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REVISTA DA ABEM

Os Multiplos caminhos da cogni~ao musical:
algumas reflexoes sobre seu desenvolvimento
na primeira infimcia
Esther Beyer

Para construir 0 conhecimento necessario a sua sobrevivencia - fisica ou intelectual-, 0 ser humane interage com 0 melD onde vive. 0 processo de intera~ao com oseu
ambiente compreende alguns elementos: os dados pr6prios do meio, 0 sujeito com suas
percep~6es e compreens6es, e os dados que este sujeito retorna ao meio. 0 primeiro
elemento diz respeito a objetos existentes na natureza, a objetos e fen6menos criados
pelo ser humane (como a musical e, num sentido mais amplo, a esquemas motores ou
conceituais ja adquiridos pelo sujeito em questao.
o segundo elemento refere-se ao sujeito, isto e, ao percurso mental destes dados
na mente da pessoa. 0 "processamento" dos dados levara 0 sujeito a organizar, nomear,
conceituar, ou relacionar os dados que captou, abrangendo, enfim, tudo 0 que a pessoa
"faz" mental mente com os dados. 0 terceiro elemento esta relacionado a produtos ou
a~6es que extemalizam a outros individuos aquilo que 0 sujeito pensou a respeito dos
dados captados e processados. Esta expressao pode ser verbal, escrita (textual ou em
partitura), motora, gestual ou - em nosso caso - musical. Ve-se que existe uma variedade
de modes de expressao. Todavia, nem sempre uma externaliza~ao demonstra 0 pensamento do sujeito que a produziu de forma completa, gerando-se assim a necessidade de
oulros modes de expressao. Estes diferentes modes de expressao pod,em, por sua vez,
refletir facetas multiplas de uma mesma percep~ao e a~ao mental realizadas pelo sujeito. Desta forma, 0 fen6meno da intera~ao de um ser humane com seu meio torna-se
bastante complexo.
o elemento que nos ocupa nesta exposi~ao, a cogni~ao, se relaciona principalmente ao momento central no processo de intera~ao do sujeito com 0 meio. 0 ate de
pensar compreende varias etapas no processo. Estas vao desde a percep~ao"que passa
pela organiza~ao mental do individuo, elaborando as ideias de forma a possibilitar uma
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\'xpressao do material captado e elaborado. Segundo uma perspectiva piagetiana, a
organiza<;:ao mental dos fenomenos externos ou internos relaciona-se it constante bus(,I cI
equilibrio entre os processos de assimila<;:ao e acomoda<;:ao. Cada individuo,
porrm, irnprime caracteristicas peculiares ern sua cogni<;:ao, conforme interesses ou
11('(' ssidades de sua vida cotidiana.
Os processos cognitivos, como estruturas intrinsecas do pensamento, nem semprl' s-o evidentes ao pesquisador em uma prirneira observa<;:ao. Torna-se, entao, neces~()rio buscar estas evidencias em rnanifesta<;:oes do pensamento. POl' esta razao, pesquiS,l-S rnuitas vezes a expressao do sujeito (terceiro elemento descritol ou 0 meio onde
1'1(' 5 insere (primeiro elemento), de modo a garantir ao pesquisador a compreensao do
p('nsamento do sujeito {segundo elementol. A cogni<;:ao musical sera estudada, portan10, traves do inicio ou do final do processo de intera<;:ao do sujeito com 0 meio.
Tomando a musica como exemplo (vide GRAFICO 1): 0 motivo gerador de um
di~ urso musical e inacessivel ao "ouvinte", este apenas e 0 ponto concreto que desen(";ldeia 0 processo de forrna<;:ao da obra musical. 0 "compositor" seleciona possibilidad's para serem seu material de trabalho, organiza ideias a serem transrnitidas e elabora
o c1iscurso musical, trabalhando e trasnsformando as diferentes op<;:6es selecionadas. S6
('l1laO traz a ideia musical, inspirada no motivo gerador, processada e transformada na
1111'nte, para a expressao concreta, corn 0 prop6sito de gerar um discurso musical. Como
"c ompositores" estao incluidos todos aqueles que buscarn elaborar discursos musicais,
ind pendente da modalidade de organiza<;:ao utilizada, de idade do "construtor" musi("<11 - seja ele crian<;:a ou adulto - e independente, tambem, de estudo formal au nao da
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"ouvinte", ao entrar em contato corn a musica, decodifica-a, interpretando-a
( I1fonne sua perspectiva, conforrne a experiencia e informa<;:ao ja adquiridos pOI' ele.
Na d codifica<;:ao, 0 motivo gerador e recriado, respeitando a possibilidade cognitiva e
() inleresse do sujeito ouvinte. Nesta recria<;:ao 0 "ouvinte" extrai da expressao (concreID)
sentido musical e chega a urna percep<;:ao, mas nunca ao ponto motivacional
concreto. Ern outros termos, a fato concreto estirnula no ser humano a proje<;:ao de uma
rcalidade do abstrato e sobre esta e que se faz arte. Alias, 0 conceito de inspira<;:ao
Il<ls ia-se nas suposi<;:6es e postulados sobre a motivo gerador da obra no compositor.
I orrnam-se, entao, lendas e mitos em torno do que se pensa ser a origem da obra musil,llno artista. 0 abstrato neste caso nao se constitui como uma redu<;:ao da realidade,
111,15 ern arte sera uma elabora<;:ao sofisticada da realidade au de um aspecto desta. A
(·I,11l ra<;:ao do mundo possibilita, portanto, varias alternativas de compreensao do mes1110 f 'nomeno, a partir da intera<;:ao do sujeito corn a obra:
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o grMico e bastante dinamico, permitindo tomar como ponto de partida tanto 0
polo esquerdo como 0 polo direito. Nestas trocas do individuo com 0 meio em que vive
e que se estabelece a complexa rela<;:ao ser humano-musica.
GRAFICO 1 : INTERA(AO MUSICAL DO SUJEITO COM 0 MEIO
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Fonte: Beyer, 1988, p.128'

