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“É inestimável o valor do exercício 

espontâneo da música na infância, uma música 

onde a palavra, a cantiga, o movimento e o outro 

se interligam na alegria do brincar.” 

 (HORTÉLIO, 2013) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

SILVA, Marcos da. Orquestra de flautas e cultura da infância: uma proposta em educação 

musical. 2018. 49 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Educação Musical) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Este trabalho tem o enfoque na atuação enquanto professor na Escola Municipal Mário 

Fernandes Pinheiro, com a intenção de intervir na qualidade das relações sociais e na 

aprendizagem musical dos alunos. A pesquisa tem por objetivo difundir as práticas da cultura 

tradicional da infância entre os alunos participantes da Orquestra de Flautas, para 

proporcionar o fazer musical, aprofundamento do conhecimento da música e promover, 

através dos brinquedos e brincadeiras culturais da infância, a interação social e práticas 

musicais. O modelo de pesquisa é um estudo de caso que se assemelha às características da 

pesquisa-ação, pois apresenta aspectos em comum aos problemas reais de uma coletividade, 

com o objetivo de intervenção nos problemas sociais. Como instrumento de coleta de dados 

utilizamos o questionário semiestruturada, com perguntas em tornos de três eixos:1) 

Conhecimento musical adquirido; 2) Práticas brincantes da infância; 3) Relações sociais entre 

os alunos. O grupo participante é constituído pela comunidade escolar: professores, equipe 

pedagógica, funcionários, pais, responsáveis e alunos. Estes fornecerão informações acerca do 

progresso e envolvimento dos alunos nas aulas de educação musical e as relações sociais entre 

eles. Os resultados da pesquisa forneceram dados significativos para compreender a 

importância do repertório brincante da cultura da infância nos processos musicais e sua 

contribuição para apropriação dos conceitos em música, o exercício das habilidades 

socioafetivas e difusão das brincadeiras musicais pelos alunos. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cultura da Infância. Orquestra de flautas doce. Educação Musical. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Marcos da. Orquestra de flautas e cultura da infância: uma proposta em 

educação musical. 2018. 49 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Educação Musical) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio 

de Janeiro, 2018. 

 

 

This research focuses on my performance as a teacher at Mário Fernandes Pinheiro 

Municipal School, with the intention of intervening in the quality of the students´ social 

relationships and in their musical learning. It aims to disseminate the practices of the 

traditional culture of childhood among the students participating in the Recorders 

Orchestra, in order to provide deepening knowledge of music and promote, through 

children's cultural toys and games, social interaction and the practice of musical 

instruments. The research model is a case study that resembles the characteristics of 

action research, as it presents aspects in common with the real problems of a 

community, with the objective of intervening in social problems. As data collection 

instrument we utilized the structured interview, with questions on three-axis lathes: 1) 

Acquired musical knowledge; 2) Child-rearing practices; 3) Social relations among 

students. The participant group consists of the school community: teachers, pedagogical 

staff, employees, parents and students. This group of people will provide information 

about the progress and involvement of students in music education classes and the 

social relationships to one another. The results of the research provided significant data 

to understand the importance of the repertoire of childhood culture in the music process 

and its contribution to the appropriation to the conceptes in music, the exercise of social 

skills, and the dissemination of musical engagements by the students.  

 

Keywords: Musical Education. Culture of Childhood. Orchestra Recorders.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa propõe uma contribuição para o campo das práticas pedagógicas 

em educação musical, demonstrando possibilidades do fazer musical através do 

repertório de brinquedos e brincadeiras da cultura da infância. Com o propósito de 

oferecer aos educadores musicais outro olhar da educação musical a partir da criança, 

dos movimentos/produções/criações culturais que elas trazem consigo para escola.  

O interesse pela temática da Cultura da infância e Orquestra de Flautas: uma 

proposta em educação musical surgiu ainda na graduação, no curso de licenciatura em 

música, quando era bolsista no Projeto de Iniciação à Docência PIBID-CAPES. Embora 

houvesse pouca oferta de curso que se relacionassem com a infância na universidade, 

foi através do PIBID que essa temática passou a me instigar profundamente devido a 

demanda de possibilidades do universo lúdico da criança que encontrava nas regências 

supervisionadas. No entanto, paralelamente a minha trajetória universitária, ingressei no 

coletivo Mundaréu de Brincadeiras, do TEAR- Instituto de educação e artes integradas, 

que me possibilitou um processo de formação para educador brincante, com mestres 

populares, contadores de histórias, educadores brincantes, pernaltas, circo. Essas 

vivências e inquietações foram disparadoras para pensar uma educação musical que 

fosse voltada para a natureza brincante das crianças, de proporcionar uma prática 

pedagógica musical abrangente brincante, dinâmica, viva, de significados, de 

movimentos, de ritmos, de melodias e de compreensões musicais.  

A situação atual na qual o professor de música da rede municipal trabalha beira 

o caos.  Educadores e educadoras musicais atuam em ambiente degradável no que tange 

às instalações e materiais básicos para o desenvolvimento das aulas de música. As salas 

de aulas superlotadas, ausência de instrumentos musicais e de uma sala de música são 

pontos que, juntos com a falta de vontade e tempo de gestores, contribuem para 

empobrecimento e a “falta de dignidade” da disciplina dentro da grade curricular. Esta 

situação legitima todo discurso histórico que remete ao ensino da música, o qual deixou 

de ser valorizado como conteúdo importante. Estudar música na escola, não é 

considerado tão importante quanto aprender a ler, escrever e contar. Então, porque 

estudar música? 
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É nesta realidade que o meu trabalho propõe uma alternativa em educação 

musical que, mediante as intempéries da educação escolar, propõe uma prática 

pedagógica que olhe para as crianças em sua integralidade, partindo da cultura de pares 

delas. As formas integradoras de agir das crianças, em seu espaço de convivência fora 

de aula, fez com que repensasse as minhas estratégias pedagógicas para vislumbrar uma 

aula de educação musical viva, dinâmica e significativa.  De tal forma que possibilitasse 

trazer o cotidiano de brinquedos, de experiências, de conhecimento delas às minhas 

aulas para melhor entendimento dos conteúdos propostos. 

A prática multifacetada, presente no repertório brincante da Cultura da Infância, 

oferece estratégias que trabalhem com diversos brinquedos, brincadeiras musicais e 

maneiras do fazer musical, proporcionando um ambiente de ralações sociais sadias e 

harmoniosas, para o cultivo dos vínculos afetivos e exercício da compreensão do 

respeito e da cooperatividade. Neste sentido, pensar em Cultura da Infância, autoriza ao 

educador ou educadora o deleite de respeitar a infância no contexto escolar como uma 

fase de passagem importante de compreensão do mundo, que há demandas a serem 

entendidas e vividas com e para elas. 

De fato, além do material pedagógico brincante presente na cultura da infância, a 

flauta doce é outro material pedagógico que dá sentido a minha prática brincante. É por 

meio dela que todos os brinquedos e brincadeiras musicais são experienciados, 

amalgamando os conteúdos musicais no fazer musical dos alunos na Orquestra de 

Flautas. Essa prática multifacetada busca além do exercício do convívio em grupo, a 

dança, a prática da leitura convencional ou não convencional em música, o “tirar de 

cor”, memorização de melodias, exercício de técnicas e respiração, canto, jogos de 

improvisação e composição. O brincar em sala de aula possibilita unir o ensino da 

música por meio da flauta doce, brinquedos e brincadeiras musicais tradicionais da 

Cultura da Infância, trazendo à tona uma pedagogia ativa e sensível. 

Portanto a necessidade de se pensar práticas pedagógicas que despertem o 

interesse da criança pelo conhecimento, a partir dos movimentos culturas delas, é uma 

alternativa em educação musical que traz o gosto da criança por aprender e por ser 

ativos em sua trajetória escolar. Além disso, a redescoberta de uma prática pedagógica 

que tenha a criança como protagonista do seu próprio trabalho e o professor como o 

incentivador de práticas brincantes tradicional, estimulando a imersão do aluno em uma 

cultura que vive a margem do mundo globalizado e tecnológico.  
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Desse modo, entendemos este trabalho no sentido de propor uma possibilidade 

de apostar na experiência brincante como uma ferramenta por uma educação musical de 

qualidade. Compreendemos como aspectos de uma educação musical de qualidade um 

espaço de práticas musicais interativas que possibilite a expressão natural da criança de 

interagir e que se dedique mais a cultura de pares, em toda sua integralidade. Acreditar 

no brincar, nas práticas lúdicas da cultura da infância tradicional, resgatando e 

difundindo esse repertório brincante através da orquestra de flautas, vem como uma 

alternativa para os problemas estruturais que recaem sobre a disciplina de educação 

musical e uma forma de propor um ambiente sadio e harmonioso a partir do repertório 

de brinquedos e brincadeiras musicais da cultura da infância.
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

 Como uma orquestra de flautas pode contribuir para a qualidade da 

educação musical dos alunos. 

 Difundir as práticas musicais da cultura da infância entre os alunos 

participantes da orquestra e analisar como a cultura da infância pode 

modificar a vida escolar dos alunos  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Utilizar o repertório de brinquedos e brincadeiras da infância como 

estratégia pedagógica; 

 Proporcionar um fazer musical através dos brinquedos e brincadeiras da 

infância; 

 Ampliar o conhecimento musical dos alunos 

 Propiciar por meio da Orquestra interações sadias e harmoniosas entre os 

alunos; 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A concepção desta pesquisa se construiu a partir da constatação da escassez de 

materiais e suportes necessários para o desenvolvimento eficiente da aula de educação 

musical. Outro fator foi importante foi a crença na importância do brincar, do lúdico e 

de trazer a Cultura da Infância para o cotidiano escolar. Diante disso, foi importante 

repensar a minha prática pedagógica para propor uma educação musical voltada às 

crianças, criando outras possibilidades e alternativas pedagógicas que suprissem a falta 

de materiais nas aulas de Educação Musical e contribuíssem para um cotidiano mais 

lúdico.  

