
 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO - FTDR 

Curso de Especialização em Arte Educação e Cultura Popular 
 
 
 
 
 

Aurylene Mendes Gomes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO:  

UM ESTUDO DAS CANTIGAS DE RODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA - CEARÁ 
2012 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=397180260312024&set=a.188450877851631.49311.188450697851649&t


 

 

Aurylene Mendes Gomes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO: 

UM ESTUDO DAS CANTIGAS DE RODA 

 

 
Artigo Científico apresentado ao Curso de 
Especialização em Arte Educação e Cultura 
Popular da Faculdade Tecnológica Darcy 
Ribeiro como requisito para obtenção do 
título de Especialista. 
Orientador: Prof. Ms. Francisco José 
Chaves da Silva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORTALEZA, 2012 



 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO - FTDR 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR 
 
 
 
 

TERMO DE APROVAÇÃO  
 
 
 

CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO:  
UM ESTUDO DAS CANTIGAS DE RODA 

 
 
 

Aurylene Mendes Gomes  
 
 
 
 
Artigo Científico apresentado como requisito para obtenção do título de Especialista 
em Arte Educação e Cultura Popular tendo sido aprovado pela Banca Examinadora 
composta pelos professores: 
 
 

Banca Examinadora  
 

_________________________________________ 
Prof. Ms. Francisco José Chaves da Silva 

Orientadora FTDR 
   
 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Ms.Cleison Luiz Rabelo  

Coordenação do Curso 

 

 

 

 

 

Fortaleza, Ce,2012



 

 

 

Aurylene Mendes Gomes1 

RESUMO 

O estudo traz um enfoque sobre a cultura popular e educação: um estudo das 
cantigas de roda, com o objetivo geral de contextualizar a contribuição do trabalho 
com as cantigas de roda para potencializar a dimensão lúdica no processo de 
ensino-aprendizagem. Os objetivos específicos visaram: 1. Analisar a Arte na 
educação e a utilização do Folclore como elemento de formação cultural no 
processo educativo. 2. Ressaltar os aspectos teóricos da gênese da história da 
música e a importância das cantigas de roda fundamentado nos estudos 
psicogenéticos e nas tendências pedagógicas presentes nas práticas com arte-
educação. Como referencial teórico, destacou-se os estudos de Brito (2003), 
Arantes (2004), Fusari e Ferraz (2006), Montenegro (1994), Pereira (1986), dentre 
outros especialistas e áreas afins. O procedimento metodológico caracterizou-se 
pela abordagem qualitativa das teorias desses estudiosos, na perspectiva 
autobiográfica e sociocultural das experiências estéticas da infância suas 
repercussões nas práticas educativas. Face ao exposto, o estudo permitiu concluir 
que na perspectiva da integração psicomotora, afetiva e cognitiva, acreditamos ser 
importante que o/a professor/a da Educação suas matrizes culturais e pesquisador 
de sua prática educativa. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Cultura popular. Cantigas rodas. Aprendizagem 
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CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DAS CANTIGAS DE RODA 

 

Aurylene Mendes Gomes1 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Este artigo objetiva refletir sobre a cultura popular e educação: um estudo das 

cantigas de roda, enfocando a importância do aprendizado das artes no 

desenvolvimento e formação dos educandos como sujeitos produtores e 

reprodutores de cultura.    

 O primeiro objetivo é o interesse em aprofundar maiores conhecimentos 

sobre cultura, trazendo o popular como ponto de partida. Acredita-se que a cultura 

brasileira é muito rica, e que pode ser explorada dentro de sala de aula das mais 

variadas formas, dependendo, sobretudo da criatividade e conhecimento do 

professor. Segundo, porque, infelizmente, na realidade, trata esse campo imenso de 

estudo como algo irrelevante e, geralmente, quando é tratado, traduz-se em 

atividade decorativa ou de entretenimento. 

 Portanto, tendo em vista a preocupação com essa visão de cultura que ainda 

se faz presente nas escolas públicas brasileiras, procura-se apresentar a cultura 

popular pelo uso das cantigas de roda, como elemento potencializador da 

aprendizagem.  

 Contemplando, a aprovação do projeto de Lei nº 11.769/08, que tornou 

obrigatório o ensino da música na educação básica, tem-se o respaldo pedagógico, 

cabendo aos educadores, a tarefa de planejar essa disciplina nos currículos 

escolares. Com essa iniciativa, espera-se colaborar com a integração afetiva, 

cognitiva e psicomotora do educando, tendo em vista a importância da 

interdisciplinaridade no contexto educativo, torna-se importante que o/a professor/a 

desde a pré-escola considere a necessidade de desenvolver atividades que 

contenham música.  

