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Esta pesquisa tem por objetivo investigar as relações de sentido que as crianças 
pequenas constroem em relação às músicas. Para isto, partimos de duas premissas 
iniciais. Primeiro, tomamos a música como produção cultural, ou seja, 
consideramos que a música é, antes de tudo, um evento coletivo. Como 
consequência, consideramos que é necessário levar em conta os vários usos e 
funções, bem como os modos de perceber, interpretar e produzir músicas 
instalados numa mesma coletividade, seja ela uma sociedade, uma comunidade, 
um grupo ou uma classe de escola. Em segundo lugar, consideramos que existem 
várias imbricações que os sentidos musicais mantêm com outras linguagens, como 
é o caso da palavra, da imagem e dos movimentos, nas várias instâncias do 
desenvolvimento humano (afetiva, motora, cognitiva). Com base nessas premissas, 
pretendemos investigar, numa primeira etapa da pesquisa de campo, como são 
esses variados sentidos musicais perpassados por trajetórias de produção e 
compreensão diferentes (preferências, gostos etc.) e, numa segunda etapa, 
tentaremos colecionar indícios de como os sentidos musicais vão sendo construídos 
pelas crianças pequenas através do contato com as músicas. A pesquisa de campo 
vem sendo desenvolvida em dois contextos educativos distintos: uma Escola de 
Educação Infantil pública da cidade de Campinas e uma Escola de Educação Infantil 
privada da cidade de Ribeirão Preto. Com esta investigação pretendemos contribuir 
para o desenvolvimento da educação musical tendo como meta sua presença 
efetiva na educação infantil. 
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Até há pouco tempo atrás, a música enquanto uma forma específica de 
conhecimento estava quase totalmente ausente das escolas de ensino regular.  
Porém, na medida em que, seja por força da nova lei[1] - que obriga a que 
conteúdos musicais sejam dados -, seja por mudanças internas nos valores em 
relação à cultura escolar - que passa a valorizar mais as áreas artísticas -, a música 
começa a ganhar novos espaços na educação formal, percebe-se que esse longo 
período de ausência nos manteve afastados de algumas preocupações centrais em 
relação ao ensino musical. 

 No contexto específico da Educação Infantil é bem verdade que a música sempre 
se manteve presente de algum modo, mesmo que apenas de modo funcional, ou 
seja, como lazer, disciplina, recreação ou relaxamento. Entretanto, observa-se que 
o despreparo das educadoras em relação a essa linguagem artística (vale lembrar 
que a grande maioria das profissionais que atuam nesse contexto nunca teve uma 
aula de música em toda a sua formação na escola regular) e a ausência de 
propostas de inserção da música que possam ser realizadas por professoras não 
especialistas, tem feito com que a presença da música na educação infantil 
geralmente se faça de uma maneira inócua, ou seja, de modo a não favorecer a 
sua apropriação efetiva como forma de linguagem (como mais uma entre tantas 
linguagens a que a criança deveria ter acesso). 

Observa-se também que mesmo a presença do professor especialista (nas poucas 
escolas que podem contar com esse profissional) não tem sido garantia de um 



ensino musicalmente significativo, por razões que passam não apenas pela falta de 
consciência das coordenações sobre o potencial educativo da música ou pelo pouco 
tempo destinado às atividades musicais, mas também pela falta de propostas de 
ensino fundamentadas em um conhecimento profundo das relações que as crianças 
pequenas estabelecem com a música. Das propostas de musicalização que 
contemplam essa faixa etária inicial, muitas, embora tecnicamente sofisticadas, são 
elaboradas de modo abstrato não levando em conta um desenvolvimento mais 
amplo das crianças, ou seja, as funções que a música poderia exercer em relação 
ao seu desenvolvimento como um todo. Há, por exemplo, em grande parte dessas 
propostas, uma pressuposição de que a criança já possui internalizada a música 
como uma forma de linguagem e, conseqüentemente, uma preocupação exclusiva 
em abordar os elementos da gramática musical, convertidos em conteúdo do 
ensino. Ou então, nas propostas mais "vanguardistas", uma ênfase exagerada na 
dimensão material da música, tomada meramente como um estímulo psico-
fisiológico e decomposta em parâmetros sonoros[2]. Em nenhuma dessas 
abordagens, a nosso ver, é levada em consideração a dimensão simbólica da 
música, ou seja, as possíveis relações de sentido que as crianças travam com a 
música, o ponto de vista delas. 