O uso da flauta doce, em uma prática coletiva de ensino, aliado ao repertório de 

brinquedos e brincadeiras da cultura da infância é uma proposta em educação musical e 

uma alternativa que supri os problemas estruturais para a realização da disciplina. Por 

um lado, temos um instrumento super barato, de fácil emissão sonora e manipulação, 

por outro lado, temos uma cultura cheia de significados e conteúdos musicais que estão 

postos a partir dos movimentos e criações das crianças.  

Neste sentido, foi importante observar o território de socialização mais íntimo 

entre os alunos, que normalmente acorria no tempo livre e em alguns momentos de 

dentro de sala, para que pudesse coletar informações que me ajudasse contribuir em 

minha prática pedagógica. Constatei que os alunos brincavam exacerbadamente de 

brincadeiras musicais, brincadeiras que usam o corpo, tais como pique-pega, pique-alto 

e polícia e ladrão, e brinquedos tradicionais da infância como bate-bate, corda e bola. 

Porém, muitas das interações brincantes praticadas pelos alunos, terminavam em 

agressões verbais e físicas, o que demonstrava a realidade de conflitos vivenciados 

cotidianamente por eles, seja pela família, pelos confrontos entre criminosos e a polícia, 

pela cultura midiática ou musical. Isto é, as violências verbais, físicas e psicológicas, 

acometidas por diferentes meios, estão tão impregnadas que os alunos naturalizam as 

suas relações por meio de agressões,  

Diante desta realidade, querendo propor uma aula de música que fosse voltada 

para realidade das crianças, foi necessário incorporar o cotidiano delas às aulas de 

educação musical, para tornar mais significativo a prática pedagógica e, 

consequentemente, propor um ambiente de interação social saudável e harmoniosa. 

A ideia é contribuir para as práticas pedagógicas nas aulas de Educação Musical, 

priorizando estratégias que sejam voltadas para o nosso alunado, para o que eles estão 
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querendo aprender, de forma brincante e que possam valorizar a natureza deles. 

Desse modo, refletindo a necessidade do tema dentro das aulas de Educação 

Musical e pensar práticas e estratégias outras que possibilitem o maior envolvimento 

dos alunos, acredito que seja necessário pesquisar alternativas para o desenvolvimento 

das aulas que se contrapõem aos métodos oficiais. De tal forma que possam promover 

um processo de ensino-aprendizado que respeite as demandas dos alunos e que possam 

contagiar os colegas professores das outras áreas de conhecimento a fazer o mesmo.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

4.1 Cultura da infância 

 

O repertório de brinquedos e brincadeiras da infância nos propõe estabelecer 

vínculo com a natureza brincante da criança e possibilita vivenciar a produção cultural 

de práticas lúdicas que são passadas através de gerações. Este contato, segundo 

Sarmento (2004), propicia um espaço de práticas estabelecidas pelas relações 

intergeracional e intrageracional. Ou seja, a pluralidade de conteúdos e formas 

produzidas pelas crianças ocorre no contato entre as crianças e entre as crianças e os 

adultos, assimilando todo conhecimento geracional de práticas e vivências culturais da 

tradição brincante. 

Sarmento (2004) discorre e afirma que o legado histórico dos jogos infantis 

preservado pela transmissão de conhecimentos e práticas pelos os mais velhos aos mais 

novos se constitui linearmente na relação entre as crianças, construindo modos 

peculiares de linguagens e significados diferentes dos processos dos mais velhos, por 

meio de brinquedos e brincadeiras da infância tais como corda, elástico, bambolês, 

brinquedos cantados e silenciosos. Ainda que sejam únicas e múltiplas as produções 

culturais produzidas pelas crianças, as culturas da infância se apresentam na presença de 

uma cultura “[...] sobre a outra das produções culturais dos adultos para as crianças e 

das produções culturais geradas pelas crianças nas suas interações de pares [...]”. 

(SARMENTO, 2003, p. 7).  

Neste sentido, Sarmento (2003) afirma que, mesmo com a relação com os mais 

velhos, a criança é autônoma em criar conhecimentos, de forma estruturada, com 

objetivos, no seu mundo imagético e de ação que desenvolve com seus pares, se 

diferenciando do modo de relação e significação dos adultos. As múltiplas 

possibilidades que emergem das praticas culturais da infância, bem como a valorização 

da criança como produtora de conhecimentos do seu próprio modo de ser, pautando-se 

sempre na cultura geracional e de pares, oportuniza a criança interagir-se com o mundo 

e se desenvolver saudavelmente, em todos os sentidos, a sua inteireza de forma 

dinâmica e fluída. 

O documento de música do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil evidencia a importância das relações de pares e geracionais na valorização do 

repertório da cultura da infância no dia-dia da escola: 
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[...] em todas as culturas as crianças brincam com a música. Jogos e 

brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral, persistindo nas 

sociedades urbanas, nas quais a força da cultura de massas é muito intensa, 

pois são fontes de vivências e desenvolvimento expressivo e musical. 

Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz de conta, esses 

jogos e brincadeiras são legítimas expressões da infância. (BRASIL, 1998, 

vol. 3, p. 71). 

No espaço e no tempo, a cultura da infância se apresenta de forma multifacetada 

e dinâmica, pois apreende características subjetivas de uma comunidade, de um povo, 

de uma cultura, em suas linguagens e particularidades, e outros que se relacionam com o 

gênero, faixa etária e gerações, formando uma identidade cultural sensível e 

fundamental nos processos de maturação da criança.  

Podemos entender a cultura da infância como cultura de pares, que se encaminha 

propositalmente pela continuidade das relações que se constroem entre as crianças, 

possibilitando um espaço de produção que as autorizam a se apropriar, modificar, 

reconstruir o mundo que as cerca. Esses encontros possibilitam um vínculo de vivências 

pautadas no exercício das habilidades emocionais, corporais, criativas e colaborativas, 

tornando as fronteiras do medo, da diferença, da inclusão e exclusão que estão 

exacerbadamente presentes nas subjetividades das crianças. 

Neste sentido, Brito (2003) quando cita Lydia Hortélio, discorre que a cultura da 

infância propõe sensações e práticas inéditas, onde as crianças se conectam consigo e 

com seu semelhante num acordo de descoberta do mundo e valores exuberantes das 

brincadeiras de criança. É nessa vida integradora de práticas do universo da infância, 

concebendo textos e os contextos do próprio universo, que o conhecimento pode ser 

desfrutado, de forma natural, valorizando suas formas multifacetadas de criações e 

coexistências. 

A infância, portanto, é uma fase que precisa ser valorizada e respeitada, pois é 

por meio deste processo natural da vida que a crianças entra em desenvolvimento com a 

sua índole humana para, no mundo adulto, desfrutar das capacidades e habilidades 

experiênciadas na infância, vislumbrando adultos mais saudáveis e conscientes. 
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4.2 Brinquedos e brincadeiras  

 

Fredmann (2010) esclarece que os brinquedos e as brincadeiras estão presentes 

em toda trajetória da humanidade, percorrendo a infância à vida adulta. Porém é na 

infância que se compreende e estabelece como ferramenta primordial no processo de 

desenvolvimento integral, possibilitando uma trajetória viva e dinâmica, respeitando 

essa fase da vida. 

Os Brinquedos e brincadeiras constituem uma fonte inesgotável de movimentos 

nas etapas da vida, pois através deles que a criança desperta para o cotidiano interagindo 

e se conhecendo, oportunizando um olhar de novas descobertas de ser e estar no mundo. 

As possibilidades de aprendizagem são vivenciadas por meio de comportamentos que 

“[...] exercem um papel muito além da diversão, que possibilitam aprendizagem de 

diversas habilidades e são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento 

intelectual da criança [...]” (PIAGET, 1976 apud DAMASCENO et al, 2003, p. 418). 

Brito (2003) acrescenta que essas possibilidades dão subsídios para uma formação 

moral e social, construindo um universo cultural característico da infância. 

É necessário compreender os brinquedos e as brincadeiras como repertório de 

práticas que se complementam na fase da infância, em diversas situações de jogos, em 

que são propostas diferentes relações. Segundo a autora Bueno (2010) o contato com os 

brinquedos, ou seja, bonecas, bolas e outros, não, necessariamente, coloca as crianças 

diretamente em exercício das habilidades sociais, pois não exigem de regras. Além 

disso, a relação com as brincadeiras, que são inerentes ao mundo da infância, as coloca 

em situações que promovem o desenvolvimento intelectual.  É na brincadeira que a 

criança conhece o mundo por si e por seus pares, se colocando de forma autônoma 

através da experiência e da organização. Uma brincadeira com outra criança demanda 

contato social e desenvolvimento de habilidades no coletivo. 

Neste sentido, embora não sejam separados na prática pedagógica e tenham 

significados diferentes, Kishimoto (1999), aponta que o brinquedo é um instrumento 

que se afirma como ferramenta para base da brincadeira. E por outro lado, defende que 

a brincadeira é o espaço onde o brinquedo se materializa, manifestando-se por meio de 

uma prática permeada e estabelecida por regras, padrões normativos. 

 Desse modo, a brincadeira, que é ação inerente ao ser humano, projeta para 

criança o mundo que ela vê e proporciona relações com sujeitos que, mediante o uso do 

brinquedo, dentro das possibilidades de uma conduta sem ou com regras, que 
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promovem e possibilitam ao brinquedo surgir como material importante na conquista do 

exercício das habilidades sociais, bem como os valores morais e culturas das crianças. 

 

4.3 As brincadeiras 

É compreensível entender a brincadeira como ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento moral, ético, físico, social e cultural, pois é por meio dela que 

significados se apresentam nas fases importantes do ser humano. Esta fase propõe o 

contato com o meio e os sujeitos, vislumbrando uma trajetória viva permeada por uma 

linguagem de gestos, ações e movimentos específicos presentes na natureza da criança. 

O brincar, segundo Kramer (2007), é uma característica natural da criança que 

não se vincula apenas à fase da infância, ele percorre toda a vida de qualquer indivíduo. 