 O maior desafio do ensino-aprendizagem é fazer com que o educador 

descubra o conhecimento de uma forma diversificada e prazerosa, despertando a  
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curiosidade e o interesse de aprender e fazer novas descobertas. Dessa forma, faz-

se o seguinte questionamento: como trabalhar a cultura popular nas práticas 

educativas sem descaracterizar sua essência? 

 Nesse contexto, contextualizei a cultura popular e educação com enfoques 

nas cantigas de roda, ressaltei os aspectos teóricos cultura popular e folclore, a 

gênese da história da música e a importância das cantigas de roda.  

 Para fundamentação teórica tomou-se como base as concepções de Brito 

(2003), Arantes (2004), Fusari e Ferraz (2006), Pereira (1986), dentre outros 

especialistas que apontam em suas pesquisas a relação da musicalidade popular, 

ou seja, as cantigas de roda como elementos de aprendizagem.   

 Para tanto, a pesquisa encontra-se dividida em três partes: primeiro descreve-

se em breve linhas algumas considerações históricas acerca da arte na educação 

escolar, considerando o que é cultura popular e o folclore como manifestação 

cultural. Reflete-se, também acerca da gênese da história da música e sua relação 

com a educação contemporânea. Para finalizar são apontadas as experiências 

culturais da infância e suas repercussões nas práticas educativas com os projetos 

educativos com as cantigas de roda no cotidiano da educação. 

 
A ARTE NA EDUCAÇÃO: CULTURA POPULAR E FOLCLORE COMO 
ELEMENTO DE FORMAÇÃO CULTURAL NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM  
 
 
 Segundo Buoro (2003), a Arte se faz presente, desde as primeiras 

manifestações de que se tem conhecimento, como a linguagem, produto da relação 

homem/mundo. Cada uma dessas especificidades está presente e sempre esteve 

na vida humana, e é por meio delas que desde os tempos mais remotos o homem 

foi se relacionando com a natureza e com o mundo ao seu redor, construindo as 

possibilidades de sua existência e desenvolvimento.  

 A esse respeito, nos diza Buoro (2003, p. 20): 

 
A arte enquanto linguagem, interpretação e representação do mundo é 
parte deste movimento. Enquanto forma privilegiada dos processos de 
representação humana, é um instrumento essencial para o desenvolvimento 
da consciência, propicia ao homem contato consigo mesmo e com o 
universo. Por isso, a Arte é uma forma de o homem entender o contexto ao 
seu redor e relacionar-se com ele. 
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 Esse processo de conhecimento pressupõe o desenvolvimento de 

capacidades de abstração da mente, tais como identificar, selecionar, classificar, 

analisar, sintetizar e generalizar. Tais habilidades são atividades por uma 

necessidade intelectual existente na própria organização humana.  

 A educação através da arte, é na verdade, segundo Fusari e Ferraz (2006, p. 

19) “[...] um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser 

humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático”.   

 Assim, busca-se valorizar no ser humano os aspectos intelectuais, morais e 

estéticos, procurando despertar sua consciência individual, harmonizado ao grupo 

social ao qual pertence. No contexto contemporâneo, o modo de conceber o ensino 

de arte vem proposto numa ação educativa criadora, ativa e centrada no educando, 

o qual como bem ressalta Varela (apud FUSARI e FERRAZ, 2006, p. 20),  

[...] o espaço da arte-educação é essencial à educação numa dimensão 
muito mais ampla, em todos os seus níveis e formas de ensino. Não é um 
campo de atividade, conteúdo e pesquisas de pouco significado. Muito 
menos está voltado apenas para as atividades artísticas. É território que 
pede presença de muitos, tem sentido profundo, desempenha papel 
integrador plural e interdisciplinar no processo formal e não-formal da 
educação. Sob esse ponto de vista, o arte-educador poderia exercer um 
papel de agente transformador na escola e na sociedade.  

 

 Nos últimos anos, o movimento da arte-educação esteve preocupado com a 

educação escolar, contribuindo para efetivar a presença da arte na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996, p. 54), no que 

estabelece sua obrigatoriedade na educação básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio): “[...] Cap. II, o Il, Art. 26, 2° parágrafo - "O ensino da 

arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos". 

