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Educar para a Cultura - Introdução 

O presente projeto educativo denominado “Musicando” baseia toda a sua 

filosofia na educação e expressão musical, desde o berçário ao pré-escolar - destinado 

a crianças dos 0 aos 6 anos de idade em contexto escolar. Dos conteúdos 

programáticos, aos concertos (Intraescolar), à conceção e edição de material 

pedagógico na execução das atividades propostas, à dinamização e promoção da 

expressão e educação musical como área curricular fundamental, o projeto 

“Musicando” procura proporcionar vivências únicas que despertam certamente os 

estímulos sensoriais que permitirão aproveitar a música numa outra dimensão. Este 

projeto está acessível em todas as formas de colaboração, que se traduzem 

sucintamente em quatro formatos, a saber:  

a) A realização integral do projeto, que aqui proponho e que contempla o 

destacamento do Professor de expressão musical em regime de 

colaboração com o Professor/Educador titular; 

b) A participação integral nas atividades de dinamização da disciplina cujo 

protocolo prevê um trabalho de equipa regular com o Professor de 

expressão musical; 

c) A Formação pedagógico-musical regular, do corpo docente não 

especializado na área da música; 

d)  Participação pontual em qualquer das atividades propostas pelo Professor 

de expressão musical. 
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Projeto de Intervenção Educacional: “Musicando”  

Os fatores cognitivos, afetivos, psicomotores, bem como os atuais contextos 

sociais e culturais exigem progressiva e, inevitavelmente, uma formação musical 

integrada na educação global da criança através dos diferentes objetivos gerais e 

específicos, contributivos para o seu crescimento e desenvolvimento a todos os níveis. 

A consciencialização dos diversos agentes da educação e da cultura relativamente à 

importância da formação de públicos como veículo privilegiado para a formação 

humana (também ao nível sensorial e emocional) fazem deste projeto um contributo 

importante para a valorização e promoção da expressão artístico-musical no ensino. 

Para uma excelente performance do professor enquanto responsável pela formação 

musical de potenciais músicos, ou mesmo, brilhantes pensadores - as nossas crianças- 

o presente projeto contempla a sua ação segundo a linha de alguns autores 

músicos/pedagogos que lhes servem de base, a citar: 

 

1. Émile Jaques-Dalcroze - Sensível às transformações que ocorriam no campo das 

artes, não se conformava com a maneira mecânica e estéril com que seus alunos aprendiam 

música. Assim, passou a propor exercícios que fizessem com que o aprendizado passasse pela 

experiência corporal. 

Com suas descobertas, abriu as portas para as inovadoras pedagogias musicais que surgiram 

na primeira metade do século XX. Ele desenvolveu gradualmente um método de educação 

musical baseado no movimento, onde o aprendizado ocorre por meio da música e pela música, 

através de uma escuta ativa. O grande objetivo de Dalcroze era fazer o aluno experimentar e 

sentir para somente depois dizer “eu sei”. Para ele, a fusão entre a música e o gesto é 

essencial.  

“Não ouvimos a música só com os ouvidos, ela ressoa no corpo inteiro, no cérebro e no coração”  Jaques-

Dalcroze; 

 

2. Edgar Willems - acredita que o som tem de ser despertado na criança, ao 

escutar sons que aliados ao tato, ajudam a criança a ter mais ouvido. Em seu método 
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são utilizados sons do dia-à-dia como garrafas, metais e objetos caseiros, 

estabelecendo frases rítmicas. O ritmo caracteriza-se pelo movimento ordenado, dado 

que é a chocar com algo que se faz um som (por exemplo, bater palmas, as mãos 

chocam uma com a outra). Tentar fazer choques de som livremente, permite à criança 

entrar em contacto com diversos materiais e tentar conhecer ao mesmo tempo as 

potencialidades do seu próprio corpo.Com o ritmo podemos trabalhar a repetição, a 

alternância, a intensidade (contraste),velocidade, entre outros. As canções 

representam no método de Willems uma ferramenta global de aprendizagem. Sendo 

assim canções populares tradicionais que são ensinadas na sua terra natal, com os 

avós, os pais, vizinhos. Nestas pequenas canções, as palavras são o mais importante, 

mais ainda que a própria entoação ou afinação. Apesar das canções tradicionais já 

reportem a criança para um trabalho auditivo, as canções simples ajudam a identificar 

os sons mais sensíveis. Caracterizadas por terem poucas notas e facilitarem a 

entoação. Para Willems, a audição interior é a base da inteligência auditiva. Trata-se de 

um ato sensorial e não mental. Escutar é reconhecer; é reproduzir sons; é ter o sentido 

da altura, timbre e intensidade. 

