprisionadas e limitadas ao falso discurso de que "agora é hora de estudar". A 
infância não é levada a sério. 

INTRODUÇÃO 

Assim, a definição do termo cultura infantil se torna um foco de discussão, pois o 
rompimento, além de descaracterizar a infância, grosseiramente nos remete à 
sociologia da infância, ao determinar, à criança, a cultura, exclusivamente, 
andragógica: estamos falando da concepção de um "adulto em miniatura". 

Assim, analisar as linguagens vigentes, consequentemente seus discursos e 
sentidos, torna-se um instrumento de validação (ou não) deste "abandono" da 
infância. A linguagem é parte constituinte da significação do mundo. 

Nas possibilidades lingüísticas, contudo artísticas, destacamos aqui a linguagem 
musical, devido a uma identificação pessoal, que expõe observações participantes 
de sala de aula na rede pública de ensino, nos últimos dez anos. 



A criança é um ator social que desenvolve seu papel através das múltiplas 
linguagens. As palavras são para nós um modo de nos referirmos ao que 
conhecemos do mundo, ao como conhecemos o mundo, ao para que conhecemos, 
ao mesmo tempo em que somos, dialeticamente, produtos desse processo de 
conhecimento. Por isso mesmo, não são assépticas, neutras ou amorfas.  

1 MÚSICA, LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO DOCENTE 

Segundo VYGOTSKY (2005), a linguagem se constitui como processo social, numa 
relação mediada pelo outro, possuindo duas funções distintas: a comunicação 
externa com outras pessoas e a articulação interna de nossos pensamentos, já que, 
à medida em que se internaliza, a linguagem assume a função planejadora. 
JEANDOT (1993) enfatiza este papel quando afirma que a arte (musical) é um lugar 
de interação humana, de constituição de relações, nas quais os falantes se tornam 
sujeitos.  

Música é linguagem. Assim, devemos seguir, em relação à música, o mesmo 
processo de desenvolvimento que adotamos quanto à linguagem falada, ou seja, 
devemos expor a criança à linguagem musical e dialogar com ela sobre e por meio 
da música. Como acontece com a linguagem, cada civilização, cada grupo social, 
tem sua expressão própria (p. 20). 

A música é uma linguagem universal, no entanto, cultural. É a nossa mais antiga 
forma de expressão. Está diretamente relacionada à sensibilidade, pois possibilita 
uma troca constante entre a emoção e a razão. PENNA (1990) apud ARONOFF 
(1974) afirma que "A música é uma experiência humana. Não deriva das 
propriedades físicas do som como tais, mas sim da relação do homem com o som." 
(p. 13). Ainda segundo a autora: 

A música é uma linguagem universal, e como muitos dialetos, varia de cultura para 
cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, de organizar os sons e de definir 
as notas e intervalos. A tradição musical hindu e a tradição musical árabe, por 
exemplo, são diferentes da ocidental. Assim, enquanto linguagem artística, 
organizada e estruturada na cultura, "a música, juntamente com o código de sua 
construção, é um fato histórico e social. (PENNA, 1990: p. 20) 

As práticas escolares, enquanto espaço de conhecimento, deve apresentar 
mediações diferenciadas no que tange à contextualização do cotidiano escolar. 
Percebemos a necessidade do uso da mediação musical articulado com as demais 
áreas do conhecimento, de modo a promover a aprendizagem significativa, e, por 
muitas vezes, desenvolvendo e resgatando o processo de construção do 
conhecimento, num tratamento interdisciplinar. SNYDERS (1997) ressalta essa 
construção quando afirma que: 

Para alguns alunos é a partir talvez da beleza da música, da alegria, proporcionada 
pela beleza musical, tão freqüentemente presente em suas vidas de uma outra 
forma, que chegarão a sentir a beleza da literatura, o misto de beleza e verdade 
existente na matemática, o misto de beleza e eficácia que há nas ciências e nas 
técnicas (p. 135). 