 A educação através da arte vem se caracterizando pelo posicionamento 

idealista, direcionado para uma relação subjetiva com o mundo. Embora tenha tido 

pouca repercussão na educação formal, contribuiu com a enunciação de uma visão 

de arte e de educação com influências recíprocas. Quanto à educação artística nota-

se uma preocupação somente com a expressividade individual, com técnicas, 

mostrando-se, por outro lado, insuficiente no aprofundamento do conhecimento, de 

sua história e das linguagens artísticas propriamente ditas. Já a arte-educação vem 

se apresentando como um movimento em busca de novas metodologias de ensino e 

aprendizagem de arte nas escolas. Revaloriza o professor da área, discute e propõe 
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um redimensionamento do seu trabalho, conscientizando-o da importância da sua 

ação profissional, política e social.  

 Segundo Fusari e Ferraz (2006), no contexto da educação escolar, a 

disciplina de Arte compõe o currículo compartilhado com as demais disciplinas num 

projeto de envolvimento individual e coletivo. O professor de arte, junto com os 

demais docentes e por meio de um trabalho formativo e informativo, tem a 

possibilidade de contribuir para a preparação de indivíduos que percebam melhor o 

mundo em que vivem e saibam compreendê-lo e nele possa atuar.   

 Revendo a história do ensino da arte, destacam as referidas autoras que é 

importante saber como a arte vem sendo ensinada, suas relações com a educação 

escolar e com o processo histórico-social. A partir dessas noções pode-se 

reconhecer na construção histórica, o papel docente nesse processo de ensino, 

esclarecendo como está atuando e como se quer construir sua história.  

 Nessas considerações, a seguir, serão tratadas as concepções de a 

rte acerca da cultura popular e do folclore como manifestação cultural, objetivando 

um enfoque teórico nas tendências pedagógicas atuais, tendo em vista que as 

renovações de posicionamento cultural, pedagógico e artístico levaram a intelectuais 

como Saviani (2006), destacar que ao centralizar-se na pessoa como um analista 

perceptivo e objetivo das obras de Arte, diferencia-se dos pressupostos estéticos e 

educacionais expressionistas que marcam a tendência escolanovista. 

 
[...] deslocou o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; 
do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os 
métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço 
para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o 
não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de 
inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 
inspiração experimental, baseada, principalmente, nas contribuições da 
Biologia e da Psicologia (SAVIANI, 2006, pp. 12-13).  

 

 Costuma-se observar claramente, dentro de uma sociedade, alguns detalhes 

inconfundíveis, aspectos singulares que diferenciam aquele povo de qualquer outro. 

A esses valores e manifestação particular definimos como cultura, mas por que 

cultura popular? O popular da expressão parte da coletividade, ou seja, é popular 

por se referir à maioria, ao simples, ao comum, aos valores que sobrevivem, que são 

herdados de geração a geração, ou como escreveu Arantes (2004, p. 07): 
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[...] o povo é um clássico que sobrevive. [...] Cultura popular está longe de 
ser um conceito bem definido pelas ciências humanas e especialmente 
pela Antropologia Social, disciplina que tem dedicado particular atenção ao 
estudo da cultura. São muitos os seus significados e bastante 
heterogêneos e variáveis os eventos que essa expressão recobre.  

 

 A cultura é um fenômeno que sobrevive ao poder do tempo porque nasce da 

espontaneidade dos seres humanos, de sua natureza, daquilo que ele tem de mais 

puro, a sua essência.  A cultura é o modo que um povo tem para compreender o 

mundo em que vive. Conhecendo a cultura de um país, podemos compreender o 

seu povo, e assim conhecemos, ao mesmo tempo, parte de sua história. Arantes 

(2004, p. 10) traz outra afirmação relevante: 

 
Se olharmos à nossa volta, logo nos damos conta que são muitos e 
variados os valores e concepções de mundo vigentes numa sociedade 
complexa e diferenciada. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, 
onde grande parte da população descende de estrangeiros e de migrantes 
rurais, diversos modos de vida são recriados. 

 

 A expressão cultura popular abrange ainda os objetivos, conhecimentos, 

valores e celebrações que fazem parte do modo de vida de um povo. 

Constantemente a cultura popular é confundida com cultura de massa. Porém existe 

uma grande diferença entre ambas. A cultura de massa é a cultura produzida pela 

chamada indústria cultural setor da produção especializada na comunicação e no 

entretenimento veiculado por jornais, revistas, rádio, televisão, discos, entre outros.  

