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Resumo: Este artigo representa os primeiros diálogos com a literatura, em um projeto do tipo estado                

do conhecimento sobre o currículo de música para a educação infantil na produção de teses e                

dissertações presentes nos seguintes bancos de pesquisa: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e               

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ao todo 14 trabalhos foram selecionados, considerando o              

título, as palavras chave, o conteúdo dos resumos e o sumário. Os termos listados para a busca em                  

cada site foram: música, educação infantil, currículo, pedagogos e RCNEI. Os trabalhos selecionados             

dialogam e contribuem com as discussões sobre a inserção da música no currículo da educação               

infantil, em turmas atendidas por professores pedagogos e os subsídios para essa prática em sua               

formação inicial. 

Palavras-chave: Educação infantil. Currículo. Música. Pedagogia. 

1. Notas introdutórias 

A música na educação infantil é centro de diversas discussões na           

literatura e na pesquisa em educação musical, seja por sua importância para o             

desenvolvimento integral da criança (BRITO, 2003; GAINZA, 1988; HOWARD,         

1984), em propostas para a formação de pedagogos e o trabalho pedagógico-musical            

(BELLOCHIO E GARBOSA, 2014; BEINEKE, 2001) ou em políticas públicas          

curriculares (QUEIROZ E PENNA, 2012). Nos anos em que estive na coordenação do             

segmento infantil, em Brasília-DF, pude presenciar propostas de formação         

continuada oferecidas pela secretaria de educação pouco aproveitadas pelos         

professores do segmento da escola onde atuava, bem como a pouca ou nenhuma             

utilização do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) nos          

planejamentos das aulas, e a música sendo utilizada somente como recurso           

pedagógico, exercendo a função organizacional nas aulas, apenas. 

Este diálogo inicial com a literatura através de teses e dissertações, vem            

de encontro com o âmbito maior da pesquisa de mestrado em andamento, que possui              

como objeto a relação entre o discurso oficial nos currículos prescritos de música da              

educação infantil e a proposta curricular do ensino de música no curso de pedagogia              

da UnB. Portanto foram selecionados trabalhos que além de demonstrar o que já foi              

produzido na área da educação infantil em relação ao ensino de música, auxiliam no              

delineamento sobre o conteúdo musical na formação de pedagogos. 

A currículo de música para a educação infantil precisa ser operado           

como uma via de mão única, com várias pistas, algumas representadas pelas fases da              

objetivação do currículo, como definidas por Sacristán (2000, p. 103 e 104) e outra a               

trilha de formação do pedagogo, cujas diretrizes contemplem as propostas do           

trabalho com música, dispostas nos documentos curriculares oficiais.  

Nesse contexto, proponho apresentar a produção em teses e         

dissertações, sob a perspectiva de dois aspectos: a música na formação de pedagogos,             

oferecida  em   instituições  superiores  públicas  de  ensino  e  o  trabalho  pedagógico 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 5 

 

 



O currículo de música para a educação infantil 
 

musical desenvolvido na educação infantil, em centros especializados ou em escolas           

de educação básica, também públicos.  

 

2. Procedimentos metodológicos 

Objetivando apresentar os primeiros diálogos com a produção de         

conhecimento sobre o currículo prescrito de música no segmento da educação           

infantil, a atual pesquisa bibliográfica de levantamento de cunho quantitativo          

apresenta a proposta de selecionar e relacionar os trabalhos a nível nacional, que             

tragam referências sobre as ações pedagógico musicais, tanto no segmento apontado,           

quanto na formação de unidocentes nas universidades públicas. O estudo propõe a            

análise em teses e dissertações, justificando-se pela legitimação, abrangência e          

profundidade desse tipo de produção. As dimensões da pesquisa a caracterizam como            

estado do conhecimento, com base nos construtos de Pereira (2013), pois possui um             

“caráter exploratório, que se organiza como parte do processo de investigação”           

(PEREIRA, 2013, p. 223).  

