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Esta pesquisa de iniciação científica teve como objeto a participação infantil nas aulas de 

música e os impactos nas trajetórias escolares de crianças e jovens, e faz parte da investigação 

intitulada “Crianças na aula de música: participação infantil na educação musical escolar”1. O 

objetivo foi propor reflexões acerca de como a participação (ou a falta dela) nas aulas de música 

pode ter impacto nas trajetórias tanto na escola como na vida das crianças e jovens.  

A participação infantil é considerada um dos direitos das crianças, de acordo com a 

Convenção dos Direitos da Criança (UN, 1989; BRASIL, 1990) e refere-se ao direito que elas 

têm de serem ouvidas e consideradas nos processos decisórios, em situações nos quais se fazem 

presentes, como comunidades, escolas e outros espaços sociais. O contexto em foco nesta 

pesquisa foi a educação básica e, de modo específico, pensar a participação infantil em aulas de 

música de estagiários da Licenciatura em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC).  

As referências para essa pesquisa se encontram nos diálogos da Educação Musical (CUNHA, 

2017; 2020) com a Sociologia da Infância (QVORTRUP, 2011, ABRAMOWICZ, 2018), com 

ênfase nos estudos sobre participação infantil (HART, 1992). A metodologia adotada combina a 

pesquisa bibliográfica para o estudo da temática da participação infantil com a análise 

documental para o exame de seis relatórios de estágios e dois Trabalhos de Conclusão de Curso – 

TCCs que compuseram o corpus da pesquisa, em um total de seis trabalhos analisados. Das 

análises deste material emergiram as categorias, a partir das temáticas abordadas nos mesmos. 

Uma dessas categorias ficou muito evidente - a pandemia - e é sobre ela, na sua relação com o 

objeto desta pesquisa, que esta investigação se debruçou para pensar os possíveis impactos da 

pandemia na participação de crianças e jovens nas aulas de música de estagiários.  

Ao analisar as conduções das aulas relatadas nos relatórios de estágios e nos TCCs que 

trouxeram os estágios antes da pandemia, foi possível perceber o quanto os processos de ensino e 

aprendizagem musical das crianças têm sido afetados nas aulas emergenciais remotas, adotadas a 

partir do surgimento do vírus da SARS-COVID-19. Enquanto nas aulas presenciais a prática 

musical podia ser vivenciada e ser tema de conversas de modo recorrente, no modo remoto as 

vivências e as brincadeiras musicais nem sempre se mostraram viáveis. Assim, atividades de 

improvisação para exploração da música, diálogos musicais entre professor e aluno(s) ou entre os 

próprios alunos e práticas coletivas de fazer música (e todo o aprendizado que vem dessas ações) 

foram quase que abandonadas e a ênfase, muitas das vezes, recaiu em atividades e tarefas a ser 
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realizadas pelas crianças, de modo síncrono ou de modo assíncrono. Considerando essas 

situações, foi possível tecer reflexões sobre os possíveis impactos da notada falta do pleno 

envolvimento das crianças e jovens nas aulas de música no período inicial das aulas remotas e, 

consequentemente, no declínio de situações propícias e promotoras da participação infantil nas 

aulas de música.  

Como resultados, podemos dizer que a participação infantil nas aulas, muitas vezes já 

questionável, está sendo bastante afetada nas condições pandêmicas em que estamos vivendo, e 

reiteramos a importância da participação das crianças nas aulas de música porque isso viabiliza 

que elas se envolvam e se acostumem à prática participativa, o que pode afetar o papel que 

desempenham em outros setores da sociedade. Com a prática participativa, verifica-se que as 

crianças desenvolvem maior confiança e se sentem mais livres para manifestarem-se a respeito de 

diversos outros assuntos que afetam diretamente suas vidas. Numa sociedade democrática, esse 

movimento é essencial: a participação infantil promove, desde cedo, o envolvimento dos 

cidadãos, que as crianças já são, com a esfera político-social da sala de aula, da escola, das 

comunidades, do seu entorno nas praças e parques e, também, com seu país e com o mundo. 

Podemos afirmar ainda, que as trocas de ideias e pontos de vista entre adultos e crianças é uma 

fonte constante de atualização das práticas sociais, culturais e econômicas, que impele o país na 

direção dos avanços sociais 
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