Brincando, a criança afirma a vida na sua existência e sua inteireza, uma forma de ser 

manterem, na relação natural com o mundo, é adaptar-se, é a sobrevivência brincante. 

Lydia Hortélio (1977 apud BRITO, 2003, p. 95), discorre que o brincar é a descoberta, a 

prática brincante entre as crianças, é a multiplicidade de possibilidades de textos 

brincantes dentro do próprio contexto brincante, é a relação imagética com o mundo e 

suas peculiaridades.  

O brincar pressupõe uma relação profunda entre as crianças, pois é no contato 

com o outro que se estabelecem os modos específicos de ver e estar mundo e das 

interações sociais. Essas características, segundo Borba (2007), engajadas no íntimo do 

seu par, invoca um mundo coordenado por regras e partilha de saberes, situações 

problemas, tomada de decisão, concentração, criação, habilidades, sem preocupação e 

esforço. É nessa realidade que o sentimento colaborativo, as questões emocionais e ao 

trato com próximo, o companheirismo, são experienciados como forma de produção de 

cultura, que torna a brincadeira um caminho complexo e interativo, construindo valores 

e conhecimentos da criança sobre si mesma e sobre o mundo. 

Villela (2010) afirma que a brincadeira é momento de representação de tudo 

aquilo se vive, do mundo que se projeta para as crianças, na interação entre elas, no 

exercício da provocação de sentir-se em papeis sociais, respeitando o outro e atuando 

em grupo.  

É por meio das brincadeiras que se consegue observar as crianças em toda sua 

forma expressiva, num processo de estruturação de ações emocionais e físicas com os 

seus pares, “[...] pois uma parte dos seus mundos e experiências revela-se nas ações e 
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significados que constroem nas suas brincadeiras. Isso porque o processo de brincar 

referencia-se naquilo que os sujeitos conhecem e vivenciam.” (BORBA, 2007, p. 35). 

Os modelos de práticas cotidianas são projetados nas brincadeiras e reinterpretados 

conforme as demandas das atividades brincantes em pares, originando outras realidades 

e possibilidades análises de situações de contextos. 

 No que se refere à escola, as intencionalidades brincantes existentes no projeto 

pedagógicos, revelam práticas adotadas pelos professores em reduzir o brincar a um 

meio para a transposição de conteúdos programáticos, deixando de lado todo a 

espontaneidade e caráter brincante enraizado nas brincadeiras, para atender os anseios 

previamente estabelecidos no currículo escolar.  

Existem inúmeras possibilidades de incorporar a ludicidade na 

aprendizagem, mas para que uma atividade pedagógica seja lúdica é 

importante que permita à fruição, a decisão, a escolha, as descobertas, 

as perguntas e as soluções por parte das crianças e dos adolescentes, 

do contrário, serão compreendidas apenas como mais um exercício. 

(BORBA, 2007, p. 43). 
 

Diante da citação acima, Borba (2007) complementa a importância e urgência de 

trazer o caráter brincante à prática do professor, pois o mesmo deve lembrar o fato de 

experienciar o brincar como movimento e expressão cultural da infância, como os 

exemplos citados pela autora. Ela aponta: respeitar e assegurar o tempo para as crianças 

produzirem e construírem suas brincadeiras próprias; reportar a vida integradora e 

brincante das crianças para sala de aula; deixar que as crianças solucionem as situações 

problemas presentes na brincadeira; difundir as práticas brincantes pelas crianças e 

resgatar os objetos da infância que possam ser incorporados e ressignificados; estar 

juntos com as crianças apoiando e participando de suas descobertas e anseios; Além 

disso, ela reforça a ideia do direcionamento da prática pedagógica pautada na 

horizontalidade, na escuta e na comunicação das crianças, incorporando o sentido 

criativo e a capacidade de abstração para o dia-dia no processo de ensino-aprendizagem. 

Em concordância com esta ideia, o Referencial Curricular para Educação Infantil 

aponta a importância do brincar: 

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a 

imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de 

socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação 

de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

Entende-se, portanto, que a brincadeira é um componente fundamental na vida 
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social do aluno podendo, também, estar vinculada ao contexto político pedagógico, para 

propor além dos beneficio educativos, uma experiência em ações do brincar como 

forma de expressão cultural. 

4.4 Brincadeiras musicais tradicionais da infância 

Como manifestação cultural, o brincar com música sempre esteve presente na 

vida humana, sendo perpetuada pelas sociedades orais através de gerações, contribuindo 

assim para construir um repertório de brincadeiras musicais tradicionais, que se 

modificam a cada momento conforme o tempo e a demanda da sociedade. 

Aqui, no Brasil, esse legado sofreu influências diretas pela confluência de 

culturas e etnias, primeiro pela colonização, com a chegada dos portugueses, africanos e 

ameríndios, depois pela chegada de povos italianos, espanhóis, ingleses, sírios, etc., que 

contribuíram para a riqueza e ampliação de brinquedos e brincadeiras musicais da 

infância. Por isso, “[...] você vê os mesmos brinquedos em épocas remotas interligadas 

e em culturas completamente diferentes [...]”. (HORTÉLIO, 2010, p. 21). 

 Este universo brincante, que percorre toda fase da humanidade, tem suas 

categorizações que permitem identificar brincadeiras musicais inerentes com formas 

elementares ao fazer musical da infância, permitindo um olhar para os elementos de 

linguagem, expressão e sentimentos, que desvelam uma língua única cheia de 

significados peculiares entre as crianças. As brincadeiras que se envolvem e tem ligação 

frequente com a música do universo da criança são os brinquedos silentes e os 

brinquedos sonorosos, segundo Lucilene Silva (2014), ou os brinquedos silenciosos e os 

brinquedos sonantes, segundo Lydia Hortélio (2010). Nomes diferentes, porém com 

mesma carga semântica. Respectivamente, elas categorizam dois tipos de brincadeiras, 

um sem som e outro com som, dos quais variam entre acalantos, brinquedos de roda, 

jogos de amarelinha, jogo de laço, brinquedos cantados, entre outros. Assim, Lydia 

Hortélio, evidencia que: 

[...] Os brinquedos com música fazem parte da vida criança desde muito 

cedo. Aos acalantos e brincos da mais tenra infância, de iniciativa materna, 

seguem-se as lengalengas e parlendas, onde os primeiros gestos da melodia 

infantil se insinuam a par com elementos rítmicos da palavra. E, aos poucos, 

vão chegando os brinquedos cantados, cuja ação dinâmica, com suas variadas 

qualidades de movimento, talha uma música de caráter e perfil diferenciado. 

Finalmente, surgem as rodas de versos, verdadeiros ritos de passagem em que 

o conteúdo poético, a atmosfera própria e a movimentação, mesmo 

guardando dimensões da infância, apontam, cada vez mais, a expressividade 

da nova etapa a ser vivida. (HORTÉLIO, 1977,  apud BRITO, 2003, p. 95). 

 

Hortélio (2010) afirma que, na medida em que as complexidades do brincar com 
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música surgem, os brinquedos sonantes os poucos, vão se tornando, se desenvolvendo 

em melodias simples, bem elementares em melodias mais rebuscadas e criativas, se 

transformando em brinquedos verdadeiramente cantados. A autora ainda destaca a 

relação direta da música brasileira na música tradicional da infância e, por isso, defende 

a música como ferramenta primordial nos brinquedos de crianças.  

Sobre os brinquedos sonorosos e silentes, Lucilene Silva (2014) evidencia 

características de modos de brincar e identificar as peculiaridades musicais presentes 

neste repertório.  Por um lado, os brinquedos silentes são brincadeiras que acontecem no 

silêncio, quando as crianças não falam muito, apenas para execução do brinquedo ou 

para o esclarecimento e comunicação de regras, por exemplo, brincadeiras que retratam 

este cenário: elástico de mão e amarelinha. Por outro lado, há os brinquedos sonorosos, 

que se desenvolvem por meio do som, tais como brinquedos ritmados-melódicos e 

brinquedos melódico-ritmados, que se caracterizam por variedade rítmica e por 

possuírem, em suas melodias, movimentos de segunda maior ou menor.  

As brincadeiras cantadas se caracterizam por melodias com intervalos e tons 

menores, com motivos melódicos modais voltados para o tonalismo, porém guardando 

as devidas proporções regionais, o que pode influenciar sistema modal e tonal. As 

brincadeiras ritmadas são provenientes dos movimentos das palavras, que são 

transmitidas em gestos. Estas brincadeiras propiciam uma elaboração de criações de 

vozes em alturas diferentes frequências, criando (em termos musicais) movimentos de 

tensão e repouso, expressão e cadência. Brito (2003) corrobora a análise de Lucilene 

Silva quando aponta: 

As parlendas e os brincos são as brincadeiras ritmos-musicais com que os 

adultos entretêm e animam os bebês e as crianças. Enquanto as parlendas são 

as brincadeiras rítmicas com rima e sem música, os brincos são, geralmente, 

cantados (com poucos sons) envolvendo também o movimento corporal 

(cavalinho, balanço...). Junto com os acalantos [...]. (BRITO, 2003, p. 101) 

 

Hortélio (2008, p. 23), quando se refere aos brinquedos sonorosos, em entrevista 

ao site Almanaque Brasil discorre:  

É um organismo vivo que, se você tira uma parte, deixa de funcionar. Um 

exemplo clássico é o nosso Atirei o Pau no Gato, hino nacional dos meninos 

do Brasil. Ele tem um texto literário que são palavras, tem uma cantiga e uma 

movimentação que é própria daquele brinquedo. Quer dizer, tem palavra tem 

música, tem movimento e tem convívio das crianças.  
 

 
 

As possibilidades do brincar com música nos levam a crer em sua potencialidade 
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de ações educativas na educação básica, em contribuir para uma formação integral das 

crianças, no que tange às habilidades sociais e cognitivas, e na apropriação do 

conhecimento em música.  

