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O Brasil já tem uma forma geográfica de um 

coração. Todo brasileiro tem esse coração: a 

música vai de uma alma à outra, os pássaros 

conversam pela música. Eles têm coração. 

Tudo que se sente na vida se sente no coração. 

(Villa-Lobos - João Pessoa, 1951). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta como objeto de estudo o sentido dado pelos 

professores às atividades com o uso da música na educação infantil, sabendo-se que estas 

atividades escolares com a música fazem, atualmente, parte do currículo escolar, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 11. 769/08, posto que a mesma estabeleça 

como sendo obrigatório o trabalho com a música na Educação de maneira geral. A fim de 

entender melhor como se daria este trabalho com as crianças dentro das instituições escolares, 

assim fora realizada entrevistas utilizando-se como meio de instrumento a vídeogravação. 

Para este processo foram selecionados um professor e uma professora, ambos atuantes em 

uma escola de Educação Infantil da rede pública do município de Graça/CE escolhidos para 

este fim. Posteriormente foram avaliadas as suas experiências em sala confrontando-se às 

respostas obtidas nas respectivas perguntas e o método pedagógico aplicado por cada 

professor em questão. Conforme os dados obtidos ao longo da pesquisa, os resultados 

apresentados indicaram que ainda pouco se sabe quanto à integração do uso da música e sua 

importância. Constatou-se que, o uso da música se faz de suma importância no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, podendo sim ser utilizado como meio 

pedagógico favorável e prazeroso quanto recurso metodológico, posto que, possibilite às 

crianças expressarem seus sentimentos e emoções; liberar sensações e energias favorecendo e 

facilitando a aprendizagem e seu conhecimento cultural.  

PALAVRAS-CHAVES: Música e Sentido. Educação Infantil. Ensino-Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents an object of study the meaning given by teachers to the 

activities with the use of music in early childhood education, knowing that these school 

activities with music are currently part of the school curriculum, according to the Law of 

Guidelines and Foundations of Education 11. 769/08, since the same set as mandatory work 

with music education in general. In order to understand better how this would work with 

children within schools, so interviews carried out using the instrument as a means of video 

recording. For this process we selected a teacher and a teacher, both working in a school for 

Early Childhood Education of the public in the municipality of Grace / CE chosen for this 

purpose. Later evaluated their experiences in the classroom confronting the answers on their 

questions and teaching method applied by each teacher involved. According to the data 

obtained during the research, the results indicated that little is known about the integration of 

the use of music and its importance. It was found that the use of music becomes of paramount 

importance in the development and learning of children, but may be used as a pedagogical 

means favorable and pleasurable as methodological resource since, enables children to 

express their feelings and emotions, sensations release and energy promoting and facilitating 

learning and their cultural knowledge. 

 

KEYWORDS: Music and Meaning. Early Childhood Education. Teaching and Learning. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo surgiu pela necessidade e curiosidade de se trabalhar com a música 

junto às crianças da educação infantil, tendo como suporte a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 11.769 aprovada em agosto de 2008 e publicada no Diário Oficial da União, 

apelidada de “Lei da Música”, a qual estabelece como obrigatório o ensino de música para a 

educação básica (a Educação Infantil e o Ensino Fundamental). Porém, três anos depois, 

terminado o prazo de adaptação, durante o qual as escolas deveriam preparar-se para 

implantar a música em seus currículos, ainda pairam muitas dúvidas e pouco tem sido feito 

para a real efetivação da disciplina dentro das instituições escolares. (SEGURA, apud, 

REVISTA LEYA NA ESCOLA, 2012). 

Outro fator relevante é que desde os primórdios da civilização humana a música 

se faz presente e independente de época, cultura ou civilização, a mesma age sobre o ser 

humano considerando-se as suas características sócio-emotivas e simbólicas – alegria, 

tristeza, saudade, enfim, inúmeros sentimentos são expressos através da música. Portanto, a 

música tende a acompanhar a evolução humana. Nesse sentido viu-se a necessidade de levar 

ao professor  de educação infantil uma reflexão acerca do relevante papel do ensino através de 

atividades musicais durante a infância. Acredita-se, portanto que, a educação musical deva ter 

um lugar próprio no currículo escolar conforme sugere a citada lei. Neste tocante essa 

pesquisa tem como tema: O sentido dado pelos professores às atividades com música na 

Educação Infantil. 

Acredita-se, pois que a educação musical não poderia estar dissociada das práticas 

cotidianas das crianças, uma vez que atividades musicais que envolvem o canto, a dança, o 

movimento e a improvisação já fazem parte do ambiente das crianças (BRITO, 2010, p. 144).  

De acordo com as educadoras musicais Hentschke e Del Ben (2003), as funções 

da música no contexto escolar são os seguintes: 

 

 [...] auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão 

e criação de práticas músicos – culturais como parte da construção de sua cidadania. 

O objetivo primeiro da educação musical é facilitar o acesso à multiplicidade de 

manifestações musicais da nossa cultura, bem como possibilitar a compreensão de 

manifestações musicais de culturas mais distantes. Além disso, o trabalho com 

música envolve a construção de identidades culturais de nossas crianças, 

adolescentes e jovens e o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Nesse 

sentido, é importante que a educação musical escolar, seja ela ministrada pelo 

professor unidocente ou pelo professor de artes e/ou música, tenha como propósito 

expandir o universo musical do aluno, isto é proporcionar-lhe a vivência de 
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manifestações musicais de diversos grupos sociais e culturais e de diferentes gêneros 

dentro da nossa própria cultura. (JOLY, 2003, p. 18, apud Hentschke e Del Ben). 

                                           

Dessa forma faz-se necessário que o professor compreenda o papel da música 

como instrumento que contribui para o desenvolvimento integral da criança. Com isto, os 

professores têm que manterem-se atentos aos interesses e às necessidades das mesmas, para 

que elas venham a ter prazer pelas atividades propostas.  

Segundo as ideias de Gobbi (2010), o qual afirma que: 

 

As crianças pequenas realizam pesquisas sonoras, são verdadeiros cientistas dos 

sons, porque em busca de sua identidade e de identificar o ambiente onde vive, 

utilizam os sons com suas propriedades: altura, duração, intensidade e timbre nas 

experimentações dos sons por intermédio, de suas brincadeiras, cantarola, assobia, 

balbucios, risos, batendo com os objetos, arrastando, gritando, emitindo os mais 

diferenciados sons em seus processos investigativos. (Gobbi, 2010, p. 18). 

  

Com base na minha experiência como professora do Município de Graça, por 

conviver de perto com algumas crianças na escola e observar outras em determinados 

ambientes foi possível notar o quanto a música está presente em suas vidas. Tal observação 

me despertou o interesse e a curiosidade em saber quais as contribuições que a música traria 

ao desenvolvimento das mesmas. Igualmente, despertou-me a curiosidade em saber como os 

professores de educação infantil utilizam a música quanto instrumento relevante para a 

aprendizagem das crianças. Outro ponto importante fora o fato de notar que as crianças 

gostam de ouvir diferentes sons, sejam eles do cotidiano ou de outros ambientes. Elas 

costumam descobrir fontes sonoras surpreendentes ao bater palmas, sacudir ou empurrar 

objetos, assim como quando utilizam instrumentos sonoros simples, desse modo, pude 

constatar que cantar com as crianças deve ser mais uma de nossas metas a fim de contribuir 

com o desenvolvimento das mesmas.  

De acordo com Diniz e Ben, (2006), a realização de trabalhos com a música ajuda 

a melhorar a sensibilidade, a memória e a concentração das crianças, elas se envolvem e 

aprofundam seus conhecimentos de uma forma mais prazerosa, portanto o ensino auxiliado 

pela música torna-se de suma importância em qualquer nível da educação.  

“Um povo que sabe cantar está a um passo da felicidade. É preciso ensinar o 

mundo inteiro a cantar”, afirma Lobos (2010, p. 34).  O mesmo autor ainda relata que se faz 

importante que pais e escola promovam momentos de educação musical e apresentem às 

crianças músicas construtivas, pois as boas músicas fazem bem ao ouvido e ao coração 

contribuindo assim para o crescimento de um ser humano mais justo e solidário capaz de 

enxergar melhor o mundo que o cerca. Pensando assim a música faz com que a criança 
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aprenda novos conceitos adquirindo diferentes habilidades, podendo estimular áreas do 

cérebro que irão beneficiar o desenvolvimento da língua oral e escrita, além do raciocínio 

lógico. 

Ao falarmos de ritmo Weigel (1988, p. 42), nos diz que em tudo que nos rodeiam 

há um ritmo, desde os momentos das folhas que caem, indo-se aos impulsos naturais 

encontra-se uma associação de valores musicais. Sendo assim, é visível que o ritmo tenha 

uma função importante na formação do equilíbrio nervoso por motivos dessa expressão 

musical ser ativa quanto aos aspectos de ouvir, tocar, dançar, assobiar e cantar. O trabalho 

com a melodia também oferece uma movimentação fazendo-se um acompanhamento com 

gestos como mexer o corpo, bater o pé, as mãos, ou seja, muitas outras oportunidades para 

aprimorar o corpo e a coordenação da criança. 

Diante desse estudo pode se contemplar o forte poder que tem a música na vida da 

criança. O trabalho com a música fortalece e move sentimentos, amplia as relações entre o 

espaço natural ou construído, bem como auxilia na expressão corporal da criança, podendo 

também levá-la a partilhar habilidades e sentimentos de afetividade favorecendo assim a um 

trabalho de reciprocidade e interação. 

Mesmo muito pequenas as crianças têm a capacidade de aprender várias músicas e 

chegam à escola levando consigo o que aprenderam em casa. Desse modo, cabe ao professor 

procurar conhecer os tipos de músicas envolvidas no meio social das crianças, bem como as 

representações utilizadas por elas, observando os objetos da educação para a compreensão da 

cultura musical e buscando encontrar a ideia-chave que sirva para que as mesmas estabeleçam 

correspondências com outros conhecimentos e com sua própria vida. (SWANWICK, 2010). 

A linguagem musical está presente em todos os momentos da vida e atua como 

um elo entre as gerações de uma mesma família e entre membros da comunidade, portanto ela 

deve ser considerada como forte vínculo para criar situações onde as crianças tornam-se 

sensíveis e felizes.  

 

A ciência explica: a música exerce uma importante influência sobre a subjetividade, 

os desejos e comportamentos humanos. Mesmo na sua forma mais simples, provoca 

sensações, estado de ânimo, emoções e até estado alterado de consciência, podendo 

proporcionar relaxamento ou excitação. (SPRINGSTEEN, apud REVISTA PENSE 

2010, p. 16).  