Contudo, o problema do ensino mecânico ainda paira sobre nossas escolas. A 
leitura e a escrita, por exemplo, são encaradas como habilidades de juntar letras e 
codificar/decodificar palavras, desvinculadas de seu significado, enquanto cultura e 
história. OSWALD in LEITE & KRAMER (2001), resume este pensamento afirmando 
que "o caráter de produtividade de que a leitura e a escrita se revestem na sala de 



aula é incoerente com a concepção de criança como sujeito imerso na cultura que 
desponta..." (p. 58). 

Podemos destacar que este paradigma mecanicista, pautado na transmissão 
escolar, legitima o reprodutivismo músico-cultural, uma vez que hierarquiza os 
bens culturais das classes dominantes, repudiando as demais produções musicais, 
categorizando-as como sub-culturas. A música na sala de aula pode ser um 
elemento de reprodução, mas, também, é um lugar de conflito, possivelmente, de 
emancipação, pois "Se a educação e a arte devem estar a serviço do homem, sua 
estratégia deve partir de sua própria cultura, ainda que seja a cultura do oprimido." 
(PENNA apud TACHUCHIAN, 1990: p. 33) 

Devemos então começar a conceituação da musicalização a partir do entendimento 
da música como linguagem: instrumento de expressão e de conhecimento do 
homem, definindo-se assim como um processo consciente do despertar e do 
aprimorar a musicalidade existente em todo ser humano. No sentido mais amplo da 
palavra, o ato de musicalizar contribui para um crescimento integral do ser 
humano, não apenas para a sua formação técnica, mas também na sua formação 
ética, "estética" (BAKHTIN, 2003) de vida, pois "... a função estética da música 
inclui os pontos de vista do criador e do contemplador que, por sua vez, estão 
relacionados com a vivência interior e com a harmonia das personas individuais e 
coletivas." (VICTORIO, 2008: p. 32). É nesta relação simbólica que o ato criador do 
homem se constitui, pois, por meio dela se comunica, expressa seus sentimentos, 
sentidos e ações, enfim, a produção de narrativas musicais. A música é, portanto, 
"um símbolo nos níveis objetivos e subjetivos" (p. 33). Assim, enquanto 
enunciação, a música está imersa no dialogismo, pois "é uma réplica a outro 
enunciado (...) ouvem-se sempre, ao menos, duas vozes" (FIORIN, 2008: p. 24). O 
dialogismo depende da parceria da comunicação verbal e dos discursos envolvidos. 

2 A MÚSICA COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL: DA PRODUÇÃO DE 
SENTIDO, ESTÉTICA E CRÍTICA SOCIAL 

Assim, a escolha e o consumo

Seja qual for a nossa cultura, nascemos ouvindo música: canções de ninar, 
brincadeiras de roda, o carnaval, o funk... E, considerando o momento atual, 
quando os meios de comunicação invadem os lares, desde cedo, a criança entra em 
contato permanente com manifestações musicais de toda espécie e qualidade. 

 de música estão direcionados e limitados pelos 
instrumentos de apropriação, pelos esquemas perceptivos de que dispõe. A escola 
deveria então exercer um papel de divulgadora de elementos para o acesso e 
apreensão de qualquer tipo de música. Na verdade, ela é uma realidade complexa e 
dinâmica: produto histórico da sociedade na qual se insere, não deixa de influenciá-
la, também produzindo essa mesma sociedade dialógica. 

Não apenas cantam os sabiás, o Andrea Bocceli, a Ivete Sangalo, além de outros 
famosos cantores. Todos nós podemos cantar, mesmo sem reconhecimento 
nacional, como tão bem nos mostram as crianças quando trazem, para a escola, 
músicas: folclóricas, populares, estrangeiras, com mil ritmos e harmonias 
diferentes. Mas, aqui, cabe uma indagação: E como trabalhar com a pluralidade 
cultural presente na sala de aula, que se manifesta através das diferentes 
vivências, gostos e preferências? Que espaços têm sido abertos à música? 

A palavra música sugere diversas idéias relacionadas às diferenças que 
caracterizam os inúmeros estilos musicais, à época, aos motivos que geraram sua 
criação e à ligação aos aspectos sociais e ideológicos. Uma canção de ninar é 
sensivelmente diferente das batidas dos tambores que marcam o ritmo da 



timbalada. O canto lírico difere em tudo do som de um grupo de rock ou pagode, 
porém todas essas formas sonoras de expressão são chamadas de música. Todo 
ser humano nasce num mundo cheio de sons. A música atua, portanto, numa 
perspectiva histórico-cultural na constituição dos sujeitos, é produtora e produto de 
significados e sentidos (VYGOTSKY, 2005).  

