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que conta são as sensações produzidas 
por elas”. 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que tem como foco 
principal estudar a importância da música para o desenvolvimento da criança no 
espaço da instituição de educação infantil, e apresentar sugestões de como a 
mesma pode ser trabalhada no cotidiano da escola, contribuindo para a formação 
integral das crianças. O primeiro capítulo foi dividido em três tópicos, o primeiro 
aborda uma breve história da música no mundo, apresentando sua trajetória 
histórica até a atualidade, o segundo tópico trata da relação estabelecida entre a 
música e o ser humano e o terceiro tópico trata sobre as funções que a música 
exerce na sociedade. No segundo capítulo é abordada a importância da música 
para o desenvolvimento pleno da criança, suas contribuições nesse processo, e 
também o professor como mediador do desenvolvimento. No terceiro capítulo o 
foco foi de como trabalhar com a música na educação infantil, e como a mesma 
pode ser utilizada enquanto prática pedagógica que auxilia no desenvolvimento das 
crianças, citando alguns exemplos e possibilidades de como usar a música em sala 
de aula nessa etapa da educação.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The present piece of work deals with a bibliographical research, which focus, mainly, 
in studying the importance of music to the child’s development on the space of the 
infant education institution, and presenting suggestions of how music can be wrought 
on the school’s quotidian, contributing  to the complete formation of the children. The 
first chapter was divided in three topics: the first one broaches a brief story of music 
in the world, presenting its historical path till the present days; the second topic is 
about the relation established between music and men; the third topic manages the 
functions music exercises on society. The second chapter broaches the importance 
of music to the entire development of the children, its contributions on this process, 
and also the teacher as the development interposer. The focus of the third chapter 
was in how to work with music in the infant education, and how it can be used as 
pedagogical practice that assists on the development of the children, mentioning 
some examples and possibilities of how to use music in class on this educational 
stage. 
 
 
 
Keywords: Development. Music. Child. Infant Education. Teacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
FIGURA 1- Dança......................................................................................................45 
 
 
FIGURA 2- Brincadeira de estátua..........................................................................46 
 
 
FIGURA 3- Movimento..............................................................................................47 
 
 
FIGURA 4- Jogo dos animais..................................................................................49 
 
 
FIGURA 5- Improvisações.......................................................................................50 
 
 
FIGURA 6- Músicas..................................................................................................52 
 
 
FIGURA 7- Dança da cadeira...................................................................................53 
 
 
FIGURA 8- Dança com objetos................................................................................55



 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 12 

 

2 . FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................ 14 

2.1-UMA BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA .............................................................. 14 

2.2- A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE A MÚSICA E O SER HUMANO ......... 20 

2.3- FUNÇÕES QUE A MÚSICA EXERCE NA SOCIEDADE ................................. 27 

 

3. A MÚSICA NO ESPAÇO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ............. 30 

3.1 A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO PLENO DA 

CRIANÇA ............................................................................................................... 35 

3.2 PROFESSOR COMO MEDIADOR DO DESENVOLVIMENTO ........................ 38 

 

4. COMO TRABALHAR COM A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL .................... 40 

4.1. BRINCANDO COM A MÚSICA ....................................................................... 42 

4.1.1 Mover-se de acordo com o som ................................................................ 44 

4.1.2 O jogo de estátua ...................................................................................... 45 

4.1.3 A loja de brinquedos de corda ................................................................... 46 

4.1.4 O jogo dos animais .................................................................................... 48 

4.1.5 Jogos de improvisação .............................................................................. 49 

4.1.6 Sonorização de histórias ........................................................................... 51 

4.1.7 Dança da cadeira ...................................................................................... 52 

4.1.8 Dança com objetos.................................................................................... 54 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 56 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 58 

 

ANEXOS....................................................................................................................60  

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA...................................................................61 

 



 12 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

 

A música é uma das linguagens mais acessíveis e presentes no 

cotidiano dos indivíduos, principalmente das crianças. É difícil encontrar alguém que 

não se relacione com a música, escutando, cantando, dançando, tocando um 

instrumento em diversos momentos da vida e por diferentes razões. A escola tem 

um papel importante de promover o contato com a linguagem musical e a educação 

infantil, esse nível tão especial para o desenvolvimento das crianças, que necessita 

desse contato para seu desenvolvimento integral. E o educador dessa etapa da 

educação deve ter clareza do que a música pode proporcionar.  

Nesse trabalho abordamos o tema da Educação Infantil e sua 

relação com a música no desenvolvimento das crianças por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, que tem como objetivo principal estudar a importância da música para o 

desenvolvimento da criança no espaço da instituição de educação infantil, e 

apresentar sugestões de como a mesma pode ser trabalhada no cotidiano da 

escola, contribuindo para a formação integral das crianças.  

O texto foi organizado buscando apresentar as possibilidades da 

música como ferramenta pedagógica e para tanto o primeiro capítulo foi divido em 

três tópicos. O primeiro aborda uma breve história da música no mundo, 

apresentando sua trajetória histórica até a atualidade. O segundo tópico trata da 

relação estabelecida entre a música e o ser humano, a música se faz presente em 

muitos momentos da vida do ser humano, está presente desde que o bebê está na 

barriga da mãe e continua presente em todas as etapas da vida até a sua velhice. E 

o terceiro tópico trata sobre as funções que a música exerce na sociedade. No 

segundo capítulo a abordagem é dirigida a música no espaço da instituição de 

Educação Infantil, onde muitas vezes os profissionais trabalham de forma 

equivocada com a música, apenas como um passa tempo, ou em datas 

comemorativas, descartando assim as riquíssimas possibilidades de a mesma 

apresenta para o desenvolvimento da criança. Neste mesmo capítulo, é abordada a 

importância da música para o desenvolvimento pleno da criança, suas contribuições 

nesse processo, e também o professor como mediador do desenvolvimento. 
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No terceiro capítulo o foco é como trabalhar com a música na 

educação infantil, e como a mesma pode ser utilizada enquanto prática pedagógica 

que auxilia no desenvolvimento das crianças, citando alguns exemplos e 

possibilidades de como usar a música em sala de aula nessa etapa da educação.   

Infelizmente por falta de preparação e conhecimento o educador 

desperdiça grandes oportunidades de explorar a musicalização e continua a 

reproduzir erros que vem sendo cometidos nessa área.    

 

[...] a música na instituição infantil não é só cantar musiquinhas para 
guardar brinquedos, lanchar, na Páscoa, no dia dos pais, etc. 
Produzir e pensar músicas significa escutar e identificar sons vocais 
e não vocais, improvisar, ouvir diferentes estilos musicais, realizar 
experiências sonoras, movimentar-se, tocar, explorar os sons 
corporais, compor músicas, manipular objetos, movimentar-se e 
deslocar se de acordo com a música. (UNESCO, 2005, p. 22)  

 
 

Com essa pesquisa tenho o intuito de contribuir com profissionais da 

área, que assim como eu, apresentam muitos questionamentos a respeito da 

utilização e da importância do trabalho com a música na sala de aula. 
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2 . FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1-UMA BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA 
 

 

Com o intuito de analisar a importância da Música e do seu trabalho 

com as crianças na educação infantil, buscar-se-á um breve histórico sobre a 

música.  

Brito (2003) destaca que há diversas teorias sobre a origem e a 

presença da música na cultura humana, e a linguagem musical vem sendo 

interpretada, entendida e definida de várias maneiras de acordo com cada época e 

cultura, sempre correspondente com o modo de pensar, os valores e as concepções 

estéticas vigentes.   

 

O emprego de diferentes tipos de sons na música é uma questão 
vinculada à época e à cultura. O ruído, por exemplo, considerado 
durante muito tempo como não som, ou som não musical, presente 
apenas nas produções musicais alheias ao modelo musical ocidental, 
foi incorporado e valorizado como elemento de valor estético na 
música ocidental do século XX. Se o parâmetro altura, com a 
ordenação de tons (sons com afinação determinada), predominou na 
música ocidental desde a Idade Média até o final do século XIX, o 
timbre tornou-se o parâmetro por excelência no século XX, pela 
ampliação das fontes sonoras que foram incorporadas ao fazer 
musical.  (BRITO, 2003, p. 25). 
 
 

Autores ressaltam que a música tem seu início na pré-história 

utilizada com um caráter religioso e ritualístico em agradecimento aos deuses ou 

como forma de pedidos pela proteção, entre outros.  

De acordo com (CANDÉ, 2001) as artes rupestres localizadas nas 

cavernas apresentam-se em forma de figuras que parecem cantar, dançar, em 

movimentos musicais. Ele também defende que no aparecimento das primeiras 

civilizações seus eventos foram marcados pela música que abordava temas como 

magia, saúde e política. 

Muitos historiadores apontam a música na antiguidade era voltada 

ao ritualístico e como instrumento a voz que por meio dela se dava a comunicação, o 

sentido da música para essa época era o de comunicar-se com os deuses e com o 

povo.   
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Na Grécia, a música funcionava como uma forma de se sentirem 

mais pertos das divindades, e a música era incorporada à dança e ao teatro. A 

maneira como se relacionavam musicalmente era bastante cotidiana, a pensar nas 

grandes encenações teatrais. A música, a poesia e a dança são unidas por um 

elemento comum, o ritmo, que eram praticados pelos gregos de modo integrado. 

 

O papel da música na cultura grega foi se transformando à medida 
que novas formas de pensamento foram surgindo. Mais do que a 
educação musical de uma aristocracia, a música passou a fazer 
parte não apenas do currículo escolar básico, mas também das 
discussões filosóficas e científicas.  (GRANJA, 2006, p. 22) 
 

 

Segundo Granja (2006, p. 25) “o conceito de música para os gregos 

não se limitava apenas à sua dimensão sonora. Era um conceito amplo e complexo 

que englobava também a dança, a poesia, a filosofia e a metafísica”.  

Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, e Hipócrates 

contribuíram para a Educação Física e a Pedagogia atribuindo conceitos até hoje 

aceitos na ligação corpo e alma através das atividades corporais e da música. 

A própria palavra música é de origem grega, mousikê relacionada 

com as nove musas, deusas que na antiguidade eram evocadas para inspirar os 

artistas. 

Para Granja (2006, p. 25) “a música na Grécia se caracteriza com 

um duplo caráter apolíneo e dionisíaco, ora se aproximando da filosofia, do 

pensamento e da contemplação, ora da fruição, da percepção e da emoção.”  

Música e mito se aproximavam no âmbito da manifestação sonora, 

presente principalmente nas cerimônias religiosas e festividades. (GRANJA, 2006, p. 

28) 

Já em Roma, a música teve influência da música grega e da música 

ocidental. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos 

soldados e tropas e também para cantar hinos às vitórias conquistadas, além de 

possuir também espaço na religião e em rituais.  

No Egito, os egípcios acreditavam na "origem divina" da música, que 

estava relacionada o culto aos deuses.  A música no Egito era praticada em todos os 

momentos da vida social. O povo tinha seus cantos tradicionais e religiosos.   
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Os chineses utilizavam a música também com um caráter religioso e 

civil, porém, percebendo que a música tinha repercussão sobre o povo, passaram a 

utilizá-la como uma forma de "personalizar" momentos históricos a seus 

imperadores.   

Na Idade das Trevas ou Idade Média a Igreja tinha forte influência 

sobre os costumes e culturas dos povos em toda a Europa, e por meio dessa 

influência o que predominou foi o canto gregoriano que suas principais 

características são: as melodias são cantadas sem predominância de vozes, de 

ritmo livre, sem compasso, baseado apenas na acentuação e no fraseado; cantado 

"a capela", isto é, sem acompanhamento de instrumentos musicais e suas letras são 

em latim, tiradas, em sua grande maioria, dos textos bíblicos, sobretudo os salmos.  

Houve nesse período um grande desenvolvimento da música mesmo com o 

direcionamento da igreja.  