Uma das causas para essa lacuna, de acordo com o nosso diagnóstico, pode estar 
na ausência de pesquisas que investiguem a construção de sentidos por crianças 
pequenas através da música[3]. Sem sabermos ao certo como a criança apreende 
significativamente a música, quais os seus recursos perceptivos e cognitivos para 
isso, quais as relações que ela estabelece entre a música e outras linguagens 
(artísticas ou não), pensamos ser muito difícil eleger quais seriam os conteúdos 
musicais adequados para a educação infantil, bem como qual o melhor caminho 
metodológico. Há uma necessidade urgente, portanto, de que essa investigação 
seja feita e de que novas propostas surjam a partir dela. De outro modo talvez seja 
difícil desviar de um desses dois pólos: o estudo prejudicialmente precoce da 
gramática musical (principal orientação nas metodologias tradicionais) ou o 
aprisionamento num universo sinalético, no qual a música não chega a atingir o 
simbólico[4] (problema recorrente nas propostas de orientação vanguardista). 

Outro problema que parece se evidenciar a partir da nossa primeira constatação diz 
respeito à compreensão que temos dos modos como os sentidos musicais se 
estabelecem e circulam pelos grupos, comunidades, povos, culturas e sociedades. A 
idéia da "transmissão" cultural parece ser mais uma fonte de equívocos do que de 
certezas nas propostas educacionais com a música. Ao estabelecerem a premissa 
de que algo já foi construído por nossos antepassados e deve ser passado para 
frente, para as novas gerações, várias dessas propostas não levam em conta as 
transformações substanciais que esse conhecimento "construído" (que, todavia, não 
é sólido como um edifício de concreto) é intermitentemente re-trabalhado, re-
significado, enfim, re-construído não apenas pelas novas gerações que o absorvem, 
mas também pelas "velhas". No outro pólo, as propostas ignoram em parte (ou às 
vezes totalmente, pelo menos nos discursos) aquilo que nas mudanças permanece 
como referência. 

Esse movimento constante, instável e sutil de mudança na permanência e 
permanência na mudança, embora não seja tão facilmente percebido, poderia ser 
evidenciado, mais próximo da sua medida realista, também a partir da observação 
atenta das crianças nos processos de aquisição dos sentidos musicais. Não só os 
processos de transmissão cultural (permanências) desses sentidos talvez possam 
ser mais bem expostos nessa faixa etária, mas, principalmente, a concomitante 
formulação de opções de interpretação, percepção e atuação na música (mudanças) 
parecem poder ser, na medida do possível, melhor esclarecidas. 



Com base no quadro acima delineado, demos início a uma pesquisa, ainda em 
andamento, cujo principal objetivo é justamente investigar os modos de 
apropriação ou as relações de sentido que as crianças pequenas constroem em 
relação à música, bem como as relações entre a música e desenvolvimento infantil 
como um todo. 

Tomando como referencial teórico a psicologia histórico-cultural (Vigotski, 1987, 
1998a e 1998b; Tomasello, 2003), a sociologia da educação (Lahire, 2002) e a 
filosofia da linguagem (Bakhtin, 2000 e 2002), temos como principais premissas 
duas concepções fundamentais: 1) a música entendida como uma forma de 
linguagem, como um fenômeno que possui princípios de organização e produz 
significados compartilhados coletivamente, e; 2) o desenvolvimento humano 
entendido como um processo de natureza social e semiótica. 

Como parte empírica da pesquisa, estamos observando dois contextos educacionais 
distintos (uma escola de educação infantil pública e uma privada), tentando abarcar 
duas dimensões: 1) o contexto geral, a forma como a música se insere no cotidiano 
escolar, e; 2) o nível individual, o modo como cada criança se comporta em 
atividades musicais mediadas. Pensamos que esses dados, uma vez analisados, 
poderão trazer subsídios para que propostas mais conscientes em relação à música 
e o desenvolvimento infantil sejam elaboradas. 

Embora a pesquisa em questão esteja em andamento e uma análise detalhada dos 
dados colhidos ainda não tenha sido realizada, algumas questões começam a 
emergir a partir das observações já efetuadas. Essas questões parecem fornecer os 
primeiros indicadores de como acontece esse processo de apropriação musical, 
quais os aspectos relevantes a serem considerados. 