O patrimônio musical da humanidade só será valorizado no Brasil se as escolas e os 
professores se dispuserem a torná-lo conhecido. Ninguém consegue gostar do que 
não conhece. Portanto, é preciso que criança tenha contato com as diferentes 
formas de expressão musical e aprenda a apreciá-las. Não basta ensinar 
"musiquinhas", uma abordagem um tanto funcionalista, na visão de Durkheim, uma 
vez que caracteriza-se  por meio da música, um discurso de preparação para vida 
social: Música para chegar à escola, música para contar histórias, música para 
merendar etc, ou seja, a música na Educação da Infância tem sido suporte para 
atender a formação de hábitos, atitudes e comportamentos, realização de 
comemorações relativas ao calendário de eventos do ano letivo, memorização de 
conteúdos. 

É necessário incentivar a ouvir, perceber, captar e sentir o mundo sonoro de uma 
forma ativa, propondo estratégias que levem a criança ao conhecimento da música 
de diferentes povos, épocas e compositores. Reconhecendo os sujeitos, os 
significados e os sentidos. Daí a necessidade da multiplicidade sonora, desde o 
clássico ao funk. Sim, o funk, o "hit" do momento. Como revela o Jornal do Brasil 
(2001): 

Cientistas sociais se dividem: uns apontam preconceito velado contra pobres, 
outros alienação.(...) Desde meados dos anos 80, bem antes de o funk estabelecer 
sua hegemonia nos meios de comunicação, as ciências sociais vêm tentando 
explicar esse fenômeno. Mas os próprios especialistas divergem em vários pontos. 
Para alguns, trata-se apenas de um cultural importada, sem raízes nacionais. 
Outros dizem que esse argumento não passa de preconceito velado contra tudo que 
vem das camadas inferiores da sociedade... (Fonte: JB de 24/03/2001. In

Atualmente, os professores enfrentam com muita dificuldade, músicas que 
incentivam a violência e que têm letras pornográficas. Em prol disso, acabam 
condenando o ritmo do momento: o funk. Como lidar com essa situação dadaística 
(BENJAMIN, 1994)? Sabemos que esse consumo se dá pela apropriação e por 
dispositivos culturais que o aluno dispõe, porém não se limita a isso. Se houver 
instrumentos suficientes que lhe dê acesso à diversidade cultural, o sujeito definiria 
estética e culturalmente as condições apresentadas e atuaria sobre as 
mesmas. Desta forma, a produção de sentido fornece possibilidades de crítica 
social. Encarar de forma crítica, talvez seja a solução. Promover debates em torno 
de letras e reescrevê-las são boas propostas. Não significa negar o funk, mas sim 
considerar este ritmo como mais uma manifestação de cultura, dentre outras 
manifestações que a escola pode trabalhar, com olhares críticos à manipulação 
cultural que pode estar aliada ao processo midiático do mundo capitalista. 

: 
Internet). 

O conceito de estilo autêntico torna-se transparente na indústria cultural como um 
equivalente estético de dominação. A idéia do estilo como uma conformidade a leis 
meramente estéticas é uma fantasia romântica retrospectiva (...) Ao ser acolhido 
nas formas dominantes da universalidade: a linguagem musical, pictórica, verbal, 
aquilo que é expresso pelo estilo deve se reconciliar com a idéia da verdadeira 
universalidade. (...) Nessa medida, a pretensão da arte é sempre ao mesmo tempo 
ideologia. (ADORNO E HORKHEIMER, 1985: p. 107-108) 



Considerando a música e a arte em geral como forma de conhecimento, como 
elemento cognitivo, Adorno nunca deixou de conceber a música como um 
instrumento criativo de denúncia, formação e experiência estética, em face da 
transformação social e da barbárie que se instalou no mundo contemporâneo. A 
música, enquanto obra, é um objeto, mas como arte possui historicidade. Ao longo 
desse devir histórico, a música foi se distanciando da funcionalidade artística, 
instaurando-se, portanto, um fetichismo musical, ao ser reduzida em mercadoria. O 
fetichismo é ideologicamente determinado pelo liberalismo moderno, manifesta-se 
por rótulos do consumismo e pelo ouvido treinado. 