 Cultura popular é a maneira de pensar, sentir e agir de um povo, preservada 

pela tradição popular, e pode ser percebida naturalmente, na alimentação, 

linguagem, artesanato, religiosidade, vestimentas, costumes e outras manifestações 

socioculturais de uma nação.  

 Em outras palavras, podemos dizer que a cultura é o traço humano que fica 

impregnado no indivíduo e em sua história. São os detalhes e peculiaridades que 

distinguem um povo de outro, e claro, está constantemente recebendo influências 

com o passar do tempo, sejam estas internas ou externas, assim como o próprio 

homem se recicla e amadurece, sem, porém nunca perder sua essência, sua 

legitimidade, aquilo que o torna diferente. Cada época da história traz um tipo ou 

estilo de povo diferente. Devido à necessidade de compreensão de si mesmo, como 

contrapartida da compreensão de mundo, estudar a cultura tornou-se essencial para 

a formação intelectual e humana do indivíduo.  
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 Entende-se o folclore como sendo a maior expressão cultural de um povo. Na 

tentativa de encontrar uma significação mais objetiva de folclore, observaremos as 

definições de Ribeiro (1980, p. 34), para quem folclore representa:  

 
Memória e alma coletiva, impregnada de ‘significados’ como formas 
sedimentadas de ser e de viver, o folclore constitui uma expressão por 
excelência da cultura de um povo: não apenas um registro inerte de 
pitorescos, mas uma fonte sempre renovada onde é possível encontrar, em 
estado latente ou manifesto, muitos dos traços comportamentais que 
distinguem e individualizam cada nação (RIBEIRO, 1980, p. 34).   

 

 A dimensão humana de folclore e cultura de um povo precisa ser 

reconhecida, pesquisada como um conjunto harmonioso de valores materiais e 

espirituais, mas principalmente respeitada e valorizada como marca da 

nacionalidade. Desse modo, Ribeiro (2002, p. 38), faz, ainda, um comentário 

interessante a este respeito: 

 
Quantas superstições, quantos provérbios, quantas crenças, quantos 
cantos e danças, quantas estórias folclóricas vivem com intensidade 
marcante nas esferas mais altas da sociedade. Por isso e com isso, o 
Folclore conforma a fisionomia espiritual das gentes, como permanente 
repercussão das fontes e origens nacionais. 
 
  

 Para muitos, folclore e cultura parecem sinônimos, no entanto possuem 

significados bastante distintos. A cultura representa um universo de costumes, 

tradições, história, peculiaridades, onde inclusive o próprio folclore se insere. 

Podemos tratar o folclore como menos complexo, ou seja, ele apresenta traços de 

uma cultura, representações de determinadas manifestações culturais. A esse 

respeito, segundo Pereira (1986, p. 15-16): 

 
Folclore é a ciência sociocultural que estuda a cultura espontânea do 
homem da sociedade letrada (sociocultural porque estuda uma cultura do 
homem em sociedade). Folclore é a palavra aportuguesada do inglês 
antigo: ‘folk’, povo; ‘lore’, ciência, sabedoria.  

 

 De acordo com Cascudo (1980), o folclore sendo uma cultura do povo é uma 

cultura viva, útil, diária, natural. As raízes imóveis no passado podem ser evocadas 

como indagações da antiguidade. O folclore é o uso, o emprego imediato, o comum, 

embora antiquíssimo. Como o povo tem o senso utilitário em nível muito alto, as 

coisas que vão sendo substituídas por outras mais eficientes e cômodas passam a 



 

 

7 

circular mais lentamente sem que de todo morram. A esse respeito, Cascudo (1980, 

p. 9), afirma: 

 
Todos os países do mundo, raças, grupos humanos, famílias, classes 
profissionais, possuem um patrimônio de tradições que se transmite 
oralmente e é defendido e conservado pelo costume. Esse patrimônio é 
milenar e contemporâneo. Cresce com os conhecimentos diários desde 
que se integrem nos hábitos grupais, domésticos ou nacionais. Esse 
patrimônio é o folclore.  

 

 Partindo de definições como estas, a grande conclusão que podemos ter é a 

de que o folclore é a grande representação das raízes culturais de um povo. É a 

identidade humanística de uma sociedade. Todas as manifestações étnicas, sociais, 

históricas, são abordadas dentro do folclore de uma região, de um povo, de uma 

localidade. 