O levantamento foi realizado nos dois maiores bancos digitais nacionais          

de teses e dissertações, onde acredito haver uma maior abrangência de trabalhos            

publicados, BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e CAPES           

(Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior). As produções          

encontradas foram previamente selecionadas através da leitura dos títulos,         

palavras-chave, resumos e do sumário. A regulação de alguns critérios fez-se           

necessária para que o recorte do tema durante a seleção dos trabalhos fosse mantido,              

portanto foram observados os seguintes pontos: trabalho com música, educação          

infantil, rede pública de ensino, análise documental dos currículos prescritos e           

formação do pedagogo. Como recorte temporal, buscamos por teses e dissertações           

produzidas a partir de 2008 com vistas a encontrar trabalhos que acompanharam a             

implementação e efetivação da lei 11.769/2008. 

Com o descritor “Música na educação infantil” na BDTD foram          

encontrados 24 títulos e selecionadas 2 dissertações; na CAPES 25 títulos, dos quais 2              

dissertações e 1 tese. Com o descritor “currículo”+”música”+”educação infantil” na          

BDTD foram encontrados 49 trabalhos e selecionadas 2 dissertações; na CAPES 119            

trabalhos e nenhuma dissertação selecionada. Com o descritor Currículo de música           

na educação infantil, na BDTD foram encontrados 83 títulos e selecionadas 2            

dissertações; na CAPES 560.363 trabalhos e nenhum selecionado. Com o descritor           

“pedagogos”+”música”+”educação infantil na BDTD foram encontrados 82 títulos e 1          

dissertação selecionada; na CAPES 119 trabalhos encontrados e 4 dissertações          

selecionadas. Com o descritor “Currículo de música na educação infantil” não foram            

encontrados resultados em ambos os bancos de pesquisa. Vide Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1- Teses e dissertações publicadas antes e depois da Lei 11.769 de 2008. (BDTD, 2017) 

 

Descritores Resultados Pós Lei 
11.769/08 

Trabalhos 
selecionados 

“Música na educação infantil” 24 16 2 
“currículo”+”música”+”educação infantil” 49 43 2 
Currículo de música na educação infantil 83 68 2 
“pedagogos”+”música”+”educação infantil” 82 69 1 
“Currículo de música na educação infantil”  0 0 - 
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Tabela 2 - Teses e dissertações publicadas antes e depois da Lei 11.769 de 2008. (CAPES, 2017)  

 

Descritores Resultados Pós Lei 
11.769/08 

Trabalhos 
selecionados 

“Música na educação infantil” 25 20 3 
“currículo”+”música”+”educação infantil” 155 119 0 
Currículo de música na educação infantil 986.972 560.363 0 
“pedagogos”+”música”+”educação infantil” 155 119 4 
“Currículo de música na educação infantil”  0 0 - 

 

3. Localidades 

Ao todo 14 trabalhos foram selecionados, todos nacionais, tendo em          

vista o estudo ao currículo de música no Brasil. Destes, 13 caracterizam em sua              

abordagem metodológica, em algum momento do percurso, pesquisa exploratória de          

caráter qualitativo que apresentaram um panorama dos contextos educacionais e          

curriculares nas regiões propostas (estados, municípios, cidades e escolas), com 4           

pesquisas em São Paulo (33%), 2 em Minas Gerais (16%), 2 no Rio Grande do Sul                

(16%), 1 no Mato Grosso (7%), 1 na Bahia (7%), 1 no Paraná (7%), 1 no Espírito Santo                  

(7%) e 1 em Roraima (7%), conforme o gráfico da Figura 1.  