No período do Renascimento, em contraposição ao que acontecia 

na Idade Média, cresce o interesse pela música profana (aquela que não era 

religiosa). Aqui a música também era trabalhada em várias melodias, porém ainda 

as composições musicais foram feitas para as igrejas. 

A música barroca foi assim designada para delimitar o período da 

história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do 

compositor, maestro e instrumentista Johann Sebastian Bach. A música barroca foi 

muito fértil contendo elementos que não tinham sido visto anteriormente na música. 

E foi neste período que diversos gêneros musicais foram criados. 

No período do classicismo, a música instrumental passa a ter 

destaque maior adquirindo elegância e sofisticação. Nesse momento também criou-

se, a sonata, e os espetáculos de ópera passam a ter um brilho maior, assim como 

as orquestras passam a ter grande relevância. 

Diferente da música no classicismo, que buscava o equilíbrio, no 

romantismo a música buscava uma liberdade maior da estrutura clássica e uma 

expressão mais viva, carregada de emoções e sentimentos. Os músicos se libertam 

e tende por meio da música exprimir toda sua alma. 

Pode se dizer que no século XX teve uma verdadeira mudança no 

campo da música e inovações, criações, novidades, tendências e gêneros musicais 

apareceram. Foi um período impulsionado pela rádio, e pelo surgimento de 

tecnologias, que vieram para auxiliar o fazer musical e manipular sua forma de 



 17 

existir. Nesse turbulento início do século XX nascem transformações que se 

estendem até o século XXI. Enquanto a música nos períodos anteriores podia ser 

identificada por um único e mesmo estilo, comum a todos os compositores da época, 

no século XX ela se mostra como uma mistura complexa de muitas e diferentes 

tendências. 

 
O emprego de diferentes tipos de sons na música é uma questão 
vinculada à época e à cultura. O ruído, por exemplo, considerado 
durante muito tempo como não-som, ou som não musical, presente 
apenas nas produções musicais alheias ao modelo musical ocidental, 
foi incorporado e valorizado como elemento de valor estético na 
música ocidental do século XX. Se o parâmetro altura, com a 
ordenação de tons (sons com afinação determinada), predominou na 
música ocidental desde a Idade Média até o final do século XIX, o 
timbre tornou-se o parâmetro por excelência no século XX, pela 
ampliação das fontes sonoras que foram incorporadas ao fazer 
musical.  (BRITO, 2003, p. 25).    
 
 

Para KERR (2007 p. 57) duas revoluções marcaram a passagem do 

século XIX para o XX: 

 

A primeira sucedeu no cerne da própria arte musical, na sua 
linguagem, por meio da quebra dos modelos tradicionais do fazer e 
do ouvir. Sem complacência para com o passado e buscando novas 
saídas para uma arte que deveria sempre estar em evolução, artistas 
modernistas ou modernos distanciaram-se da arte dos tempos 
anteriores, principalmente do passado mais próximo – o romantismo 
–, e passaram a enfatizar a necessidade de uma nova arte. Essa 
nova arte atendia aos desejos de um novo mundo – o das máquinas, 
das fábricas, da mecanização, das grandes cidades que surgiam 
com seus problemas. Além disso, destinava-se a um novo ser – 
diferente, mais consciente, torturado ou acomodado e que não 
deveria ser deixado pacificamente sentado fruindo arte. Dependendo 
da filiação a um dos muitos ideários e movimentos estéticos vigentes 
na época, “a música” assumiu diferentes funções e aglutinou 
ideologias incompatíveis. (KERR, 2007, p.57) 
 

  
Segundo Brito (2003) “as profundas transformações econômicas, 

sociais, políticas e ideológicas que ocorreram no século XIX, responsáveis pelo 

desenvolvimento industrial e tecnológico, provocaram grandes mudanças na 

cultura”, incluindo a música. 

 

Uma enorme reviravolta dos princípios estéticos e uma atitude face 
ao som começam a se delinear, ainda nas primeiras décadas do 
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século XX, provocando uma significativa mudança na história da 
percepção auditiva do homem ocidental. Aqueles sons que, outrora, 
configuravam-se enquanto “plano de fundo”- os ruídos ambientais- 
tornam-se agora, musicais.  (BRITO, 2003, p. 27) 
 
 

Brito (2003) destaca a importância das influências das 

transformações tecnológicas, que ampliaram os meios para o fazer da musica pela 

introdução de instrumentos eletrônicos, as músicas desenvolvidas na primeira 

metade do século XX, “provocaram mudanças que continuam ocorrendo até os dias 

atuais em todos os gêneros e estilos musicais”.  

Hoje a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é uma 

linguagem de comunicação universal, e está presente em todos os meios de 

comunicação, no rádio, na televisão, no cinema, nos filmes, em novela, entre outros 

meios de fácil acesso. Nos dias atuais a indústria musical no Brasil busca novidades 

que agradam ao ouvido da população e da mídia em geral. Nunca se produziu tanta 

música, nunca se divulgou tanto esta arte, como nos dias atuais.  

A música é hoje consumida por todos, mas esse fato não se deve 

ao crescimento do interesse das pessoas em produzir e ouvir musica, mas sim, ao 

fato de que as pessoas estão tendo mais acesso aos meios de produção, 

distribuição e reprodução musical. A música está em diferentes lugares, porém a 

maioria das músicas transmitidas pelos meios de comunicação, não são de 

qualidade, hoje uma música que apresenta um ritmo dançante satisfaz, não há uma 

preocupação com o conteúdo e, muito menos, com a função social da mesma.   

Podemos perceber facilmente essa infeliz realidade, por meio das 

crianças, é muito mais fácil elas conhecerem músicas populares, do que uma música 

de qualidade, com conteúdo, uma história cantada, com elementos sonoros de 

qualidade. Outro grande problema é a cultura familiar. Pais que ouvem músicas da 

moda estimulam as crianças a seguir os mesmos caminhos, passam a dançar, ouvir 

e até admirar os modismos. 

Muitas vezes a única oportunidade que as crianças teriam de 

apreciar uma música de verdade seria na escola, que lamentavelmente muitas vezes 

nem a escola trabalha com músicas de qualidade que possam auxiliar no 

desenvolvimento integral da criança. Hoje em dia temos visto que a massificação 

cultural traz um repertório limitado, empobrecido, pois o acesso à música se 

restringe ao rádio e à televisão. 
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Não é difícil encontrar em escolas de Educação Infantil, músicas 

para a hora do lanche, ou da entrada, que as crianças reproduzem de forma 

mecanizada, e muitas vezes sem interesse. Além dessas “musiquinhas” do 

cotidiano, as músicas mais encontradas nas instituições infantis são as famosas 

músicas com personagens, como “Galinha Pintadinha”, “Patati- Patata”, “Os 

Pequerruchos” entre outras do gênero. Não quer dizer que essas músicas não 

podem ser trabalhadas e escutadas, sim é válido, mas o educador deve ampliar o 

repertório procurando enriquecer e acrescentar a aula.   

É bem verdade que não podemos generalizar. Encontramos 

espaços que trabalham com as músicas do “Palavra Cantada”, da “’Bia Bedran”, 

músicas clássicas, instrumentais, folclóricas, cantigas de roda entre outras sendo 

trabalhadas com crianças. Isso traz outra questão: Como o professor pode trabalhar 

com vários tipos de música, se ele próprio não tem a sua cultura ampliada? Mas isso 

seria outra questão que não discutiremos.  

As escolas que visam à introdução da boa música podem 

proporcionar aos alunos o primeiro contato com o mundo cultural. Aos poucos os 

professores envolvidos conseguirão trazer os alunos para essa outra realidade, de 

apreciar a música, seus elementos, explorando as sensações trazidas pela mesma, 

enriquecendo o desenvolvimento do aluno e proporcionando uma educação de 

qualidade.     
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2.2- A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE A MÚSICA E O SER 
HUMANO 

 

 

Para iniciarmos essa relação primeiramente é necessário esclarecer 

a definição de música, não há apenas uma definição do que seja música, cada 

definição dada expressa as diferentes concepções vivenciadas a cada época e 

cultura. O novo dicionário Aurélio da língua portuguesa define a música como “a arte 

e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido”,  

Brito (2003, p. 26) destaca em seu livro uma definição dada por 

Hans-Joachim Koellreutter, “música é a linguagem que organiza, intencionalmente, 

os signos sonoros e o silêncio”. Koellreutter também considera que a “linguagem 

musical pode ser um meio de ampliação da percepção e da consciência, porque 

permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos diversos”.  

A música se faz presente em muitos momentos da vida do ser 

humano, está presente desde que o bebê está na barriga da mãe continuando 

presente na vida do ser humano até a sua velhice. A música não nos proporciona 

apenas um sentimento prazeroso, nos remete a lembranças e acontecimentos, nos 

relaxa, vai além, mostrando ser um recurso muito importante utilizado em diversas 

áreas como na saúde, no emocional, sentimental, psíquico, o pedagógico e o 

religioso. 

 

[...] ainda no útero da mãe o bebê ouve os sons à sua volta: 
provocados pela movimentação do líquido amniótico, pelos 
batimentos cardíacos, pela voz da mãe etc. Quando nasce, o bebê 
passa a escutar o que está à sua volta: conversas, gemidos, brigas, 
cantigas de ninar. Começa assim, a se inserir na cultura, 
apropriando-se dos ritmos, sons e melodias nela vivenciados; sua 
primeira seleção musical é feita na família, e esse grupo é formador 
de suas preferências musicais. (FARIA e DIAS, 2007, p. 80) 
 
 

 

Segundo Brito (2003. p. 35) o “processo de musicalização dos bebês 

e crianças começa espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com 

toda a variedade de sons do cotidiano”, como a conversa, o sons dos animais, de 

brinquedos e diferentes canções como a de ninar entre outras.  
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Para Zampronha (2002, p. 13) a linguagem musical não é somente 

um recurso de combinação e exploração de ruídos, sons e silêncios. 

É também um recurso de expressão (de sentimentos, ideias, valores, 
cultura, ideologia), de comunicação (do indivíduo com ele mesmo e 
com o meio que o circunda), de gratificação (psíquica, emocional, 
artística), de mobilização (física, motora, afetiva, intelectual) e de 
auto realização (o individuo com aptidões artístico-musicais mais 
cedo ou mais tarde se direciona nesse sentido, criando – ou seja, 
compondo, improvisando-o, recriando (interpretando, tocando, 
cantando, lendo, “construindo” uma nova parição, uma performance) 
ou simplesmente apreciando, vivendo o prazer da escuta. 
(ZAMPRONHA, 2002, p.13) 
 
    

Há estudos que atualmente revelam interações entre o ser humano 

e estímulos musicais, procurando entender o comportamento musical neurológico e 

as reações mentais das pessoas à música e ao som. A música acompanha 

praticamente todos os momentos emocionais importantes na vida do ser humano, 

desde as canções de ninar até uma música mais triste. Isso contribui para a 

construção de relações de afeto com a música.  

 Outras influências já observadas são em relações a estímulos, e a 

sensação que a música traz a cada um, como músicas mais calmas, clássicas para 

acalmar o bebê, ou em casos em relação à saúde com as funções terapêuticas, 

como na melhora da atenção, estimulando o desenvolvimento motor e cognitivo, nas 

habilidades comunicativas, na expressão emocional e na reflexão.   

Na educação, se utilizada como recurso em que facilita a 

aprendizagem, apresentando um caráter lúdico quando utilizado na educação 

infantil, no ensino fundamental permite a assimilação de informação de forma 

dinâmica e descontraída e na educação especial, abre possibilidades de 

aprendizagens para as crianças com necessidades especiais.  Segundo Zampronha 

(2002, p. 67) “[...] a música constitui ferramenta auxiliar da educação, da mesma 

forma que participa de tratamentos recuperativos, integrando programas de 

desenvolvimento de condições físicas e mentais do indivíduo [...]”  