 

Nota-se que os professores de Educação Infantil muitas vezes utilizam a música 

somente como forma de passar o tempo e não como atividade capaz de ajudar no 



12 
 

 

desenvolvimento integral das crianças. Provavelmente o processo se dê por esta forma devido 

à falta de uma boa formação ou por não ser ainda explorado de modo mais objetivo. 

 

Embora os professores tenham formação suficiente para discernir sobre o que é 

adequada à formação das crianças no que se refere à música, essa capacidade fica 

subestimada. As atividades musicais são aprendidas e multiplicadas 

tradicionalmente sem a devida reflexão sobre seus reais objetivos. (CRAIDY, 2001, 

p. 134). 

 

Neste sentido vê-se a necessidade de que os professores tenham conhecimentos 

específicos a respeito de atividades que envolvam a música, sem tratá-la como uma 

experiência sem significados.  

Sendo assim, espera-se com esse trabalho contribuir de forma efetiva na prática 

pedagógica dos professores, bem como conscientizá-los sobre o sentido dado à música ao 

propor atividades para as crianças, levando em conta que a música deve ser promovida como 

prática social e não somente como instrumento mecânico de aprendizagem. Esta prática social 

deve considerar a interação do homem com a história, o meio e a realidade em que vive 

promovendo sua integral transformação. 

Posto que, pode-se observar que a música exerce forte atração sobre os seres 

humanos, independentemente do seu papel dentro da sociedade fazendo com que nos 

relacionemos com ela mesma de forma inconsciente, pois muitas vezes nos familiarizamos 

com determinada melodia, isso quando a ouvimos ou cantarolando uma pequena parte dos 

acordes.  

No que concerne às crianças, ao interagir ou brincar com o universo sonoro, 

acabam descobrindo uma forma mágica e diferente de se fazer música. De acordo com Joly 

(2003) temos a seguinte afirmação: 

 

A criança, por meio da brincadeira relaciona-se com o mundo que descobre a cada 

dia e é dessa forma que faz música: brincando. Sempre receptiva e curiosa ela 

pesquisa materiais sonoros inventa melodias e ouvi com prazer a música de 

diferentes povos e lugares. (p.116). 

   

A criança por meio das brincadeiras de explorar os objetos sonoros que estão ao 

seu alcance, experimentar as possibilidades da sua voz e imitar o que ouvi começa a 

categorizar e a dar significado aos sons que antes estavam isolados, a organizá-los de forma 

que comecem a fazer sentido para ela. Observando essa experiência como também a 

importância que pode proporcionar para a criança Maffioletti (2001, p. 130), afirma que: “É 

isso que fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura [...]”. 
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Concluímos que através desse contado o ser humano desenvolve uma identidade sobre a 

música que está ao seu redor. 

Conforme Smole (2000, p. 13) “brincar é tão importante e sério para a criança 

como trabalhar é para o adulto”. Isso faz com que entendamos o porquê das crianças se 

identificarem tanto com as brincadeiras demonstrando a dedicação, o prazer e a alegria que 

sentem ao brincar. É por isso que brincar é a melhor forma da criança aprender, porque 

quando brinca se diverte e concentra maior atenção para aquilo que faz. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) 

revela: 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a 

interiorização de determinados modelos de adultos, no âmbito de grupos sociais 

diversos. ( RCNEI, 1998, p. 27). 

 

De acordo com o supracitado referencial podemos perceber o quanto se faz 

necessário aos professores de Educação Infantil adquirir a consciência quanto à importância 

das brincadeiras no desenvolvimento das crianças, uma vez que, ao brincar ela amplia sua 

capacidade de compreensão explorando as coisas e os objetos a todo instante, como também a 

si mesma quanto ser social.  

Brincar é uma atividade contínua na infância e que faz a criança sentir-se muito 

feliz, portanto, é essencial que os educadores oportunizem momentos de brincadeiras com as 

crianças para que as mesmas possam perceber o espaço que a cerca e de como pode explorá-

lo. Para Ayres (2008), somente a competência do professor, traduzida num eficiente 

desempenho em sala de aula é que poderá mudar as coisas neste país. A despeito de todas as 

dificuldades ainda é a escola, e no período de escolarização, o lugar apropriado e a época 

áurea em que podemos incutir em nossos alunos valores, princípios e conhecimentos que 

ficarão enraizados neles pelo resto de suas vidas. 

Segundo a educadora Hentschke (1995), a presença da educação musical nas 

escolas é de grande relevância para que o desenvolvimento e o conhecimento da criança 

aconteçam, e destaca algumas razões que justificam:  

 

Entre elas estão proporcionar à criança: o desenvolvimento das suas habilidades 

estéticas e artísticas, o desenvolvimento da imaginação e do potencial criativo, um 

sentido histórico da nossa herança cultural, meios de transcender o universo musical 

de seu meio social e cultural, o desenvolvimento cognitivo, afetivo psicomotor, 

desenvolvimento da comunicação não-verbal. (apud JOLY, 2003, p. 117). 
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De acordo com as ideias mencionadas acima, a música quando bem trabalhada 

desenvolve o raciocínio, a criatividade, bem como outros dons e aptidões, por isso, deve-se 

aproveitar esta tão rica atividade com crianças na educação infantil.  

Segundo Craidy e Kaercher, (2001, p. 130). “Música não é só cantar, além do 

canto, de brincar de roda, de bater palmas no ritmo, existe um manuseio de objetos sonoros 

que é de extrema importância na vida da criança.” Ainda de acordo com as autoras a escola 

está pouco atenta quanto a construção de conhecimentos com relação ao que se ouve como, 

por exemplo, um estalo de língua, mas sim concentrada na percepção visual, bem como 

naquilo que pode ser tocado. Deste modo faz-se necessário que os professores de Educação 

Infantil ofereçam às crianças atividades musicais combinadas com processo cognitivo das 

mesmas usando a música não apenas com o objetivo de preencher suas práticas pedagógicas, 

ou seja, nas memorizações de conteúdo, nos momentos da entrada em sala ou na hora do 

lanche, dentre outras práticas que tornem as aulas mecânicas. E, sim, utilizá-las de maneira 

significativa para o desenvolvimento pessoal, em atividades de apreciação e produção musical 

como, por exemplo, construção de instrumentos musicais. 

Nas palavras de Maffioletti (2001) temos a seguinte expressão: 

 

As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem sons, 

instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para se referir a 

objetos sonoros. O manuseio de objeto sonoro cria situações em que será possível 

agrupar ou separar os sons, classificar e seriar. (2001, p. 130). 

 

De acordo com a autora mencionada anteriormente é de fundamental importância 

compreender que além dos objetos produzidos pela criança, os mesmos perceberão maior 

compreensão dos materiais sonoros e assim desenvolverão a percepção auditiva como 

também outros aspectos importantes na atividade musical.  

Em seus estudos Brito (2003, p. 45), ressalta que o professor deve ter uma atenção 

especial para as chances que aparecem durante esta atividade, ampliando a experiência das 

crianças com a história dos instrumentos e como estes eram usados. A autora também explica 

que as crianças sentem necessidade de explorarem objetos sonoros, sejam eles 

industrializados ou confeccionados e que as mesmas devam ser estimuladas a pesquisar em 

casa e com os materiais que tiver disponível. Além desses pontos referentes ao aspecto 

cultural, os instrumentos locais ou de sua cultura devem ser valorizados já que normalmente 

as crianças já tomaram contato com ele. 

Sendo assim é de fundamental importância que as crianças juntamente com o 

professor confeccionem o seu próprio instrumento musical levando em consideração os 
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valores de sua cultura já que alguns desses instrumentos sonoros fazem parte de seu dia-a-dia. 

Portanto, as mesmas devem ser orientadas pelo professor quanto à atenção para a riqueza 

sonora que têm esses objetos. 

Outro trabalho fundamental da linguagem musical é a realização de atividades 

com a voz, pois a mesma promove a socialização infantil, autoestima e participação no grupo, 

possibilitando à criança expressar, espontaneamente, seus sentimentos e emoções por meio da 

canção, como salienta Brito. É importante que o trabalho vocal ocorra num ambiente 

motivador e descontraído, livre de tensões exageradas que podem comprometer a qualidade 

da voz infantil. (2003, p. 92). 

Sendo assim é importante salientar, que as atividades musicais trabalhadas com as 

crianças promovem a participação no grupo musical, criando um ambiente de alegria onde 

todas se contagiam com a canção e começam a fazer parte da mesma incluindo-se as que são 

tímidas, pois quando envolvidas estas conseguem expressar-se musicalmente. 

Brito (2003) ainda afirma que os professores devem trabalhar o canto com as 

crianças para o desenvolvimento vocal, pois: 

 

 Além de cantar, devemos brincar com a voz, explorando possibilidades sonoras 

diversas: imitar vozes de animais, ruídos, o som das vogais e das consoantes (com a 

preocupação de enfatizar a formação labial), entoar movimentos sonoros do grave 

para o agudo e vice-versa. (2003, p. 89). 

 

Desse modo, com relação às atividades com a música vocal sendo ela uma das 

maiores fontes de expressão da criança, atuará, sem dúvida, no desenvolvimento da fala e da 

escrita das mesmas. A autora vai mais além enfatizando que o professor deve considerar que, 

ao falar e cantar com as crianças atuará como modelo e um dos bons hábitos, tais como não 

gritar, não forçar a voz, inteirar-se da região mais adequada para que as crianças cantem, bem 

como respirar tranquilamente, manter-se relaxado e com boas posturas.  

Parafraseando Brito (2003), “é necessário que o professor preste bastante atenção 

em como se está cantando.” Se o professor grita, as crianças fazem o mesmo e este deve ter o 

cuidado de adaptar as peças à suas possibilidades vocais.   

Estudos como o de Fernandes (2005), elegeu como objetivo de sua pesquisa levar 

ao educador infantil a reflexão acerca da relevância da atividade musical na infância. Porém, 

mediante investigação sistemática de pressupostos teóricos apresentados pode-se concluir que 

é necessário voltarmos à infância e desenvolvermos os nossos ouvidos para não tirarmos das 

crianças o direito de sermos musicais, por conseguinte, a atividade musical além de promover 

a alegria contribui para aproximar as pessoas e/ou torná-las sensíveis.  
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Prosseguindo com o estudo da arte ressalto o trabalho de Loureiro (2003), no qual 

a mesma definiu como objetivo refletir sobre o entendimento do atual processo e da dinâmica 

no fenômeno musical dentro das instituições escolares de ensino fundamental. Como 

instrumentos metodológicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica e também de campo, 

sendo esta realizada junto a especialistas na área de educação musical e a professores de 

música de uma escola fundamental da rede pública. A autora conclui que através da reflexão 

teórica uma acentuada desarticulação entre “falar sobre música” e o “fazer musical” o que 

acabaria por apontar sob a ótica de atores envolvidos no trabalho de campo, para o uso e 

funções inadequadas da prática musical, em desarmonia com a realidade do aluno dissonante 

com o contexto sociocultural brasileiro.  