 Entre as diversas manifestações do folclore brasileiro, os mitos e lendas são 

os mais reconhecidos devido a sua tradição, pois são passados de geração a 

geração, e muitos nascendo da pura imaginação das pessoas, principalmente dos 

moradores das regiões do interior do Brasil. 

 Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico, ou 

seja, esse simbolismo nasceu da dificuldade que os povos da Antiguidade tinham de 

explicar os fenômenos da natureza cientificamente, criando assim mitos para este 

objetivo: dar sentido as coisas do mundo. As lendas são estórias contadas por 

pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos, misturando fatos reais e 

históricos a acontecimentos fantasiosos. 

 Assim como as fábulas, Bordenave e Pereira (2005), destacam que os mitos 

e lendas folclóricas podem ser trabalhados dentro de sala de aula com o objetivo 

final de passar uma mensagem educativa para os educandos, pois já que nascem 

da imaginação das pessoas, podem servir também de importantes frutos morais, 

sociais e humanos se explorado por um educador igualmente criativo e dinâmico.  

 
Todo processo de ensino deveria começar na constatação do estado atual 
do aluno, quanto ao seu conhecimento sobre o assunto em pauta, bem 
com as suas atitudes e respeito do tema a ser aprendido. Para obter 
resultados ótimos, além de respeitar o processo natural de aprendizagem, 
o processo de ensino deveria facilitá-lo e incrementá-lo (BORDENAVE; 
PEREIRA, 2005, p. 124).  

 

 O folclore, como o próprio nome propõe, trata o saber do povo, seus valores e 

princípios, as verdades consideradas absolutas e passadas de pai para filho, sem, 
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contudo, depender necessariamente do passado, pois está constantemente sendo 

transformado, como nos tenta alertar Arantes: 

 
Pensar a cultura popular como sinônimo de tradição é reafirmar 
constantemente a idéia de que a sua Idade de Ouro deu-se no passado. 
Em conseqüência disso, as sucessivas modificações por que 
necessariamente passaram esses objetos, concepções e práticas não 
podem ser compreendidas, senão como deturpadoras ou empobrecedoras. 
Aquilo que se considera como tendo tido vigência plena no passado só 
pode ser interpretado, no presente, como curiosidade (ARANTES, 2004, p. 
17-18.  

 

 O folclore precisa criar uma ligação passada e presente, caso contrário, 

tornar-se-á autoritário e não natural. É a espontaneidade que forma o folclore, é a 

observação do cotidiano, do peculiar, dos costumes, do estilo de vida.   

 Nesse sentido, para Uchoa et al (2001), o folclore oferece um campo muito 

vasto para aqueles que pesquisam a língua de um povo. São inúmeras as 

expressões orais. Elas nasceram espontaneamente do povo e são transmitidos de 

boca em boca, de geração em geração. Se as palavras voam como o vento, hoje, há 

escritos que voam pelas estradas nos pára-choques de caminhões, fixadores de 

uma frase feita, de um pensamento que podem geralmente revelar o estado de 

espírito do motorista: religioso, amoroso, político, irreverente, alegre e galanteador. 

 
A GÊNESE DA HISTÓRIA DA MÚSICA: RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA 
 

 As pesquisas desenvolvidas em vários campos das ciências humanas 

trouxeram dados importantes sobre o ensino de música e na pré-história. Para Brito 

(2003), as épocas remotas que demarcaram a presença do que viria a ser música 

apontam para uma consciência mágica, mítica e responsável pela transformação de 

sons em músicas e seres humanos em seres musicais, produtores de significados 

sonoros. Os tantos mitos e lendas relacionando vida, mundo, sons e silêncios, 

conferindo poder e magia aos sons, e, conseqüentemente, aos instrumentos 

musicais, expressam essa condição.   

 Para Gonçalves et al  (1998, p. 45), a música é uma forma de expressar a 

emoção que necessita de espontaneidade para se expressar. Através da música 

vive-se muitas emoções e situações antigas e novas e encontra-se a expressão 

criativa, abrindo também novas perspectivas e maneiras de resolver problemas. É 

uma forma de se colocar no mundo que atua no corpo, na mente e na alma. 
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Quando entramos no sentimento de uma música conseguimos nos 
transportar inclusive para experiências e vivências até então inaceitáveis 
para nós. Por meio da música expressamos e sentimos o antes 
incompreendido, conseguimos o encontro, com vivências da humanidade, 
com o autor da música, com personagens e com papéis da nossa vida. 