Observa-se tambem que desta dinamica sllrgem possibilidades diversas de intera<;:ao
do individuo com a musica. 0 individuo podera dar enfases diversas no seu fazer musical, enfocando mais a audi<;:ao, ou a expressao (produtiva ou reprodutiva), ou a composi<;:ao (como processo de cria<;:ao) ou ainda a combina<;:ao entre algumas delas, realizadas a partir de motiva<;:6es e/ou interesses pessoais. Considerando-se estas diferentes
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0 grMico acima apresentado e inspirado na fonte citad. Contudo, foram realizadas algumas altera~6es.
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I'nfases no ser humano, podem configurar-se desenvolvimentos musicais diferentes as
,('rcs humanos. 0 indivfduo podera desenvolver mais acentuadamente certos esque11l,IS e menos outros, conforme a op<;:ao que ele tiver acionado mais frequentemente.
NI'~1 caso, a configura<;:ao da cogni<;:ao musical deste sujeito modifica-se conforme as
op 0 s que tenha se aprofundado.
Pensando no desenvolvimento humano, a primeira infancia caracteriza-se pelo
1Il0mento em que este processa esta sendo construido, com aperfei<;:oamentos gradativos.
1,1.1 primeira "instala<;:ao" de esquemas de percep<;:ao, au de cria<;:ao e recria<;:ao, au de
I'Xpr ssao podera levar a um mapeamento cognitivo-musical, onde havera uma maior
(bcnvoltura de estruturas mentais em um destes campos do conhecimento musical.
I'od ria-se supor que as primeiros esquemas musicais formados seriam aqueles que
I',wiam mais consolidados no seu desenvolvimento posterior (Beyer, 1994, p. 207-12).
/I, habilidades musicais mais complexas possivelmente funcionam com base nos eslIll('mas consolidados anteriormente. Idealmente, porem, tadas as possibilidades de eslIlll'mas deveriam ser igualmente desenvolvidas na primeira infancia, permitindo assim
11/11 'quilfbrio no fazer musical do individuo.
Tal fato leva-nos reflexao sabre a enorme importancia de se educar crian<;:as
I1Mi almente na idade pre-escolar, de modo aequilibrar as diferentes formas de intera<;:ao
do ~cr humano com a musica. Se n6s, como profissionais da musica, tivessemos acesso
.\, crian<;:as nesta faixa etaria, teriamos a possibilidade de interferir positivamente no
plO esso de forma<;:ao de estruturas do pensamento musical, possibilitando talvez a
I',I('~ individuos um desempenho musical equilibrado que ponha em a<;:ao tada 0 pro(('''0 de intera<;:ao do sujeito com seu meio.
Pensando neste sentido, refletimos sabre as resultados obtidos a partir de nossa
P<"lIuisa integrada referente ao desenvolvimento cognitivo-musical no individuo, que
1"luelou a crian<;:a estruturando seus primeiros esquemas musicais, estudou tambem a
,llhdlO musico, cujo pensamento musical esta ja consolidado. Neste artigo, enfocaremos
,lpI'l1as as reflexoes concernentes crian<;:a pre-escolar.
/I pesquisa, realizada com quatro crian<;:as a partir de dois anos e dais meses,
111,,( ou acompanhar nelas a constru<;:ao mental do discurso musical reproduzido e pro(hl/ielo'. As crian<;:as foram acompanhadas individual mente em sessoes que visavam
I.lvorccer a reprodu<;:ao e a produ<;:ao musical. Ap6s aproximadamente um ana de acompdl1hamento, iniciou-se a trabalho de organizar as dados coletados, mapeando mo-