Diante das pesquisas supracitadas percebe-se a importância de entendermos 

melhor a grande contribuição da presença da música na educação infantil. Assim o objetivo 

geral desta pesquisa é conhecer o sentido dado pelos professores às atividades com música na 

educação infantil e contemplar os objetivos específicos: identificar a forma que vem sendo 

trabalhada a questão da música, igualmente, discutir os sentidos identificados à luz dos 

estudos sobre a função da música na Educação Infantil. 

Esta pesquisa está dividida em uma introdução na qual fora apresentada, bem 

como em três capítulos intitulados: 1 referencial teórico, 2  metodologia, 3 análise dos dados e 

por fim, as considerações finais.   
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 1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A presente pesquisa teve como base os pressupostos teóricos de Brito (2003) e 

Vigotsky (2010), sendo que o trabalho de Teca Brito contribui para os estudos na área da 

música na educação de crianças, como por exemplo, podemos citar a monografia de Nery 

(2006) que aborda a música na educação infantil. O estudo de Sobrinho e Batista (2002) sobre 

o brincar como facilitador da aprendizagem na educação infantil, dentre muitos outros 

voltados para a temática que se vai discorrer neste trabalho. Portanto, é importante ressaltar 

que os mesmos veem servindo como referências na trajetória de estudos feitos por pessoas 

que neles se apoiam para a realização de teses monográficas. 

 Assim como a autora citada, Vigotski também é referência nesta pesquisa através 

de seus estudos acerca do papel do brinquedo no desenvolvimento da criança. Desse modo, é 

visível a grande contribuição que trouxeram esses pesquisadores citados com relação às novas 

perspectivas e alternativas para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

A referente pesquisa foi baseada na visão sociointeracionista, pois se acredita que 

signifique forte contribuição do meio social para o desenvolvimento do sujeito. Dessa maneira 

será apresentado o assunto relacionado à música e brincadeira no desenvolvimento infantil. 

Vale salientar quão importante se faz a presença da música em nossa vida, como a mesma é 

algo que nos toca, que nos transporta para outras situações, nos envolve e nos embala até em 

nossos sonhos mais recônditos. Posto que, Brito (2003, p. 31) nos relata a seguinte expressão: 

 

É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música [...]: escutando, 

cantando, dançando, tocando um instrumento, em diferentes momentos e por 

diversas razões. [...]. Surpreendemo-nos cantando aquela canção que parece ter 

“cola” e que não sai da nossa cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer os pés, 

reagindo a um ritmo envolvente [...]. 

 

Diante das inúmeras situações a que estamos sujeitos ao uso e emprego da música, 

é que se pensou neste trabalho em âmbito educacional. Constatou-se que se trata de um 

assunto relativamente novo, do qual muito há que ser pesquisado e pouco se tem falado, 

deixando entre muitos a dúvida de como se aplicar em sala de aula o ensino através de música 

como base pedagógica ao desenvolvimento do educando. 

Trabalhar a Educação Infantil com a música pode ser um meio possível de se 

identificar problemas de aprendizagem, timidez, medo, sentimento de agressividade, 

descontrole emocional, e outros identificados durante a primeira infância. Nesse sentido, 

integrar a música na educação infantil como recurso pedagógico, torna-se um meio de atrair e 
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envolver a criança. Conforme já fora citado, essa atividade também auxilia na elevação de sua 

autoestima, criatividade, sensibilidade e capacidade de concentração, propiciando a 

espontaneidade quando na participação e interação nas atividades que requerem a liberação de 

fantasias, uso da imaginação, bem como a concentração, ampliando assim o desenvolvimento 

psicológico do educando e contribuindo também para a formação social do sujeito. 

 

1.1 Músicas no desenvolvimento infantil 

 

Tratar da importância da música para o desenvolvimento da criança e, assim, 

perceber, produzir, e relacionar-se por meio de sons faz parte da história de vida de todos nós. 

Sabemos por meio de estudos que a criança é um ser brincante e que a música é criada ao 

brincar. Como afirma Brito (2003), as definições de música expressam diferentes concepções 

e são várias. A linguagem musical é entendida de várias maneiras, em cada cultura e época 

conforme o ponto de vista de cada leitor. Podemos citar a definição do dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa (1999, p. 1384) como “música, arte e ciência de combinar os sons de 

modo agradável ao ouvido.”  

Salientando as palavras de Borges (2003, p. 115), temos a seguinte ideia: 

 

Música é arte [...] seu papel na Educação Infantil é o de proporcionar um momento 

de prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar sons e ritmos. Por este caminho, envolve 

o sujeito como um todo, influindo, beneficamente, nos diferentes aspectos de sua 

personalidade: suscitando variadas emoções, liberando tensões, inspirando ideias e 

imagens, estimulando percepções, acionando movimentos corporais e favorecendo 

as relações interindividuais.  

 

                  Ao estudar almejando a realização desde trabalho pude constatar o quanto a 

música é essencial tanto para a aquisição de conhecimentos quanto para a construção da 

criança como sujeito social. Conforme fora possível verificar em vários trabalhos consultados 

(SILVA, 2010; BATISTA, 2012) a criança precisa desde cedo ser sensibilizada ao mundo dos 

sons, uma vez que é através do órgão da audição que ela possui o contato com os fenômenos 

sonoros e, obviamente, com a emissão dos vários tipos de sons. Para estes pesquisadores 

quanto maior for a sensibilidade da criança para o som, mais ela descobrirá as suas 

qualidades, deste modo, se faz de suma importância exercitá-la desde a tenra idade, pois esse 

contato musical permitirá desenvolver sua memória e atenção. Logo, a presença da música 

entre as crianças se faz de fundamental importância para que as mesmas possam compreender 

e construir seu cotidiano e seu mundo a partir da linguagem musical.  
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Partindo do que fora estudado, faz-se necessário mencionar Weigel (1988), em 

suas palavras temos a seguinte constatação: 

 

As experiências musicais ajudam a criança controlar melhor o seu corpo, 

melhorando a coordenação motora grossa (grandes movimentos) e fina (pequenos 

movimentos). [...]. Sempre que a coordenação motora se desenvolve, a 

expressividade rítmica terá favorecida a sua coordenação motora. Weigel (1988, p. 

15). 

 

Em se tratando do contexto escolar, por meio da música, pode-se utilizá-la com a 

finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem do educando, posto que, ensine a criança a 

ouvir e a escutar de forma ativa e reflexiva, buscando, então, um amplo desenvolvimento 

sócio-cognitivo desse aluno. Vale ressaltar que a música vai estar presente em infinitas 

situações e/ou acontecimentos sociais, ou seja, a música propicia vivências rítmicas, da qual 

através da participação ativa dos alunos envolvidos nas atividades do ouvir, cantar e dançar ao 

som de uma melodia possibilitará um desenvolvimento infantil mais significativo. 

Ainda de acordo com a linha de pesquisa Faria (2001, p. 24), vem corroborar com 

sua assertiva na qual relata o seguinte: “A música como sempre esteve presente na vida dos 

seres humanos, ela também está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e 

favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação”. 

De fato, é assim que, comumente, se utiliza a música em sala de aula, ora para contextualizar 

um conteúdo a uma determinada situação, ora para promover um maior entendimento entre as 

crianças, no entanto, há que se buscar inter relacionar a música tanto para promover essa 

interação entre as crianças, quanto visar o despertar crítico da criança, do aluno, enfim. 

Quanto a esse processo, Brito (2003), enfatiza que a música no Brasil sofreu e 

continua sofrendo conceitos equivocados pelo fato das pessoas não a utilizarem de forma 

significativa, pois muitas vezes tornam a experiência musical vazia devido não darem 

oportunidades às crianças de expressarem-se espontaneamente. Assim, elas só reproduzem o 

que o adulto impõe, posto que, o desenvolvimento da criança na música se dá ainda bebê, 

quando os mesmos fazem diversas formas de sons, momento em que estão explorando, 

aprendendo e ampliando as suas formas de usar o equipamento vocal que têm, além, é claro, 

de se comunicarem, por exemplo, quando estiverem com fome ou sono. A autora ainda 

ressalta que para as crianças fazerem ou ouvir músicas não importa seguir regras ou observar 

características, mas sim, nesse momento, para elas o importante é vivenciar e aprender. Em 

consonância a essa ideia Nicolau (1987, p. 162), expressa que: 
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Os estímulos sonoros do ambiente que nos cerca são intensos e a criança, desde seus 

primeiros anos de vida, já reage a eles mediante balbucios, gritos e movimentos 

corporais: é o modo de ela se manifestar diante dos sons; ela ouve, capta a sua 

direção e identifica as vozes das pessoas. Ela penetra progressivamente no mundo 

dos sons, e quanto mais adequados forem os estímulos sonoros, melhor ela captará o 

ambiente que a rodeia.  

 

 Percebe-se que a música move os sentimentos infantis, na mais profunda 

sensibilidade, no momento em que a criança está em contato com a música ela se sente alegre, 

feliz e pode até inventar canções, produzir seu próprio ritmo. Tudo isso acontece por causa da 

capacidade que ela tem de criar, elaborar hipóteses, mudar e até mesmo descobrir significados 

musicais para si próprio. Para tanto, o trabalho com atividades musicais deve ser 

necessariamente compreendido pelas crianças de maneira que gerem interesses na 

aprendizagem e descoberta pelas produções musicais. 

   
Muitas crianças de dois a três anos de idade acompanham canção com movimentos 

regulares, seguindo o pulso, sem que isso seja um critério organizador para elas, que 

podem desviar-se e passar a acompanhar a mesma canção de forma não métrica, sem 

ter a consciência do que isso explica do ponto de vista musical ( BRITO, 2003, p. 

414). 

 

Contudo, o trabalho musical com crianças pequenas é fundamental por oferecer 

momentos de prazer ao ouvir, cantar, tocar, inventar sons e ritmos como também até 

dramatizar. Faz-se necessário que os educadores se coloquem como um participante, 

acompanhando todo o período da evolução da criança com as atividades musicais 

estabelecendo motivação em sua prática educativa para que obtenha momentos prazerosos e 

desempenho em várias atividades. 