A música trabalha com múltiplas funções, uma delas é a função 

auditiva utilizada para escutar e apreciar a harmonia, ritmo e timbre. Também pode-

se citar a função visual como para ler uma partitura, a função motora para execução 

instrumental além das funções cognitivas e emocionais para a interpretação e 
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representação musical, além de trabalhar as formas de manifestação artística, a 

autoestima, a criatividade, o senso estético e a ética. 

Cleuza Cacione, professora do Departamento de Música, da 

Universidade Estadual de Londrina1, vem ressaltar as diversas funções que a 

música produz no ser humano. 

 

Quando escutamos uma música, se ativa funções do cérebro, como 
a audição que escuta e entende o som, a visão quando se lê 
partitura, a motora quando se toca ou dança e também as funções 
cognitivas, usadas para interpretar e sentir a música. 
 

 
Escutar é ser capaz de ir além do simples ouvir, é captar o sentido 

dos sons, perceber e compreender sua estrutura, sua forma, seu sentido, é prestar 

atenção e estar interessado naquilo que está ouvindo. E quanto maior o 

conhecimento de sons e de música, maior será nossa compreensão. 

A música se faz muito importante para o desenvolvimento da 

criança, e com seus elementos como o ritmo que além dos movimentos do corpo ele 

trabalha a percepção sensorial motora. A melodia pode auxiliar no desenvolvimento 

da fala, na agilidade de raciocínio e na concentração e a harmonia contribui para a 

sociabilização do grupo. 

Segundo Cacione (2014) o educador pode utilizar uma grande 

variedade de atividades que envolva a música, como cantar canções em aula, bater 

ritmos, movimentar-se, dançar, balançar partes do corpo ao som de uma música, 

ouvir vários tipos de melodias e ritmos, manusear instrumentos musicais, reconhecer 

canções, aprender e criar histórias musicais, inventar músicas, construir 

instrumentos, entre outras. 

 A musicalização que tratamos aqui, não se restringe a preocupação 

em ensinar a cantar ou tocar um determinado instrumento musical. A preocupação é 

de inserir a musicalização no cotidiano escolar, possibilitando assim criar um vínculo 

entre a música e a criança. Podendo vir a desenvolver o gosto pela música, à 

criatividade e a sensibilidade. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010) que é um guia de orientação para o planejamento, execução e 

                                                 
1
 Os fragmentos utilizados nesta pesquisa fazem parte de uma entrevista realizada no dia 19/11/2013 e que 

constam na íntegra ao final deste trabalho. 
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avaliação de propostas pedagógicas e curriculares da Educação Infantil, direcionada 

às creches e pré-escolas. A música está presente em todas as culturas, nas mais 

diversas situações, como festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações 

cívicas, artísticas, políticas e etc. 

Para as Diretrizes (2010, p. 25 e 26) as práticas pedagógicas que 

compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências que: 

 
 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 
 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e 
o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
 
 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas; 
 
 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

 

O trabalho com a música deve ser organizado de forma com que as 

crianças consigam desenvolver capacidades como, ouvir, perceber e discriminar 

eventos sonoros, brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações 

musicais, explorar e identificar elementos da música para se expressar e interagir, e 

perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da música.  

Segundo Brito (2003, p.43) o processo de aquisição da linguagem 

também facilita a comparação com a expressão musical: da fase de exploração 

vocal à etapa de reprodução, criação e reconhecimento das primeiras letras, daí à 

grafia de palavras, depois a frases e, enfim, à leitura e à escrita existe um caminho 

que envolve a permanente reorganização de percepções, explorações, descobertas, 

construções de hipóteses, reflexões e sentidos que tornam significativa todas as 

transformações e conquistas de conhecimento: a consciência em contínuo 

movimento. Isso ocorre  também com a música.     

A construção do conhecimento ocorre quando se estabelece uma 

interação com o ambiente e a música, enquanto participante deste ambiente 
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possibilita à criança a se desenvolver por completo, e assim adquirindo novos 

conceitos, novas experiências e nova percepção de mundo. 

Cacione (2014) aponta que não é preciso necessariamente saber 

tocar um instrumento ou conhecer partituras para trabalhar com a música em sala de 

aula, existem outras possibilidades de fazê-la, como com atividades que chamam a 

atenção das crianças, e nelas ajuda desenvolver a linguagem, o emocional, o motor,  

o cognitivo,  a afetividade entre outras áreas. 

A arte na educação torna a criança mais capaz de criar, inventar e 

reinventar. É preciso considerar e incentivar as ações criativas, pois a criatividade 

auxilia a criança em resolução de problemas e conflitos, tem mais recursos para 

inventar, se sente mais segura para criar histórias e tudo isso pode ser trabalhado 

com a música de forma lúdica. 

Por meio da música, podemos apresentar as crianças os valores 

estéticos, que a própria musica apresenta, podendo mostrar e resgatar os valores 

que muitas vezes são modificados pela mídia que a influência negativamente, para 

que as crianças consumam aquilo que está sendo mostrado pela mesma como bom. 

O desenvolvimento do sentido estético acaba sendo acompanhado pelo sentido 

ético, ou seja, de uma escolha mais correta do que realmente pode ser bom, bonito 

e útil para as pessoas.  

Também tem o aspecto da socialização, a musicalização tende a 

integrar a criança, pois quando a criança canta, ou se envolve com papéis de 

interpretação da música junto a seu grupo, ela, além de sentir-se integrada, adquire 

consciência de que os componentes do grupo são também importantes. Segundo 

Brito (2003, p. 46) “a educação musical não deve visar à formação de possíveis 

músicos do amanhã, mas sim à formação integral das crianças de hoje.” 

A música é tão importante na aprendizagem da criança que a 

legislação educacional decidiu pela criação da Lei nº 11.769 que determinou a 

obrigatoriedade da presença do ensino da música na educação básica. Porém a 

mesma ainda enfrenta um longo processo de aceitação e resistência por parte dos 

profissionais da educação. Muitos desses por falta de informação sobre a mesma, 

não consideram a sua possível utilização em sala de aula. Porém esse quadro vem 

sendo modificado, mesmo com as limitações existentes, como a falta de 

conhecimento de como integrar a música em seu cotidiano escolar.   
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Cacione (2014) nos dá um exemplo de um trabalho que vem sendo 

realizado há alguns anos na nossa cidade. O Projeto “Um canto em cada 

canto” que tem uma parceria com a Secretaria de Educação. Esse projeto teve 

início no ano de 2002 e desde então vem fazendo diferença na vida das crianças 

atendidas pelo projeto, hoje já atende 11 escolas do nosso município.  

Para Cacione (2014) o começo para uma mudança já vem sendo 

realizado, que seria em primeiro lugar a conscientização dos professores a respeito 

da importância da música no desenvolvimento da criança, e em segundo lugar a 

preocupação com sua falta de formação na área e assim então procurar uma 

capacitação, aprendendo ensinar e a trabalhar com a música em sala de aula de 

maneira que venha acrescentar a todos.    

A música na Educação Infantil além de ser facilitadora do processo 

ensino aprendizagem, pode também ampliar o conhecimento musical do aluno, 

afinal a música é um bem cultural e seu conhecimento e uso não deve ser privilégio 

de poucos. É necessário que todos tenham a oportunidade de participar ativamente 

como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de 

aula.  

As aulas de música devem ser feitas de maneira a introduzir o 

mundo dos sons, que para Brito (2003, p. 17) os sons que nos cercam: 

 

[...] são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e 
indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os 
animais, os seres humanos e suas máquinas traduzem, também 
sonoramente, sua presença, seu “ser e estar”, integrado ao todo 
orgânico e vivo deste planeta. (BRITO, 2003, p.17)    
 

 

Essas aulas também devem proporcionar atividades de criação e 

execução musical que permitem de forma lúdica a construção de conceitos 

associados ao saber musical. Entre outras coisas os alunos tem a oportunidade de 

ampliar seu vocabulário, desenvolver ritmo através das diversas formas de 

expressão musical e desenvolver mais o convívio social. 

 A música proporciona e facilita o desenvolvimento integral da 

criança, se a mesma for trabalhada da forma correta. 



 26 

 O educador tem papel fundamental nessa relação, devendo 

conhecer e entender o processo de musicalização para que possa, por meio de 

atividades lúdicas, conduzir o educando no caminho da aprendizagem.  

O trabalho pedagógico musical deve se realizar em contextos 

educativos que entendam a música como processo contínuo de construção, que 

envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. (Brito, 2003, p. 46) 

 A música tem que ser percebida pelos educadores como fonte de 

ensino-aprendizagem, as ações mais comuns realizadas no dia-a-dia transforma-se 

em vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança. É de extrema 

importância que a escola seja uma condutora desse processo, oferecendo à criança 

todos os subsídios necessários para que potencialize seus conhecimentos e com 

que isso reflita em sua aprendizagem.  

Para Brito (2003, p. 41) “o modo como às crianças percebem, 

apreendem e se relacionam com os sons, no tempo-espaço, revela o modo como 

percebem, apreendem e se relacionam com o mundo que vêm explorando e 

descobrindo a cada dia”.  

Existe um longo processo que a música tem que percorrer, pois 

muitos educadores utilizam a música apenas como um passa tempo ou como 

medida disciplinar.  

A música dispõe de muitos recursos que podem ser explorados 

pelos professores para garantir o desenvolvimento pleno da criança como 

explorar som, ritmo, melodia, harmonia e movimento que irá significar a descoberta e 

a vivência da riqueza de sons e movimentos que são produzidos a partir do corpo de 

cada um. Sons que podem ser inventados ou ainda produzidos pelo ser humano e 

por outros elementos da natureza, vivos ou não. 
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2.3- FUNÇÕES QUE A MÚSICA EXERCE NA SOCIEDADE 
 

 

A música assume várias funções e pode ser usada de várias 

maneiras tanto na sociedade quanto na escola. A música a cada dia é mais 

influenciada pelas novas tecnologias gerando novos meios de acesso, novos usos e 

novas funções.  

Allan Merriam (1964, p. 219-226) apresenta algumas concepções e 

funções da música na sociedade, que aborda aspectos emocionais, estéticos, o 

divertimento, a comunicação, de representação simbólica, reação física, 

conformidade às normas sociais, validação das instituições sociais, continuidade e 

estabilidade da cultura e por último a de contribuição para a integração da 

sociedade. Merriam ressalta que essa lista de funções da música em geral, resume 

o papel da música na cultura humana. A música é claramente indispensável, é um 

comportamento humano universal. 

 Função de expressão emocional: refere-se à função da 

música como uma expressão da liberação dos sentimentos, liberação das ideias, 

como um desabafo. Essa função é vista como muito importante, pois é por meio dela 

que ocorrem variedades de expressões emocionais, assim como a manifestação da 

criatividade e a expressão das hostilidades.  

 Função do prazer estético: Para Merriam, a música e estética 

estão claramente associadas na cultura ocidental, tanto quanto nas culturas da 

Arábia, Índia, China, Japão, Coréia, Indonésia e outras tantas. Ele menciona a 

estética em dois pontos que inclui tanto do ponto de vista do criador quanto do 

contemplador.  

 Função de divertimento, entretenimento: para Merriam, essa 

função de entretenimento está em todas as sociedades. Necessário esclarecer 

apenas que a distinção deve ser provavelmente entre entretenimento “puro” (tocar 

ou cantar apenas), o que parece ser uma característica da música na sociedade 

ocidental, e entretenimento combinado com outras funções, como, por exemplo, a 

função de comunicação.  

 Função de comunicação: aqui se refere ao fato de a música 

comunicar algo, não é certo para quem essa comunicação é dirigida, ou como, ou o 

quê. Para Merriam a música não é uma linguagem universal, mas, sim, moldada nos 
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termos da cultura da qual ela faz parte. Ela transmite emoção, ou algo similar à 

emoção para aqueles que entendem o seu idioma. 