  

 Ressalta, ainda, o referido autor, que: “[...] o ser humano nasce balbuciando 

sons que parecem música, a fala tem seu ritmo próprio, individual”. (GONÇALVES, 

1998, p. 45). A música por si só nos transporta para diversas emoções e 

sentimentos, ainda mais se formos nós mesmos os instrumentos ativos.  

 Martin (1996) define concisa e objetivamente espontaneidade quando escreve 

que é a resposta adequada para situações novas ou ainda uma resposta nova a 

uma situação antiga. Espontaneidade significa também estar preparado para uma 

ação livre. Com a musicalidade vamos resgatando a espontaneidade na medida em 

que vamos reconhecendo a nós mesmos, vamos caminhando para a ação livre. 

 A esse respeito, Fregtman (1989, p. 17) propõe que quando o homem 

renuncia a sua musicalidade, renuncia a sua espontaneidade: 

 
[...] A música pode transmutar nossa vida modelando-a com as suas 
pulsações. Convertermo-nos em músicos pela paz é compreender que 
estamos imersos numa seqüência rítmica de circuitos interconectados”, e 
que “a perda dos inocentes jogos com os sons é a renúncia à 
espontaneidade e a queda na rigidez.” 

 

 Ainda na visão de Fregtman (1989b, p. 12) “[...] Cada homem é o agente mais 

capaz de retratar-se a si mesmo de dramatizar sua situação vivida”. Para ele, um 

grande ator poderia dar às ações de um indivíduo uma ênfase diferente, o que 

aniquilaria seu caráter único. Apesar de termos um substrato comum a todos os 

homens, cada indivíduo tem sua própria experiência que enfatiza determinados 

aspectos e não outros. Por isso, a necessidade de não sermos só espectadores do 

drama, mas sim atores da nossa vida, no espaço psicodramático e fora dele. 

Quando improvisamos ou resolvemos problemas musicais somos atores mudando 

nossa vida e emoção, somos agentes de transformação da vida. Como vemos, 

teatro e música são artes, portanto produtos da ação espontânea do homem que 

exorciza seus males através destes. 

 Partindo de uma análise que considera que, em sua essência a música é 

jogo, é brincadeira, Delalande (apud BRITO, 2003, p. 31), pesquisador e educador 
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francês relacionou as formas de atividade lúdica infantil propostas por Jean Piaget a 

três dimensões presentes na música:  

 
- jogo sensório-motor - vinculado à exploração do som e do gesto;  
- jogo simbólico - vinculado ao valor expressivo e à significação mesma 

do discurso musical;  
- jogo com regras - vinculado à organização e à estruturação da 

linguagem musical.  

 

 Delalande (apud BRITO, 2003), relaciona os três tipos de jogos à evolução 

das culturas musicais, agrupando as correntes por sua função lúdica em lugar de 

fazê-lo por sua cronologia. Ele defende que os diferentes modos de jogo convivem 

no interior de uma mesma obra musical e que um deles predomina sobre os outros. 

Na cadência de um concerto, por exemplo, o solista mostra seu virtuosismo 

mediante o jogo sensório-motor, enquanto trechos musicais líricos constituem 

expressões simbólicas. E toda a parte que diz respeito à estruturação da 

composição pode ser relacionada ao jogo com regras.  

 Nessa visão, destaca Delalande (apud BRITO, 2003, p. 31), que é difícil 

encontrar alguém que não se relacione com a música de um modo ou de outro:  

 
[...] escutando, cantando, dançando, tocando um instrumento, em diferentes 
momentos e por diversas razões. Ouvimos música no supermercado ou 
sentados, dirigindo, brincando, ensinando, e em diversas partes. 
Surpreendemo-nos cantando aquela canção que parece ter "cola" e que 
não sai da nossa cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer os pés, 
reagindo a um ritmo envolvente. E quantos de nós já não inventaram 
canções, seja durante a infância, seja para ninar nossos filhos? 

 

 A cultura brasileira tem um repertório musical especial, que reúne músicas 

significativas que dizem respeito à nossa história de vida: as músicas da infância, as 

que nos lembram alguém, as que cantávamos na escola, as que nos remetem a 

fatos alegres ou tristes, as que ouvimos no rádio, em concertos, shows, as músicas 

folclóricas e tantas outras. 