Ao fazer movimento sonoro ou um som, não quer dizer que a criança tenha, ou 

esteja consciente de que esteja fazendo música, mas sim apenas interagindo com os objetos 

que a cerca ou consigo mesma mostrando e explorando suas capacidades, sejam elas auditiva, 

motora, física, linguística, dentre outras. Capacidades estas que muitas vezes são interpretadas 

pelos professores de formas diferentes. (BRITO, 2003).  

A autora também revela que o importante na educação musical das crianças é o 

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

deve ser voltada exclusivamente a formação de futuros músicos. Deve ser usada como uma 

experiência significativa para a criança, para que seja realmente retida, transformada em 

informações úteis e não somente um aprendizado mecanizado. Outro fator importante que a 

autora aborda é a importância de considerar legítima a forma com que as crianças se 

relacionam com os sons e com o silêncio. Só assim, a construção do conhecimento ocorre em 
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contextos significativos que incluam criação, elaboração de hipótese, descobertas, 

questionamentos, experimentos, e outros mais a serem desenvolvidos.  

Neste sentido, Jeandot (1997, p. 19) vem nos alertar que,  

 

As crianças gostam de acompanhar as músicas com movimentos do corpo, tais como 

palma, sapateados, danças, volteios de cabeça, mas, inicialmente, é esse movimento 

bilateral que ela irá realizar. E é a partir dessa relação entre o gesto e o som que a 

criança – ouvindo, cantando, imitando, dançando – constrói seu conhecimento sobre 

música, percorrendo o mesmo caminho do homem primitivo na exploração e na 

descoberta dos sons. 

 

Dentre esses contextos podemos citar a brincadeira como uma forma de 

construção de conhecimentos proporcionada na instituição de educação infantil, onde a 

criança através de suas experiências desenvolve-se integralmente. 

Conforme Brito (2003, p. 13) em seus estudos nos indica atividades usando som e 

movimento, ela mostra formas de relacionar o movimento e som de maneira mais livre, 

usando atividades que a criança não conhece, para que possa se desprender das regras das 

brincadeiras tradicionais. Seguem-se neste trabalho algumas destas atividades: 

 Mover-se de acordo com o som – as crianças ao ouvir o estímulo sonoro 

transformar-se no som, representando-o através de seus movimentos (o educador precisa 

utilizar as grandes variedades de sons e timbres diferentes); 

  A loja de brinquedo de cordas – cada criança define qual instrumento quer ser, 

desde então um comandante dá a corda nos brinquedos através do som que começam a 

funcionar; 

 Jogo da estátua – mesmo já sendo conhecido pelas crianças, ele é um jogo 

importante para que elas possam valorizar o silêncio e centrar a atenção no que fazem; 

 Jogo dos animais – a criança representa o som do respectivo animal juntamente 

com o som produzido por ele (este som pode ser feito pelas mesmas, ou tocada uma obra para 

que elas se transformem de acordo com suas ideias no animal). 

Tais jogos podem vir a ser excelentes recursos quanto à aplicabilidade de técnicas 

que visem atrair a atenção das crianças através do teor lúdico, conforme categoriza Carvalho 

(1992, p. 14): 

 

Desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois 

quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de 

esforços físicos e mentais, e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter 

sentimentos de liberdade, portanto real valor e atenção às atividades vivenciadas 

naquele instante. 
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Nesse sentido, o pesquisador Vigotsky (2010), ressalta a importância de sempre 

levarmos em conta a individualidade de cada sujeito, o qual está mergulhado no meio cultural 

onde o mesmo o define. Para este autor o desenvolvimento do sujeito se dá à partir de 

interações com o meio social em que vive, logo que as formas psicológicas mais equilibradas 

emergem da vida social. Assim, o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado 

pelo outro, ou seja, um necessita do outro para o seu desenvolvimento pessoal.  

De acordo com o autor supracitado, é importante salientar que o meio social é 

fator fundamental para o desenvolvimento infantil, pois a criança por meio de suas 

apresentações vivencia a cultura. Isto acontece através de suas brincadeiras quando ela recria 

imitando e fantasiando. O brinquedo faz parte da vida da criança independente do nível 

cultural ou social a qual pertença. 

 

1.2 O sentido do brinquedo no desenvolvimento da criança segundo Vigotsky 

 

Sabemos que a criança é um ser brincante e que a música é criada ao brincar, os 

sons são transformados e recriam o ambiente. A criança brinca voltando-se para aquilo que 

faz apelo a sua atividade lúdica e a sua sensibilidade. O brinquedo musical liberta, afirma, 

socializa, equilibrando e fortalecendo sua personalidade. Portanto, é de suma importância que 

nossos ouvidos estejam atentos para perceber o modo como bebês e crianças se expressam 

musicalmente em cada período de suas vidas. Entende-se neste processo que a música seja 

importante como brincadeira, como conhecimento cultural, no entanto, não podemos deixar 

de lado o contato com outros gêneros musicais, de outras culturas, e principalmente com os 

sons de todas as partes do mundo. 

Com base em Vigotsky a construção de sentido é entendida como significados 

singulares, quando o sujeito trabalha com atividades criadoras, por exemplo, que permitem 

recriar os contextos vividos, as compreensões deste vivido e a si mesmo. Para o autor as 

composições de sentidos são entendidas como formas singularizadas, mas socialmente 

constituídas por intermédio da experimentação de interações e seriam necessariamente 

contextuais, como se evidência nas palavras que seguem:  

 

Esse enriquecimento das palavras que o sentido lhes confere a partir do contexto é a 

lei fundamental da dinâmica do significado das palavras. A palavra incorpora, 

absorve de todo o contexto com que está entrelaçada os conteúdos intelectuais e 

afetivos e começa a significar mais ou menos do que contém o seu significado 

quando a tomamos isoladamente e fora do contexto: mais, porque o círculo dos seus 

significados se amplia, adquirindo adicionalmente toda uma variedade de zonas 

preenchidas por um novo conteúdo; menos, porque o significado abstrato da palavra 
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se limita e se restringe àquilo que ela significa apenas em um determinado contexto. 

(VIGOTSKY, 1934, p. 465-466) 

 

Portanto, o significado atribuído ao brinquedo para Vigotsky revela a enorme 

influência deste para o desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, o mesmo afirma que o 

sentido é entendido como acontecimento semântico particular constituído nas relações sociais. 

Contudo, faz-se necessário para entendermos o desenvolvimento da criança levar em 

consideração as necessidades da mesma como também incentivá-la de modo significativo a 

fim de colocá-la em ação. Desta forma, ainda atribuindo-se as ideias de Vigotsky: 

 

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por duas 

razões. Primeiro: muitas atividades dão à criança experiências de prazer muito mais 

intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a 

criança não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não é 

agradável, por exemplo, predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos que 

só dão prazer à criança se ela considerar o resultado interessante. (VIGOTSKY, 

2010, p. 107).  

 

Desse modo, podemos perceber que as experiências vivenciadas pelas crianças 

com brinquedos, nem sempre são prazerosas, pois há momentos em que as atividades com o 

mesmo dão mais prazer à criança do que o próprio brinquedo. Como também pode acontecer 

em determinadas situações em que a atividade torna-se desagradável para a criança, por 

exemplo, se o brinquedo não estiver adequado à idade dela, ela não verá o resultado de 

maneira interessante e assim não sentirá prazer.           

De acordo com Vigotsky (2010), é enorme a influência do brinquedo no 

desenvolvimento de uma criança, pois se sabe que a todo instante que a criança esta em 

contato com situações de brincadeiras.  É por isso que o brincar tem grande importância na 

vida das crianças, ou seja, em seu dia-a-dia e a partir dessa vivência elas vão a cada dia 

exercitando as atividades necessárias para o seu desenvolvimento, o mesmo diz que o 

brinquedo não é o aspecto predominante da infância, mas é um fator muito importante no 

desenvolvimento (p. 120). O autor também em seus experimentos revela: “é no brinquedo que 

a criança aprende agir numa esfera cognitiva em vez de uma esfera visual externa, 

dependendo das motivações e tendências internas e não dos incentivos fornecidos pelos 

objetos externos” (2010, p. 113).  

Podemos observar a forte influência do brinquedo no desenvolvimento da criança. 

De acordo com as etapas de crescimento na vida da criança o próprio brinquedo tem 

influências diferentes, pois há diferenças entre uma criança que está começando a descobrir os 

objetos de outra criança que já tem seu conhecimento bem desenvolvido, os sentimentos em 
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relação às etapas são diferentes. O brinquedo desperta a imaginação das crianças em relação a 

suas brincadeiras, seu comportamento e até mesmo seus pensamentos transformando certos 

objetos em brinquedos. Em uma determinada situação imaginária a ação ensina a criança a 

conduzir seu comportamento não só pela percepção rápida das coisas ou pelo que ocorre de 

imediato, mas também pelo significado que representa essa situação.  

Observações do dia a dia e experimentos deixam claro que é impossível para uma 

criança muito pequena separar o campo do significado do campo da percepção visual, uma 

vez que há uma fusão muito íntima ente o significado e o que é visto. (VIGOTSKY, 2010). 

Para o autor é através da manipulação de diferentes objetos que a criança tende a estabelecer 

símbolos e, desse modo, chega aos signos, sendo assim os jogos fariam esse elo entre os 

gestos e a linguagem escrita. Ao observarmos as crianças brincando é notável que em meio a 

sua brincadeira o faz de conta está sempre presente, como por exemplo, uma colher pode ser 

uma boneca, a vassoura pode ser um avião ou mesmo um cavalo. As brincadeiras ajudam no 

desenvolvimento da criança contribuindo para a sua vida e na construção da linguagem 

escrita. Ainda segundo Vigotsky (2010, p. 117), é através do brinquedo que a criança atinge 

uma definição funcional de conceitos ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de 

algo concreto.  

  
Para elas alguns objetos podem de pronto, denotar outros, substituindo-os e 

tornando-se seus signos [...] O mais importante é a utilização de alguns objetos 

como brinquedo e a possibilidade de executar, com eles, um gesto representativo. 

Essa é a chave para formação simbólica do desenvolvimento nas crianças. 