Porém, precisamos sim, mostrar aos nossos estudantes, o quanto é sadio o ato de 
ouvir música. Proporcionar várias vivências musicais, de modo que consigam 
enxergar com olhos críticos o significado das mesmas. Nossas crianças não cantam 
as músicas infantis, exclusivamente, pelo simples fato de não as conhecerem. Se 
compararmos com esses últimos dez anos, perceberemos o quanto diminuiu a 
quantidade de músicas infantis no mercado fonográfico. Esses temas precisam ser 
resgatados, para que nossas gerações tenham acesso também ao fascínio que a 
música pode proporcionar, além das possibilidades de constituição de cidadania 
entrelaçadas com as mesmas. 

Verificamos que a "Educação Musical", enquanto área de conhecimento, está 
presente nas propostas curriculares. Mas, a "musicalização" não com a mesma 
incidência. Há um certo grau de resistência pelo equívoco conceitual entre ambas, 
que, na maioria das vezes, as considera, sinônimos. Muitos atribuem à 
"musicalização" a competência técnica. Assim: 

3 MEDIAÇÃO MUSICAL NA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA: ARTICULAÇÃO ENTRE 
TEORIA E PRÁTICA NA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

(...) musicalizar é desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que 
o indivíduo possa ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significativo - pois nada é significativo no vazio, mas apenas 
quando relacionado e articulado no quadro das experiências acumuladas, quando 
compatível com os esquemas de percepção desenvolvidos (PENNA, 1990: p. 22). 

Neste sentido, cabem algumas indagações: O que a realidade musical então tem 
revelado a nós e às crianças?; Que espaços têm sido abertos à estética musical?; 
Por que os professores escolhem as músicas mais previsíveis?; Quando e como 
ocorrem as transgressões musicais?; Qual a ideologia predominante nos episódios 
(rotinas) musicais? Portanto, alguns recortes do cotidiano são importantes para 
retratar tais questionamentos, oriundos da docência em escolas públicas e de 
discussões do grupo de pesquisa LEDUC, do Mestrado em Educação da UFRJ. 

O ato criador, e aqui retratamos o musical, nem sempre tem sido adequadamente 
explorado pelo universo escolar. É muito comum verificarmos versões de músicas 
"tradicionais", como, por exemplo, "Atirei o pau no gato", substituída por "Não atire 
o pau no gato". Há de convir que a versão original tem até sido esquecida, "é a 
experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção" (BENJAMIN, 1994: p. 
197). Certa vez, enquanto Coordenadora Pedagógica, verifiquei que a transgressão 
cultural, em certas práticas, antecedia o ato criador. A essência da criação é o ato 
narrativo, que deveria ser ampliado à transgressão e não vice-versa.  

Na escola os acabamentos são únicos, uma monofonia musical, a estética musical é 
constituída hegemonicamente, negando qualquer possibilidade diversa que se 
encontre no contexto. Que significado social tem a música? E o sentido atribuído 
subjetivamente à ela? Certa vez, verifiquei uma professora dizendo ao aluno para 



não cantar determinada música em sala de aula porque ali era uma escola e não 
um baile funk. Uma negação ao sentido polifônico na/da música: "Nem sempre eles 
são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles 
"devoram" tudo, a "cultura" e os "homens (...)" (BENJAMIN, 1994: p. 118), são as 
vozes musicais. 

Temos uma outra situação, não exatamente vivenciada por mim, que surgiu no 
grupo de pesquisa supracitado, por meio do relato da Professora Patrícia Corsino 
sobre as fronteiras internas e externas do corpo que são também demonstradas 
através da música. Contava que numa apresentação da data comemorativa folclore, 
uma professora arrumava as crianças para dançar "O cravo brigou com a rosa". 
Insistia para que uma das crianças colocasse uma máscara de flor. A criança 
resistia. Mas, sem muita opção, cedeu, mesmo contrariada. Seria a professora a 
"dona" do corpo das crianças? Além do ouvido, temos também o corpo treinado. 