Os questionamentos levantados para justificar as temáticas dos        

trabalhos, demandaram dos pesquisadores a investigação a campo, já que se trata de             

questões práticas, como verificar a aplicação do conteúdo de música nas escolas, e o              

conteúdo de música oferecido na formação em pedagogia. A ida a campo, que é a               

soma do fator tempo ao deslocamento mais a quantidade de lugares para coletar             

informações e analisar, exigem do pesquisador um recorte, que para algumas           

pesquisas representou a escolha de algumas escolas ou universidades, o que           

possibilitou a este levantamento a representação das localidades que ainda não foram            

investigadas em pesquisas como estas, impossibilitando uma visão geral da educação           

musical na educação infantil no Brasil.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

Em seguida o mapa do Brasil (Figura 2) com a quantidade de pesquisas             

por região, representadas por cores. Percebe-se uma concentração de trabalhos no sul            
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e sudeste. Existe um trabalho que não aparece no mapa por não ter sido realizado               

com foco em regiões ou instituições específicas. Essa visualização nos permite           

constatar que ainda existem regiões a serem exploradas nas pesquisas científicas,           

para que se complete a visão do cenário nacional em teses e dissertações acerca do               

trabalho com música na educação infantil por professores unidocentes e sua           

formação, nos últimos 9 anos. 

 

 

 

Figura 2 - Pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

4. Perfis das pesquisas 

Os 14 trabalhos selecionados trazem em algum momento das pesquisas          

a análise do RCNEI entre outros documentos curriculares como o PPP (Projeto            

Político Pedagógico) das escolas, as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais). 100%          

dos trabalhos apresentam em sua metodologia entrevistas para a coleta de dados, que             

forneceram aos pesquisadores referências sobre o trabalho com música nas       

escolas de educação infantil e na formação de pedagogos.  

Um dos critérios para a seleção dos trabalhos foi o fato de            

compreenderem a rede pública de ensino, onde atuam os professores unidocentes,           

responsáveis por lecionarem todos os conteúdos propostos para o segmento da           

educação infantil, e que para essa atuação precisam ter recebido em sua formação,             

entre outros conteúdos, o de música, conforme os dispostos no RCNEI. Esse critério,             

portanto, instigou à questão da formação do pedagogo, ocasionando a inclusão de            

pesquisas sobre o ensino de música nas propostas curriculares em instituições de            

ensino superior. Assim sendo, entre as teses e dissertações selecionadas, demonstro           
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por meio do gráfico da Figura 3 que 57% das pesquisas possuem foco na educação               

infantil e 43% no trabalho com música durante a formação do pedagogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Perfil das pesquisas sobre a educação musical no Brasil. (MEC, 2017) 

 

Como discorrido por Luciana Del Ben em 2009, o desenvolvimento da           

pesquisa na área da educação musical tem revelado a presença, cada vez mais             

frequente, de trabalhos que analisam a produção científica através dos índices,           

autores e assuntos, e que tem se revelado importantes especialmente “pela           

identificação de estratégias de pesquisa utilizadas e de referenciais teóricos adotados”           

(DEL BEN, 2009, p. 27) apontando, “lacunas ou ausências” sugerindo, por fim, temas             

a serem tomados como objeto de pesquisa. 

As pesquisas selecionadas apresentaram em algum momento, a nível de          

contextualização, a análise sucinta dos currículos: algumas apresentam os currículos          

dos cursos superiores de pedagogia, outros trabalhos trazem a análise do currículo            

prescrito, alguns optaram por comentarem acerca dos projetos político pedagógicos          

das escolas. No entanto, não foram encontrados trabalhos que trouxessem a música            

no currículo prescrito da educação infantil (RCNEI) como objeto de estudo, em            

confronto com o disposto nas diretrizes dos cursos superiores, o que justifica a             

proposta de análise documental da pesquisa de mestrado que estudará a relação entre             

o Currículo em Movimento que é a recontextualização do RCNEI no Distrito Federal             

com a formação em música ofertada no curso de pedagogia da UnB. 