 A relevância do uso das brincadeiras musicais tradicionais da infância é 

inquestionável.  Deve-se, acima de tudo, resgatar e difundir as práticas em cultura da 

infância para além do espaço escolar. O intuito é de proporcionar encontros brincantes e 

acreditar nessa fase da vida, para respeitar os processos naturais da infância que estão 

em disputa a todo o momento, sendo usurpadas por este mundo globalizado, 

tecnológico, pela desigualdade social e violência. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O modelo de metodologia da pesquisa é de estudo de caso, que utiliza a técnica 

de análise de conteúdos, portanto de natureza qualitativa. O propósito é compreender a 

problemática da pesquisa para responder as questões elencadas com intuito de contribuir 

para a qualidade das aulas em educação musical e proporcionar, para os alunos da turma 

1603, um ambiente de compromisso musical, sadio e harmonioso. 

Ao longo do processo, avaliando a minha prática e minha investigação, coletei 

dados dos questionários para analisar o comportamento/relações sociais, o processo de 

alfabetização musical e a cultura brincante do aluno com a perspectiva investigativa, 

para contribuir na qualidade das aulas em educação musical e modificar a realidade do 

alunado. Yin (2001) nos evidencia que o estudo de caso é a melhor estratégia para o 

pesquisador quem tem domínio sobre os eventos pesquisados, sobre os fatos ocorridos e 

sobre o território analisado. Entende-se que, para encaminhamento da pesquisa, o estudo 

de caso é o mais coerente para a compreensão dos fenômenos sociais, por entender e 

estar mais próximo à realidade social com o intuito de analisar e compreender os 

problemas ocorridos na vida real. Identificam-se aspectos em comum com a pesquisa-

ação, pois, como caracteriza Thiollent (1947), se direciona aos problemas reais de uma 

coletividade, com objetivo de intervenção nos fenômenos sociais. 

Com intuito de registrar as informações coletadas, adotei como instrumento de 

pesquisa a questionário semiestruturado, que subsidiou a consolidação tema do trabalho. 

A utilização deste instrumento fomentou o objetivo, que é difundir práticas da cultura 

da infância entre os alunos participantes da Orquestra de Flautas e proporcionar um 

fazer musical através dos brinquedos e brincadeiras da infância, com o objetivo de 

extrair e informar a partir de percurso que acontecerá sob três eixos: 1) Conhecimento 

musical adquirido 2) Práticas brincantes da infância e 3) relações sociais entre os 

alunos. O grupo participante é constituído pela comunidade escolar: professores, equipe 

pedagógica, funcionários, pais, responsáveis e alunos. Estes forneceram informações 

acerca do progresso e envolvimento dos alunos nas aulas de educação musical e as 

relações sociais entre eles.  

Em relação ao processo de abordagem metodológica citado acima, optei por esse 

caminho colaborativo por entender o meu papel na escola como professor e pesquisador, 

atuando diretamente com os alunos, famílias e funcionários da escola. Dessa forma, 

julguei necessário encaminhar a pesquisa sob o pressuposto metodológico que se 
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relaciona com as coletas de dados, a análise de conteúdos. 

Segundo Minayo (2007), a técnica de análise de conteúdos é importante para 

realização de um trabalho que se fundamenta em questões relacionadas com as 

hipóteses suscitadas antes do processo de desenvolvimento da pesquisa, com intuito de 

encontrar respostas para elas, confirmando ou não as preposições. É uma técnica de 

análise que tem por objetivo extrair informações de um grupo social para coletar dados 

acerca de alguma temática, utilizando as vivências de personagens em seu contexto. 

Minayo (2007) sugere que as etapas desta técnica de interpretação de dados devam 

seguir o cronograma de uma análise prévia, uma investigação e apreciação do material, 

sistematização e o entendimento do significado dos dados. 

Neste sentido, Bardin (1977) contribui com a ideia de que os elementos 

elencados acerca do objeto de estudo devam ser classificados de acordo os interesses 

comuns ou semelhanças, pois de acordo o processo de categorização, que é uma das 

etapas da análise de conteúdos, pode-se vislumbrar uma melhor inferência de dados. 

Assim, o roteiro se organiza conforme os critérios de objetivos estabelecidos nesta 

pesquisa. 

Sendo assim, avaliando a minha realidade de estudo e de campo, a técnica de 

análise de conteúdo mais apropriada para obtenção dos dados, pois é simples e de 

abordagem fácil, o que favorece aproximação com os participantes e objeto de estudo. 

Em consonância com esta etapa e para corroborar com o meu processo de 

coletas de dados, as perguntas acerca do tema deste trabalho foram preestabelecidas de 

forma fixa, possibilitando desenvolver uma pesquisa qualitativa para compreender 

levantamentos sociais, de forma organizada, sem perder o foco dos objetivos gerais. 

Neste sentido, Triviños (1987) discorre que a questionário semiestruturada tem um 

roteiro previamente elaborado que se relaciona com as hipóteses e teorias levantadas nas 

perguntas presentes na pesquisa, favorecendo respostas livres e abertas que demonstram 

as peculiaridades e o entendimento do contexto em sua profundidade. Além disso, 

proporciona um maior envolvimento do pesquisador com os participantes e contexto 

pesquisado. O autor acrescenta que o questionário semiestruturado é uma referência 

para o pesquisador porque os participantes podem contribuir com as suas leituras, suas 

experiências, sobre os objetivos principais definidos pelo pesquisador. 

Ao todo, foram realizadas 4 oficinas/atividades, que consistiram em utilizar os 

brinquedos e brincadeiras musicais da infância tradicional como ferramenta pedagógica 

para qualidade em educação musical, compreensão dos conteúdos musicais, possibilitar 
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um fazer musical efetivo e abrir um espaço para integração social de forma sadia e 

harmoniosa através do repertório de brinquedos e brincadeiras da cultura da infância. E 

mais dois encontros para responder o questionário semiestruturado proposto pela 

pesquisa: o primeiro, com os pais, responsáveis, funcionários da escola, e o segundo, 

com os alunos.   

Os alunos, em sua maioria, participaram efetivamente de todas as oficinas e 

questionários, com uma quantidade significativa, porém os outros participantes não 

aderiram completamente a etapa de questionário. 
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6 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS: DISCUSSÃO DOS 

DADOS 

As informações coletadas estão organizadas abaixo de forma ordenada, em 

quatro atividades musicais, bem como os dados dos questionários. 

 

6.1 As atividades na turma 1603  

 

6.1.1 Oficina 1 

 A primeira atividade ocorreu no dia 07 de novembro, com os alunos da 1603, 

que compõem a Orquestra de Flautas da Mário Fernandes Pinheiro (OFMFP). Para esta 

atividade, foi pedido previamente que os alunos trouxessem brincadeiras e brinquedos 

que os pais ou responsáveis brincavam quando eram crianças. Alguns não levaram 

exemplos de brincadeiras ou brinquedos, mas outros levaram inúmeras brincadeiras das 

quais uma se assemelhava com a minha atividade proposta, que foi a brincadeira de 

pular elástico.  

Vale ressaltar que, considerando os poucos exemplos levados para atividade em 

sala de aula, esse momento parece demonstrar que há, pelos alunos e pela comunidade, 

um distanciamento cada vez maior das brincadeiras tradicionais da infância. A 

tecnologia e o acesso demasiado aos celulares contribuem para que o sentido de 

pertencimento se perca no espaço fora e dentro da escola. Silva (2016) e Sarmento 

(2004) nos esclarecem que as práticas culturais tradicionais da infância, que são 

produzidas pela relação de cultura intergeracionais e intrageracionais, isto é, pelas 

interações entre os mais novos e dos mais novos com os mais velhos, vêm se 

ressignificando através do tempo e um dos motivos são os diferentes tipos de tecnologia 

que surgem a cada momento, que trazem outros significados para as relações humanas. 

A ideia de cultura da infância se molda de acordo com o tempo se atualizando conforme 

as necessidades de cada realidade. Hoje, as crianças têm demandas diferentes das 

crianças de outras épocas, muito por conta do mundo em que vivemos: um mundo 

globalizado, tecnológico e neoliberal.  

O fato de muitas crianças não levarem brinquedos e brincadeiras demonstra que 

o repertório brincante das práticas tradicionais da infância está sendo pulverizado e 

perdendo sentido. Isso ocorre devido à realidade em que os alunos se encontram, 

realidade esta permeada por confrontos entre criminosos e policiais, condições precárias 
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de vida, consumo exacerbado de produtos midiáticos, o que os colocam com outras 

prioridades e peculiaridades que não seja o brincar livre, fora da escola. Acreditamos 

que por essa e outras razões, muitos dos alunos não conseguiram levar as brincadeiras 

ou brinquedos antigos. Apesar disto, segui com a atividade, brincando com os 

brinquedos e brincadeiras de alguns alunos.  

A proposta de proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem 

significativa e despertar o interesse, envolvimento e a sedução pelo conteúdo musical a 

partir da metodologia brincante. Conforme Brito (2003) nos mostra que, quando discorre 

sobre a importância do resgate dos repertórios de brincadeiras da infância pelo 

educador, pelas crianças, bem como os pais, responsáveis e avós da comunidade, os 

objetivos vão para além de sala de aula, trazendo as memórias afetivas dos familiares e 

aproximação das famílias com a escola e professor. 

Silva (2016) fala da necessidade de se trabalhar o repertório da cultura da 

infância, pois é por meio dele que a criança traz o ser brincante que vive fora de sala, 

oportunizando aprendizagem dos conteúdos musicais. Para o autor, a dedicação com 

este repertório   prepara o educador a exercitar o conhecimento musical voltado para as 

necessidades brincantes das crianças e, assim, contribuir para uma aprendizagem viva, 

dinâmica, sadia e harmoniosa. 

Entretanto o objetivo desta primeira oficina foi levar para os alunos um 

brinquedo da infância e utilizá-lo para aprender música, para o aprimoramento dos 

símbolos musicais na partitura, bem como o exercício auditivo, ditado melódico e 

leitura rítmica, sendo assim uma alternativa para precariedade de materiais necessário 

para aula de educação musical. Além disso, uma ação para difundir o brinquedo a 

infância (elástico) entre eles para brincarem e se relacionarem. 