(VIGOTSKY, 1998, p. 143) 

   

Ainda de acordo com o autor no brinquedo o pensamento está separado dos 

objetos, e a ação surge das ideias e não das coisas, um pedaço de madeira torna-se um boneco 

e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. Portanto, percebemos que a ação regida por certa 

regra começa a ser determinada pelas ideias, imaginação e fantasia das crianças e não pelas 

formas dos objetos, como também a criança não realiza toda essa transformação de uma só 

vez, porque é difícil para ela separar o pensamento dos objetos. Mas, aos poucos, vai 

assimilando o objeto e o seu significado. Enfatizando mais uma vez as teorias vigotskianas: 

  

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capacidade de separar significado 

do objeto sem saber que o está fazendo, da mesma forma que ela não sabe esta 

falando em prosa e, no entanto, fala, sem prestar atenção às palavras. Dessa forma, 

através do brinquedo, a criança atinge uma definição funcional de conceitos ou de 

objetos, e as palavras passam a se tornar parte de algum concreto (VIGOTSKY, 

2010, p. 117) 
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Percebe-se que o autor acima citado, mostra que na brincadeira livre, mesmo que 

inconsciente a criança, consegue separar imaginação do objeto. Sendo assim através do 

brinquedo, a mesma alcança uma explicação da função do objeto. Ainda falando sobre a 

imaginação Vigotski afirma que a mesma é um processo psicológico novo para a criança, 

representa uma forma especificamente humana de atividades conscientes que não está 

presente na consciência das crianças muito pequenas. Ela surge primeiro em forma de jogo, 

que é a imaginação em ação. De acordo com o autor, o primeiro passo da criança com relação 

ao conhecimento, se dá através da imaginação em ação ou brinquedo. 

Sendo assim torna-se imprescindível que o professor não deixe passar por 

despercebido ou ignore o momento da criança ao brincar. Pois a criatividade e a alta 

expressão da criança poderão ser desenvolvidas através de jogos e brincadeiras com a música 

e sons. Como também, através dessas atividades poderá ser proporcionado o desenvolvimento 

de vários aspectos da personalidade humana, tais como: o afetivo, o cognitivo, o linguístico e 

o psicomotor. Como bem vem demonstrar o RCNEI (1998, p. 23), ressaltando que: 

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a 

frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu 

desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, propiciando o 

desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens 

diversificadas, realizadas em situações de interação. 

 

É, pois notório que a escola precise abrir espaço para que suas crianças possam vir 

a expressar suas emoções, sentimentos e pensamentos, disponibilizando em suas atividades 

momentos de interação cultural. A cultura local pode ser o ponto crucial para esse novo 

empreendimento, visto que, se trate de algo de dentro da realidade da criança em questão. O 

trabalho com a música na educação infantil se faz muito importante, isso não só pelo fato de 

possibilitar uma aprendizagem, mas pelo prazer de se lidar com o lúdico, com a criatividade e 

com a disponibilidade que a criança tem, pelo menos muitas delas, em participar deste tipo de 

aula. As atividades com o lúdico abrem espaços para elas se manifestarem e demonstrarem 

sua afetividade, sua aproximação com o meio, e igualmente, favorece a identificação de qual 

criança apresenta problemas em se relacionar com as demais.  

No que se diz respeito ao envolvimento do outro nas relações sociais, a posição de 

Vigotski é categórica. Em suas teses o autor afirma repetidas vezes o papel do outro na 

constituição cultural do homem. “Nós nos tornamos o que somos através dos outros”, diz ele 

inúmeras vezes, constatando neste princípio a essência do processo de desenvolvimento 

cultural na sua forma puramente lógica (1989, p. 56). Há que se entender que não se trata de 
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fazer do outro um simples mediador instrumental, de modo peculiar, no caso da criança cujo 

desenvolvimento estaria irremediavelmente comprometido sem a presença prestimosa e a 

ajuda constante do outro. Portanto, a mediação do outro tem um sentido muito mais profundo, 

tornando-o a condição primeira desse desenvolvimento.  

Diante desse pensamento pode-se contemplar o valor que a música tem na vida da 

criança, pois ela fortalece e move sentimentos, além de ampliar suas relações entre o espaço 

natural ou construído, e/ou, até mesmo, compartilhando-se assim um novo conhecimento com 

as outras crianças das habilidades adquiridas, bem como promovendo sentimentos de 

afetividade mútua.  

Sentimentos estes que muitas já trazem em sua origem, conforme Faria (2001), 

que define quão importante é a música em se tratando da aprendizagem, pois a criança desde 

muito pequena já ouve música, a qual muitas vezes é cantarolada pela mãe na hora de dormir, 

as conhecidas “cantigas de ninar”. Portanto, na aprendizagem, a música se torna de muita 

valia, uma vez que a criança tem contato com a mesma desde pequeno. “A música como 

sempre esteve presente na vida dos seres humanos, ela também está presente na escola para 

dar vida ao ambiente escolar e favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o 

senso de criação e recreação.” (FARIA, 2001, p. 24). 

Sendo assim, as atividades musicais nas escolas devem partir daquilo que as 

crianças já conhecem, pois facilita desenvolver-se dentro das condições e possibilidades de 

trabalho de cada professor, em consonância ao conhecimento de cada um, particularmente. A 

música como qualquer outra arte acompanha historicamente o desenvolvimento da 

humanidade, observando e analisando a história é possível encontrar uma música que 

identifique um fato, um acontecimento marcante, um referencial da própria história. 

Apesar das contradições e desencontros quanto ao uso didático da música em sala 

de atividades, faz-se importante mencionar que a mesma é um instrumento facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem e, que, portanto, deve ser possibilitado e incentivado o seu 

uso junto às crianças do Educação Infantil. E que não apenas torne as atividades mais lúdicas, 

mais prazerosas, e sim, torne-as mais produtivas, mais significativas, tanto para as crianças 

quanto para o profissional que busca desenvolver maiores habilidades em seus alunos.  

Das muitas responsabilidades do professor insere-se conhecer quem serão suas 

criança. Conhecê-los se faz necessário em virtude de que cada grupo tem suas características e 

interesses peculiares e quem ensina deve estar pronto para corresponder a cada situação, de 

acordo com as suas especificidades. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) registram 

que:  
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Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o 

objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, 

procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de 

informante e de interlocutor privilegiado, que tematize aspectos prioritários em 

função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem. 

(Brasil: MEC/SEF, 1997, p. 22). 

 

A fim de que estes objetivos sejam alcançados é imprescindível que a atitude do 

professor durante a atividade esteja voltada para criar climas de atenção e concentração, 

cuidando para que não se perca a alegria. Neste tocante o ensino com a música pode 

contribuir para que haja esse aprendizado lado a lado com a alegria. 
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2 METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico para a elaboração deste trabalho foi por meio da 

realização de estudos na modalidade qualitativa, pois a utilização desta visou o sentido dado 

pelos professores com relação à função das atividades musicais na educação infantil, bem 

como identificando e discutindo os sentidos dado à música a luz dos estudos sobre a função 

da mesma. 

A pesquisa qualitativa busca realizar um trabalho com qualidade, como afirma 

Bicudo (2011), ela permite compreender as características do estudo investigado, admite um 

leque diversificado de procedimentos, sustentados por diferentes pontos de vista de realidade 

e de conhecimentos que vem sendo trabalhada e dada ao universo por pensadores. Sendo 

assim, a pesquisa qualitativa torna-se de suma importância para obtermos um trabalho 

significativo. 

Bicudo (2011) em sua obra sobre a pesquisa qualitativa também ressalta que: 

 

Toda investigação solicita que se fique atento às concepções concernentes à 

realidade do investigado, abrindo campo para a compreensão do solo em que os 

procedimentos, aventados para a consecução da pesquisa, serão desdobrados. Esse é 

um cuidado prévio, a ser assumido pelo o investigado, no momento que vai em 

direção à explicitação dos procedimentos de investigação (p. 11). 

 

Conforme Minayo (2011), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado. Para tanto a percepção do pesquisador com relação à 

investigação é fundamental, pois se sabe que para se ter bom êxito na sua observação é 

preciso trabalhar em cima de fatos reais. A autora deixa claro que o pesquisador precisa ser o 

mais simples possível para que possa ser menos visto pela base teórica de seus estudos que 

pelo seu comportamento e sua personalidade. Sendo assim, passará mais confiança para seus 

interlocutores, já que os mesmos querem saber se o pesquisador é uma boa pessoa, se não vai 

fazer nenhum mal a sua pessoa ou grupo, como também não vai trair o combinado, ou seja, 

seus segredos e suas estratégias de resolver os problemas da vida. 

Ainda de acordo com a autora citada anteriormente, a mesma trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das expirações, das crenças, dos costumes, dos 

valores e das atividades. Por isso não se pode ignorar as ações, como afirma a autora, “o ser 

humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz, bem como 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida”.  
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Bicudo (2011, p. 22 e 23) ressalta que:  

Pesquisar é perseguir uma interrogação em diferentes perspectivas, de maneira que a 

ela podemos voltar uma vez e outra ainda e mais outra [...] A interrogação se 

comporta como se fosse um pano de fundo onde as perguntas do pesquisador 

encontram seu solo, fazendo sentido. Ela persiste, ainda que a pergunta especifique 

de um determinado projeto seja abordada, dando se conta do indagado. 

 

2.1 Lócus de estudo 

 

O estudo foi realizado em uma escola da rede pública do município de Graça, 

onde tive o prazer de entrevistar dois professores de sexos opostos a fim de saber como os 

mesmos lidam com as atividades musicais no seu dia-a-dia. A referida escola funciona em 

dois períodos (manhã e tarde), esta trabalha com Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 

II, sendo que o Infantil somente no período da manhã contendo duas turmas, enquanto as 

demais funcionam nos dois horários. 

No dia 03 de abril, data esta em que tive presente na escola para coleta de dados 

referentes à mesma encontravam-se matriculados 475 alunos, 53 destes fazem parte da 

Educação Infantil, sendo os outros distribuídos no Ensino Fundamental I e II.  

A instituição é composta de oito salas, uma secretaria, uma sala de professores, 

uma cantina, uma área de serviço, três banheiros com box, sendo um infantil, uma biblioteca 

onde encontram-se brinquedos do tipo instrumental e muitos outros visando as atividades 

lúdicas. Como também tem uma sala de informática, um pátio e uma quadra coberta onde são 

realizadas as reuniões de pais e mestres e demais eventos, sejam eles da escola ou da 

comunidade. 

Quanto ao quadro de funcionários fazem parte da mesma 38 pessoas, sendo 21 

professores, onde dois deles são professores da Educação Infantil, quatro auxiliares de 

secretaria, oito auxiliares de serviços gerais, dois porteiros, a diretora, o vice-diretor bem 

como, a escola conta ainda com o apoio de uma coordenadora pedagógica da Secretária de 

Educação do Município. 