“(…) o professor deve ser dinâmico, receptivo à vida, possuidor da imaginação criadora entusiasta e 

desta forma ao mesmo tempo em que realiza o trabalho de Educação Musical ele permite a si mesmo 

um maior enriquecimento.” Edgar Willems. 

 

3. Zoltán Kodaly - No sistema de ensino e aprendizagem de Kodály, a criança 

deveria aprender um repertório específico, cantando coletivamente. Entretanto, 

algumas improvisações rítmicas eram trabalhadas. Trabalhava também com a 

silabação rítmica, através da qual se designa valores por diferentes sílabas: "ta" para 

semínimas, "tate" para colcheias, "tafatefe" para semicolcheias, etc. Assim, Kodály 

insistia no aprendizagem do solfejo. 

 

4. Carl Orff - desenvolveu um estilo de composição baseado em experimentos 

criativos. Fez obras para coro e instrumentos, para voz e piano e produziu ainda peças 

para coro a cappella e para coro falado. No percurso de sua produção artística, 
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aprimora uma nova concepção de palavra, movimento e som, em que o último deixa 

de ser o elemento dominante para estar a serviço da cena e da palavra. 

“(…) dando aulas de música e dança para professores de educação física, desenvolvendo uma proposta 

criativa de integração entre música e movimento, cujos princípios norteadores eram baseados no 

Método Dalcroze. Com a ajuda de um amigo, Carl Maendler, Orff construiu uma série de instrumentos 

de percussão que eram utilizados na escola (hoje conhecidos como “Instrumental Orff”). Foi nesta 

ocasião que surgiram os instrumentos de plaquetas: xilofones, metalofones e jogos de sinos. Por ocasião 

da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a escola foi destruída.” 

 

 5. Shinichi Suzuki - Os princípios de aprendizagem do seu método de educação 

musical foram inspirados na observação da maneira natural como toda criança 

aprende a língua materna. De acordo com Suzuki, desde que haja estímulos constantes 

e um ambiente favorável à aprendizagem as habilidades necessárias para aprender a 

tocar instrumentos e a formação musical da criança irão gradativamente se consolidar. 

Assim, o método baseia-se em premissas como o esforço de imitação, o estímulo e um 

ambiente de cooperação; essas premissas refletem princípios da própria educação 

japonesa que pregam o cuidado, a atenção, a paciência, a repetição para se alcançar a 

perfeição e o respeito por aquele que ensina. 

“A aprendizagem musical não é limitada a indivíduos com talentos excepcionais, e sim que toda criança 

é capaz de desenvolver seus próprios talentos quando estimuladas para o auto-conhecimento e o 

desenvolvimento de suas potencialidades.” Suzuki 
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Considerações 

A iniciação musical dos recém-nascidos à Primeira Infância exige um tipo de 

estratégia completamente diferente da estratégia aplicada na Expressão Musical a 

partir do Pré-escolar, fato este, que exige um outro tipo de preparação sob o ponto de 

vista pedagógico, dado o nível de desenvolvimento diferente, como é evidente. Daí a 

necessidade de diferenciar as planificações das sessões de trabalho de intervenção. 

Aqui a “bagagem” musical será especializada, o Professor estará mais exposto como 

“performer” do que o Educador, ou seja, terá nesta fase um papel mais atuante, mais 

próximo de um músico, do que de alguém a quem é exigido um papel essencial ao 

nível da transição de conhecimentos. Trata-se, obviamente, de um desafio com 

resultados apenas mensuráveis a médio prazo, não deixando por isso de ser crucial 

para a formação do “Futuro adulto”. 