a

a

M.llnl delalhamento melodologico em Beyer et alii, 1995; Beyer, 1996; Martins, 1996.
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dalidades de a<;:ao musical comum aos qualro sujeitos e levantando tambem 0 desenvolvimento individual de cada crian<;:a quanto a constru<;:ao de esquemas de reprodu<;:ao e de produ<;:ao.
Os resultados levam-nos a questionar quanta ao desenvolvimento musical dos
sujeitos. Quanto as a<;:oes das crian<;:as, chama-nos a aten<;:ao 0 uso espontaneo de
modalidades de a<;:ao nao propriamente musicais na expressao de ideias musica;s. Tal
fato poderia lan<;:ar luz sobre as primeiras formas de rela<;:ao do ser humano com 0 meio
musical onde se insere (vide GRAFICO 1). Tendo como motivo gerador musicas simples
do repert6rio infantil e celulas mel6dicas e rftmicas, as crian<;:as as percebiam conforme
suas possibilidades de percep<;:ao, construindo ou reconstruindo internamente 0 material musical e expressando-o em seguida com os recursos que ja possuiam: 0 movimento
corporal e/ou as onomatopeias. Esta expressao da crian<;:a interagia com a expressao do
pesquisador, que reapresentava os dados musicais, estabelecendo assim uma ponte inicial entre 0 motivo gerador e a expressao do sujeito. A partir desta representa<;:ao pelo
pesquisador, a crian<;:a buscava novas formas de expressao da ideia musical proposta,
ate chegar gradativamente a modalidades de a<;:ao mais caracteristicamente musicais.
Observa-se, portanto, a partir deste jogo de intera<;:ao entre ideias musicais propostas pela crian<;:a e as provindas do pesquisador, uma paulatina transforma<;:ao na
expressao das crian<;:as, levando-as a formas cada vez mais eficientes de externaliza<;:ao
das ideias musicais produzidas ou reproduzidas. Neste processo, alem dos recursos da
expressao via "onomatopeias" ou "movimento corporal", vao se acrescentando varios
outros, como a percussao, as diferentes aproxima<;:oes pelo texto da can<;:ao, as diferentes tentativas de canto e as formas de "re/cria<;:ao" musical. ATABELA 1 demonstra estes
resultados mais detalhadamente, apresentando as diferentes modalidades de a<;:ao pOI'
crian<;:a e pOI' tipo de sessao.
o uso inicial de a<;:6es nao propriamente musicais para expressar ideias musicais
poderia sugerir, a primeira vista, que 0 desenvolvimento musical do sljjeito provenha da
transforma<;:ao de esquemas nao musicais. Observando, porem, outras crian<;:as e lendo
alguns relatos sobre 0 desenvolvimento musical na primeira infancia (Moog, 1968;
Dowling, 1988; Sloboda, 1985; Kelley & Sutton-Smith, 1987), temos crian<;:as que expressaram suas primeiras ideias musicais de outros modos, pOI' exemplo, vocalizando
sons. Tais relatos levam-nos a supor que existiria mais de desenvolvimento musical.
Neste caso, a op<;:ao por um caminho seria tomada em fun<;:ao das experienciasanteriores
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I"pccificas daquela crian~a, em um contexto (musical ou nao), com pais que estimulam
1II,lis certas a~6es do que outras. Os esquemas de a~ao que uma crian~a tenha desenvolvido levariam a mesma a realizar tentativas ou nao de expressao de ideias musicais
vi.\ modalidades de a~ao tambem musicais.