 Função de representação simbólica: há pouca dúvida de que 

a música funciona em todas as sociedades como símbolo de representação de 

outras coisas, ideias e comportamentos sempre presentes na música. Ela pode 

cumprir essa função por suas letras, por emoções que sugere ou pela fusão dos 

vários elementos que a compõem. 

 Função de reação física: o fato de que a música extrai resposta 

física é claramente mostrado em seu uso na sociedade humana, embora as 

respostas possam ser moldadas por convenções culturais. A música também excita 

e muda o comportamento dos grupos; pode encorajar reações físicas de guerreiros e 

de caçadores. A produção da resposta física da música parece ser uma importante 

função. Para Merriam, a questão se esta é uma resposta biológica é provavelmente 

anulada pelo fato de que ela é culturalmente moldada. 

 Função de impor conformidade às normas sociais: músicas 

de controle social têm uma parte importante num grande número de culturas, tanto 

por advertência direta aos sujeitos indesejáveis da sociedade quanto pelo 

estabelecimento indireto do que é ser considerado um sujeito desejável na 

sociedade. Segundo Merriam a obtenção da conformidade com as normas sociais é 

uma das principais funções da música. 

 Função de validação das instituições sociais e dos rituais 

religiosos: enquanto a música é usada em situações sociais e religiosas, há pouca 

informação para indicar a extensão que tende a validar essas instituições e rituais. 

Os sistemas religiosos são validados, como no folclore, pela citação de mitos e 

lendas em canções, e também por música que exprime preceitos religiosos. 

Instituições sociais são validadas através de música que enfatiza o adequado e o 

impróprio na sociedade, tanto quanto aquelas que dizem às pessoas o que e como 

fazer. Essa função é bastante semelhante à de impor conformidade às normas 

sociais. 

 Função de contribuição para a continuidade e estabilidade 

da cultura: se a música permite expressão emocional, ela fornece um prazer 

estético, diverte, comunica, obtém respostas físicas, conduz conformidade às 

normas sociais, valida instituições sociais e ritos religiosos, e é claro que também 

contribui para a continuidade e estabilidade da cultura. Nem sempre outros 
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elementos da cultura proporcionam a oportunidade de expressão emocional, 

diversão, comunicação, na extensão encontrada em música. Para Merriam, a música 

é, em um sentido, uma atividade de expressão de valores, um caminho por onde o 

coração de uma cultura é exposto sem muitos daqueles mecanismos protetores que 

cercam outras atividades culturais que dividem suas funções com a música. Como 

veículo da história, mito e lenda, ela aponta a continuidade da cultura; ao transmitir 

educação, ela controla os membros errantes da sociedade, dizendo o que é certo, 

contribuindo para a estabilidade da cultura. 

 Função de contribuição para a integração da sociedade: de 

certa forma essa função também está contemplada na função anterior, pois, ao 

promover um ponto de solidariedade, ao redor do qual os membros da sociedade se 

congregam, a música funciona como integradora dessa sociedade. A música, então, 

fornece um ponto de convergência no qual os membros da sociedade se reúnem 

para participar de atividades que exigem cooperação e coordenação do grupo. Nem 

todas as músicas são apresentadas dessa forma, por certo, mas todas as 

sociedades têm ocasiões marcadas por música que atrai seus membros e os 

recorda de sua unidade. 
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3. A MÚSICA NO ESPAÇO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

É no percorrer da Educação Infantil que a criança encontra-se em 

fase de construção de sua identidade, e por meio da musicalização a criança pode 

interpretar fatos sociais, fortalece as emoções, constrói relações afetivas, 

compreende os sentimentos, conhece melhor seu corpo e seus limites por meio da 

movimentação que a música proporciona, ensina o indivíduo a se desinibir, ouvir, 

escutar, melhorar o vocabulário, o desenvolvimento da fala, o autocontrole, 

orientação espacial e temporal, antes e depois, posição, direção, lateralidade, 

formas geométricas, coordenação motora, gestos, expressão facial e corporal, a 

percepção de silêncio, auditiva e visual de maneira ativa e refletida entre outros 

aspectos ricos em aprendizado, que auxiliará em todo o seu desenvolvimento por 

toda sua vida escolar quanto em sociedade.  

 
A Instituição de Educação Infantil tem o importante papel de, 
valorizando as experiências culturais das crianças, ampliar [...] sua 
formação musical. É nesse espaço que elas terão a oportunidade de 
acesso a um leque de novas possibilidades. Dessa maneira, a 
criança terá condições de fazer escolhas e de ampliar seu gosto 
musical. Para que isso seja viável, é necessário que o professor 
tenha senso crítico e seja curioso, ampliando suas próprias vivências 
culturais relativas à música. (FARIAS E DIAS, 2007, p. 80). 
 

 
Muitos profissionais por falta de conhecimento no âmbito da 

musicalização vê a música apenas como um recurso para a diversão, ou para 

controlar as crianças em sala de aula, limitando assim o uso da mesma no processo 

de ensino e aprendizagem.  

 

Na atual configuração curricular da escola, a Música está longe de 
ocupar um lugar de destaque. Ainda que esteja presente em parte 
das atividades de integração e/ou em atividades lúdicas nas séries 
iniciais da educação, à medida que as séries avançam, a Música vai 
perdendo espaço dentro do currículo para as disciplinas mais 
tradicionais [...], e quando mantida no currículo, é tratada como 
disciplina isolada, desvinculada de um projeto educacional integrado. 
Outras vezes, permanece no currículo como disciplina optativa, 
destinada aqueles poucos que têm talento ou que já tocam algum 
instrumento. (GRANJA, 2006, p. 15)   
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O importante na educação musical das crianças é o 

desenvolvimento do ser, a música vem como ferramenta de construção de um 

indivíduo. Deve ser usada como uma experiência significativa para a criança, para 

que seja realmente retida, transformada em informação útil, e não somente um 

aprendizado mecanizado. 

 

 
Ensinar música nas escolas não está relacionado ao ensino de um 
instrumento específico, muito menos às aptidões e talentos 
individuais, mas a entender a música como uma área de 
conhecimento, com suas especificidades. A concepção do ensino de 
música que privilegia o estudo de um instrumento foi sustentada 
durante muito tempo, e ainda é reforçada por algumas tendências 
pedagógico-musicais. Porém, a ampliação do conceito e da área de 
educação musical, permite que práticas musicais coletivas e 
conteúdos sobre a música sejam também compreendidos como 
válidos para a formação do aluno. (ARALDI; FIALHO; DEMORI, 
2007, p. 95)  

 
 
 

Ainda hoje muitas escolas insistem em fazer uma leitura equivocada 

da música, sendo utilizada de forma condicionada e repetitiva, realizada de forma 

mecânica e estereotipada, como apenas na hora do lanche, ou na chegada das 

crianças, assim como nas festinhas e datas comemorativas. Esses momentos 

tornam a experiência musical vazia e sem significado para o aluno, que só reproduz 

o que lhe foi ensinado sem nenhuma reflexão ou possibilidade de experimentação. 

Infelizmente muitos profissionais da educação infantil continuam reproduzindo esse 

modo de trabalho com a música, cantando canções que já vêm prontas, 

acompanhadas por gestos repetitivos, e sem função nenhuma.  

 

[...] e quase sempre excluindo a interação com a linguagem musical, 
que se dá pela exploração, pela pesquisa e criação, pela integração 
de subjetivo e objetivo, de sujeito e objeto, pela elaboração de 
hipóteses e comparação de possibilidades, pela ampliação de 
recursos, respeitando as experiências prévias, a maturidade, a 
cultura do aluno, seus interesses e sua motivação interna e externa. 
(BRITO, 2003, p. 52) 
 
 

É a escola que deve como mediadora do conhecimento 

desempenhar o papel de formar cidadãos críticos e transformadores, aptos para 

lidarem com as situações vividas no seu cotidiano. E dentro desse contexto é que 



 32 

entra o papel da música no ambiente escolar, que tem como base primeiramente 

expor à criança os elementos musicais como som e silêncio, ritmo, harmonia, 

melodia, além de proporcionar experiências de improvisar e inventar, divertimento, 

movimentação do corpo, além de outros benefícios trazidos pela mesma.  

  
Muitas instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem 
musical ao contexto educacional. Constata-se uma defasagem entre 
o trabalho realizado na área da música e nas demais áreas do 
conhecimento, evidenciada pela realização de atividades de 
reprodução e imitação em detrimento de atividades voltadas á 
criação e á elaboração musical. Nesses contextos, a música é 
tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende a 
reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento constrói. 
(BRASIL, 1998, p. 45) 

 

Segundo Brito (2003, p. 35) trazer a música para o nosso ambiente 

de trabalho exige: 

 
 
(...) uma formação musical pessoal e também atenção e disposição 
para ouvir e observar o modo como bebês e crianças percebe e se 
expressam musicalmente em cada fase de seu desenvolvimento, 
sempre com o apoio de pesquisas e estudos teóricos que 
fundamentem o trabalho. (BRITO, 2003, p.35) 

 

 

Em uma entrevista com o tema “Música na pré-escola para ouvir, 

cantar e tocar”, realizada pela revista Nova Escola com Teca Alencar de Brito, 

professora do curso de licenciatura em Música da faculdade de educação da 

Universidade de São Paulo (USP), é abordada o porquê a criança deve estudar 

música? 

Brito inicia dizendo que é essencial a criança estudar música: 

 
[...] a Educação deve considerar o ser humano, o ambiente e a 
cultura e integrar os conhecimentos e todas as áreas. A música não 
deve ser colocada a serviço de outras disciplinas consideradas 
prioritárias porque ela é importante por si mesma, para a vida. O ser 
humano é musical, no decorrer da sua evolução transformou os sons 
de modo a criar composições. Nunca ouvimos alguém dizer que a 
pessoa aprende Matemática para desenvolver a capacidade musical, 
mas o contrário, que essa arte é importante para o raciocínio 
matemático ou porque estimula o processo de alfabetização. Esse 
não deve ser o motivo de ela estar presente. Mas um bom trabalho 
pode mesmo facilitar a aprendizagem de outros conteúdos, pois você 
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apura a sua audição e desenvolve o sistema de relações entre som e 
silêncio (NOVA ESCOLA, 2012, p. 3). 
 

 

Em uma segunda questão respondida por Brito lhe é perguntado 

como deve ser as aulas de música na escola. Segundo a autora (2012, p. 3), o 

professor tem que estar disposto a experimentar sem ter a preocupação com o 

resultado final. Ela destaca que há a falta de espaço nas escolas que possa ser 

utilizado para criar, falta estrutura para essa expressão artística, porém ressalva que 

pode ser criado, “podemos entrar no jogo da invenção, construir materiais bons e 

explorá-los. A intenção não precisa ser construir instrumentos sofisticados, mas 

promover a descoberta dos sons ou do timbre produzidos”.  A autora continua a 

ressaltar que o trabalho desenvolvido pelos professores da educação não deve ser 

baseado na repetição, o educador deve sempre experimentar, criar e inventar 

sonoridades.  

Assim ela propõe algumas atividades a serem desenvolvidas no dia 

a dia das creches e pré-escolas, mostrando que a linguagem musical deve 

contemplar atividades como: 

 Trabalho vocal; 

 Interpretação e criação de canções; 

 Brinquedos cantados e rítmicos; 

 Jogos que reúnem som, movimentação e dança; 

 Jogos de improvisação; 

 Sonorização de histórias; 

 Elaboração e execução de arranjos (vocais e instrumentais); 

 Invenções musicais (vocais e instrumentais); 

 Construção de instrumentos e objetos sonoros; 

 Registro e notação; 

 Escuta sonora e musical: escuta atenta, apreciação musical;  

 Reflexões sobre a produção e a escuta. 