 

5. Música na formação de pedagogos 

Os professores que atuam na educação infantil nas redes públicas de           

ensino são unidocentes, ou seja, aqueles que “organizam sua prática docente a partir             

das várias áreas de conhecimento, sem contar com outro professor, entende-se que            

eles também deverão atuar com música na escola.” (FURQUIM e BELLOCHIO, 2010,            

p. 55). No entanto, para que seja possível essa atuação, é necessário que os              

professores recebam em sua formação o conteúdo de música, conforme as propostas            

dos documentos curriculares oficiais.  

As pesquisas selecionadas, ainda que não contemplem o ensino         

superior como objeto de pesquisa, demonstram por meio das entrevistas realizadas           

indicativos da presença ou não da música durante a formação em pedagogia. O             

gráfico da Figura 4 apresenta as conclusões dos trabalhos selecionados a respeito da             
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música enquanto componente curricular obrigatório durante a formação dos         

pedagogos.  

 

 

Figura 4 - Presença da música na formação do pedagogo. (MEC, 2017) 

 

O panorama apresentado pelas pesquisas acerca da presença da música          

no curso de pedagogia, aponta a necessidade da revisão no currículo de música nos              

cursos. Ao ler as transcrições das entrevistas, percebe-se o recorrente apelo dos            

educadores por cursos de formação continuada em música, que lhes proporcione           

segurança para realizar atividades do conteúdo proposto, que não representem a           

música apenas como recurso lúdico, mas sim de forma mais complexa, como área de              

conhecimento. Algumas falas trazem a questão mais afundo e narram o desejo de             

possuir um professor especialista na área que atenda os alunos. 

O curso de pedagogia foi criado em 1939, gerando polêmicas sobre seu            
1

formato, até a concepção documento do documento das Diretrizes Curriculares          

Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP) em 2006, que objetiva direcionar a             

formação acadêmico-profissional do pedagogo. Em seu artigo quarto consta que:  

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de          

professores para exercer funções de magistério na Educação        

Infantil e no Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino            

médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços           

e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos            

pedagógicos. (BRASIL, 2006b, p. 2, grifos meus) 

 

Em seu 5º artigo, inciso VI, estão expressas as áreas de conhecimento            

que o pedagogo deve estar apto a ensinar: 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: VI - Ensinar               

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes,       

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do           

desenvolvimento humano (BRASIL, 2006b, p. 2, grifo meu) 

 

O artigo 6º versa sobre a estrutura do curso de Pedagogia e as áreas de               

conhecimento que o mesmo deve articular “respeitadas a diversidade nacional e a            

autonomia pedagógica das instituições” (BRASIL, 2006b, p. 3) 

 

1
 Instituído por intermédio do Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, que ordenava sobre a 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 
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[...] i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens          

utilizadas por crianças, além do trabalho didático com conteúdos,         

pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à Língua         

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, Educação        

Física; (BRASIL, 2006b, p 3, grifo meu) 

 

Observando as diretrizes pode-se confirmar, ao lado de outras         

disciplinas tradicionalmente reconhecidas em importância, a presença das Artes         

como área de conhecimento a ser integrada no curso, entretanto os textos não trazem              

especificações sobre as dimensõesdas artes: Música, Teatro, Dança e Artes Plásticas,        

o que seria essencial, visto que outros documentos curriculares (RCNEI e DCNEI),            

que tratam da prescrição do currículo oficial aos professores apresentam essas           

especificações.  

Sacristán (2009) argumenta, entretanto, que o currículo expressado        

documentalmente “não deve limitar-se à especialização de tópicos de conteúdos, mas           

deve conter um plano educativo completo”. Este ponto deve ser observado para que             

as orientações guiem a prática educativa, ainda que existam margens às           

interpretações e à flexibilização por parte das instituições escolares. O RCNEI é o             

documento que mais se aproxima dessa definição de “plano educativo completo”           

(SACRISTÁN, 2009, p. 114) para a educação infantil. 