Segundo a gestora da escola, a mesma relatou que o currículo escolar é feito de 

acordo com a realidade do aluno, ou seja, anualmente faz-se plano de curso através de jornada 

pedagógica, reúnem-se professores de todas as escolas do município, para assim facilitar o 

planejamento e conhecimento do próprio aluno. Ainda de acordo com a gestão todos os 

professores são concursados.  
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Fazem-se presentes na instituição um professor formado em inglês, um em letras, 

dois em geografia, dois em matemática, um em biologia, e os demais em pedagogia, 

lembrando que os professores que trabalham na Educação Infantil são pedagogos. 

Quanto à escolha da escola deu-se por esta ser na sede do município de Graça, por 

ter professores os quais preencham os quesitos necessários para participarem da pesquisa. 

Sendo que, um dos fatores que também contribuiu para a escolha da mesma foi uma 

apresentação feita pelas crianças da referida escola no dia 12 de outubro de 2011, envolvendo 

a música, pois as mesmas se apresentaram em praça pública, deixando assim transparecer em 

suas faces a expressão de alegria, bem como um misto de preocupação que tinham em errar. 

2.2 Sujeitos de pesquisa 

Como sujeito desta pesquisa escolheu-se professores de Educação Infantil de uma 

escola municipal da rede pública do município de Graça. Como critério de escolha dos 

sujeitos participantes definiu-se: fazer parte da Educação Infantil, ser do sexo masculino e 

feminino e também por estar disponível para participar deste trabalho. 

Os professores escolhidos trabalham na mesma escola, ambos formados em 

pedagogia e atuam na Educação Infantil, sendo que o professor  há mais de seis anos e a 

professora há mais de 10 anos, bem como utilizam a música nas suas práticas cotidianas. 

Inteirando-se que a professora trabalha com crianças do Infantil IV e todos dentro da faixa 

etária correspondente, onde 14 são do sexo masculino e 12 do sexo feminino, tendo um total 

de 26 crianças. Já o professor tem sua turma formada por 27 crianças, sendo o Infantil V, 

contendo esta, oito crianças do sexo feminino e 19 do sexo masculino. Vale lembrar que os 

mesmos são pedagogos, no entanto nenhum tem curso de capacitação em educação musical, 

porém utilizam a música em suas práticas cotidianas devido trabalharem com crianças da 

Educação Infantil, bem como acreditam que a mesma facilita para as crianças a compreensão 

de outros conteúdos, fato este identificado em uma conversa informal com um dos 

entrevistados. 

A idéia em entrevistar um professor e uma professora surgiu com o intuito de 

saber como os mesmos lidam com as atividades musicais, se há alguma diferença na prática já 

que sabemos que há poucos professores na área de Educação Infantil. Então por meio desta 

seria uma boa oportunidade para conhecer o ponto de vista de cada um com relação às 

atividades musicais. 
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2.3 Procedimentos 

Para realizar as entrevistas, foram feitas cinco perguntas (apêndice 1) direcionadas 

aos professores visando o ponto de vista dos mesmos com relação às atividades musicais. 

Sendo a entrevista um instrumento considerado importante para obtermos as análises, tendo 

em vista que esta permite ao investigador indagar sobre a realidade do fenômeno investigado. 

Minayo (2011) salienta que a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta 

de dados, desempenhando importantes papéis, tanto nas atividades científicas quanto em 

muitas outras atividades humanas. Ela possibilita correções, esclarecimentos, adaptações que 

a tornam de maneira eficaz na obtenção das informações desejadas. Sendo assim 

compreendemos que a entrevista é fundamental para obtermos resultados imediatos.  

Ainda de acordo com a autora acima citada, a mesma afirma que: 

Ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado, o entrevistador tem 

que desenvolver uma grande capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo 

natural de formações por parte do entrevistado. Essa estimulação, não deve, 

entretanto, forçar o rumo das respostas para determinada direção. Deve apenas 

garantir um clima de confiança, para que o informante se sinta à vontade para se 

expressar livremente. (MINAYO, 2011, p. 30). 

            

As entrevistas ocorreram exatamente como havíamos combinado, sendo na escola 

onde os mesmos trabalham, durante as quartas-feiras no horário da tarde, seguindo as 

orientações solicitadas pelos entrevistados para que os procurassem nesse horário, pois seria 

mais viável para ambos, assim aconteceu. Sendo que antes de iniciarmos a entrevista foi 

deixado bem claro para os entrevistados qual seria o objetivo da mesma. A primeira a ser 

entrevistada foi a professora, isso ocorreu no dia 18 do mês de abril, precisamente às 14h, 

tendo uma duração de 25 minutos. Fomos para uma sala onde iniciamos a entrevista. 

Confesso que ao fazer a primeira pergunta eu estava ansiosa e ao mesmo tempo 

um pouco constrangida, por pensar estar incomodando a mesma, mas logo a ansiedade passou 

e fiquei tranquila. O ambiente era um lugar agradável e tranquilo onde podemos ficar a sós 

sem nenhuma interferência externa. Quanto à professora, desde o inicio demonstrou-se 

segura, respondia na calma, ela parecia estar tranquila, tanto que respondeu a primeira 

pergunta duas vezes por conta da primeira vez não ter dado certo, (a entrevista fora realizada 

por meio de gravação), ainda acalmou-me ao dizer que repetiríamos quantas vezes fosse 

necessário. Ela parecia estar gostando de falar sobre o assunto, é tanto que da maneira que ia 

falando fazia gestos com as mãos e dava para perceber que a mesma estava com uma boa 
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fisionomia, a qual contribuiu para que a entrevista ocorresse de forma a atender as 

expectativas desejadas. 

É importante que o entrevistador preste bastante atenção não somente nas 

respostas verbais, porém, sobretudo nos gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, 

hesitações, alteração de ritmo. Pois, se sabe que toda essa gama de gestos é fundamental para 

compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. (MINAYO, 2011). 

Para entrevistar o professor voltei à escola no dia 25 do mesmo mês/abril, também 

no mesmo horário às 14h. Nesta segunda entrevista por conta de já ter vivenciado antes posso 

afirmar que me senti mais à vontade para realizá-la com mais segurança. A entrevista 

aconteceu na sala da diretora, ambiente este onde ficamos a sós sem nenhuma interferência 

externa, contribuindo assim para que ambos agíssemos com naturalidade, facilitando uma 

melhor atenção com relação ao ouvir.  

Quanto ao estado do professor, mesmo ele tendo sido informado dias antes de ser 

entrevistado, o mesmo, de início, demonstrou-se ansioso, pois estava sentado em uma cadeira 

giratória e de primeiro momento não parava, parecia querer responder tudo muito rápido. Na 

primeira pergunta ele nem parou para pensar, logo respondeu, porém como estávamos em um 

ambiente tranquilo e as perguntas eram feitas calmamente, na segunda pergunta ele apoiou os 

braços sobre a mesa, parou um pouco para pensar e respondeu deixando assim transparecer 

que estava mais calmo. Após a terceira pergunta paramos para tomar água e café, mas antes 

ele me fez uma pergunta, se estaria com pressa, pois se fosse o caso concluiríamos logo a 

oratória, como respondesse que não, saímos e ficamos uns 15 minutos na sala dos professores, 

após voltarmos foram realizadas as outras duas perguntas, tendo sido estas respondidas com 

entusiasmo. Quanto ao tempo da entrevista, a mesma teve uma duração média de 40 minutos. 

Pode-se afirmar que viver essa experiência foi difícil, porém gratificante, pois a cada 

experiência vivida é um novo aprendizado.  

Como já fora mencionado o recurso para registrar a coleta de dados, fora a 

vídeogravação, por esta oportunizar e proceder mediante leitura atenta, com intenção de 

destacar o que de importante, em relação à interrogativa, está sendo dito. Como também tem a 

vantagem de registrar todas as expressões orais imediatamente, deixando o entrevistador à 

vontade para prestar atenção nas ações realizadas pelo entrevistado. 

 

 



33 
 

 

2.4 Parâmetro para análise de dados 

 

Vale ressaltar que os dados coletados neste trabalho foram organizados e baseados 

na técnica de análise temática segundo Bardin (1977). A autora define como sendo três as 

fases das técnicas de análise temática tratando-se de uma pré-análise na qual o material é 

ordenado possibilitando a uma visualização das ideias principais, além de uma leitura fluente, 

esquematizando-as da seguinte forma: 1) A pré-análise; 2) A exploração do material; 3) O 

tratamento dos dados, a inferência e a interpretação (p.121).  

  O diário de campo fora a peça fundamental para coletar os dados. A partir destes 

foram retiradas as unidades de análise que são indispensáveis na realização desta pesquisa. As 

unidades de análises foram organizadas em quadros temáticos contendo os seguintes códigos: 

“E”, “1”, “2” e “L”. Os códigos que vêm representados pela letra “E” e pelos numerais “1” e 

“2” significam “E” de entrevistado e os numerais representam a ordem dos entrevistados. 

Ainda tem a letra “L” que significa linha, após a letra vêm números que indicam o começo e o 

fim da unidade (observar quadro temático no apêndice). Esta codificação tem o objetivo de 

facilitar ao leitor o acompanhamento das informações que foram salientadas no conteúdo do 

diário de campo levando em conta o objeto de estudo. 

Nesse sentido a codificação é o processo pelo qual os dados em bruto são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes do conteúdo (HOLSTI, apud BARDIN, 1977). Então a 

organização da codificação permite três escolhas: o recorte = a escolha das unidades de 

codificação, a enumeração = a escolha das regras de contagem, a classificação e a agregação 

= a escolha das categorias.  

A Análise Temática para Bardin (1977) funciona através do desmembramento do 

texto em unidades e em categorias seguindo reagrupamentos. Essas unidades de análise são as 

chamadas “unidades de base” (grifo meu) as quais vão ser categorizadas. Podem ser unidades 

de registro e de contexto. Sendo assim, foi feito também o recorte do texto em unidades de análise, 

que são os pontos significativos da fala. Na fase de análise, o material foi codificado e o Quadro 

Temático composto a partir das unidades de análise, cada uma com sua respectiva codificação e 

valoração. 

As unidades de análise estão organizadas de acordo com o tema/pergunta a que se 

referem. O Quadro Temático permite a organização da entrevista de modo a viabilizar o 

tratamento dos dados e uma posterior interpretação, facilitando a identificação das 

informações.   
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O exemplo a seguir demonstra como se dá esta análise: 

S, 19 anos, ensino médio concluído. 

Experiência de 1 ano no setor de produção industrial.        

Identificação do participante. 

QUADRO 1 – Exemplo de Quadro Temático 

TEMAS CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE VALOR 

   + * - 

Momento 

presente 

S2. 1.1 a S2. 