A música e as brincadeiras também representam um elo que pode 

reforçar todas as áreas do desenvolvimento cógnito na educação infantil a música é 

uma linguagem que se traduz em formas capazes de comunicar sensações, 

sentimentos, e pensamentos, por meio de organização e relacionamento expressivo 
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entre o som e silêncio. Ela fala diretamente aos sentidos e por essa razão esta 

ligada a percepção e vem desempenhando um papel importantíssimo no 

desenvolvimento do ser humano. 

Outra forma de se trabalhar a música são os jogos musicais, que 

podem ser realizados na educação infantil para trabalhar os sons. É apresentado 

pelo pesquisador, compositor e educador francês François Delalande (1979) se 

relaciona às atividades lúdicas infantis proposta por Jean Piaget e propõe três 

dimensões para a música: 1) jogo sensório-motor, ligado à exploração de sons e 

gestos; 2) jogo simbólico, ligado ao valor expressivo da linguagem musical. Nesta 

fase o jogo acompanha a construção do pensamento representativo; 3) jogo com 

regras proposto por Piaget está relacionado com a estruturação da linguagem 

musical. 

 

O ensino de música nas escolas engloba diferentes manifestações 
musicais, sejam elas eruditas, folclóricas, populares, oriundas de 
outras culturas e do cotidiano do aluno. Isto é, a música na escola 
precisa atuar como uma disciplina que proporcione o melhor 
entendimento do que se ouve, pratica e vivencia musicalmente no 
mundo, permitindo um diálogo entre o que é trabalhado na escola e o 
que se ouve fora dela. (ARALDI; FIALHO; DEMORI, 2007, p. 95) 

 

Isto vem reforçar a importância da música, destacando que a mesma 

deve atuar na escola como uma disciplina, isso quer dizer que ela deve ser 

conteúdo obrigatório na escola, e ter todo o procedimento de outra disciplina 

apresenta, como um currículo, um planejamento, a avaliação entre outros aspectos. 

Os autores também ressaltam a interação que deve ter entre o que o aluno aprende 

fora da escola, com aquela informação nova, podendo assim refletir e ampliar sua 

visão de mundo.    
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3.1 A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
PLENO DA CRIANÇA 

 

 

Conforme Saviani (2003), a educação integral do homem 

compreende o período desde o nascimento, com a creche, educação infantil, ensino 

fundamental ao ensino médio, quando o indivíduo chega por volta dos dezessete 

anos. Para ele a música é:  

 

[...] um tipo de arte com imenso potencial educativo já que, a par de 
manifestações estéticas por excelência, explicitamente ela se vincula 
a conhecimentos científicos ligados à física e à matemática além de 
exigir habilidade motora e destreza que a colocam, sem dúvida, 
como um dos recursos mais eficazes na direção de uma educação 
voltada para o objetivo de se atingir o desenvolvimento integral do 
ser humano. (SAVIANI, 2003, p.40). 
 

 
Para Brito (2003) é cantando que as crianças desenvolvem sua 

expressão musical, porém para tanto essa atividade deve ser realizada em um 

ambiente preparado, “com estímulos para o canto, à escuta, à interpretação”. É 

preciso dar às crianças a possibilidade de desenvolver sua expressão, de criar e 

recriar gestos, de imitar e interpretar a canção.   

 
Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na 
formação de cidadãos é necessário que todos tenham a 
oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, 
compositores improvisadores, dentro e fora da sala de aula. 
Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento do ensino e 
promovendo interação com os grupos musicais e artísticos das 
localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se tornem 
ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. 
(BRASIL, 1997, p. 77). 

 

A linguagem musical como parte do processo pedagógico vai além 

de apresentar a música e seus diferentes estilos, e instrumentos, ela desempenha o 

papel de auxiliar o desenvolvimento integral da criança e influenciar positivamente 

seu desenvolvimento social, afetivo e emocional de forma lúdica, além de colaborar 

com a ampliação da percepção e socialização e no desenvolvimento da capacidade 

de concentração e raciocínio desenvolvendo habilidades importantes para sua vida. 
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Desse modo, a partir do momento em que a música é utilizada no 

processo de aprendizagem a criança amplia a possibilidade de apreciação aos 

elementos musicais, de observar e registrar o contexto retratado na canção, na 

interpretação, reconhecendo os diversos sentimentos que a música pode despertar, 

assim como de forma lúdica assimilar conteúdos integrados com a música. 

No processo pedagógico a linguagem musical se torna 

imprescindível na aprendizagem da criança, visto que, por meio dela muitas crianças 

adquirem conhecimentos diversos, “e através de músicas escutadas em seu 

contexto social (família, escola, com o acesso a mídia) esta passa a criar uma 

referência cultural”. (FARIA, 2001) 

A música e as brincadeiras também representam um elo que pode 

reforçar todas as áreas do desenvolvimento cógnito na educação infantil a música é 

uma linguagem que se traduz em formas capazes de comunicar sensações, 

sentimentos, e pensamentos, por meio de organização e relacionamento expressivo 

entre o som e silêncio. Ela fala diretamente aos sentidos e por essa razão esta 

ligada a percepção e vem desempenhando um papel importantíssimo no 

desenvolvimento do ser humano. 

 

A música auxilia na aprendizagem de várias matérias. Ela é 
componente histórico de qualquer época, portanto oferece condição 
de estudos na identificação de questões, comportamentos, fatos e 
contextos de determinada fase da história. Os estudantes podem 
apreciar várias questões sociais e políticas, escutando canções, 
música clássica ou comédias musicais. O professor pode utilizar a 
música em vários segmentos do conhecimento, sempre de forma 
prazerosa, bem como na expressão e comunicação, linguagem 
lógico-matemática, conhecimento científico, saúde e outras. Os 
currículos de ensino devem incentivar a interdisciplinaridade e suas 
várias possibilidades. (CORREIA, 2003, p. 84-85) 

 

Loureiro (2003) considera a importância da educação musical na 

sociedade contemporânea justificada pela função de promover o desenvolvimento 

do ser humano, por meio da conscientização da interdependência entre o corpo e a 

mente, entre a razão e a sensibilidade, entre a ciência e a estética.  

 

Considerar o amplo acesso que se tem à música fora da escola não 
justifica a sua falta no currículo escolar, uma vez que essa música 
chega aos nossos ouvidos sem nenhuma discriminação e 
consciência por parte de quem ouve. Além do mais, é negado ao 
aluno o acesso a uma área do conhecimento que certamente poderá 
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levá-lo a desenvolver o potencial artístico e criador, além de permitir 
que esses desenvolvam uma apreciação musical crítica e consciente. 
Armazenar, memorizar informações, conhecimentos estáticos e 
descontextualizados não são mais situações possíveis nos dias 
atuais. O momento atual requer a valorização da intuição, da 
criatividade e da livre expressão do aluno para encarar e lidar com as 
diversas situações do seu cotidiano seja dentro ou fora do contexto 
escolar. (LOUREIRO, 2003, p.142) 

 

De acordo com Loureiro (2003), encarar a música como uma 

linguagem tão importante quanta outra qualquer, capaz de contribuir para o 

desenvolvimento amplo do indivíduo, é um problema que envolve conhecimento e 

compreensão musical. “É ter a consciência de que a especificidade da música está 

no seu entendimento como linguagem, como um sistema de sinais que pode ser 

vivenciado e compartilhado”. (LOUREIRO, 2003, p. 134)  

 

 

[...] como uma das linguagens que contribui para a formação humana 
das crianças. É preciso que não a [...] descaracterizamos, 
destituindo-a de sua natureza, como muitas vezes ocorre nas IEI [ 
Instituições de Educação Infantil] – por exemplo, a música acaba 
servindo apenas como pretexto para que se utilize da sua letra para 
ensinar algum conteúdo, especialmente linguagem escrita. Da 
mesma maneira, é necessário que seja crítico em relação à utilização 
de músicas padronizadas para dar ordens às crianças ou introduzir 
determinadas atividades. (FARIA E DIAS, 2007, p. 80-81) 

 

 

Para que o educador se utilize da música de forma que a mesma 

possa contribuir com o desenvolvimento global do educando, é necessário ter a 

compreensão do que a música pode proporcionar ao ser humano, principalmente no 

desenvolvimento das crianças. É notório o quanto a música está presente no dia a 

dia das crianças, e podemos perceber a alegria e satisfação que uma criança 

apresenta quando aprende uma música nova, com seus colegas ou professores, a 

música é uma linguagem e forma de expressão riquíssima, que trabalha ludicamente 

estimulando aspectos físicos, emocionais e cognitivos, contribuindo com o 

desenvolvimento pleno da criança. 
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3.2  PROFESSOR COMO MEDIADOR DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Cabe ao educador o trabalho de proporcionar ao educando a quebra 

da apatia, participando de seu processo de construção de forma curiosa, participante 

e ativa.  

Cacione (2014) fala sobre a formação dos professores que saem 

formados da universidade sem saber lidar na sala de aula com a questão da música, 

mesmo sabendo de sua importância. Esse despreparo do professor é pela lacuna 

que o curso de pedagogia deixa por não abordar em seu currículo a relação da 

música com a aprendizagem. Contudo então “cabe ao professor ter essa 

consciência e buscar estudos e especialização nessa área”. 

O professor além, de ser educador e transmissor de conhecimento, 

deve atuar ao mesmo tempo, como mediador. Ou seja, o professor deve se colocar 

como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa forma, o aluno 

aprenda a pensar e questionar, e não mais receba passivamente as informações. O 

docente tem nas mãos a responsabilidade de agir como sujeito em meio ao mundo e 

de ensinar para seus educandos o conhecimento acumulado historicamente, dando-

lhes a oportunidade de também atuarem ativamente na sociedade. 

Saviani (2003) defende uma pedagogia crítico-social dos conteúdos 

na qual professor e alunos se encontram numa relação social específica – que é a 

relação de ensino - com o objetivo de estudar os conhecimentos acumulados 

historicamente, a fim de construir e aprimorar novas elaborações do conhecimento. 

Muitas vezes o que se vê é que a música é utilizada de forma que 

não promove o desenvolvimento integral da criança, pois ela é tratada isolada de 

outros conhecimentos e muitas vezes como um passa tempo, o educador se utiliza 

de músicas postas no mercado popular infantil, sem se preocupar em mostrar outras 

oportunidades com  outros ritmos, melodias e letras, ficando sempre na mesmice.  

Criar, vivenciar, apreciar e interpretar músicas são práticas que 

devem constituir a base das aulas de música. É preciso ter consciência de que, no 

contexto das escolas, a brincadeira e o prazer que podem envolver uma atividade 

dessa natureza são requisitos, muitas vezes, fundamentais para que o professor 

obtenha sucesso na sua proposta educativa. 



 39 

No que se refere especificamente ao trabalho de educação musical, 

lidar com diferentes expressões culturais permite contemplar uma série de objetivos 

fundamentais para o ensino de música nas escolas, como: desenvolver práticas 

integradas com os temas transversais, contemplando a “pluralidade cultural” de 

múltiplos contextos sociais; compreender diferentes expressões culturais. 

É essencial que o professor proporcione aos alunos um contato com 

a música, de modo prazeroso e interessante, além de motivar as descobertas e 

improvisos. É fundamental o papel da escola no estudo da cultura musical, pois nela 

poderão ocorrer as trocas de experiências pessoais, intuitivas e diferenciadas entre 

todos do contexto escolar. 