Nossa observação tem demonstrado que a música, como sistema simbólico, atua 
de maneira acentuada como mediadora de relações sociais e, ao mesmo tempo, é 
mediada por relações sociais na educação infantil. 

1. O duplo caráter mediador da música no desenvolvimento 

Em várias situações pudemos perceber que a música exercia um papel mediador 
nas relações criança/criança e educadoras/criança, sobretudo nos momentos 
musicalmente menos formais, em que a música não era o centro das atenções, mas 
um estímulo para que brincadeiras ou outras atividades acontecessem. 
Presenciamos, por exemplo, o início espontâneo de brincadeiras cantadas na fila do 
almoço, em que duas crianças iniciam uma canção (que havia sido cantada na roda 
inicial), batendo palmas em um jogo de mãos e, logo, outras começam a participar 
do mesmo jogo, sempre aos pares. Aparentemente, as relações de amizade e a 
situação de espera das crianças favoreceram a escolha da música como uma 
espécie de passatempo, até o momento de comer. Este pode ser um exemplo em 
que, ao mesmo tempo em que as relações sociais intermediam a relação com a 
música - sendo o encontro na fila um motivo para lembrarem-se das músicas -, a 
música era tomada como forma de mediação na relação criança/criança, 
estimulando a convergência da atenção coletiva (Tomasello, 2003:151). 

A própria situação em que aconteciam as oficinas de música na escola pública 
observada, também pode ser tomada como exemplo desse aspecto mediador da 
música. Nesse contexto em questão, as oficinas musicais serviam como momento 
de encontro muito desejado e esperado de duas turmas diferentes, que eram 
agrupadas semanalmente para este evento. Nessa hora semanal, amigos de classes 
diferentes podiam compartilhar o espaço da sala de aula e realizar os afazeres 
escolares juntos, coisa que nas aulas correntes não tinham a oportunidade de 



fazer, aumentando a convivência para além dos intervalos, lanches ou recreios. 
Neste exemplo, pensamos ter a música se tornado o motivo dos encontros ao 
mesmo tempo em que a mediadora das atividades feitas no período dos encontros. 

Observamos também que, por outro lado, todo o processo de aproximação das 
crianças com a música sempre passava pelas educadoras, pelo modo como estas se 
relacionam pessoalmente com a música e/ou pela importância que parecem dar aos 
momentos musicais. Assim, por exemplo, na escola particular que observamos, 
aconteceu uma situação interessante. Foram observadas duas salas (5 e 6 anos, 
respectivamente) e, embora nessa escola houvesse professora especialista, as 
educadoras das salas sempre acompanhavam as aulas de música. Uma dessas 
educadoras participava ativamente das atividades musicais, sempre ajudando não 
apenas em relação a aspectos disciplinares, mas participando com sugestões 
diversas, inclusive em relação a aspectos musicais. Já a outra ficava apenas 
observando de longe, "tomando conta" dos alunos e intervindo apenas para chamar 
a atenção ou "colocar de castigo" algum aluno mais agitado. Ocorre que os alunos 
da sala onde a educadora era participativa, embora fossem crianças menores, 
demonstravam um interesse e uma concentração muito maiores nas aulas de 
música do que os alunos da outra sala, na qual a educadora mostrava certa 
indiferença para as atividades musicais. Com o passar do tempo, essa segunda 
educadora passou a participar mais, fazendo as atividades com as crianças e, 
inclusive, cantando as músicas que estavam sendo trabalhadas nas aulas de música 
também em outros momentos ao longo da semana. A turma melhorou visivelmente 
em termos de interesse musical e disciplina. 

De acordo com Vigotski (1998a), não há como se apropriar de um sistema 
simbólico sem alguma forma de interação social, pois é na relação entre as pessoas 
que os significados emergem, significados esses que vão sendo internalizados, 
possibilitando, por sua vez, a internalização dos sistemas enquanto formas 
organizadas. No caso da música, os primeiros significados que surgem talvez sejam 
os de ordem afetiva. Nesse sentido, é interessante observar, nos episódios 
descritos, que, nesses primeiros contatos musicais, os aspectos positivos ou 
negativos dessa mediação entre a música e a criança independem de uma 
qualidade musical propriamente dita, pois o mais importante é que a criança 
estabeleça um certo tipo de relação com a música  (prazerosa, afetuosa) do que 
propriamente adquira habilidades musicais específicas. 