 Nesse sentido, ressalta Brito (2003), que as cantigas de ninar, as canções de 

roda, as parlendas e todo tipo de jogo musical têm grande importância, pois é por 

meio das interações que se estabelecem que os bebês desenvolvem um repertório 

que lhes permitirá comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e comunicação 

sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a 

criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com a música.  
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 A esse respeito, para Kishimoto (1998), a criança é um ser "brincante" e, 

brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo que descobre a cada 

dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, "transforma-se em sons", num per-

manente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, 

"descobre instrumentos", inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com 

prazer a música de todos os povos.  

 Trazer a música para o ambiente de trabalho, ou seja, para o ambiente 

educacional, notadamente, exige, prioritariamente, uma formação musical pessoal e 

também atenção e disposição para ouvir e observar como o aluno em suas 

dimensões cognitiva, afetiva, biológica, motora, social e moral possa articular a 

música com o currículo escolar. 

 Qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade de produção 

precisa abrir espaço para o aluno trazer música para a sala de aula, acolhendo-a, 

contextualizando-a e oferecendo acesso a manifestações que possam ser 

significativas para o seu desenvolvimento pessoal e intelectual. 

 
 CANTIGAS DE RODAS: EXPERIÊNCIAS CULTURAIS INFANTIS E SUAS 
REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS  
  
 
 As cantigas de roda podem ser constituidores das funções psicológicas 

superiores, como a memória, atenção, percepção e pensamento. Os elementos 

simbólicos contidos nos textos poéticos das cantigas de roda podem enriquecer as 

representações cognitivas infantis, logo no início da aprendizagem da criança, como: 

a imitação diferida, a brincadeira simbólica, o desenho, a imagem mental e a 

linguagem.   

 Nesse sentido, como ressalta Vygotsky (1998), quanto mais privilegiado for o 

ambiente cultural da criança maior será sua possibilidade de criar simbologia, e 

maiores serão as probabilidades de aumentar o seu repertório de imagens mentais. 

Assim, as cantigas de roda devem ser exploradas no cotidiano das escolas como 

mais uma vivência pedagógica. É no cantar, no dançar, em dramatizar e recitar das 

cantigas de roda que são introduzidas no imaginário infantil experiências 

significativas, é no movimento dialético entre o imaginário e o racional que 

asseguramos o equilíbrio cognitivo do aluno em toda a sua evolução. 
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 Para Wallon (apud DANTAS, 1992, p. 36), o ser humano é organicamente 

social, isto é, sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se 

atualizar. Concebe a psicologia como ciência qualitativa e opta pela análise 

genética. Sua psicogenética contém, em sua primeira parte, uma descrição das 

primeiras etapas do desenvolvimento psicomotor: estágios impulsivos, emocional, 

sensório-motor e projetivo, e só depois a apresentação das síndromes psicomotoras. 

 Fiel a sua disposição infra-estrutural, o autor busca os órgãos do movimento: 

a musculatura e a estrutura cerebrais responsáveis pela sua organização. O 

antagonismo, descontinuidade entre ato motor e o ato mental, anterioridade do meio 

social em relação ao meio físico: esses são elementos essenciais à compreensão da 

concepção walloniana. 

 
Entre os movimentos involuntários, incluem-se os expressivos (mímica, 
atitudes) que permanecem inconscientes a ponto de, por vezes, a pessoa 
não se reconhecer na descrição de um bordão motor; automatismo 
subsidiários das praxias, como o balanços dos braços no andar, ou os 
movimentos complementares do resto do corpo nos gestos de apreensão, 
ou o automatismo como dirigir um automóvel (WALLON apud DANTAS, 
1992, p. 39).  

 

 Como bem destaca os dados do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil Nacional RCNEI (BRASIL, 1998), a música, na educação infantil 

mantém forte ligação com o brincar. Em algumas línguas, como no inglês (to play) e 

no francês (jouer), por exemplo, usa-se o mesmo verbo para indicar tanto as ações 

de brincar quanto as de tocar música. 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 popular ou cultura de massa 

são fontes intensas de vivências e desenvolvimento expressivo musical.  

 Nesse processo, o educador ou educadora deve proporcionar às crianças 

possibilidade de adequar os movimentos que achar conveniente para o 

desenvolvimento motor e cognitivo infantil. Nesse sentido, quanto mais ricos forem 

as atividades interativas, maiores serão os resultados alcançados em busca de uma 

consciência afetiva.  