 

6. RCNEI 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em vigência          

desde 1998, é um documento que apresenta orientações pedagógicas e referências           

para a promoção de práticas educativas que fomentem o desenvolvimento integral e            

cidadão das crianças. Em seu capítulo sobre a música, traz um conjunto de instruções              

detalhadas para o trabalho pedagógico, que abrange desde os conteúdos selecionados           

até as orientações direcionadas ao professor:  

Integrar a música à educação infantil implica que o professor deva assumir            

uma postura de disponibilidade em relação a essa linguagem.         

Considerando-se que a maioria dos professores de educação infantil não tem           

uma formação específica em música, sugere-se que cada profissional faça um           

contínuo trabalho pessoal consigo mesmo no sentido de:  

• sensibilizar-se em relação às questões inerentes à música; 

• reconhecer a música como linguagem cujo conhecimento se constrói; 

• entender e respeitar como as crianças se expressam musicalmente em cada            

fase, para, a partir daí, fornecer os meios necessários (vivências,          

informações, materiais) ao desenvolvimento de sua capacidade expressiva.        

(RCNEI, vol. III, 1998, pág. 67).  

 

As orientações para o trabalho com música apresentadas no RCNEI,          

trazem propostas de vivências e experiências musicais integradas às demais          

linguagens expressivas (movimento, expressão, cênicas, visuais), cuidando, no        

entanto, “para que não se deixe de lado o exercício das questões especificamente             

musicais.” (RCNEI, vol. III, 1998, pág. 49). O gráfico da Figura 5 representa a              

utilização ou consideração ao RCNEI nos planejamentos das aulas por parte dos            

educadores das escolas públicas entrevistados nas pesquisas selecionadas. O gráfico          

também enumera as falas a respeito da necessidade, de se possuir um professor             

especializado em música que acompanhe as turmas. 
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Figura 5 - Presença da música na formação do pedagogo. (MEC, 2017) 

 

Observando as descrições do gráfico, pode-se verificar a pouca ou          

nenhuma utilização do RCNEI nos planejamentos em 91% das entrevistas realizadas           

nas pesquisas, os 9% representam uma pesquisa que revelou que os professores da             

rede já recebem o planejamento diário pronto da rede municipal de ensino, tendo             

apenas de executá-lo. Essa prática apresenta os prós, que no caso seria o fato de               

seguir as orientações do RCNEI, aproveitando os benefícios e atividades propostas           

nos documentos, no entanto os pontos negativos derivam de o fato da rede de ensino               

não promover a autonomia dos docentes e escolas. 100% das pesquisas apresentam            

em suas conclusões que os professores unidocentes sentem a necessidade de           

formação continuada, pois julgam terem recebido uma formação precária no          

conteúdo, que não lhe forneceram domínio do tema. 

Como descreveu Figueiredo em 2004, os professores generalistas        

sentem-se confiantes para ministrar outros conteúdos como os de matemática e           

ciências, ainda que não sejam matemáticos ou cientistas, da mesma forma “não são             

poetas nem escritores mas são responsáveis por questões da língua portuguesa; mas            

normalmente não se sentem confiantes para aplicar questões artísticas e musicais por            

se considerarem desprovidos de talento para tal.” (FIGUEIREDO, 2004, p. 56)           

pensamento europeu que acompanha a humanidade há séculos. 

Pôde-se observar, também nas pesquisas, a recorrente opinião de que a           

música é importante para a formação integral da criança e precisa ser trilhada, com              

atividades específicas da área, gerando atividades e conhecimentos mais         

aprofundados.  

 

7. Educação Musical em diálogo 

A Educação Musical envolve aspectos de transmissão e apropriação dos          

conteúdos, como uma introdução ao seu universo, que abrange o que é realizado com              

os conhecimentos compreendidos, esses que à medida de seu aprofundamento          

rompem tanto barreiras técnicas e epistemológicas, quanto sociais. Portanto não se           

trata de envolver apenas o instante em que ocorrem a apropriação e transmissão dos              

conteúdos, até porque delimitar os momentos também imporia limites ao alcance da            
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educação musical no desenvolvimento das crianças, trata-se do que é realizado com o             

saber musical nas mãos dos que transmitem e quais as maiores influências para si e               

para o meio daqueles que estão se apropriando do saber. 

