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 O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões e discussões sobre a formação docente na área 

de educação musical infantil a partir da experiência do estágio curricular supervisionado do 

Curso de Licenciatura em Música da UDESC. O campo de atuação foi uma escola pública de 

educação infantil da cidade de Florianópolis, no período de abril a junho de 2017, atendendo uma 

turma de crianças na faixa etária de quatro anos a quatro anos e onze meses. A escolha pela 

educação infantil justifica-se por experiências prévias da estagiária, o interesse e a busca de 

aprimoramento nesse campo. Dos 40 estudantes matriculados na disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado I e III no primeiro semestre de 2017 apenas dois optaram pela educação infantil, 

realidade confirmada por Mateiro (2011) em cursos de Licenciatura em Música de outras 

instituições e que remete à baixa procura dos estudantes ou à pouca oferta dos professores 

formadores para esse campo de trabalho. Segundo Mateiro (2011), a formação profissional na 

educação infantil passou a ser discutida a partir da aprovação da LDB 9.394 de 1996 quando a 

educação infantil se integra à educação básica. O ensino de Artes, que inclui o ensino do 

conteúdo de música no currículo escolar, foi implementado a partir do 5º ano do ensino 

fundamental e ensino médio, assegurando a atuação do professor generalista nos anos iniciais. No 

contexto do estágio, observou-se que a professora regente inclui elementos musicais em suas 

atividades de acolhimento da turma, brincadeiras de sonorizações, histórias com melodias, danças 

e outros. Uma exceção, pois segundo Brito (2003), percebe-se que, de forma geral, o ensino de 

música na educação infantil é baseado em canções de condicionamento (rotinas) e datas 

comemorativas. O projeto de estágio teve a exploração sonora vocal como foco das atividades e 

aliada à metodologia do Drama Teatral (VIDOR, 2010) possibilitou a interação entre 

musicalidade, corporeidade e plasticidade de forma prática e lúdica. Todo o processo de estágio 

foi registrado em forma de relatórios e, para fins de pesquisa, as aulas foram gravadas em áudio e 

vídeo, e um portfólio digital foi criado como uma alternativa de avaliação do trabalho docente 

(CELINO; SERAFIM, 2014). Os materiais pedagógico-musicais encontrados para essa idade 

foram limitados, uma vez que, por um lado, há poucos materiais e, por outro, durante o curso de 

graduação há uma ênfase na abordagem de estratégias, metodologias e fundamentações para o 

ensino fundamental I e II. O planejamento foi elaborado de acordo com a temática escolhida 

articulando atividades de apreciação, improvisação, composição e performance. A apreciação e a 

performance foram a base para o processo de ensino-aprendizagem e uma composição sonora 

vocal coletiva. A abordagem prática orientou este trabalho, pois entende-se que na educação 

infantil o aprendizado se dá por meio do lúdico, do concreto e da exploração, conforme destacado 
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no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. O processo de criação sonora vocal se 

deu a partir do brincar. As crianças se envolveram rapidamente imitando os colegas, descobrindo 

novas sonoridades vocais e corporais. Para Brito (2003), a partir dos três ou quatro anos as 

crianças costumam inventar canções, improvisar, cantar e contar histórias. Outras estratégias, 

como o professor personagem trouxe às crianças novos desafios musicais relacionados à voz, e o 

desenho sonoro onde puderam expressar por meio de garatujas, seus significados e 

representações dos sons produzidos. O envolvimento das crianças neste projeto foi satisfatório. 

Suas diferenças e particularidades foram transparecendo no decorrer das atividades e observou-se 

que grande parte das ideias e finalizações eram dadas mais pelas meninas do que pelos meninos. 

Tanto Brito (2007) quanto Maffioletti (2011) concordam que há no desenvolvimento infantil uma 

singularidade, uma característica individual própria de cada criança, mas este só avança por meio 

de trocas sociais, no convívio com o grupo. Relatos da professora regente sobre brincadeira de 

faz de conta inventada pelas crianças fora do horário de estágio, ressaltam o envolvimento neste 

projeto. Vários fatores contribuíram para o sucesso deste trabalho: experiência prévia, encontros 

semanais com as professoras orientadoras e colegas que ampararam o processo e, especialmente, 

a participação ativa da professora regente. Embora o resultado tenha sido satisfatório, entende-se 

como uma exceção, pois a formação durante a graduação para atuar nessa área tem sido 

praticamente inexistente. Os trabalhos de Gomes (2011) em Natal/RN, Marques (2011) em 

Brasília/DF e Malotti (2014) em Florianópolis/SC mostram que, apesar de haver pouca inserção 

do professor de música na educação infantil, já há iniciativas nesse sentido. Há, necessidade, 

portanto, de se pensar sobre os programas curriculares de formação docente em ambas as áreas, 

pedagógica e pedagógica-musical, concepções de educação musical infantil e ações que 

estimulem o futuro profissional a atuar também nesse campo. 
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