Pelo que pudemos perceber até o momento, as crianças constroem relações de 
sentido com a música não apenas em virtude de aspectos musicais, mas também, e 
talvez principalmente, em virtude do modo como as músicas lhes são 
apresentadas. O interesse, ou mesmo o gosto ou não por determinadas músicas, 
está muito ligado a um contexto maior das situações musicais em que elas 
aparecem. Na escola privada observada, por exemplo, a música é sempre inserida 
em projetos maiores, que transcendem as aulas de música. Em uma das turmas, 
por exemplo, o projeto era a cultura japonesa e, antes de chegar a propostas de 
atividades propriamente musicais, a professora de música criou um interesse das 
crianças por esse tema, mostrando várias músicas, vídeos, contando histórias, 
ensinando brincadeiras típicas japonesas etc. Quando chegou o momento das 
atividades musicais, as crianças já haviam construído todo um universo de sentidos 
sobre a cultura japonesa, de modo que ficou muito mais fácil conseguir que elas se 
interessassem e se dedicassem com afinco às músicas japonesas que aprenderam 
nas aulas. Percebemos, então, o quanto são fundamentais essas referências extra-
musicais para uma apropriação significativa da música. 

2- Aspectos musicais e não-musicais na significação musical 



Quanto aos sentidos ou percepções puramente musicais, ligados aos princípios de 
organização formal e que dependem da possibilidade de certa abstração sonora 
(como, por exemplo, a regularidade rítmica ou a afinação melódica), percebemos 
que eles chegam a acontecer em alguns momentos para algumas crianças, mas 
não com a constância e firmeza que gostaríamos de ver. De certo modo, algumas 
conquistas são sempre alcançadas mas muitas vezes se perdem rapidamente. 
Observamos que não apenas são muito variados os modos e os níveis de 
apropriação desses aspectos musicais mais específicos, mas variam de um 
momento a outro, de uma atividade a outra, numa mesma criança. Ou seja, 
existem inúmeros fatores ocultos e extra-musicais que interferem (ajudando ou 
atrapalhando) na aquisição de habilidades e compreensão musicais. 

A constância rítmica foi um dos aspectos oscilantes notado em várias ocasiões. 
Quando sugerimos uma atividade com copos de plástico na escola pública 
(atividade do tipo "escravos de jó" com copos coloridos), houve um momento em 
que, perguntadas sobre ao que remetiam os barulhos feitos com o copo (batidos no 
chão, batidos na mão etc.), uma das crianças disse parecer com o tic-tac do 
relógio. Imediatamente todas começaram a imitar o relógio com seus copos 
atingindo um nível surpreendente de regularidade rítmica raramente percebida em 
outras ocasiões. Entretanto, ao sugerirmos que as batidas dos copos 
acompanhassem a letra da música que cantávamos, tivemos um resultado bem 
distante do tic-tac em matéria de regularidade e precisão. No mesmo momento, 
uma outra criança sugeriu a semelhança do barulho dos copos batidos no chão com 
o barulho da chuva. Imediatamente as crianças, em conjunto, começaram a imitar 
o barulho da chuva. A surpresa foi com respeito à distribuição perfeitamente 
controlada da constelação de sons de copo feita espontaneamente por todo o 
grupo, mantendo a imitação da chuva numa densidade sonora absolutamente 
regular idêntica a de uma chuva real, sem claros ou manchas de sons variáveis, 
numa textura constante. 

A questão da afinação também foi, por nós, percebida desse mesmo modo. No dia 
em que levamos um violão para acompanharmos as crianças nas suas canções 
habituais na escola pública, houve uma melhora considerável na afinação geral das 
turmas, muito embora os contornos melódicos já estivessem familiares e presentes, 
de maneira esboçada, nas cantorias anteriores das crianças com as professoras. 
Nesse dia, muitas crianças se afinaram espontaneamente, acompanhando de modo 
muito fiel a nossa afinação proposta (nós cantamos junto com elas afinadamente). 