 
É necessário que o professor esteja atento e permita um tempo no 
seu planejamento para perceber o que é música para o seu aluno, a 
partir de qual repertório ele concebe uma visão musical. Ao abrir 
esse espaço para o aluno, entramos impreterivelmente na questão 
de gosto musical, e nas hierarquias culturalmente impostas sobre é 
“boa música”, e o que é “música ruim”, “sem conteúdo”. Partimos do 
princípio que a música tem sentido a partir da manifestação em que 
ela ocorre, e é só a partir de conhecer e conviver com determinados 
repertórios que podemos fazer escolhas e até mesmo criar o próprio 
gosto musical. (ARALDI; FIALHO; DEMORI, 2007, p. 98) 
 

 

O professor de educação infantil pode utilizar-se da música como 

ferramenta para tornar o ensino mais atrativo, já que esta pode proporcionar as 

crianças momentos especial de prazer e apresenta um caráter lúdico bem 

expressivo. Ela é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, 

equilíbrio, autoestima e autoconhecimento e auxilia a promoção do desenvolvimento 

integral da criança em todos os aspectos, físico, emocional, cognitivo, social, afetivo, 

entre outros.  

Cabe aos educadores ter conhecimento e a sensibilidade de 

perceber as inúmeras possibilidades que cada momento propicia e aproveitá-las o 

máximo possível, fazendo com que todas as atividades sejam pedagógicas e 

enriquecedoras e percebendo no brinquedo, no jogo, no movimento e nas atividades 

corporais momentos significativos de aprendizagem. 
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4. COMO TRABALHAR COM A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Sabemos que a maior parte dos professores nunca participou de um 

curso de formação musical. Também não teve a oportunidade de ter o contato com a 

mesma durante a sua formação como educador. Infelizmente a disciplina de 

Musicalização Infantil, não faz parte das grades curriculares dos cursos de 

Pedagogia. 

Essa falta da inserção da música na universidade como disciplina 

para futuros profissionais da educação provoca posteriormente uma insegurança e a 

falta de conhecimento para o trabalho com a música. Um profissional que acaba de 

se formar no curso de pedagogia ao se deparar com uma sala de aula de educação 

infantil, vai perceber o quanto a música está presente nesse ambiente, seja ela nas 

datas comemorativas, nas brincadeiras e em diversas situações do dia a dia das 

crianças, sendo a mesma parte da rotina escolar. É nessas situações que surge a 

insegurança do profissional que não teve nenhuma preparação em sua formação 

para trabalhar de forma com que a música além de ser prazerosa seja uma 

ferramenta que auxilia no desenvolvimento integral da criança.  

Para que a música participe de forma significativa do processo de 

desenvolvimento das crianças na instituição de educação infantil, é necessário que o 

educador além de perceber e entender a importância da mesma, procure seguir 

algumas sugestões que auxiliem na sua prática. 

 Uma das sugestões para esse processo é apresentada por Broock, 

(2013, p. 160-163) a autora aborda questões relevantes sobre o repertório, o 

conhecer o grupo, saber ouvir, aproveitar as atividades, a comunicação, os elos 

conceituais e a dinamicidade.  

O repertório, para autora esse é um ponto fundamental e de extrema 

importância, o repertório deve ser variado, e o educador deve tomar alguns 

cuidados, como conhecer a música antes de apresentar para as crianças, podemos 

destacar também que ele deve comtemplar obras de música erudita, popular, 

regional, cantigas de roda, rimas, parlendas, que essas obras sejam de diversos 

gêneros, estilos, épocas e culturas.  

Conhecer o grupo, cada grupo apresenta suas particularidades, é 

necessário que o professor conheça a turma com que ele está trabalhando para 
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desenvolver melhor as capacidade de cada criança, conhecendo melhor seus 

educandos o professor pode melhor planejar suas aulas e introduzir a música nos 

diferentes momentos e atividades do dia a dia a fim de atingir um resultado positivo 

com suas ações. 

Saber ouvir, esse é um aspecto muito importante para que o 

aprendizado aconteça, quando a criança percebe que é ouvida ela se torna muito 

mais ativa em seu desenvolvimento, é importante que o professor dê chance para as 

crianças expressar suas ideias, opiniões, experiências e interesses. 

 Parafraseado Broock (2013), aproveitar as atividades, todas as 

atividades devem conter introdução, desenvolvimento e conclusão. A autora destaca 

que é importante que a cada repetição da música a mesma traga um elemento novo, 

de forma simples como mudar o timbre da voz, a intensidade, ou algum movimento 

isso garante a atenção e curiosidade da criança.  

Comunicação, a comunicação é a base da aula, o professor deve se 

comunicar de forma clara garantindo que a atividade proposta está sendo 

compreendida pelos alunos. Elos conceituais, a sugestão dada pela autora é que “as 

atividades se relacionem por meio de elos conceituais ou temáticos”, e que a aula 

seja lúdica, interessante e coerente do início ao fim. Dinamicidade, as aulas com 

música deve ser dinâmica, ágil, descontraída e interessante, para que os alunos não 

se dispersem e aproveite o máximo da atividade proposta. 

Essas são sugestões para o trabalho com a música na educação 

infantil, mas cabe ao educador refletir sobre o que é válido para cada contexto, para 

cada grupo, percebendo as particularidades de cada aluno e as possibilidades.    

 
Quando oferecemos música e um ambiente sonoro em diferentes 
situações, permitimos que bebês e crianças iniciem, intuitivamente, 
seu processo de musicalização. Escutando os diferentes sons de 
brinquedos, dos objetos, do ambiente e do próprio corpo, há 
observação, descoberta e reações, mesmo nos bebês: observe como 
o tipo de música no berçário resulta em tranquilidade ou agitação. é 
ótimo brincar com as crianças sobre o que elas estão ouvindo. 
(UNESCO, 2005, p. 21)  

 
 

A possibilidade de criar aulas atraentes com o uso dos elementos 

musicais fará com que a criança compreenda os conteúdos trabalhados em sala, o 

mundo em que vive, e os fenômenos ocorridos ao seu redor, de forma lúdica e muito 

prazerosa.  
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4.1. BRINCANDO COM A MÚSICA  
 

 

Neste momento apresentaremos algumas possibilidades de 

atividades como a música, como sugestão a serem trabalhadas em sala de aula, 

estimulando a socialização, concentração, memória, disciplina, equilíbrio, percepção 

visual e motora, entre outros elementos musicais, que são importantes para o 

desenvolvimento da criança. 

 

 
A música está bastante ligada ao lúdico e ao brincar. Em todos os 
povos, as crianças brincam com a música. Jogos e brinquedos 
musicais, como as rodas cantadas, são encontrados nos lugares 
aonde houver crianças. (UNESCO, 2005, p. 23) 
 

 

O professor deve planejar sua aula com a participação da música 

em suas ações, e para que isso ocorra ele deve ter em mente as diferentes 

possibilidades de variação como com diferentes atividades, um repertório 

diversificado, os modos de expressão, diferentes metodologias, para que aula seja 

dinâmica e lúdica a fim de motivar os alunos a participarem ativamente da proposta, 

para alcançar futuramente um resultado positivo no desenvolvimento dos 

educandos.  

Para o planejamento dessas aulas há alguns elementos 

interessantes que devem fazer parte desse processo, um desses elementos é o da 

exploração, é importante que o professor deixe seus alunos explorarem seu corpo, 

as possibilidades de movimento, seus limites, explorar os instrumentos se caso for 

utilizado, a voz, seus timbres, entre outros elementos que podem ser utilizados na 

aula.  

Um segundo elemento é o da imitação é importante para o 

aprendizado das crianças que seja desenvolvida atividades onde o foco é imitação, 

ou de gestos, sons, animais. Com atividades de imitação a criança vai ganhando 

confiança para que ela mesma crie músicas, gestos, sons entre outros. Com 

brincadeiras onde a imitação está presente a criança tem possibilidades de 

desenvolver sua percepção visual e auditiva, sua concentração e atenção.  
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Outro elemento é o de improvisação, aqui os alunos podem usar a 

imaginação e criar livremente suas danças, seus sons e músicas. É importante que o 

professor crie estratégias para que essas improvisações aconteçam, elas podem 

partir de um ponto estabelecido pelo professor, como por exemplo, criar sons com o 

próprio corpo, ou só pode usar os instrumentos, ou criar sons com os objetos 

existentes no espaço entre outros, ou desenvolver a atividade de forma livre 

deixando que cada aluno use o recurso que quiser com sua imaginação e 

criatividade.  

A utilização da música deve ser repleta de canções, jogos, danças, 

exercícios de movimento, relaxamento, prática instrumental, improvisação, melodia, 

som, tonalidade, sempre de forma dinâmica e lúdica. 

 
Este trabalho foi desenvolvido além do intuito de ressaltar a 

importância da música para o desenvolvimento da criança, apresentar algumas 

sugestões de brincadeiras que envolvem a música para serem trabalhados no dia a 

dia com as crianças da educação infantil. Algumas dessas sugestões são citadas por 

Brito (2013, p. 146-153), e outras são de brincadeiras que fazem parte da cultura 

brasileira. 
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4.1.1 Mover-se de acordo com o som 

 

Produzir diferentes eventos sonoros (sons curtos, longos, suaves, 

fortes, em blocos, isolados, trêmulos, etc.), pode-se utilizar diversos materiais que 

reproduzem sons para a brincadeira, como instrumentos, assim como objetos 

sonoros do ambiente, como bater madeira da porta, raspar na parede, arrastar 

cadeiras entre outros. Ao ouvir os sons, as crianças devem movimentar-se, reagindo 

como se fossem os sons. 

É importante usar um espaço bem amplo, que permita que as 

crianças se locomovam e usem o corpo com liberdade, chamando a atenção para 

algumas qualidades de movimentos que podem ser realizados e, principalmente, 

valorizando-os como uma busca de integração com os gestos sonoros ouvidos. 

Como por exemplo ao escutar um som muito alto, forte, ou um ritmo musical como o 

rock, a criança deve perceber que seus movimentos devem ser marcantes, 

utilizando mais o corpo, explorando seus gestos. Já ao ouvir sons mais calmos, seus 

movimentos devem acompanhar de forma mais tranquila, movimentos curtos, mais 

junto ao corpo, com leveza nos movimentos. O professor também pode se utilizar de 

músicas com diferentes ritmos para a realização da brincadeira. Depois dos alunos 

terem assimilado a brincadeira o professor pode pedir para que um dos seus alunos 

reproduza um som para que seus colegas se movimentem. Ou que se movimentos 

em duplas, em grupos, e assim diversificando a brincadeira.  

Deve-se estimular o movimento da criança, sem, no entanto, 

estabelecer critérios de certo ou errado, de “faça assim”, o professor deve ensinar a 

brincadeira de forma clara e objetiva para que os alunos consigam compreender a 

proposta da brincadeira e a realizar de acordo com o objetivo. O professor de achar 

necessário dependendo da idade com se está trabalhando pode também participar 

algumas vezes da brincadeira para que os alunos possam compreender com mais 

facilidade a mesma.  

Se os alunos nunca tiveram tido contato com os diferentes, timbre, 

ritmos, entre outros elementos musicais, terá um pouco mais de dificuldade para 

assimilar esses diferentes sons e reagir conforme o esperado. Antes da brincadeira 

o professor pode trabalhar em sala se desejar com essas diferenciações dos sons, 

de forma simples como ao cantar uma música do dia a dia iniciando de forma mais 



 45 

calma e depois mais agitada, cantando baixinho e mais alto, assim os alunos vão 

compreendendo melhor e de forma simples essas diferenciações.  

    Com essa atividade o professor trabalha em seus alunos a 

coordenação motora, os limites do corpo ao se movimentarem, o equilíbrio, a 

percepção auditiva, a concentração, noção de espaço e de tempo, a criatividade 

para realizar seus movimentos, a sensibilidade de ouvir o som que esta sendo 

reproduzido e realizar movimentos de acordo com sua percepção, entre outros 

aspectos de acordo com a evolução da atividade.      