Ao citar a educação musical no segmento da educação infantil o objetivo            

é que os professores proporcionem experiências e vivências musicais, não a formação            

de instrumentistas, o que delimitaria as ações à iniciação teórica e instrumental.            

Trata-se, portanto, da audição, apreciação, livre criação das experimentações e do           

fazer musical, da contação de histórias acompanhadas de trilhas sonoras autônomas           

e originais, entre muitas outras possibilidades. 

Na educação infantil existe a oportunidade de que a música seja           

trabalhada de forma mais direcionada, ainda que tendo em vista a imersão da criança              

no universo lúdico e na experimentação. Digo isso porque a partir do 1º ano, o foco                

passa a ser a alfabetização, não que nesse momento as professoras deixem de             

trabalhar a música, porém esse assunto será discutido em outro momento. A questão             

é que na educação infantil possui-se maior liberdade e tempo para que os             

conhecimentos musicais sejam melhor trabalhados e as experiências musicais         

façam-se presentes em mais atividades.  

Analisando os 14 trabalhos selecionados, pude verificar que 1 é da área            

de Gestão e inovação, 1 da área de Artes, 4 da área da música e 8 trabalhos foram                  

realizados na área da educação (vide o quadro relatório em teses e dissertações). Essa              

atenção atribuída à área da educação musical, pela educação, reflete a importância da             

música enquanto área de conhecimento, reconhecida como essencial ao         

desenvolvimento integral das crianças. São pesquisadores cientes da necessidade de          

reconhecer a problemática que circunda a educação musical no ambiente escolar na            

intencionalidade de promover mudanças na formação dos pedagogos, para que não           

deixem de ter e proporcionar vivências e experiências –essenciais na fase da            

educação infantil- em música. 

 

8. Considerações  

Baseando-se em diferentes ângulos, este levantamento possibilitou a        

visualização do contexto da música na educação infantil e da formação de professores             

que atendem nesse segmento, nas pesquisas apresentadas em teses e dissertações.           

Por meio desses estudos foi possível constatar que os conteúdos de música propostos             

nas licenciaturas carecem de um espaço maior em sua matriz curricular. Também            

constatou-se que os professores compreendem a necessidade de um trabalho efetivo           

com a música, e na maioria das vezes não tendo recebido subsídios dos conteúdos              

musicais em sua formação, sentem a necessidade de cursos de formação continuada            

que os auxiliem nesse ponto, e se possível, o acompanhamento de um profissional na              

área que atenda às turmas ou aos professores, em uma formação continuada atrelada             

à ação pedagógica cotidiana. 

Sob esses elementos a música ocuparia então a própria funcionalidade,          

onde vivências e experiências conduzem ao saber musical e ao desenvolvimento de            

aspectos cognitivos para a formação integral da criança, não sendo vista apenas como             

um recurso lúdico que acrescenta diferentes possibilidades às diversas atividades,          

como ferramenta de condução pedagógica.  
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Quadro 1 – Relatório do levantamento em teses e dissertações. Grifo da autora em pesquisas sobre a 

formação de pedagogos. (MEC, 2017) 

 Título Autor/ Área/ Instituição Ano 
(Cidade) 

1 A música na educação infantil: Um 
estudo das EMEIS e EEIS da 
cidade de Indaiatuba- SP 

Karen Ildete Stahl Soler  
(Mestrado em Música) 
UNESP 

2008 (SP) 
 

2 A presença da música na educação 
infantil: 
entre o discurso oficial e a prática 

Alícia Maria Almeida Loureiro  
(Doutorado em Educação) 
UFMG 

2010 (MG) 
 

3 A construção da musicalidade do 
professor de educação infantil: 
um estudo em Roraima 

Rosangela Duarte  
(Doutorado em Educação) 
UFRGS 

2010 (RS) 
 