TABELA 1 : MODALIDADE DE A<:AO POR CRIAN<:A EPOR T1PO DE SESSAO'
Crian~

1) Mov. Corporal
2) Onomatopeias
3) Percussao Casual
4) Perc. Intencional
5) Perc. Sistematica
6) Contorno frasal
7) Silabas da can~ao
8) Palavras da can~ao
9) Contorno mel6dico
10) Canto "paralelo"
11 ) Canto fragmentado
12) Canto semelhante
13) Cria~ao meI6d:/etras
14) Cria~ao mel6d:ideia
15) Cria~ao mel6d:ritmo
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LEGENDA:
P- Produ<;:ao
R- Reprodu<;:ao
JU e NA - sujeitos do sexo feminino
PE e GA - sujeitos do sexo masculino
1 a 2 . A~6es frequentemente iniciais
3 as- A<;:5es de percussao
6 a 8 - A<;:6es relacionadas ao discurso verbal
9 a 12 - A<;:6es de canto
13 a 15 - A<;:6es de cria<;:ao melodica

) A tabela nao devera ser aqui extensamente discutida, remetendo-se
biliograficas ja citadas anteriormente.
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Voltando as reflex6es sobre os resultados deste estudo, as crianc;as possivelmenl<'
tenham iniciado sua expressao "musical" na pesquisa atraves do uso de onomatopciJ~
e de movimentos corporais, po is estes provavelmente tenham sido seus primeiros 'squemas para expressao e comunicac;ao com seus semelhantes. Uma vez construida estJ
primeira via de expressao - seja ela verbal, gestual ou outra ainda -, sup6e-se que s ja
esta a primeira a ser acionada quando se oferece um novo objeto para ser trazido 11
expressao, ap6s conhece-Io, capta-Io e organiza-Io mental mente. Lamentavelmente, n
caso destas crianc;as, provavelmente a expressao musical nao e a primeira via de expressao e comunicac;ao com 0 meio on de se encontram, 0 que fica demonstrado pelo
seu uso de outros recursos. Eaqui que se insere a importancia central de um trabalho
em musica com crianc;as nos dois ou tres primeiros anos de vida.
Muito haveria a refletir a respeito dos diferentes modos de interac;ao do ser humano com a musica, em especial, da crianc;a pequena com a musica. Atraves de urn
trabalho musical com as crianc;as em seus primeiros anos de vida, poderia-se evitar
talvez que a expressao musical fosse apenas acessada atraves de urn processo de
"transcodificac;ao" de outras linguagens - gestual ou verbal -.para entao chegar ao discurso musical. A musica seria, entao, uma forma de expressao direta, que dispensaria 0
auxilio de outras estruturas condicionantes para seu funcionamento.
Por fim, gostarfamos de ressaltar a variedade de opc;6es tomadas pelas crianc;as
ao se relacionarem com a musica durante a pesquisa. Algumas crianc;as iniciaram pelo
processo de reproduc;ao musical, outras pelo processo de produc;ao (criac;ao). Alguns
iniciaram por expressarem-se atraves da percussao, outros pelo canto, outros ainda pela
analogia com a fala. Voltando ao grafico apresentado no inicio deste artigo, cada indivfduo optou pela via e pelo modo principal de interac;ao com seu meio. No primeiro
caso, podendo iniciar ou pela direita ou pela esquerda do grafico, no segundo caso,
podendo optar por meios musicais ou extramusicais para comunicar suas ideias musicais.
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