 

FIGURA 1- Dança  

                  
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/cantigas-
roda-pre-escola-590941.shtml 

 

 

4.1.2 O jogo de estátua 

 

Brincar de estátua é um jogo que possibilita a vivência e a 

percepção entre o som e o silêncio. Produzindo sons com os instrumentos, ou com 

trechos de músicas deve ser alternados com períodos de silêncio, as crianças se 

movimentam, reagindo corporalmente aos variados estímulos sonoros ouvidos, e 

quando chega o silêncio elas devem transformam-se em estátuas, isso significa que 

não podem falar e nem se mover, só podem voltar a se mexer quando o som voltar a 

ser escutado.  

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/cantigas-roda-pre-escola-590941.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/cantigas-roda-pre-escola-590941.shtml
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É interessante trabalhar com diferentes exemplos musicais, com 

andamento rápido, moderado, lento, com ritmos que surgiram o galope de cavalos, 

pulos de sapos, o arrastar de cobras, pular em um pé só, e assim por diante 

diversificando a brincadeira.  

Com essa brincadeira o aluno desenvolve a socialização, o 

equilíbrio, a concentração, a criatividade, a coordenação, a atenção, percepção 

sonora e diferenciação entre o som e o silêncio.  

 

FIGURA 2 – Brincadeira de estátua 

 
Fonte: http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-
maravilha.html#axzz3bO3HGvCU 

 

 

4.1.3 A loja de brinquedos de corda 

 

Outra opção de jogo pode ser a loja de brinquedos de corda. Nessa 

brincadeira cada criança deve representar um brinquedo escolhido livremente por 

elas.  

http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-maravilha.html#axzz3bO3HGvCU
http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-maravilha.html#axzz3bO3HGvCU
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Os brinquedos ficam parados até que chega o dono da loja, no caso 

o professor, que usando um instrumento, ou algum objeto de reproduza algum som, 

ele se aproxima de cada criança reproduzindo o som e, então, o brinquedo no caso 

a criança escolhida começa a funcionar. Cada criança-brinquedo movimenta-se 

como o brinquedo escolhido, quando a corda acaba (quer dizer que quando o som 

acaba), o brinquedo para de funcionar. E assim por diante o dono da loja percorre 

todos os brinquedos.  

Para cada brinquedo-criança, o dono da loja pode reproduzir um 

ritmo diferente, mais calmo, agitado, curto, longo, explorando timbres a 

movimentação e a diferenciação entre o som e o silêncio.  

Com essa brincadeira o professor pode trabalhar com seus alunos o 

corpo e seus limites por meio da movimentação que a música proporciona, ensinar 

que há momentos que devemos escutar, aprimorar a percepção auditiva, 

concentração, a motricidade, a criatividade, espontaneidade, socialização e a 

respeitar a sua vez de brincar e de seus colegas.   

 

FIGURA 3 -  Movimento 

 
Fonte: http://academiadancasdomundo.yolasite.com/fatima-mendes.php 

 

Além dessa atividade de percepção auditiva, visual e de 

movimentação o professor pode sugerir que seus alunos registrem a brincadeira por 

meio do desenho, representando o brinquedo escolhido e sua percepção da 

atividade. O professor também pode explorar em um segundo momento esses 

desenhos realizados pelos alunos para ampliar a percepção de como foi a atividade 

musical. 

http://academiadancasdomundo.yolasite.com/fatima-mendes.php
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 Depois dos desenhos prontos, os alunos podem se sentar em roda, 

e o professor deve mostrar cada desenho, e explorar junto aos alunos as 

características do desenho e tentarem adivinhar, qual amigo é esse representado, 

que brinquedo ele escolheu para participar da brincadeira, e assim todos os alunos 

terão a oportunidade de conhecer o desenho do amigo e ampliar sua percepção da 

brincadeira, encontrando semelhanças, aprendendo a respeitar a visão do outro e 

compartilhar a experiência vivida. Essa segunda etapa da atividade deve ser feita de 

forma lúdica, que leve os alunos a participarem, sem sentirem envergonhados de 

mostrar seu desenho e garantir o respeito entre os mesmos com as produções 

artísticas.  

Com essa segunda atividade o professor pode ainda trabalhar com a 

socialização, o desenvolvimento da fala, a coordenação motora fina, a apreciação ao 

desenho, a linguagem oral, e escrita por meio da representação, a orientação 

espacial e temporal. E perceber qual foi a percepção dos alunos sobre a atividade, 

se gostaram, que ritmo mais agradou, o aluno e a turma no geral e assim por diante.  

 

 

4.1.4 O jogo dos animais 

 

Nesse jogo as crianças brincam se movimentando e imitando 

diversos animais, acompanhadas por sons que também podem ser pesquisados por 

elas. Pulos de sapos, trotar de cavalos, arrastar de cobras, voou de pássaros, saltos 

de cangurus, movimentos de macacos, tartarugas, elefantes entre outros animais.   

 

FIGURA 4 - Jogo dos animais 
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                     Fonte: http://www.escolagirassol.com.br/atividade.cfm?atividade=829 

 

Essa atividade contribui com a coordenação motora, equilíbrio, 

concentração, atenção, percepção auditiva, percepção visual, socialização, memória 

e conhecer os animais e seus respectivos sons e movimentos.  

 

 

4.1.5 Jogos de improvisação 

 

Improvisar é um dos modos de realização musical, ao lado da 

interpretação e da composição. Presente em todas as culturas musicais, a 

improvisação está intimamente ligada à tradição musical oral, que independe da 

notação e tem como meta a comunicação imediata.  

Os objetivos desses jogos segundo educadora argentina Violeta H. 

de Gainza, é de permitir que ocorra uma descarga por meio da ação, manipulação, 

expressão, comunicação, nos níveis corporal, afetivo, mental e social e que o 

improvisador: 

 Incorpore e metabolize sensações, experiências, 

conhecimentos; 

 Desenvolva hábitos, habilidades, memória, imaginação, 

capacidade de observação e imitação; 

http://www.escolagirassol.com.br/atividade.cfm?atividade=829
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 Adquira sensibilidade, consciência, segurança e confiança em si 

mesmo e em suas possibilidades. 

  Os jogos de improvisação constituem um dos principais condutores 

do processo pedagógico-musical na etapa da educação infantil. Por meio dos jogos 

de improvisação, as crianças se expressam musicalmente e dão aos educadores a 

oportunidade de observar e analisar como elas ouvem e percebem, como se 

relacionam com os materiais sonoros, se criam melodias, se mantêm um pulso 

regular, se exploram diferentes níveis de intensidade do som entre outros.  

 

FIGURA 5 – Improvisações  

 

 
                          Fonte: http://esconderijosapeca.com.br/noticias/detalhes/56  
 
 

Esses jogos podem ser desenvolvidos com diversos materiais, como 

instrumentos confeccionados pelas crianças, os materiais que possam produzir 

sons, os sons do corpo da voz entre outros.  

A improvisação musical das crianças é seu modo de brincar e de 

comunicar-se musicalmente, traduzindo em sons seus gestos, sentidos, sensações e 

pensamentos, simbolizando e sonorizando, explorando e experimentando, fazendo 

música, história, faz-de-conta, etc.. 

 

http://esconderijosapeca.com.br/noticias/detalhes/56
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4.1.6 Sonorização de histórias 

 

A história está presente no cotidiano das crianças, principalmente na 

educação infantil. Ouvindo e depois criando histórias, elas estimulam sua 

capacidade inventiva, desenvolvem o contato e a vivência com a linguagem oral e 

ampliam recursos que incluem o vocabulário, as entonações expressivas, as 

articulações, estimula a percepção auditiva, improvisar, desenvolver a atenção, 

desperta a criatividade, enfim, a musicalidade própria da fala. 

Na sonorização de história, pode se trabalhar com histórias onde os 

alunos fazem sua sonorização, como bater na porta, fechar a porta, o som de algum 

animal entre outros vários recursos podem ser utilizados para a sonorização de uma 

história. Outra possibilidade para representar os momentos da história é a voz, como 

gritos e sussurros, assim como as expressões sonoras corporais, como palmas, 

assobios, estalos de dedos, batidas de pés, etc. 

Exemplo: O sítio da vovó Guida 

Vovó Guida vivia num sítio. Ela achava  tudo ali muito silencioso  e 

monótono. Não havia muitos animais. Ouviam-se apenas o gorjeio dos passarinhos. 

(*) e o barulho das águas do riacho (*). Às vezes ouvia-se também o barulho do 

vento nas árvores (*). Tudo era muito tranquilo. 

 Guida, incomodada com aquela monotonia, resolveu comprar 

alguns animais. Comprou um boi que fazia (*), um cavalo (*), um carneiro (*), um 

cachorro(*), galos e galinhas (*), patinhos(*) e porquinhos (*). E foi aquela alegria. 

Daí por diante vovó Guida viveu feliz em seu sítio e todos os dias ela 

podia ouvir o alegre barulho da sua bicharada. 

A sonorização de uma história consiste no relato de uma história, 

cuja finalidade é ressaltar os elementos sonoros que a constituem, representando-os 

através de sons. A sonorização pode ser trabalhada a partir da narração de uma 

história realizada pelo professor. Esta narração deve ser lenta, pausada, bem 

articulada e com interpretação. Em seguida, as crianças são convidadas a escutá-la 

novamente, intervindo sempre que considerarem oportuno realizar sonoridade. É 

importante destacar que a narrativa não deve ser muito longa e que possa ser 

adaptada facilmente à exploração sonora.  
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FIGURA 6 - Músicas 

 

 

                            
Fonte: http://www.dactreinamentos.com.br/cursos/ver/19/contacao-de-
historias-na-educacao-infantil  

 

A sonorização de histórias é um recurso que pode ser utilizado de 

forma preliminar no aprendizado da leitura e escrita musical. As histórias infantis 

contêm um abundante material para as aulas de Música, além de estimularem o 

prazer da leitura.  

 

 

4.1.7 Dança da cadeira 

 

Nessa brincadeira os alunos devem ficar em pé rodando e dançando 

em volta de uma fila, ou um círculo de cadeiras em quanto à música está tocando. 

Quando a música parar, todos têm que sentar em uma cadeira, o aluno que não 

conseguir se sentar fica fora da brincadeira torcendo pelos amigos. E assim 

sucessivamente até que restem dois participantes e apenas uma cadeira.  A 

quantidade de cadeira deve ser sempre um número menor do que a quantidade de 

pessoas.   

http://www.dactreinamentos.com.br/cursos/ver/19/contacao-de-historias-na-educacao-infantil
http://www.dactreinamentos.com.br/cursos/ver/19/contacao-de-historias-na-educacao-infantil
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Com essa brincadeira inicialmente simples o professor pode explorar 

muitos elementos musicais como inicialmente o som e o silêncio, a concentração, o 

movimento, a percepção visual e auditiva, a agilidade, a coordenação motora, o 

equilíbrio, a socialização entre outros elementos. 

 

FIGURA 7- Dança da cadeira 

 
 
 

 
Fonte: http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-
maravilha.html#axzz3bO3HGvCU 

  

A brincadeira pode ser modificada de acordo com a compreensão da 

brincadeira, é interessante que sempre que o professor propor a brincadeira para as 

crianças que ele traga uma novidade para a mesma, dessa forma sempre irá 

despertar a curiosidade, o interesse e atenção das crianças. 

Uma dessas sugestões que podem ser realizada com a brincadeira, 

é de pedir para as crianças além de rodar em volta das cadeiras elas dancem 

conforme o ritmo da música, se a música for mais lenta, elas devem se movimentar 

de forma que acompanhe a música, ou mais agitada, as crianças podem dançar com 

movimentos mais expansivos. Também o professor pode-se utilizar de uma música 

que fala de animais, e os animais que são citados na música devem ser imitados 

pelos participantes da brincadeira, ou que eles pulem em um pé só, e assim por 

http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-maravilha.html#axzz3bO3HGvCU
http://www.cantandodegallo.com/2013/09/6-anos-da-laura-menina-maravilha.html#axzz3bO3HGvCU
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diante o professor pode ir sugerindo a realização de algumas ações durante a 

brincadeira. 