1.8 

Interessante por que na vida de uma 

pessoa, com exceções, não existem tantas 

mudanças assim de acordo com o tempo, 

lógico, não teve ocorrências na vida 

radicais, do tipo: até bem pouco tempo 

atrás minha vida era mesma, tirando o 

fato de que eu engordei durante o período 

que eu trabalhei à noite (risos) nada tinha 

mudado, mas de repente surgiu o que? 

Faz questão de duas semanas o cotidiano 

daqui de casa mudou por que minha mãe 

começou a trabalhar na casa de um 

parente, meu pai começa a trabalhar hoje, 

então, isso assim, pode não parecer tão 

significativo, mas com o tempo, vai gerar 

mudanças incríveis. 

+   

 

A codificação apresentada aqui consta de uma letra, que se refere ao participante, 

de um número, que se refere à entrevista, sendo 1 para a primeira, 2 para a segunda e 3 para a 

terceira. O próximo número refere-se à pergunta, e o último número, à linha daquela pergunta 

onde se encontra o início da unidade. Em casos de unidades muito longas, com mais de cinco 

linhas, o quadro apresenta também a codificação correspondente à última linha, onde termina 

a unidade. Deste modo, o código S2. 1.1 a S2. 1.8 representam o participante Sísifo, em sua 

segunda entrevista expressando-se a respeito da primeira pergunta, numa unidade de análise 

que vai da primeira à oitava linha. 

Há um Quadro para o participante Sísifo (S) e outro para a participante Pandora 

(P), constando das unidades de análise e respectivas codificações e valores de todas as 

entrevistas em sequência, de modo que o leitor acompanhe a movimentação das expressões a 

respeito dos temas.  
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Notoriamente, a interpretação busca examinar o material organizado à luz do 

interesse do estudo e a partir dessa fase é possível fazer inferências. De acordo com López-

Aranguren (1996), inferências são conclusões não diretamente relacionadas com o conteúdo 

das mensagens, mas que se apoiam nos resultados da análise. A teoria vai justificar as 

relações entre os dados feitas pelo investigador. Deste modo os temas serão apresentados em 

termos de Análise e Discussão a respeito de cada participante.  
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3 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 

 

Partindo dos critérios estabelecidos pela pesquisa, no dia 11 do mês de abril, por 

volta das 8h da manhã fui à escola onde os professores escolhidos trabalham para convidá-los 

a colaborarem na construção deste trabalho, pois tive que esperar o intervalo para falar com os 

mesmos. Como são apenas 15 minutos de intervalo falei primeiro com a professora e no dia 

seguinte voltei à escola para falar com o professor como havíamos combinado, pois o mesmo 

não se encontrava na escola, então tive que voltar outra vez, o mesmo havia deixado recado 

para que o procurasse às cinco da tarde do mesmo dia. 

Ao procurar os professores, fiquei com um pouco de receio por pensar em receber 

uma resposta insatisfatória, mas pelo contrário, fui muito feliz com a escolha, os mesmos não 

colocaram nenhum dificuldade, e sim mostraram-se curiosos, principalmente o professor que 

fez várias perguntas antes mesmo de saber qual o assunto a ser tratado. Perguntas estas, a 

saber: por que você me escolheu? As perguntas são difíceis? Você pode me dar as perguntas 

primeiro pra eu ver e depois lhe responder? Então comecei a conversar com ele explicando o 

motivo de ter sido um dos escolhidos e de como seria os procedimentos sobre o roteiro da 

entrevista.  

Foram explicadas as informações necessárias aos entrevistados para que os 

mesmos ficassem informados que não precisavam ficar preocupados posto que o nome deles e 

da escola fosse resguardados, ou seja, não seriam divulgados em nenhum momento no 

trabalho, foi dito que eles podiam confiar, pois tudo o que eles falassem seria mantido em 

sigilo e foi deixado bem claro para ambos que esse trabalho consiste numa pesquisa 

qualitativa e que a mesma trabalha com fatos verdadeiros. Após os esclarecimentos eles 

ficaram mais confiantes e assim combinamos um horário e local que fosse melhor para 

ambos, porém cada um em horários diferentes. Sendo que ficou marcado para que os 

procurasse às quartas-feiras à tarde na referida escola. 

A partir destes fatos a análise aconteceu, foram coletados os dados e analisados, 

sendo que deste material foram feitos os recortes principais a serem interpretados neste 

trabalho, no qual os mesmos recebem o nome de Unidades de Análise. Para melhor 

compreensão das unidades as mesmas foram organizadas em quadros – que constam no 

apêndice, tendo os seguintes temas: 

Quadro 1: A música no cotidiano da Educação Infantil.  
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Neste primeiro quadro fora abordada a temática sobre como os professores veem 

o uso da música no Educação Infantil. Através das respostas obtidas percebeu-se que em 

muitos casos a música só é utilizada como uma referência de incentivo à participação no 

grupo ou para proporcionar uma aproximação/interação nos encontros iniciais do ano letivo.  

Quadro 2: O trabalho dos professores com atividades musicais. 

O presente questionamento teve como intenção conhecer a forma como os 

professores trabalham com a música, verificou-se que o uso da mesma justifica-se como meio 

de fazer com que as crianças apreendam um determinado conteúdo por acreditarem que a 

música facilite a compreensão da atividade a ser trabalhada. 

Quadro 3: A visão dos professores às atividades com música. 

Nesta pergunta o objetivo fora entender qual seria a visão dos professores 

entrevistados acerca das atividades com a música junto a Educação Infantil, sobre como seria 

a realização deste trabalho com as crianças. As respostas dos entrevistados demonstram que 

há uma concordância nas opiniões, pois acreditam que as atividades com a música sirvam 

como instrumento de auxílio quando da aplicação de um conteúdo, mas que deva ser melhor 

direcionada quanto aos aspectos técnicos, uma vez que não se tenha ainda um trabalho 

específico com esta temática. 

Quadro 4: A utilização da música como facilitadora do processo ensino 

aprendizagem. 

A abordagem nesta questão buscou saber qual seria a visão dos professores quanto 

à utilização da música como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Segundo os 

professores, a música teria sim um papel importante na aprendizagem da criança, pois em 

contato com a música a criança entraria em contato consigo mesma, favorecendo a 

expressividade, as emoções, as atitudes e tantas outras atribuições que desenvolvam as 

habilidades e aptidões da criança. 

Quadro 5: A importância da música na Educação Infantil. 

Nas falas dos professores concluiu-se com as respostas que a música teria sim um 

papel fundamental na formação social da criança, pois a atrai e contribui para que ela aprenda. 

Através da música pode-se chegar à criança e auxiliar o seu desenvolvimento sócio-educativo. 

Os temas citados foram escolhidos pelo fato de estarem ligados aos objetivos da 

pesquisa. Portanto, estes se encontram no quadro temático o qual estará disponível na íntegra 

no apêndice contido ao final deste trabalho. 

Ao concluir a técnica de análise temática, seguem-se os depoimentos dos 

professores com relação à opinião sobre as atividades das músicas na Educação Infantil. 
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Sendo que estes receberam o nome de unidades de análise, bem como a discussão sobre 

ambos, tendo um embasamento em estudos teóricos ligados aos assuntos abordados, como 

também o ponto de vista da pesquisadora sobre os dados coletados.  

 Deste modo, a seguir estão as análises contendo as cinco perguntas que foram 

direcionadas aos professores: 

 

3.1 A Música no Cotidiano da Educação Infantil 

  

Nos próximos tópicos serão apresentados os fragmentos de uma conversa 

realizada e gravada com dois professores da rede pública. Ambos trabalham com crianças da 

Educação Infantil e discorrem neste trabalho a forma como aplicam a música em suas 

atividades. Neste tocante, tem-se a seguir os depoimentos dos professores com relação à 

presença e utilização da música na Educação Infantil.   

 

...De início de ano letivo a gente trabalha bastante música mais do que né, no 

decorrer, devido que ela assim consegue trazer a interação deles para eles formarem 

grupos né, em sala de aula (E.1) 

... no momento da chegada, a gente já começa a incentivar as crianças a participarem 

da aula do cantinho, de roda nas brincadeiras, nas atividades que  envolvem o corpo 

e a oralidade que agente  faz em sala de aula, antes da preparação do que agente vai 

aplicar nas atividades (E.2) 

     

Verificando as respostas dos seguintes entrevistados, percebe-se que a música 

aparece logo no momento da acolhida. Um dos professores citou que trabalha com a música 

mais no início do ano letivo, pelo fato da mesma favorecer a interação entre ambos. Portanto, 

foi possível notar que a música aparece logo na chegada do ano letivo, bem antes das outras 

atividades a serem realizadas. É possível perceber que para os professores o uso da música é 

visto como uma ação que facilita a união e a interação entre as crianças.  

Silva (2010), em seu trabalho monográfico teve como objetivo analisar a literatura 

especializada contida em sites e revistas científicas verificando qual a contribuição da 

aprendizagem musical para a educação. Caracterizando-se pela pesquisa quantitativa foram 

analisados 38 artigos de 20 revistas contidas nos sites Scientific Eletronic Libray Onliny 

(Scielo) e Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior 

(CAPES); utilizando como palavras-chave: música, musicalização, educação infantil, 

aprendizagem musical, educação musical dentro do período correspondente de 1999 a 2009. 
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Os resultados obtidos mostraram que não existem muitos artigos publicados nos quais falem 

da importância que a música teria no aprendizado da criança na educação infantil.  

Diante da precariedade de informações dos artigos analisados, constatou-se a 

necessidade de pesquisas e publicações que investiguem mais sobre a importância da música 

no processo de aprendizagem no referido período. A autora ressalta que apesar do trabalho em 

grupo ser algo dificultoso e complicado as atividades musicais coletivas favorecem o 

desenvolvimento da socialização estimulando a compreensão, a participação e a cooperação 

entre os indivíduos envolvidos, isso faz com que a criança vá desenvolvendo o conceito de 

grupo. Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe deem prazer ela 

demonstra seus sentimentos de segurança e auto realização. 

De acordo com o que propõe Loureiro (2003, p. 17): 

A razão que justifica o ensino da música nas escolas é oferecer a todas as crianças, 

qualquer que seja sua aptidão, a oportunidade de lidar com a música e seus 

elementos, próprios de todo ser humano: audição, expressão rítmicas e melódicas, 

sensorialidade, emotividade, inteligência ordenadora e criatividade. 

Dessa forma é possível identificar que a música exerce muitas funções as quais 

contribuem para o desenvolvimento da criança, e o professor deve está atento às 

manifestações da criança com relação às atividades musicais propostas no cotidiano da sala de 

Educação Infantil.   