No decorrer da atividade, solicitei aos alunos que se dividissem em dois grupos: 

um de participante, outro de observador. Enquanto eles se organizavam, observei o 

envolvimento direto com atividade, em que eles faziam perguntas e estavam solícitos às 

orientações. Essa atividade foi tão interessante, porque pude ver o sorriso dos alunos e 

vivenciar o exercício das práticas sócio afetivas, das quais elenco a cumplicidade e o 

respeito ao próximo sendo exercitados de forma amorosa entre eles. 

Quando cada aluno conseguia fazer a atividade, o grupo de observador e exaltava 

torcendo pelo "sucesso" dos colegas. Tal situação transformou uma simples atividade de 

Educação Musical em uma competição com mini torcidas que, notoriamente, de forma 

solidária, foi marcada pelo exercício do companheirismo e empatia. 
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Outro ponto importante a ser mencionado, foi o a ousadia dos alunos em utilizar 

o meu brinquedo para pular elástico, muito influenciados pela aluna que trouxe um 

elástico pequeno no início desta atividade. Em outras palavras, vale ressaltar aqui que o 

material utilizado foi incorporado por eles de tal forma que a expressão do brincar, de 

forma feliz e harmoniosa, contagiou a mim e outros que ali passavam. 

Posto isto entendemos que, considerando a simplicidade do brinquedo, as 

crianças não precisam de ideias mirabolantes para aprender, basta entende-las e 

respeitar a natureza brincante que elas trazem consigo. Assim, teremos chances de 

tornar o processo de ensino-aprendizagem mais vivo, dinâmico, significativo e lúdico, 

priorizando sempre o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, para uma 

trajetória escolar feliz e de sucesso. 

 

6.1.2 Oficina 2 

A segunda oficina, que foi realizada no dia 14 de novembro (terça-feira), com os 

alunos da turma 1603 e das turmas 1702, 1801 e 1903, que também fazem parte da  

orquestra. Neste encontro houve mais alunos que o esperado. Inicialmente, esperava-se 

em média 40 alunos, mas com a presença dos outros alunos, o grupo subiu para 46 

alunos. A proposta desta oficina foi de encaminhar aos alunos o brinquedo cantado 

“Pom pom pom”, de domínio público e originário do interior de Minas gerais, que 

pudesse promover a relação social e, sobretudo, melhorar a digitação das notas na flauta 

doce. 

Para encaminhar a atividade proposta, iniciei a aula pedindo que todos ficassem 

em roda, pois assim seria mais fácil de observá-los e para que eles pudessem se olhar, 

na tentativa de estimular mais o contato físico e a experiência do olhar o outro. Com o 

intuito de significar mais o momento, no decorrer da atividade, contei uma história bem 

breve sobre o brinquedo cantado, concedi um espaço para que os alunos pudessem falar 

sobre as experiências que tiveram na vida cantando canções de rodas, dizer quais 

gostavam mais. E depois dividi a turma em participantes/jogadores e observadores. A 

minha atitude foi, primeiramente, observar a explanação de cada um e anotar as 

brincadeiras mencionadas para que, em algum momento posterior da aula, pudesse 

trazer essas memórias afetivas brincantes para todos brincarem. Além disso, na 

perspectiva musical, foi interessante proporcionar um ambiente de escuta atenta dos 

alunos envolvidos para abarcar as experiências pessoais, priorizando a fala de cada um, 

em prol do bem estar coletivo. Lydia Hortélio (1977 apud BRITO, 2003), comenta que 
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esta relação que quebra barreiras geracionais propõe um caminho próspero, cheio de 

significados e movimentos, com objetivos que nascem na necessidade de “[...] 

desenvolver uma inteligência sensível, encontrar caminhos para alegria e afirmar a vida 

na interligação.” (BRITO, 2003, p. 95). 

Depois dessa conversa interativa inicial, seguimos adiando explicando atividade 

que, curiosamente, tem uma característica de vivenciar elementos surpresas, a saber: 

A música acontece individualmente, em dupla e em roda grande. 

Primeiramente, com em duas mãos espalmadas e, em cada parte da música, 

batem dois dedos representando o movimento que cantiga propõe, até quando 

encontram-se os dedos médios e se cumprimentam. A música se desenvolve 

assim: Pom pom pom ( os polegares), Quem será? (mindinhos), Dona 

mariquinha (indicadores), Pode entrar! ( anelares), olê olê olê ( dedos médios 

que se cruzam) e olê olê olâ (dedos médios que se cruzam). Alô cumpadre!! 

Alô Cumadre!! (enquanto se comprimentam as crianças mandam beijos e 

encostam as postas dos dedos médios). (SILVA, 2016, p. 32). 

 

A atividade que era para durar em torno de 20 minutos, perdurou por quase dois 

tempos de 50 minutos inteiros, devido ao envolvimento dos alunos. Foi possível 

desenvolver outros desdobramentos, ora priorizando a questão dos objetivos planejados, 

como compasso binário, ternário, quaternário, pausa (silêncio), parâmetros do som e 

improvisação, ora priorizando a vontade dos alunos: penas brincar com esta música.  

Vale ressaltar que, a partir deste dia, todas as minhas aulas iniciaram com esse 

brinquedo de roda, não só porque os alunos passaram a pedir veementemente pela 

música, mas principalmente por achar que este brinquedo de roda possibilitou o 

exercício do trabalho musical que envolve a concentração, atenção, integração, 

habilidades importantes para envolvidos na prática musical, alunos e professor. França e 

Guia (2015) reforçam que a ideia do espaço brincante contribui para construção da 

formação integral dos alunos e fomenta relações sadias entre os envolvidos nas 

atividades: alunos e professores. 

 

6.1.3 Oficina 3 

A terceira oficina foi realizada no dia 21 de novembro, um dia após o dia da 

Consciência Negra. Importante mencionar que tal data foi comemorada em nossa escola 

duas semanas depois, porém os preparativos estavam sendo desenvolvidos há pouco 

mais de um mês e os alunos tinham autonomia em administrar o tempo para a produção 

dos trabalhos das diferentes disciplinas. Todos os professores deveriam apresentar um 

projeto para feira de exposição, inclusive o de educação musical.  
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Em meio às demandas de trabalho para época, os alunos foram em grande parte 

para a aula de Educação Musical, totalizando a adesão de 30 alunos presentes da turma 

1603. Neste dia, seguindo a orientação dos alunos, fizemos a brincadeira “Pom Pom 

Pom” da última oficina e, depois, apresentei a proposta planejada por meio de uma 

explanação sobre o brinquedo, o bambolê desmontável, que estava escondido em uma 

bolsa branca grande. Ainda na dinâmica de roda, joguei a bolsa no meio da roda e 

dezenas de partes coloridas do bambolê ficaram esparramadas pelo chão. A partir daí, 

pedi para os alunos montarem os bambolês por cores, deixando apenas um bambolê 

multicor, para o uso da regência. 

A proposta inicial do trabalho com os bambolês é desenvolvida por meio de 

gestos expressivos (regência), para que o comando gestual possa conduzir a atividade 

no exercício das habilidades e conteúdos musicais, tais como a criação e improvisação 

em música, parâmetros dos sons, pausa (silencio), paisagem sonora e escrita musical, 

ritmos percussivos, escala e, por fim, composição. A proposta visa promover para os 

flautistas a vivência de práticas de criação de ritmos percussivos e reprodução de ritmos 

regionais, o exercício da escuta direcionada ou atenta, da notação musical não 

convencional, bem como as de criação e composição de músicas fazendo o uso do 

silêncio e da escala pentatônica. 

Vale ressaltar que os bambolês utilizados na atividade são feitos de cinco partes 

desmontáveis, podendo ser construídos, assim, com até cinco cores diferentes (branco, 

azul, amarela, verde e vermelha). Esses bambolês desmontáveis, quando montados e 

disponibilizados no chão, formandos fileiras onde as crianças sentam dentro do 

bambolê, representam sons e silêncio mediante alguns códigos definidos previamente. 

Isto é, pensamos em uma alternativa de representar as alturas das notas por cores, em 

que a regência (gestos expressivos) pudesse conduzir estes códigos à frente da 

orquestra, trabalhando a exploração e criatividade de melodias nas notas da escala 

pentatônica. A atividade se inicia quando o aluno ou aluna regente, que por ser maestro 

e estar a frente da orquestra, conduz os flautistas doce, se comunicando por meio da 

regência (gestos expressivos), utilizando o bambolê multicor. Cada cor escolhida pelo 

maestro representa uma nota, e todos os gestos expressivos na regência correspondem 

aos parâmetros sonoros como intensidade, duração, timbre e altura. Ou seja, o maestro 

ou a maestrina é responsável por manipular as notas musicais criando melodias 

expressivas, compondo e improvisando, usando a escala pentatônica, silêncio e os 

parâmetros dos sons.  
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Para o encaminhamento da atividade, joguei os bambolês desmontados no chão 

e pedi para que os alunos montassem os bambolês de uma cor só em fileiras e 

deixassem um bambolê multicor disponível a frente das fileiras, para que tivéssemos 

uma situação semelhante a disposição de uma orquestra: músicos sentados e maestro em 

pé. Vale ressaltar que nesta atividade a orquestra estava completa, com 48 alunos, entre 

flautistas e percussionistas, pois fiz o esforço de chamar os alunos de outras turmas para 

que pudessem vivenciar esta experiência com os bambolês. 

Neste encontro, os alunos foram mais intensos e dedicados ao trabalho musical, 

com o comportamento adequado e disponibilidade para aprender o passo a passo da 

atividade. No decorrer da atividade, alguns alunos não entenderam bem as propostas, 

pois não se sentiram bem a frente da orquestra, fazendo gestos expressivos com o 

bambolê multicor. Isso atrapalhou muito a compreensão de todos os alunos porque o 

desconforto de estar à frente da orquestra gerou certos comentários depreciativos. Mas, 

conforme fui explicando, trazendo informações das outras atividades, as propostas 

significavam mais para eles e a atenção voltou acontecer. Após as explicações, em uma 

situação inesperada, foi observado que os alunos que eram mais tímidos em sala de aula 

e que não tinham destreza apurada na flauta doce, conseguiram ter mais desenvoltura 

fazendo o papel do maestro, manipulando os sons e criando melodias maravilhosas. 