 As cantigas de roda estão repletas de elementos significativos para o 

desenvolvimento infantil, como os signos e os símbolos, por exemplos. As palavras 

são signos verbais e têm significados. A linguagem das cantigas de roda é um 

sistema de símbolos (gestos, sons, além das palavras). O significado faz parte da 
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palavra, é um critério da palavra, e esta pertence ao domínio mental e da linguagem. 

“O reconhecimento do fato de que esses signos verbais têm significado constitui a 

maior descoberta da vida da criança” (VYGOTSKY, 1998, p.31). Os signos verbais 

estão atrelados aos objetos. Esses elementos, aliados às diversas vivências 

pedagógicas na escola podem constituir, estimular, ampliar funções psicológicas que 

ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que 

amadurecerão, mas que estão no presente em estado embrionário. 

 As canções brasileiras constituem em manancial de possibilidades para o 

ensino da música com produções musicais em sala de aula. Essas canções 

oferecem ainda a possibilidade de contato com toda a riqueza de ritmos do Brasil e 

do mundo. 

 Um dos projetos de destaque teve a música “A Casa” de Vinicius de Moraes 

como ponto de partida para a percepção musical e alfabetização. O “texto fatiado”, 

as rodas de conversas, o professor mediador, visualização da letra da música e 

remontagem da música, são elementos produzidos na condução didática do trabalho 

realizado com os alunos. 

 A importância das cantigas de roda foi outro projeto elaborado durante o 

curso e realizado com os alunos do Fundamental II. Nesse projeto, as músicas Peixe 

vivo e notas musicais foram mediadores da aprendizagem dos principais elementos 

da música. A partir desse conteúdo os alunos fizeram outra composição juntamente 

com seus professores. As experiências vivenciadas com as cantigas de rodas na 

Educação Infantil são por essa pesquisadora trabalhadas durante a roda de 

conversa, na rotina escolar, pois durante essa acolhida com os alunos, apoiada nos 

modelos cognitivos de Piaget (1977), Vygotsky (1998) e outros estudiosos, 

proporcionando aos alunos situações de brincadeiras livres e musicalização que 

podem fazer desabrochar esquemas operativos, ampliando assim processo criativo. 

 A finalidade da aplicação da música não está somente na exploração do 

conteúdo, mas também para o enriquecimento de ideias, críticas e opiniões. A 

análise das letras pode ser feita a partir das análises gramaticais, da língua, da 

literatura, abordando outras disciplinas ou temas transversais, assim como outras 

línguas, pois todas elas têm sua importância cultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante dos desafios e dificuldades em transformar as aulas em um momento 

de aprendizado e prazer, a música é um recurso capaz de despertar o senso crítico 

dos alunos, algo imprescindível à sua formação cidadã. Os professores 

frequentemente têm encontrado grandes dificuldades para atrair a atenção de seus 

alunos, especialmente quando pedem a eles, atenção, interesse e participação.  

 No processo educativo, trabalhando a musicalidade, os conteúdos são 

desenvolvidos em forma de projetos, brincadeiras e jogos, fazendo da aprendizagem 

escolar uma atividade prazerosa. Segundo Shizuko (2003), isso deve ocorrer 

paralelamente à formação de hábitos e de regras sociais fundamentais para 

convivência na sociedade, tais como respeitar os outros, esperar a vez, saber ouvir, 

dentre outras.  

Analisando o estudo desenvolvido com o intuito de investigar a cultura popular 

e a educação pelo uso das cantigas de roda no processo de aprendizagem, 

podemos refletir que o conhecimento do professor nesta área é fundamental. 

Convencidos de que o conhecimento não é só aquele produzido pela Ciência, 

podemos afirmar que Arte se ensina, Arte se aprende. A criança desde o momento 

em que é gerada encontra-se no processo de desenvolvimento e está sujeita as 

influências positivas ou negativas.  

 Desse modo, o ser humano é um todo, único e integrado, pois a mente, o 

corpo, afetividade são profundamente interligados. Sabe-se hoje que o 

desenvolvimento intelectual só é possível se houver condições afetivas e de 

relacionamentos sociais favoráveis e que alguns requisitos não se ensina, mas são 

descobertos e se constroem através de atividades livres do aluno. 

 A formação do professor, contudo, deixa a desejar quanto à postura crítica no 

que diz respeito à produção musical infantil disponibilizada pela indústria cultural 

voltada para o processo educativo. A valorização do mundo cultural discente 

depende também de processos de formação docente que promovam a releitura das 

experiências culturais das histórias de vida dos educadores, pela releitura das 

experiências estéticas da infância. 
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