Músicos, Musicólogos, Pedagogos, Educadores viajam por várias fases 

relativamente à argumentação da importância da educação/expressão musical para o 

desenvolvimento global da criança. Houve uma época em que era “cavalo de batalha” 

a defesa da implementação curricular pelo reflexo a curto prazo que esta exercia nas 

outras áreas do conhecimento: as línguas, por questões de auxílio métrico, a 

matemática pelo raciocínio desenvolvido na mesma zona do córtex cerebral e pela 

semelhança criada em torno da simbologia e grafismo musical, enfim até a educação 

física pela noção de “tempo” que coexistia com os músicos. Mais tarde, surgiram as 

correntes relativamente às artes como preponderantes para a educação do indivíduo, 

que defendiam que a música vale por si e não terá forçosamente que “fazer bem a 

mais coisíssima nenhuma”. A razão andará, no meu entender, na tendência atual, ou 

seja, distribuída melhor ou pior pelas diferentes correntes. 
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Objetivos Musicais 

1. Sensibilizar as crianças de cada grupo de trabalho para a Música enquanto Arte, 

sendo esta fator de desenvolvimento sócio-afetivo, psico-motor e cognitivo; 

2. Estimular o sentido crítico das crianças de cada grupo de trabalho, através da 

aproximação à Música de diferentes estilos e épocas, bem como diferentes 

culturas musicais do mundo; 

3. Promover o desenvolvimento auditivo, rítmico e melódico das crianças, através 

da prática vocal e instrumental; 

4. Promover a apetência das crianças para a prática da Música em conjunto, bem 

como, para a execução de um instrumento musical através de: 

Introdução à técnica dos instrumentos de percussão Orff; introdução à técnica 

da Flauta de bise (sopranino) a partir do pré-escolar; 

5. Desenvolver as capacidades das crianças ao nível da distinção tímbrica, através 

de audições ativas e audições comentadas com diferentes instrumentos; 

6. Estimular a capacidade criativa de cada criança, através da produção de ritmos, 

melodias e sequências mímicas; 

7. Associar a Música ao movimento como meio de expressão e comunicação, bem 

como de desenvolvimento da coordenação motora e de sociabilização da 

criança. 
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Objetivos extramusicais 

1. Estimular as vertentes interdisciplinares inerentes à música – movimento, 

mímica e expressão dramática; 

2. Estimular a afirmação do eu e auto-confiança da criança; 

3. Promover a integração social da criança através do trabalho de grupo. 

4. Desenvolver as aptidões das crianças ao nível das artes (música e dança); 

5. Estimular e desenvolver capacidades auditivas já inerentes nas crianças; 

Estimular e desenvolver capacidades motoras também já inerentes nas 

crianças; 

6. Curto Prazo - Proporcionar às crianças momentos felizes, enquanto decorre a 

aula; 

7. Longo Prazo - Descobrir nas crianças aptidões mais elevadas no campo artístico, 

onde poderão nascer bons artistas, bons críticos ou apenas uma boa audiência. 
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Metodologia 

Terceiro ano de vida (3 anos) 

 Na transição do segundo para o terceiro ano de vida poderemos 

seguramente começar a promover a reprodução melódica, sequenciada por número 

de “notas” (canções bitónicas, tritónicas, etc). 

 Após este primeiro estágio ultrapassado, estão reunidas as condições para 

que a criança possa entrar no campo da produção musical em grupo com o 

denominado instrumental Orff e a sua participação ao nível da audição musical ativa 

passa a ser a estratégia mais adequada para o convívio com a grande música que lhe é 

então familiar. Ainda na fase da potenciação, a criança parte para a evolução 

simultânea ao nível da concretização. 

O trabalho com as crianças desta idade não difere muito do ano anterior e 

segue, sempre que possível, a mesma metodologia, assim deve ter a preocupação de 

proporcionar: 

 - A vivência do andamento – movimentos contrastantes rápidos e lentos, 

sempre adequados à música que estamos a ouvir; 

 - A vivência da altura do som – movimentos ascendentes para sons agudos e 

descendentes para sons graves;  

 - A vivência da intensidade - gestos que retratem corporalmente e /ou com 

auxílio de objetos as sensações de forte e de fraco; 

 - A vivência da duração – movimentos mais largos para sons longos e mais 

restritos para sons curtos; 

 - A vivência do timbre – identificação dos sons do meio ambiente numa 

primeira fase e a posterior associação de diferentes instrumentos a animais ou cores 

ou outra qualquer forma de sistematizar e classificar a distinção. Podem ainda ser 

associados à própria imagem do instrumento ou ao gesto adotado para o praticar; 
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 - A vivência da pulsação – ou de “tempo” caminhando, saltando, gatinhando, 

balançando, arremessando ou acompanhando com instrumental Orff (pequeno, leve, 

fácil de pegar, exemplo: pequenas maracas); 

 - A utilização de pequenas canções, rimas e/ou lengalengas – com a 

preocupação de conterem essencialmente monossílabos que comecem a ser 

reproduzíveis; 

   - A utilização de pequenas histórias musicais – desde que a música tenha um 

papel pictórico importante e não secundário relativamente à história. 
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Quarto e Quinto anos de vida (4 e 5 anos) 

Nesta fase as crianças passam a ter objetivos que não os de antes. As 

estratégias de intervenção mudam, como também mudam as atividades a 

desenvolver, já que a criança “anseia e espera novos e outros mundos”, tendo novos 

objetivos, uma maior capacidade de concentração e um nível de interesse e 

curiosidade mais elevados. 