Nem sempre os alunos mais eficientes no instrumento são capazes de serem habilidosos 

em todas as funções musicais, pois é preciso usar habilidades que talvez não tenham 

desenvolvidos. Teca de Alencar de Brito explica que, para desenvolver um trabalho de 

criação musical significativo, é necessário também exercitar as habilidades humanas 

“[...] como a concentração, a autodisciplina, o trabalho em equipe, a criatividade, a 

memória e o senso crítico, entre outras questões [...].” (BRITO, 2003, p. 152).  

Diante do exposto acima entende-se que ao usar os bambolês como recurso 

pedagógico, além de ser um brinquedo da infância, é uma ferramenta imprescindível 

para propor conhecimento musical através das situações musicais presente nas aulas de 

educação musical, na Orquestra de Flautas doce. Essa atividade possibilitou que os 

alunos pudessem ter o contato com conteúdos musicais, tais como os parâmetros dos 

sons, composição, improvisação, silêncio e escala pentatônica. 
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6.1.4 Oficina 4 

 

A quarta oficina e última do planejamento foi realizada em 28 de novembro, na 

turma da1603, com aproximadamente 40 alunos, dos quais 3 eram percussionistas e o 

restantes flautistas doce. Para esta atividade, iniciamos a aula com a canção “POM 

POM POM” e com outra atividade para exercício da respiração e percussão corporal. A 

atividade de respiração foi desenvolvida por meio da utilização dos brinquedos da 

infância, a língua de sogra e o cachimbinho, ao som de diversas músicas de diferentes 

gêneros musicais. Vale ressaltar que este exercício de respiração é fundamental para que 

os flautistas possam desenvolver notas na flauta de forma fluída, afinada e com 

equilíbrio. Tocar de forma correta, com afinação equilibrada, faz com que o flautista 

iniciante não encare o aprendizado da flauta doce com vícios que possam atrapalhar a 

proficiência musical, pois a afinação da flauta doce está diretamente relacionada com 

intensidade do sopro, o instrumento e o dedilhado. 

Neste sentido, Mascarenhas (1978) esclarece que a respiração é primordial para 

fluência das notas numa música. É através da respiração que o flautista, assim como os 

cantores, que utilizam a mesma técnica do uso do diafragma, terá de armazenar o ar, 

controlando-o por meio da inspiração e expiração, para que as frases musicais não sejam 

tocadas de forma interrupta, sem movimento, sem encadeamento. 

Para o encaminhamento da proposta inicial, os alunos escolheram, dentre várias 

músicas sugeridas por mim, “A Banda” de Chico Buarque. Enquanto ouvia-se a música, 

eles deveriam assoprar a língua de sogra conforme o andamento da música e, 

posteriormente, fazer um ostinato sugerido por mim, com sessões intercaladas de 

improvisos. Após a explicação da atividade, os alunos esbugalharam os olhos ao verem 

um brinquedo, que era um material insignificativo da vida deles, virar um instrumento 

musical com qualidade sonora e técnica. Esta atividade, que promoveu a vivência, 

experiência, aprendizado, consciência e linguagem musical, serviu de auxílio, também, 

para prática musical da Orquestra de Flautas devido a sua dinâmica de tocar em grupo, 

sempre respeitando o solista ou improvisador. Foi por meio desta vivência que os 

alunos passaram a entender mais a importância do trabalho coletivo, pois a necessidade 

de ouvir o outro improvisando era inevitável. Assuntos como respeito, cooperação, 

disciplina e concentração foram discutidos abertamente ao final desta atividade. 

Neste sentido, para exemplificar este momento, por um lado, Cruvinel (2004) 

discorre sobre a importância de se trabalhar simultaneamente a teoria e prática em 
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música, pois é através desta experiênciação que o ser humano pode desenvolver todos 

os seus conceitos éticos e morais em diferentes dimensões. Por outro lado, Brito (2003) 

defende, em termo de vida social, que a prática do improviso representa o exercício de 

lidar com a resiliência do dia-dia, de sair de situações embaraçosas, conflitantes.   

Ainda na mesma perspectiva, sugeri outra atividade que tem o mesmo foco, 

porém com brinquedo diferente, o cachimbinho.  Antes, a proposta era de criar 

improvisos musicais em cima de ostinato, agora, a proposta é de utilizar o cachimbinho 

para além do trabalho da respiração ampliando o repertório de gêneros musicais e o 

trabalho de ritmo com o corpo. Ou seja, o objetivo da atividade, que ocorreu por meio 

da apreciação musical, é de expandir a experiência da escuta direcionada junto ao 

movimento do corpo com o ritmo da música escolhida por mim, a saber: Concerto em C 

maior, RV 443 I. Allegro, de Antonio Vivaldi.  Esta atividade nos orientou a pensar 

sobre as maneiras de ouvir músicas, no sentindo de conscientizar os dois contatos que 

aconteceram com a música na atividade: audição e corpo. A aula foi encaminhada sob a 

minha condução direta, pois movimentos bruscos poderiam atrapalhar a dinâmica e 

dispersar os alunos. Na atividade, que ocorreu por meio do movimento corporal, os 

alunos munidos e assoprando os cachimbinhos, não poderiam deixar a bola cair. Eles 

deveriam se movimentar no ritmo da música ora com o tempo dobrado, ora com tempo 

desdobrado. A dinâmica fez com que os alunos pudessem exercitar a solidariedade e 

cooperação coletivamente e, principalmente, a respiração de modo intercalado: a cada 

dois compassos dobrados eles deveriam respirar, e nos compassos desdobrados, eles 

deveriam inspirar. 

Ainda que parecesse insignificante ou um mero utensílio como estratégia 

pedagógica, o brinquedo cachimbinho foi fundamental para as crianças embarcarem na 

proposta da atividade, pois foi através dele que conseguimos trazer o espírito brincante 

dos alunos e imergi-los na ação musical. Após atividade, abri a discussão em torno dos 

conceitos de emoção, respeito e sensibilidade sobre os gêneros musicais ouvidos por 

eles, tais como a MPB e a música erudita e, por fim, do brinquedo cachimbinho. Este 

último foi o acontecimento mais avassalador da atividade, pois foi o momento de 

descobertas e curiosidades sobre esse “novo” brinquedo, que possibilitou trazer algumas 

histórias surpresas da infância que foi trazida por uma funcionária que passava na porta 

da sala, na qual ela dizia que brincava muito com este brinquedo na infância: “essas 

suas aulas são bem legais, as crianças sorriam. Você me faz lembrar a minha infância 
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feliz que tive, eu brincava de todos esses brinquedos que você traz para as crianças. 

Parabéns!”.  
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7 QUESTIONÁRIOS 

 

Nesta seção, descrevo e analiso o passo a passo como ocorreram as abordagens 

dos colaboradores, nas datas 27 e 28/11/2017, para realização do questionário  

semiestruturada com professores, equipe pedagógica, funcionários, pais, responsáveis e 

alunos, bem como a fundamentação teórica, discussão acerca da temática e a 

interpretação dos resultados da pesquisa.  

Para o encaminhamento da pesquisa, com a minha inserção direta no campo, 

constituí um contato com os participantes de forma muito informal, abordando-os 

sempre em situações de reuniões, pós-reuniões, visitação à escola, em espaços 

extraescolares, nos intervalos de tempos e nos horários de almoço. Essas abordagens me 

possibilitaram ter um contato mais estreito com os participantes, uma oportunidade de 

conversar e conhecê-los, saber mais sobre os assuntos pertinentes da minha pesquisa e 

opiniões deles a respeito da temática do trabalho. Acima de tudo, os questionários que 

ocorreram com os pais e responsáveis foram momentos de entender toda a carga 

simbólica de ações que os alunos trazem consigo para as aulas e as relações com seus 

pares. Foi por meio dessas abordagens que pude compreender algumas atitudes que os 

alunos cometiam com seus amigos e professores e, principalmente, saber o 

comportamento dos alunos em casa, se eles estudavam flauta doce, se comentavam 

sobre as aulas de música, se tinham oportunidade para o brincar livre e  se perceberam 

que atitude dos alunos mudou com o surgimento da orquestra. 

Por exemplo, em conversa com irmã de um flautista, que é a sua responsável na 

escola, pude perceber que as minhas aulas estavam afetando o cotidiano do irmão, no 

sentido dele se dedicar aos estudos de música em casa, falar sobre música, sobre flautas 

doce e transversal. Essas atitudes não eram vistas antes das aulas de educação musical. 

Além disso, a demonstração de satisfação e felicidade da irmã em ver seu irmão 

dedicado a música foi o que me marcou significativamente neste contato. 

Em relação aos outros grupos participantes da pesquisa, como a equipe 

pedagógica e funcionários da escola, as abordagens sempre ocorreram de forma 

informal, acontecendo pelos corredores, salas de professores, diretoria e secretaria. 

Estes momentos foram os únicos em que podia entrar em contato com estes 

profissionais para obter as respostas para o questionário, pois, com uma escola com 

mais de 500 alunos e com 16 professores, fica inviável adequar um tempo extra do 

planejamento dos profissionais para participarem da pesquisa conforme estipulado no 
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cronograma da pesquisa, isto é, de ter um dia para coleta dados. 

Ainda que as condições adversas pudessem dificultar as respostas mais 

elaboradas para os questionários, neste cenário conturbado, pude observar e identificar 

nas respostas que muitos professores atuam na escola no modus operandi do dia, e 

outros professores atuam de forma crítica e reflexiva em assuntos estruturais que afetam 

o dia-dia da escola, como a extrema violência do local, a aculturação promovida por 

religiões neopentecostais, a precariedade dos materiais e salas, a falta de incentivo e 

desvalorização dos profissionais da educação, etc. Embora esses percalços estejam 

presentes no dia-dia da escola, as repostas obtidas pelos questionários foram bastantes 

compreensivas e coerentes com o contexto e público de alunos analisados. 