Essas propostas deixam a brincadeira interessante e exige mais dos 

alunos a medida com que a brincadeira se modifica.  

 

 

4.1.8 Dança com objetos  

 

Essa brincadeira proporciona uma liberdade para criar formas de se 

brincar. Ela pode ser realizada em pares ou em grupos, deve ser entregue aos 

participantes da brincadeira um objeto que eles devem colocar em alguma parte do 

corpo, como na testa, na barriga, nas costas, na perna apoiada no outro participante. 

Ao começar a música, os pares ou grupos devem dançar e ao mesmo tempo 

procurar evitar que esse objeto caia. É proibido usar as mãos para segurar o objeto 

e manter o equilíbrio. Se o objeto cair no chão, a dupla ou grupo é desclassificado.  

A música deve prosseguir até que só reste um par ou grupo com o 

objeto. O professor pode variar o estilo musical para que os alunos dancem 

conforme a música, ou intercalar momentos de sons para dançar e momentos de 

silêncio para parar de dançar, dificultando assim a execução e exigindo muita 

concentração e equilíbrio dos mesmos. 

 

FIGURA 8 – Dança com objetos 
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                     Fonte:http://www.sebcoc.com.br/sartre/imprensa/monet-vilas/danca-da-laranja 

mexe-com-alunos-da-educacao-infantil  

 

Essa atividade contribui no desenvolvimento motor das crianças, 

como o equilíbrio, o movimento, também exige muita concentração, percepção de 

espaço, autocontrole, comunicação, criatividade, estimula a percepção auditiva e 

motiva de forma natural à utilização de estratégias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebcoc.com.br/sartre/imprensa/monet-vilas/danca-da-laranja%20mexe-com-alunos-da-educacao-infantil
http://www.sebcoc.com.br/sartre/imprensa/monet-vilas/danca-da-laranja%20mexe-com-alunos-da-educacao-infantil
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa bibliográfica teve como objetivo verificar quais as 

contribuições da música no processo de desenvolvimento dos alunos da educação 

infantil. Por meio da pesquisa foi possível observar os benefícios trazidos pelo 

contato da criança com essa linguagem musical, que proporciona uma contribuição 

significativa para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo. Entre os 

aspectos observados que a música vem proporcionar as crianças é uso da memória, 

do raciocínio, concentração, emoção, expressividade, movimento corporal, interação 

da criança com o meio, a comunicação entre outras.   

Entre as contribuições que a pesquisa proporciona é uma 

compreensão de como a música contribui na formação e desenvolvimento da 

criança e como a mesma pode ser utilizada como uma ferramenta que contribui para 

o ensino-aprendizagem em vários aspectos, e estimula o desenvolvimento motor das 

crianças, como o equilíbrio, o movimento, também exige muita concentração, 

percepção de espaço, autocontrole, comunicação, criatividade, estimula a percepção 

auditiva, entre outros aspectos emocionais e cognitivos.  

Uma segunda contribuição que esse trabalho traz é a 

desmistificação de que é necessário ser professor de música para se trabalhar com 

a mesma no cotidiano da educação infantil, com esse estudo, podemos perceber 

que há diversas maneiras de trabalhar com a música. 

Com os estudos realizados nas fontes bibliográficas e a partir da 

entrevista com a professora Cleusa dos Santos Cacione, referente ao 

desenvolvimento infantil e a participação da música na vida dos seres humanos 

desde a antiguidade até os dias atuais, confirmou que a música pode sim ser um 

recurso facilitador no processo educacional, que estimula e desenvolve diversos 

aspectos para o desenvolvimento integral da criança. 

Por meio desse trabalho compreendo que a música proporciona o 

desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos alunos, em especial das 

crianças, que é nosso objeto de pesquisa, pois trabalha com todos os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento motor e cognitivo, assim como também 

proporciona um ambiente mais agradável e lúdico. Dessa maneira, é muito 

importante que os professores despertem a conscientização para a utilização da 

música no ambiente escolar, tendo conhecimento das diversas possibilidades de 
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atividades que podem trabalhar a música na educação infantil. A música 

desempenha um papel de grande importância na educação Infantil, embora ela 

ainda encontre diversas dificuldades.  

A defesa que faço sobre a inserção da música na instituição de 

educação infantil, não com o intuito de formar futuros músicos, mas para que a 

escola possa ser um espaço que venha trabalhar com essa rica linguagem, 

proporcionando um desenvolvimento integral da criança contribuindo para sua 

formação.   

Concluo esta pesquisa destacando que é preciso debater a 

formação do professor em relação ao uso da música na educação infantil, já que 

muitas escolas ainda trabalham com a música de forma equivocadas e outras nem a 

comtemplam. Uma opção para melhorar essa relação da música na escola de 

educação infantil, seria inseri-la na grade curricular dos cursos de graduação de 

pedagogia.  Com isso os profissionais da área sairiam melhor preparados para que 

em sua prática pedagógica possa comtemplar a música como um elemento 

pedagógico importante que venha a colaborar com o trabalho e o desenvolvimento 

da criança.   

O presente trabalho alcançou os objetivos que se propôs, que se 

divide em estudar a importância da música para o desenvolvimento da criança no 

espaço da instituição de educação infantil, e apresentar sugestões de como a 

mesma pode ser trabalhada no cotidiano da escola, contribuindo para a formação 

integral das crianças.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1-  A importância da música para a infância de 0 a 5 anos para o 

desenvolvimento da criança? 

 

2-  Como o professor regente, pode trabalhar com a música na educação 

infantil, dando continuidade com o trabalho executado pelo professor específico? 

 

3-   O que a música produz no ser humano? 

 

4-  Como que a educação musical deveria acontecer para as crianças na 

escola? 

 

5- Relação da música com o desenvolvimento afetivo e social? 

 

6- Qual é o principal papel da musicalização? 

 

Entrevista  

Tema: A influência da música para o desenvolvimento humano, 

especificamente para a criança. 

Entrevista realizada com a professora: Cleusa Erilene dos Santos 

Cacione. Diretora de Planejamento e Apoio Técnico 

PROEX/UEL.  

Cleusa Cacione possui graduação em Música-habilitação: Piano 

pela Faculdade de Música Mãe de Deus (1976); graduação em Letras Anglo 

Portuguesa - habilitação licenciatura pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

de Arapongas (1974) e mestrado em Educação pela Universidade Estadual de 

Londrina (2004). Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual de 

Londrina. É líder do Grupo de Pesquisa Educação Musical e Movimentos Sociais. 

Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Educação Musical, atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação musical, música, educação, 

avaliação e formação do educador musical. 

A professora Cleusa dos Santos Cacione, do Departamento de 

Música e Teatro (MUT) do CECA, atua como coordenadora adjunta do Plano 

Nacional de Formação de Professores (PARFOR).  
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Como dito antes o tema tratado na entrevista é sobre a influência da 

música para o desenvolvimento humano, e a primeira questão a ser discutida foi 

sobre o papel da música dentro dos estudos da neurociência, que tem mostrado que 

os estímulos humanos estão ligados á música, um dos motivos da mesma ser 

importante em nossa vida. Cleusa cita as diversas funções que a música produz no 

ser humano, como quando escutamos uma música, se ativa funções do cérebro, 

como a audição que escuta e entende o som, a visão quando se lê partitura, a 

motora quando se toca ou dança e também as funções cognitivas, usadas para 

interpretar e sentir a música. 

Outra abordagem tratada é que a música está presente em 

muitos momentos da nossa vida, podendo nos remeter a lembranças e sentimentos, 

por tal importância e por ela esta muito presente como já dito, relatei a minha 

dificuldade de trabalhar a música com meus alunos de educação infantil, e que a 

meu ver deveria se ter um professor diferenciado para trabalhar especificamente tal 

questão, e que o professor regente deveria dar continuidade ao trabalho realizado 

pelo professor específico. Porém na visão da entrevistada o ideal é que quem deve 

trabalhar com a música é o professor regente, e que o mesmo deve buscar meios 

para que se concretize essa integração da música na sala de aula. 

Outra observação destacada é de que os professores saem 

formados da universidade sem saber lidar na sala de aula com a questão da música, 

mesmo sabendo de sua importância. Esse despreparo do professor é pela lacuna 

que o curso de pedagogia deixa por não abordar em seu currículo a relação da 

música com a aprendizagem. Contudo então cabe ao professor ter essa consciência 

e buscar estudos e especialização nessa área.  

O educador pode utilizar uma grande variedade de atividades que 

envolva a música, como cantarem canções em aula, bater ritmos, movimentar-se, 

dançar, balançar partes do corpo ao som de uma música, ouvir vários tipos de 

melodias e ritmos, manusear instrumentos musicais, reconhecer canções, aprender 

e criar histórias musicais, inventar músicas, construir instrumentos, entre outras. A 

entrevistada conclui nos dizendo que você não precisa necessariamente saber tocar 

um instrumento, conhecer partituras para trabalhar com a música em sala de aula, te 

outras maneiras de fazê-la como já foram colocadas acima, atividades que chamam 

a atenção das crianças, e nelas ajuda desenvolver a linguagem, o emocional, o 

motor, o cognitivo, a afetividade entre outras áreas. 
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A professora Cleusa nos da um exemplo de um trabalho que vem 

sendo realizado a alguns anos na nossa cidade. O Projeto “Um canto em cada 

canto” que tem uma parceria com a Secretaria de Educação, que iniciou suas 

atividades no ano de 2002 em seis escolas municipais e desde então vem fazendo a 

diferença na vida das crianças atendidas pelo projeto. Em 2014, em sua 13ª edição, 

o Projeto acontece em 11 escolas municipais, pertencentes a diferentes regiões de 

Londrina. 

 Planejado com o intuito de funcionar como um projeto-piloto para 

tentar implantar a educação musical através do canto coletivo em escolas públicas 

do Município, o Projeto tem alcançado êxito em sua atuação, destacando-se por sua 

metodologia e sua abrangência no processo de formação geral das crianças. 

O canto em grupo vem contribuindo para uma maior socialização 

dos alunos, modificando seu comportamento e elevando sua autoestima, permitindo 

que interajam positivamente na própria comunidade em que vivem. As crianças 

começam a ter consciência da sua importância e da responsabilidade dentro do 

próprio grupo, submetendo-se a uma direção sem perda da personalidade. 

 O contato com a música tem permitido a vivência dos parâmetros 

musicais estimulando uma série de comportamentos, tais como: disciplina no ouvir, 

facilidade de expressão dos sentimentos, habilidade motora, domínio próprio, 

criatividade, autoestima, atenção, concentração, socialização, e ainda serve de guia 

de integração entre as outras áreas do currículo escolar. 

E para finalizar discutimos sobre a música ser um auxílio pedagógico 

em sala de aula para a compreensão de outro conhecimento, quer dizer que a 

música pode propor uma interdisciplinaridade. Nesse ponto coloquei que pouco eu 

via essa relação da interdisciplinaridade, principalmente na educação infantil que é o 

meu foco de trabalho e estudo, que muitas vezes o que se vê é que a música é 

utilizada de forma que não promove o desenvolvimento integral da criança, pois ela 

é tratada isolada de outros conhecimentos e muitas vezes como um passa tempo, o 

educador se utiliza de músicas postas no mercado popular infantil, sem se preocupar 

em mostrar outras oportunidades com outros ritmos, melodias e letras, ficando 

sempre na mesmice.  

Em minha opinião depois de todos os assuntos discutidos, o começo 

para uma mudança que segundo Cacione já vendo sendo realizado, seria em 
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primeiro lugar a conscientização dos professores a respeito da importância da 

música no desenvolvimento da criança, e em segundo lugar a preocupação com sua 

falta de formação na área e assim então procurar um capacitação, aprendendo 

ensinar e a trabalhar com a música em sala de aula de maneira que venha 

acrescentar a todos.    

 

 