Neste âmbito o Professor deve procurar cumprir os seguintes objetivos 

principais: 

- Desenvolvimento da afinação vocal através do canto, de rimas e de 

lengalengas – afinação, cantando progressivamente melodias bitónicas ou 

pentatónicas, conforme as capacidades das crianças; 

- Promoção e aplicação de histórias cantadas, dando espaço para um 

enriquecimento do vocabulário, promovendo melhor fluidez na aquisição da língua 

materna. 

- Incrementação do espólio tradicional Português explorando-o através do 

canto e da dança; 

- Elaboração e exploração de instrumentos “não convencionais”, com recurso 

aos objetos usados no quotidiano e manipulados no contexto diário das crianças 

(exemplo: construção de maracas a partir de copos de iogurte utilizando diferentes 

materiais de conteúdo, nomeadamente grãos de feijão secos ou grãos de arroz, 

tambores com latas de leite vazias percutidos de maneiras diferenciadas); 

- Exploração dos sons do quotidiano – sonoplastia – recurso a materiais de 

desperdício (caixas de sapatos, pauzinhos de chines, copos de plástico) que, em 

conjunto com materiais do recorrente quotidiano (lápis, balões, panelas), podem 

resultar interessantes movimentos sonoros e acompanhamentos melódicos às 

Histórias que as crianças possam criar; 

- Visualização de “filmes mudos” permite que o andamento musical traduza a 

mensagem que se pretende, dando lugar à estimulação da concentração auditiva; 
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- Desenvolvimento das capacidades de memorização rítmica e melódica – 

reprodução de sons de diferentes intensidades (forte, meio forte, fraco), diferentes 

andamentos (distinção de rápido, lento), exploração de uma canção em dois registos 

(agudo ou grave); com recurso às Histórias do “Imaginarium”; 

- Exploração corporal – exploração do corpo como fonte sonora através da sua 

utilização para percussão corporal, acompanhamento de pequenas peças com gestos e 

ou percussão corporal; 

- Apresentação, nomeação, manuseamento e reconhecimento tímbrico de 

instrumentos de altura indefinida (instrumentos de percussão – Orff), será muito 

importante que nesta fase a criança saiba identificar e “chamar” os respetivos 

instrumentos pelos nomes convencionais, bem como a sua correta “pega” e por fim, 

dar enfase à importância da capacidade, que a criança adquirirá, ao distinguir a fonte 

sonora que está a escutar, identificando o instrumento apenas com recurso à audição. 

- Apresentação ao vivo de peças para voz e instrumental Orff como fator de 

estímulo ao aperfeiçoamento interpretativo; 

- Sensibilização à música Orquestral – reconhecimento tímbrico dos principais e 

mais conhecidos instrumentos de orquestras bem com a sua organização em família; 

- Desenvolvimento psico-social – desenvolvimento da coordenação motora 

bem como da capacidade e rapidez de raciocínio; 

- Adoção de atitudes de cooperação e interajuda – desenvolvimento da 

capacidade criativa e espírito critico. Promoção da autoconfiança e da afirmação 

pessoal.  
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Conclusão  

A grande maioria das populações, sem entrar em estimativas, usufrui da música 

apenas como fator de entretenimento. É perfeitamente compreensível, mas um 

desperdício enorme! De facto, a mesma percentagem da nossa população que julga 

usufruir da mesma enquanto comunicação, fá-lo através da palavra (embora 

ornamentada com música). A música por si só é apreciada por muito poucos de nós, 

estando desta forma limitada enquanto arte. Cabe-nos a nós, agentes da educação 

promover esta posição, contribuindo para a conquista progressiva do acesso universal 

à música na dimensão que lhe é merecida. 

Assim, é essencial que se criem as condições necessárias para que as crianças 

continuem a aprender, que se promovam oportunidades de acesso e sucesso nas 

aprendizagens. 
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