No questionário elaborado, foram organizadas 10 perguntas idênticas para todos 

os participantes do primeiro grupo responderem. Porém, o segundo grupo, formado por 

alunos, teve de responder um questionário com 9 perguntas, conforme os eixos 

norteadores da pesquisa.  

As perguntas foram dispostas em um documento timbrado, com o símbolo do 

Colégio Pedro II, com intuito de dar credibilidade e garantia da devolução das respostas 

pelos participantes, como forma de respeito às pessoas envolvidas neste trabalho. 

Seguem abaixo as perguntas que foram elaboradas. 

 

 É comum ver violência que circunda a escola? 

 Na escola, em que espaços e momentos se percebem as manifestações 

agressivas (verbal e física) entre os alunos? 

 Na escola, como projeto de uma disciplina ou um projeto magno da escola, 

há ações efetivas voltadas contra a violência entre os alunos? 

 Há estratégias de prevenção contra a violência entre os alunos? Se sim, 

quais são? 

 É comum observar brincadeiras com manifestações de agressões físicas e 

verbais? 

 Após o surgimento da Orquestra de Flautas, os alunos envolvidos na 

atividade musical tiveram uma melhora nos relacionamentos entre eles? 

 Como você enxerga a Orquestra de Flautas na promoção de relacionamentos 

sadios e harmoniosos? 

 Você conseguiu observar ou identificar algum progresso musical com 
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relação aos alunos que participam da Orquestra de Flautas? 

 Eles tinham aulas de educação musical ou participavam de algum projeto de 

música antes do trabalho da Orquestra de Flautas, na escola? 

 Como se observam características de violências nas relações entre os 

alunos? Em quais situações elas ocorrem? 

 As crianças costumam brincar juntas fora e dentro da escola? 

 

Vale ressaltar que as perguntas dispostas acima foram elaboradas para o primeiro 

pré-projeto produzido por mim. Este pré-projeto tinha um enfoque diretamente com a 

violência escolar e a música, porém no decorrer do curso percebi que a minha pesquisa 

se voltava para outra temática, a temática da infância, música e orquestra. Temas que 

estão intimamente ligados com a minha concepção ideológica de proposta em educação 

musical, que vem percorrendo toda a minha trajetória profissional. 

Para o encaminhamento dos questionários, neste primeiro momento, foram 

abordados 40 colaboradores entre funcionários, professores e responsáveis, para 

responder as perguntas do questionário, cujo objetivo principal é subsidiar os eixos 

norteadores desta pesquisa que são: conhecimento musical adquirido; prática brincantes 

da infância; relações sociais entre os alunos. Isto é, a pesquisa visa identificar a 

contribuição que a disciplina de Educação Musical, pautada no repertório de brinquedos 

e brincadeiras musicais da infância e nos conteúdos musicais que decorrem desta 

vivência, propõe para o desenvolvimento sadio, harmonioso, vivo e dinâmico no 

percurso escolar do alunado, no caso, na turma 1603, onde se desenvolve a Orquestra de 

Flautas. 

Ao todo, recolhi 39 questionários preenchidos, dos quais 30 colaboradores 

responderam que conseguiram observar um progresso musical dos alunos, 5 

colaboradores não souberam opinar e 4 colaboradores não têm alunos envolvidos. Em 

relação aos alunos que tiveram uma melhora nas relações sociais, 28 colaboradores 

responderam que as práticas musicais da orquestra influenciaram no comportamento 

dentro e fora da escola, 6 colaboradores não souberam informar e 5 colaboradores não 

têm alunos envolvidos. Por último, não menos importante, evidencia a práticas 

brincantes produzida pelos alunos dentro e fora da escola: 25 colaboradores discorreram 

que vêm os alunos brincando, vivenciando uma cultura de pares; 10 não souberam 

opinar; 4 não tem alunos envolvidos. 

No segundo grupo, composto por apenas alunos, pode ser observado a 
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contribuição da disciplina para o cotidiano deles, por meio das perguntas elaboradas 

abaixo, a saber: 

 

 Você acha que a nossa escola tem violência? 

 Qual o tipo de violência mais frequente no seu dia-dia? 

 Existe violência em sala de aula? 

 Você tinha aula de música antes de entrar na E.M. Mário Fernandes 

Pinheiro? 

 Em sua opinião, a orquestra de flautas contribui para diminuir a violência 

entre os alunos? 

 Quais são os lugares que você costuma estudar música? 

 O que você pode falar sobre o entendimento das aulas de música? 

 Quais são os brinquedos e brincadeiras que você costuma brincar dentro e 

fora da escola? 

 

Participaram da pesquisa, entre flautistas, cantores e percussionistas, que 

responderam o questionário. Desse quantitativo, 25 alunos responderam que as 

atividades da disciplina contribuíram para uma melhora dos alunos envolvidos na 

Orquestra; 5 alunos não conseguiram responder ou não souberam opinar. Em relação ao 

conhecimento adquirido, ou seja, o entendimento das práticas e conteúdos musicais 

pelos alunos foi unanime tendo resultado positivo para o eixo norteador.  No último 

eixo, brincadeiras da infância, todos os 30 alunos responderam que vivenciam 

intensamente as brincadeiras da infância.  
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8 ANÁLISE DOS DADOS DO GRUPO PARTICIPANTE 

 

8.1 Comunidade escolar   

Acredita-se que, para garantir uma trajetória escolar significativa ao aluno, é 

necessário que toda a comunidade escolar esteja atenta, acompanhando e monitorando o 

desenvolvimento do aluno de forma integrada nas diferentes áreas de conhecimento e 

nas ações do aluno dentro e fora da escola. Assim, compreende-se uma participação 

democrática onde a escola aposta nas possibilidades de atuações da comunidade escolar 

para qualidade da educação e do ambiente escolar. Diante disso foi de interesse abordar 

o grupo de professores, equipe pedagógica, diretores, funcionários e responsáveis por 

acreditar que estes respondessem o questionário para contribuir com olhares sobre os 

alunos fora das aulas de educação musical, observando como eles se envolvem nos 

momentos livres. 

Em relação ao questionário, foram elencadas perguntas que pudessem abordar e 

analisar como as atividades da orquestra de flautas interferiram na vida social dos 

alunos. Foi possível identificar que grande parte dos participantes respondeu de forma 

contundente ao ver a satisfação e a dedicação dos alunos para com a disciplina, fato este 

que expressam nas informações abaixo: 

 

Pergunta: “Você conseguiu observar ou identificar algum progresso musical com 

relação aos alunos que participam da Orquestra de Flautas?” 

Resposta (professor 1): “Com certeza. Em pouquíssimo tempo o trabalho 

desenvolvido deu resultados surpreendentes! Não sabiam nem manusear uma flauta. 

Foi Mágico, ver os nossos alunos transformar a curiosidade em possibilidades.” 

Resposta (funcionário 1): “Eles vivem a flauta. Eles pensam sobre as notas das 

músicas a todo o momento dentro da escola. Acredito que esse viver a música deva ser 

levado para fora escola também. “ 

Resposta (responsável 2): “É notório a evolução e dedicação dos alunos.” 

 

 As informações acima demonstram que a Orquestra de Flautas tem contribuído 

para que os alunos possam estar mais envolvidos com a disciplina, com instrumento 

musical, e a parceria das famílias, professores, funcionários, pais e diretores em 

acompanhar o impacto social que este trabalho faz para toda a escola. A dedicação a 

uma disciplina não se restringe ao fazer musical ou uma competência musical, porém 
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acontece em toda comunidade escolar, como uma ação participativa, pois a música é um 

organismo vivo. Seincman (2008) aponta que na música não há imparcialidade, pois 

dentre as inúmeras possibilidades da nossa relação com a música, tais como observação, 

análise, crítica, ouvinte, interprete e criação, fazemos parte integralmente da 

manifestação da experiência musical. 

Na questão seguinte, em relação a contribuição das aulas de educação musical 

para promoção de relacionamentos sadio e harmonioso, foi observado que os 

participantes perceberam nitidamente uma mudança de comportamento dos alunos, fato 

que fica perceptível nas informações abaixo: 

 

Pergunta: Como você enxerga a orquestra de flautas na promoção de 

relacionamentos sadios e harmoniosos? 

Resposta (professor 1): “A orquestra trouxe para os alunos um conhecimento 

que para muitos é novo, conhecimento de uma arte que mostra que eles são capazes de 

realizar algo que eleva sua autoestima e faz com que eles se percebam como sendo 

importantes e por ser grupo eles começam a entender a importância de uma relação de 

respeito para que haja uma boa qualidade no trabalho que [estão] exercendo.” 

Resposta (professor 2): “Acredito que com mais tempo de projeto essas 

melhorias serão evidentes, no entanto, já se perceber algumas mudanças positivas no 

comportamento das crianças que participam do projeto, por exemplo durante o recreio 

as brincadeiras violentas começam a serem trocadas por músicas com a flauta” 

Resposta (responsável 1): “Eu enxergo que eles aprendem muito mais com os 

amigos” 

Resposta (funcionário1): “É um projeto maravilhoso! Promove a elevação da 

autoestima, o trabalho em equipe, a disciplina e ensina o aluno a ouvir. Ouvir o outro, 

ouvir-se. Promove o respeito mútuo.” 

 

Perceber as mudanças de comportamento dos alunos por meio das respostas dos 

participantes permitiu acreditar que o trabalho pedagógico na orquestra de flautas  

provoca situações inesperadas na rotina da escola. Situações essas de compromisso 

efetivo para além das atividades de sala de aula, de estudos e encontros para falar e 

pensar sobre música entre os alunos.  

A ultima pergunta norteadora que se refere as práticas brincantes da infância 

fornece informações importantes sobre a vida brincante dos alunos sob olhar da 
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comunidade escolar. Abaixo seguem as respostas para este eixo: 

 

Pergunta: As crianças costumam brincar juntas fora e dentro da escola? 