Pensamos que essas oscilações e inconstâncias podem indicar, associadas aos tipos 
de atividades e exigências que estas propõem, pelo menos três momentos 
diferentes e complementares da apropriação musical: 1) o momento em que as 
crianças não fazem a menor idéia do que está acontecendo e participam 
aleatoriamente das atividades, apenas pelo prazer de participarem; 2) o momento 
em que começam a se interessar pelas "regras do jogo", muito embora ainda não 
compreendam completamente as atividades; 3) o momento em que começam a 
entender as "regras do jogo" e se esforçam para realizá-lo a contento (este nos 
parece o momento de maior oscilação entre êxito e fracasso). Guardadas as 
devidas proporções, pode-se dizer que esses três momentos encontram paralelo 
nos três planos do desenvolvimento infantil estabelecidos por Pino (2005) na 
passagem da criança de um ser puramente biológico para um ser cultural. De 
acordo com esse autor, que baseia suas formulações na psicologia vigotskiana, a 
criança recém-nascida reage aos estímulos externos de uma maneira automática, 
por puro reflexo, sem nenhuma intencionalidade. Aos primeiros meses de vida, 
começa a emergir na criança uma sensibilidade ao mundo simbólico e ela começa a 
incorporar algumas significações da cultura até que, num terceiro momento, já 
plenamente inserida no mundo simbólico, essa criança reagirá sempre com base 
nas significações culturais. As fases que observamos nas crianças em seu processo 



de aproximação com a música são bastante semelhantes. A principal diferença fica 
por conta do limitado grau de familiaridade musical que é possível conquistar numa 
idade precoce e num contexto escolar como os que vimos observando[5]. 

Ainda em relação a esses planos, assinala-se que as oscilações entre êxito e 
fracasso se mostraram fenômenos-chave para a explicitação dos diversos modos de 
apropriação e das diversas camadas de compreensão e habilidade que cada criança 
vai adquirindo gradualmente a partir de facilidades e dificuldades que ela 
demonstra nas várias atividades musicais propostas. Assim, por exemplo, enquanto 
algumas crianças simplesmente não conseguiam realizar determinadas atividades, 
outras conseguiam sob determinadas circunstâncias (quando podiam contar com 
um modelo a seguir, por exemplo) mas não sob outras, e um terceiro grupo 
conseguia sempre (sendo, muitas vezes, o modelo a ser seguido). 

Chamou-nos a atenção o fato de que as limitações técnicas das crianças não 
impedem uma qualidade estético-musical nas suas produções quando isso é uma 
preocupação e um cuidado da educadora. Essa observação merece uma atenção 
especial, pois contradiz o senso comum da área, que advoga que um apuro técnico 
é condição 

3.Técnica e estética nas produções das crianças 

sine qua non

Em uma das atividades acompanhadas na escola privada (turma de 6 anos), os 
alunos tinham como projeto a cultura indígena e, num dado momento, conheceram 
a lenda do 

 para um desenvolvimento estético. 

uakti

Esse episódio nos pareceu interessante sob vários aspectos. Em primeiro lugar, 
pelo interesse da turma em realizar a atividade repetidamente e com o cuidado 
necessário para chegar ao resultado desejado, num trabalho coletivo no qual todos 
participaram ativamente. Em segundo lugar, pelo modo como o modelo fornecido 
foi apropriado pelos alunos, possibilitando uma criação original e artisticamente 
sofisticada, considerando-se o contexto em que ocorreu. De acordo com Bakhtin 
(2000), aprendemos a falar a língua materna não a partir de seu léxico ou 
estrutura gramatical, mas a partir de "enunciados concretos que ouvimos e 
reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos 
que nos rodeiam" (p.300). Analogamente, na aquisição da linguagem musical, 
percebemos que é nos discursos dos outros que as crianças vão buscar elementos 
para suas criações musicais. São essas referências que vão fazendo com que elas 
criem um repertório de possibilidades, do qual lançam mão quando necessário. 

. Posteriormente, ouviram a música do grupo Uakti sobre a referida 
lenda e foi proposto um improviso coletivo para a criação de um ambiente sonoro 
de floresta, tal qual acontece na gravação. Cada aluno escolheu um instrumento e 
começou a tocar livremente, no momento em que achava que cabia o seu som. 
Numa primeira tentativa, o resultado não foi muito satisfatório, pois todos tocaram 
ao mesmo tempo, sem dosarem a sonoridade. A professora pediu, então, que eles 
comentassem sobre esse resultado e muitos acharam que não tinha dado certo. 
Aprofundando a questão, chegaram à conclusão que não havia dado certo porque 
eles não deveriam tocar todos ao mesmo tempo (pois na gravação ouvida não era 
isso que acontecia). Tentaram novamente, de olhos fechados, cada aluno parecia 
estar tentando ouvir o que estava acontecendo antes de entrar com seu 
instrumento. O resultado foi esteticamente muito bom, houve um controle muito 
grande da sonoridade de cada instrumento, da articulação dos vários eventos 
sonoros, das intensidades e texturas por parte das crianças coletivamente. 