4 Artes na educação infantil: um 
estudo das práticas pedagógicas do 
professor de escola pública 

Maria Thereza Ferreira de 
Carvalho (Mestrado em 
Educação) 
PUC 

2010 (SP) 
 

5 A música no estágio 
supervisionado da pedagogia: 
Uma pesquisa com estagiárias da 
UFSM 

Kelly Werle  
(Mestrado em Educação) 
UFSM 

2010 (RS) 
 

6 Educação infantil e educação 
musical: um estudo com pedagogas 

Sabrina S. Spanavello Storgatto 
(Mestrado em Educação) 
UFSM 

2011 (RS) 
 

7 Música na educação infantil:  
um mapeamento das práticas 
pedagógico-musicais na rede 
municipal de ensino de belo 
horizonte 

Rosa Maria Ribeiro  
(Mestrado em Música) 
UFMG 

2012 (MG) 
 

8 Composições curriculares na 
educação 
infantil: por um aprendizado afetivo 

Maria Riziane Costa Prates  
(Mestrado em Educação) 
UFES 

2012 (ES) 
 

9 A educação musical na formação 
acadêmico-profissional do 
pedagogo: uma investigação em 
quatro instituições de ensino 
superior de Curitiba- PR 

Rossana Meirelles Cavallini  
(Mestrado em Música) 
UFP 

2012 (PR) 
 

10 A educação musical nas 
narrativas de licenciandas de 
pedagogia: vivências e ausências 

Solange Dourado da Silva 
Souza (Mestrado em 
Educação) 
UFMT 

2013 (MT)  
 

11 A linguagem musical: uma 
investigação na formação inicial do 
professor de educação infantil. 

Maria Cristina Poçano Brito 
(Mestrado em Educação) 
UNOESTE 

2013 (SP) 

12 A pesquisa brasileira em educação 
musical infantil: tendências 
teórico-metodológicas e 
perspectivas 

Débora Niéri  
(Doutorado em Música) 
UNESP 

2014 (SP) 
 

13 O ensino de arte na formação do 
pedagogo: Estudo de Caso da 
UNEB/ Campus XVII 

Ádma Bernardino Magalhães 
(Mestrado em Artes) 
UFMG 

2015 (MG) 

14 A linguagem musical na educação 
infantil: reflexões e possibilidades 

Erica Viana (Mestrado em 
Processos de Ensino, Gestão e 
Inovação) UNIARA 

2016 (SP) 
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Para compreender as questões acerca da pouca presença da música          

formação dos pedagogos, dois cenários foram observados: a prática pedagógica e           

alguns trabalhos com foco em cursos de graduação em pedagogia. Os entrevistados,            

em ambos os cenários, questionaram o pouco espaço destinado aos conhecimentos           

musicais e ao trabalho com o currículo prescrito (RCNEI), que traz um            

direcionamento ao trabalho com música, referências essas que se não compreendidas           

e exploradas durante a formação do pedagogo, também pouco utilizadas seriam no            

decorrer da prática pedagógica, ou seja, um reflexo.R 

Ao observar o mapa que representa as localidades brasileiras já          

estudadas, nos aspectos da música na formação aos professores unidocentes e da            

prática musical na educação infantil, percebe-se a carência de estudos nesse formato            

em especial no Nordeste, Norte e no Distrito Federal. As conclusões dos trabalhos             

existentes apresentam cenários e questionamentos, que adensam o conjunto de          

indagações sobre a música nesse contexto, sobre como a proposta curricular do curso             

de pedagogia pode atender ao disposto no RCNEI, preparando os professores para a             

prática pedagógica em música, e se as universidades têm se disposto a modificar a              

parte curricular de música após os resultados das pesquisas. Os questionamentos           

apresentados, portanto, cooperam com a construção de pesquisas que ajudem a           

pensar a formação do pedagogo e a música em sua prática pedagógica.   
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