Respostas (responsável): “Sim [mas] eles não brinca como eu brincava 

antigamente. Eu brincava de bolinha de gude, pião, não ficava usando os telefone toda 

hora” 

       Respostas (responsável): Elas são muito bobas, não sabem brincar, só brigam... no 

meu tempo eu ficava na rua direto brincando, era mais feliz” 

      Reposta (funcionário): “Raramente vejo as crianças brincando, mas quando vejo, 

eles gostam muito de jogar futebol, pique bandeira, vôlei etc, mas sempre acaba em 

brigas” 

 

Interessante observar que nas respostas acima as leituras feitas pelos 

colaboradores nos leva a crê que o brincar ainda existe e vive na vida social da criança, 

porém com outros tipos de brincadeiras estereotipadas, como futebol, vôlei. Além disso, 

demonstra um pouco da tecnologia e a violência presente nas relações brincantes destes 

alunos, impedindo-os de estarem juntos. Este cenário é claramente entendido por 

entender a localidade do lugar onde alunos moram, um lugar de violência doméstica e 

entre criminosos e policiais, e o acesso ilimitado aos smartphones. Diante disso Villela 

(2010) discorre que a insegurança, bem como o uso indiscriminado da tecnologia, 

contribui diretamente para que os alunos tenham necessidades de brincar diferentes das 

crianças de outrora, pois as essas interferências, hoje, estão paulatinamente 

ressiginificando o modo de interação com o outro na cultura de pares. 

 

 

 8.2 Questionário dos alunos 

 

Este último questionário foi oferecido aos alunos para finalizar a parte final da 

etapa dos questionários. Diferente do primeiro questionário oferecido para o primeiro 

grupo participante, este questionário foi produzido com perguntas diferentes, mas que se 

manteve dentro dos eixos propostos pela pesquisa. O intuito é compreender como as 

práticas pedagógicas na Orquestra de flautas doce significaram e impactaram na vida 

social dos alunos nas perguntas abaixo: 

 



43 
 

 

Pergunta: Em sua opinião, a Orquestra de Flautas contribui para diminuir a 

violência entre os alunos? 

Respostas (Aluno 1): “Sim, porque você ter um futuro melhor... ai a gente vai 

deixando as violências para trás” 

Resposta (aluno 2): “ Sim bastante agora os alunos (nós) se dedicam mais a 

flauta do que a briga” 

Respostas (aluna 3):” Sim. Porque com o tempo que nós não estamos fazendo 

coisas ruins, estamos aprendendo” 

 

Ainda que pensasse que esta pergunta merecesse uma resposta mais 

aprofundada, os alunos responderam coerentemente, de forma breve e direta, a respeito 

da influência da Orquestra de Flautas na vida social deles. Essas informações 

demonstraram que o trabalho de educação musical tem impactado diretamente na 

relação entre os alunos, alterando comportamentos e trazendo o gosto de estudar 

música. Essas transformações podem ser observadas, também, nas respostas dos 

professores em relação ao trabalho desenvolvido pela Orquestra de Flautas, por 

exemplo: “Os alunos envolvidos na orquestra de flautas tiveram uma melhora 

considerável” e “como uma distração para que eles não se agridam”.  

Esses relatos reforçam a trabalho positivo do professor de música que vem 

encaminhando a frente da Orquestra de Flautas, demonstrando o interesse da 

comunidade escolar em acompanhar os resultados positivos do trabalho desenvolvido e 

acompanhamento da mudança de condutas dos alunos integrantes da Orquestra de 

Flautas. 

Na próxima questão, que se refere ao eixo conhecimento adquirido, foi 

observado que os alunos envolvidos nas práticas pedagógicas na Orquestra de Flautas 

puderam absorver conteúdos específicos de músicas e as brincadeiras musicais 

utilizadas como estratégias. As respostas abaixo fornecem informações acerca deste 

momento, a saber: 

 

Pergunta: O que você pode falar sobre o entendimento das aulas de música? 

Resposta (aluno 1): “Eu entendi que sem a música nós nunca íamos aprender 

algo novo alguma coisa diferente a música chegou como um anjo nas nossas vidas 

obrigado música por você existir” 

Resposta (aluno 2): “aprendi as notas musicais as brincadeiras musicais flauta 
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doce” 

Resposta (aluno 3): “entendo que estou muito bem e que meu comportamento 

melhorou nas aulas” 

Resposta (aluno 4): “ gostei quando o professor fala de parâmetros musicais as 

brincadeiras eu adoro música ate que brinquei com minha irmã” 

 

As respostas obtidas dão subsídios para o eixo abordado acima e traz resultados 

significativos para as aulas de música na Orquestra de flautas. Resultados esses que 

extrapolam o ato de tocar a flauta doce e passam pela compreensão da teoria musical e 

as vivências das brincadeiras musicais que, em certos momentos, também se expressam 

no cotidiano deles fora da escola. Entender a Orquestra de Flautas como incentivadora  

 Este segundo questionário se encerra com a próxima pergunta sobre o eixo 

brincadeiras da infância, que possibilitou entender mais sobre o mundo brincante dos 

alunos de flautas doce dentro e fora da escola, o que contribui para identificar práticas 

brincantes do cotidiano delas. Essas informações ficam perceptíveis nas respostas 

abaixo:  

 

Pergunta : Quais são os brinquedos e brincadeiras que você costuma brincar 

dentro e fora da escola? 

Resposta (aluno 1): “Jogar queimado. Jogar bola, brincar de pique esconde, 

pique e pega, jogar uno, correr brincar de pique lateiro, jogar linha de passo. Jogar 

baralho e guerra de travesseiro” 

Resposta (aluno 2) : “queimado , pique-esconde ping-pong- pular elástico Pom 

pom pom” 

Resposta (aluno 3): “Futebol e queimado  elástico bambolê” 

Resposta (aluno 4): “De pique esconde e de fazer amoeba e também quando não 

tem nada para fazer eu toco flauta” 

 

Embora os alunos não tenham falado diretamente sobre as brincadeiras vividas 

nas aulas de educação musical na Orquestra de Flautas Doce, ficou claro entender a vida 

brincante que eles têm, permeadas por jogos, brincadeiras e brinquedos. Porém essa 

vida integradora nos apresenta um repertório de brincadeiras e brinquedos mais usuais, 

do cotidiano deles, a saber: Futebol, queimado, amoeba, guerra de travesseiros, uno, 

baralho. Essas respostas deixam claras o quanto eles vivenciam a cultura da infância 
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pelos brinquedos e brincadeiras estereotipadas, que provavelmente devem ser passados 

pela escola e pelas mídias. Além disso, é possível identificar as brincadeiras vivenciadas 

nas ações cotidianas deles com as brincadeiras musicais propostas nas aulas de 

educação musical, tais como o elástico e os bambolês. Isso significa que o olhar para o 

território brincante das crianças vem influenciando diretamente as aulas de educação 

musical, ampliando as possibilidades pedagógicas que se encaminham para otimizar 

apropriação dos conteúdos da disciplina, fortalecimento dos laços afetivos e fazer com 

que que eles brinquem mais na escola. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura da infância é um território público em constantes disputas, onde 

interesses dos âmbitos político, econômico e social se confrontam pelo seu domínio. Por 

isso, este estudo, se apresenta não apenas para pedagogizar o brincar como estratégia 

para aplicações dos conteúdos musicais, mas sobretudo acreditar no potencial brincante 

desta fase de poder e produção de subjetividades para fomentar as relações sociais 

sadias e harmoniosas, as práticas e compreensões musicais e as produções de culturas de 

pares na escola. 

A proposta aqui apresentada nos propõe um olhar mais abrangente para a 

infância nos processos musicais, na Educação Musical, possibilitando trazer para sala de 

aula a vida integradora das crianças, das práticas às vivências estabelecidas entre elas. 

Considerar estes movimentos da infância, compreendendo todas as possibilidades de 

expressão e criação, é repensar o projeto político pedagógico musical desde as bases 

teóricas até as ações práticas e ferramentas que sejam contextualizadas em relação às 

formas de linguagens musicais presentes na cultura da infância. 

Os resultados desta pesquisa possibilitaram confirmar a importância de priorizar 

o repertório de brinquedos e brincadeiras musicais tradicionais no processo de ensino-

aprendizagem em música, para o processo de aquisição de conhecimentos musicais e da 

flauta doce, o desenvolvimento habilidades socioafetivas e apropriação das brincadeiras 

musicais em seu cotidiano pelas crianças. Os referenciais citados neste estudo 

corroboram com uso das práticas e produções da cultura da infância como fundamental 

para estimular as crianças ao convívio social e brincante, para que possam compartilhar 

conhecimento e se desenvolver mutuamente de forma sadia e harmoniosa na escola e 

fora dela.  

 Além disso, as análises das respostas dos participantes dos grupos participantes 

deixaram claro que, em pouco tempo de atividades musicais, a prática desenvolvida pela 

disciplina de Educação Musical na Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro, na 

turma 1603, contribuiu significativamente para envolvimento dos alunos participantes, 

colaboradores e ambiente escolar. Os alunos que antes tinham um comportamento 

inadequado na escola e não enxergavam as aulas de música com prazer, agora, têm se 

destacado por se dedicarem a falar sobre música, ao instrumento musical nas horas 

livres, compartilhando as brincadeiras aprendidas e, minimamente, na medida do 

possível, vivendo em harmonia. 
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Por fim, destaco este trabalho pela sua urgência na Educação Musical, 

possibilitando novos caminhos pedagógicos que considerem as crianças em toda sua 

inteireza nos processos musicais referenciados no extenso repertório da cultura musical 

da infância. Até o momento, este trabalho cumpriu com os seus objetivos propostos, 

porém, pela demanda urgente de discussão acerca da cultura da infância na atualidade, 

sobretudo na escola, esse trabalho não se finda aqui, mas já projeta um percurso 

acadêmico em torno da temática infância, música e educação. 
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