Em outra situação observada, também na escola privada, mas com a turma de 5 
anos, pudemos perceber de que modo esses arquivos musicais que vão sendo 
construídos podem fornecer elementos para as produções da criança. A professora 



ensinou uma música japonesa às crianças e, após cantarem-na acompanhados pelo 
teclado, perguntou-lhes se achavam que ficaria bom tocar junto algum outro 
instrumento, ao invés do teclado. Após várias idéias, escolheram os caxixis. A 
professora, então, pediu a uma aluna que criasse uma forma de tocar o caxixi junto 
com a música. Ela elaborou um acompanhamento no qual as pausas (trechos nos 
quais não havia melodia cantada) foram preenchidas por uma célula rítmica. O 
resultado foi surpreendente, pois tinha uma qualidade musical não prevista na 
proposta. Como uma criança de 5 anos teria uma idéia como essa? Percebemos, no 
entanto, que a célula usada pela criança era uma variação de uma célula rítmica 
recorrente no acompanhamento instrumental feito pela professora, a qual também 
preenchia as pausas da linha melódica. Em outras palavras, a criança de certo 
modo estava apenas imitando o que ouvira minutos antes. Entretanto, não era uma 
imitação mecânica, mas uma reelaboração imitativa. Para Vigotski (1998a), a 
imitação é parte integrante de qualquer processo de aprendizagem e demanda uma 
compreensão profunda dos traços essenciais do que vai ser imitado. Daí, 
reafirmamos, a importância das referências, de fornecer modelos esteticamente 
consistentes às crianças. 

Também as questões de cunho especificamente técnico (afinação, precisão rítmica 
etc.) parecem ainda estar, nessa fase, muito vinculadas às referências externas, 
aos modelos fornecidos pelas educadoras. Nesse sentido, a falta de preparo musical 
das professoras não especialistas na escola pública observada, cujos modelos 
fornecidos eram muitas vezes limitados tanto do ponto de vista técnico quanto 
estético, acabou dificultando que pudéssemos perceber o quanto aquelas crianças 
já tinham absorvida ou não a linguagem musical, já que, conforme comentado 
anteriormente, não havia constância nas execuções das crianças. 

Optamos, nos limites deste trabalho, por apresentar, ainda que de maneira um 
tanto descritiva, alguns dados que nos chamaram a atenção dentre o material 
colhido até o momento. Esses dados, embora ainda incompletos, já possibilitam 
refletir sobre algumas questões de ordem mais propriamente educacional, dentre 
as quais destacamos: 1) a importância da participação dos professores não 
especialistas nas aulas de música, visto serem os principais mediadores na relação 
que as crianças estabelecem com o conhecimento de modo geral e, portanto, 
tomados por seus alunos como modelos a serem seguidos; 2) a necessidade de 
integração da música nos projetos cotidianos das turmas, de modo a ter seus 
conteúdos técnicos e estéticos infiltrados nos conteúdos educacionais de cada etapa 
e turma, e; 3) a necessidade da inserção da música na formação pedagógica dos 
professores de um modo que os aproxime mais das práticas estético-musicais 
educativas. 

Considerações Finais 
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[1]   Lei nº 11769, aprovada em 18 de agosto de 2008. 

[2] Para uma análise mais detalhada sobre essa questão cf. Schroeder, 2005. 

[3] As pesquisas sobre as relações das crianças pequenas com a música geralmente 
privilegiam as reações de bebês a parâmetros sonoros e/ou desconsideram as 
relações humanas no processo de apropriação significativa da música (cf., por 
exemplo, Ilari, 2002 e Parizz, 2006). 

[4] Bakhtin (2002) faz uma distinção entre sinal (elemento estável da língua, 
sempre igual a si mesmo, que exige apenas reconhecimento) e signo

[5] Vale ressaltar que, mesmo no contexto privilegiado da escola privada, as aulas 
de música por si só não garantem uma apropriação efetiva da linguagem musical. 

 (elemento 
variável e flexível em relação ao contexto,  necessita ser interpretado). Segundo 
esse autor, "a assimilação ideal de uma língua dá-se quando o sinal é 
completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão" 
(p.94). Analogamente, entendemos que a aquisição da linguagem musical só é 
possível quando os elementos musicais atingem uma dimensão simbólica. 