A escola é monofônica e reprodutora. Poucas possibilidades de produção de 
estética, sentido e crítica social a partir da musicalização. Assim como o funk é 
negado, a música clássica também. A constituição da estética musical debruça-se 
sobre a possibilidade do vivenciamento. Ao ponto de escutar de uma aluna: "Tia, 
coloca a música de bailarina?" ou então: "Tia, agora temos o nosso repertório". 
Falas reais, em minha docência em escolas públicas, que caracterizam a construção 
deste movimento estético. Manifestado até mesmo em outra fala: "Não quero ouvir 
esta música!" (neste caso, a criança referindo-se a relação religiosa).  

Música é emoção. A escola, como instituição, ao buscar a organização educativa, 
não pode cometer equívocos e separar o mundo das emoções do mundo da razão, 
pois, para o ser humano, a razão não se estabelece como privilégio: os homens 
sonham e pensam. 

CONCLUSÃO 

Respeitar a liberdade de expressão e as diversidades culturais dos indivíduos e 
acreditar no poder de participação de cada um significa reconhecer o valor das 
linguagens artísticas e possibilitar a sua manifestação no contexto escolar. Se por 
um lado o fetichismo e a indústria cultural reduzem os indivíduos à condição de 
objetos, a escola pode fornecer o sentido polifônico, pelo inacabamento, pela 
descoberta e pelo ato criador na musicalização. Somos personagens e autores dos 
discursos e narrativas musicais. 

A musicalização comprometida com o sucesso das crianças das classes populares, 
empenhada em que se apropriem desta linguagem enquanto instrumento de crítica 
e afirmação social, é antes de mais nada, o resgate do sentido e a recuperação da 
autoria. 

Podemos dizer que o educador moderno já não tem a obsessão de dar instrução a 
seus alunos. Esse aspecto é apenas um e não mais importante de todos dentre as 
tarefas que o educador deve enfrentar em seu esforço por promover o 
desenvolvimento harmonioso das potencialidades de seus alunos dentro do âmbito 
de uma educação permanente (GAINZA, 1988: p. 19). 

A escola deveria então assumir um compromisso democrático e cultural junto à 
música. Para FREIRE (1998) o caminho da verdadeira educação libertadora estaria 
na perspectiva de se partir do mundo próprio das classes populares, de seus 
valores e expectativas, em direção a um contínuo processo de elaboração cultural. 
O papel do educador progressista seria o de contribuir para a desocultação das 
verdades postas pela ideologia dominante. O educador politicamente comprometido 



deve, então, contribuir para que os alunos construam uma consciência crítica que 
lhes possibilitará serem sujeitos de sua própria história, de sua própria cultura, 
inclusive de seu processo de musicalização, pois "A prática da liberdade só 
encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha 
condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua 
própria destinação histórica" (p. 9). 

A escola pode, por exemplo, explorar o ritmo funk? A resposta é positiva, desde 
que o aluno tenha contato com os demais ritmos, a fim de construir a estética 
musical e seu potencial criativo. Isso só será possível através de um processo de 
interação. Para tal, o papel do professor vai além do ato de ensinar musiquinhas, 
ele é um mediador dessa aprendizagem, que mostra as inúmeras possibilidades de 
construção do conhecimento, rompendo com as fronteiras do conhecimento 
cartesiano, além de, através desta "comunicação" constituir-se como 
conhecimento, trabalhando a sintaxe musical, ou seja, ao mesmo tempo que atua 
como um "fim", atua como um "meio" na produção de sentidos e significados. 

Portanto, proporcionar a troca de conhecimentos e difundi-los é dever das 
instituições educacionais. Educar é formar indivíduos livres de preconceitos, 
observadores, críticos e conscientes. É priorizar a formação de pessoas criativas, 
informadas, capazes de transformar a realidade. Contudo, ainda há quem pense e 
aja como se as únicas funções da escola fossem alfabetizar e desenvolver o 
raciocínio lógico. Por essa e outras razões, a Arte tem sido marginalizada, 
especialmente a música na ampliação da educação na infância. 
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