3.2 O trabalho dos professores com atividades musicais 

As declarações que seguem revelam como os entrevistados trabalham atividades 

musicais com as crianças. 

...as músicas que a gente trabalha na Educação Infantil elas veem através dos 

conteúdos que a gente tá dando é, cada conteúdo, que mostra se a gente achar devido 

a gente coloca uma música. (E1) 

...através de jogos, né, sempre tem brincadeirinhas que têm nos jogos que agente 

envolve música, as brincadeiras, as contações de histórias, elas fazem dramatizações 

e imitação é, elas se envolvem em todo momento com músicas. (E 2) 

Nas respostas dos professores é notado que há uma divergência no momento em 

que E1 relata a forma de como a atividade musical é trabalhada em sala de aula por acreditar 

que a música facilite para a compreensão dos conteúdos. Já o entrevistado E2 deixa 

transparecer não utilizar como método de ensino, mas sim como forma de entretenimento para 

as crianças. Ambos ressaltam que as crianças se envolvem em todos os momentos trabalhados 

com músicas, deixando uma compreensão que a mesma faz parte do cotidiano da criança no 

que concerne ao contexto escolar. Remete-se aqui a lembrança de que a música utilizada 
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como recurso pedagógico traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança, posto 

que a mesma, em muito contribui, 

[...] para o desenvolvimento da coordenação visomotora, da imitação de sons e 

gestos, da atenção e percepção, da memorização, do raciocínio, da inteligência, da 

linguagem e da expressão corporal. Essas funções psiconeurológicas envolvem 

aspectos psicológicos e cognitivos, que constituem as diversas maneiras de adquirir 

conhecimento, ou seja, são as operações mentais que usamos para aprender, para 

raciocinar. A simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o 

treinamento de uma série de aptidões importantes. (ROSA, 1990, p. 21) 

 

Vale ressaltar também que a musicalização não deve ser vista como forma de 

transmitir apenas conteúdos, até porque na Educação Infantil o que deve prevalecer é a 

vivência de experiência proposta pela instituição na qual as crianças estão inseridas, com o 

intuito de tais experiências contribuírem no desenvolvimento integral das mesmas, conforme 

a citação de Rosa acima mencionada. 

Segundo as pesquisadoras Sousa e Joly (2010) em artigo publicado cujo tema é 

“A importância do ensino musical na Educação Infantil” apresenta como base teórica 

educadores musicais como Gainza, Pena, Joly, Brito, dentre outros. A metodologia utilizada 

foi uma pesquisa-ação com professor pesquisador. Como resultado foi destacado a 

importância da aprendizagem musical e social como: canto, movimento, respeito, aquisição 

de valores culturais dentre outros aspectos. Estes estudiosos esclarecem que independente do 

papel da música dentro da sociedade, a mesma exerce forte atração sobre os seres humanos, 

fazendo, mesmo que de forma inconsciente, que nos relacionemos com ela, muitas vezes 

quando a ouvimos começamos a nos familiarizar, movimentando o corpo ou cantarolando 

pequenas partes da melodia. Portanto, o ensino da música nas escolas, mesmo na Educação 

Infantil, pode contribuir não só para a formação musical dos alunos, mas principalmente como 

uma ferramenta eficiente de transformação social, onde ambiente de ensino e aprendizagem 

podem proporcionar o respeito, a amizade, a cooperação e a reflexão tão importante e 

necessária para a formação humana. Sendo assim, o ensino da música nas escolas tanto de 

Educação Infantil como no Ensino Fundamental pode contribuir não só para a formação do 

aluno, mas principalmente como uma ferramenta eficiente de transformação social onde 

ambiente de ensino e aprendizagem pode proporcionar respeito, a amizade, a cooperação e a 

reflexão tão importante e necessária para a formação humana. 

De acordo com os documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil 

(RCNEI): 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e 

comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e 

relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música esta presente em 
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diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, 

políticas etc. (BRASIL, 1998, p. 45) 

 

Assim concluímos que a música faz parte do contexto histórico sociocultural do 

ser humano. Desta forma, fica evidente a grande relevância da música para o processo de 

desenvolvimento e conhecimento da criança. 

3.3 A visão dos professores às atividades musicais 

Os relatos a seguir citam as opiniões dadas pelos professores de como devem ser 

executadas as atividades. 

... atividade musical eu acho que teria que ter a música como objetivo e a gente pega 

a música só pra eles aprenderem aquele conteúdo. (E.1) 

... mostrando a diversidade dos instrumentos, os sons emitidos de cada um, 

mostrando os tipos de músicas que eles conhecem trabalhando música de roda e lê o 

que eles já ouviram...(E. 2) 

Sendo assim podemos perceber que ambos têm a mesma visão com relação ao 

assunto tratado, pois afirmam ser necessário um trabalho mais direcionado, ou seja, um 

trabalho voltado para os aspectos técnicos da música. É possível notar que os mesmos 

reconhecem que não há, na verdade, um trabalho específico voltado para a mesma, portanto, é 

visível que a presença da música está inserida nas atividades somente como suporte didático 

para as outras disciplinas, deixando assim, um entendimento de que a música ocupa um 

pequeno espaço na Educação Infantil.  

Em seu trabalho Nery (2006), ressalta como objeto de estudo, “a música na 

educação infantil”, sendo esta um importante subsídio para a aprendizagem nas séries iniciais. 

O mesmo, por meio de observações das práticas musicais em sala de aula, verificou que ainda 

há muito que se fazer, pois de um modo geral, o educador não é licenciado em música, mas 

sim em outras áreas do conhecimento. Faltam em suas práticas, fundamentos teóricos quanto 

ao trabalho musical, assim sendo a presença da música nos currículos da educação infantil é 

imprescindível na formação do caráter das crianças. Como já fora citado anteriormente, e 

explanado pela autora citada o trabalho com a música na educação infantil necessita ser 

especificado de modo mais claro e mais conciso. Nota-se a grande dificuldade de se ministrar 

as aulas com embasamento na música, pois não existe, de fato, um planejamento voltado para 

este fim, a começar pela própria formação do professor. 

Partindo dos pressupostos de Rosa (1990, p. 22-23), é no espaço escolar que:  
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A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão física, 

através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas, em que 

se desenvolve na criança a linguagem corporal, numa organização temporal, espacial 

e energética. A criança comunica-se, principalmente, através do corpo e, cantando, 

ela é ela mesma, ela é seu próprio instrumento. 

 

É importante ressaltar que a música precisa estar inserida no contexto curricular 

da Educação Infantil, e contexto escolar como um todo, ser entendida pelo que ela é por si 

mesma, ser vista como ferramenta que contribuirá nas disciplinas escolares pela sua 

importância de desenvolver valores humanos essenciais ao convívio social, à cidadania. O 

trabalho com a música favorece o desenvolvimento e a coordenação motora da criança, bem 

como sua capacidade de atenção. Conforme o que se sugere a seguir: 

O educador pode trabalhar a música em todas as demais áreas da educação: 

comunicação e expressão, raciocínio lógico-matemático, Estudos Sociais, Ciências e 

Saúde, facilitando a aprendizagem, fixando assuntos relevantes, unindo o útil ao 

agradável, [...] atingir esse objetivo, o professor pode utilizar músicas que envolvem 

temas específicos com número, datas comemorativas, poesia, folclore, gramática, 

história e geografia. (ROSA, 1990, p. 21). 

 

A propósito do que fora compreendido nas palavras de Rosa trabalhar com a 

música durante as atividades, torna-se uma tarefa bastante complexa, uma vez que estas 

devam ser estudadas quando executadas. Ainda segundo Rosa, a música não deve ser 

considerada apenas com o fim específico de datas comemorativas, folclóricas e outras de 

sentidos recreativos, mas há que se considerarem, sim alguns outros critérios para que se 

possa estar:  

 
Evitando que seja vista apenas como recreação, passatempo ou demonstração 

superficial de um trabalho realizado em classe. [...]. As músicas comemorativas 

constituem um recurso didático interessante e dinâmico, pois através delas muitos 

assuntos podem ser trabalhados, com integração de várias disciplinas. (ROSA, 1990, 

p. 22). 

Nessa busca de integração da música entre as várias disciplinas curriculares, 

conclui-se que o trabalho musical deva ser compreendido sob a perspectiva de algo novo, de 

uma pedagogia mais diversificada, dinâmica e que facilite entender mais profundamente quais 

as dificuldades de cada aluno envolvido no alvorecer deste processo. 

Parafraseando Loureiro (2003, p. 127), a qual em seu trabalho acredita que: 

As crianças em idade pré-escolar não devem ser ensinadas como se fossem jovens 

adultos ou mesmo crianças da pré-primária, nem se deve avaliar o desenvolvimento 

das suas capacidades musicais com base no que os adultos conseguem ou não fazer. 

As crianças pequenas aprendem tanto, ou talvez mais, por elas próprias e com a 

mesma idade do que com os adultos. 
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Desta forma faz-se necessário compreender e respeitar a idade pré-escolar de cada 

criança não confundindo a Educação Infantil com o Ensino Fundamental tendo em vista que 

as realidades são bem diferentes. Assim o trabalho com as atividades musicais deve ser bem 

planejado com o intuito de que todas as crianças, de acordo com sua faixa etária, possam 

usufruir de maneira significativa de tais atividades. 

 

3.4 A utilização da música como facilitadora do processo ensino-aprendizagem 

 

As falas abaixo são depoimentos dos sujeitos sabatinados com o intuito de apontar 

o conceito de música, o ensino e o uso da mesma como importante falar no desenvolvimento 

da criança. 

... ela ensina, quer dizer, ela facilita muito  na hora da aprendizagem da criança. Pra 

nós professores de ensino Infantil a música é fundamental, é fundamental mesmo. 

(E. 1) 

...através da música as crianças entram em contato com o eu, na qual elas vão 

expressar as emoções, suas atitudes, elas podem contribuir com isso no processo de 

leitura e da escrita porque trabalhando isso ela tá desenvolvendo raciocínio, a 

coordenação motora, a atividade, a cognição... (E. 2) 

 

Analisando as falas dos professores ambos têm a mesma opinião com relação à 

utilização da música como facilitadora na aprendizagem da criança, pois, é notável em suas 

falas que eles a tem como papel fundamental na vida escolar das mesmas. É considerável 

ressaltar que a música não deve ser colocada somente com o objetivo de atender o 

conhecimento da criança na leitura e na escrita, mas sim como fator primordial na construção 

do conhecimento da criança, onde elas tornam-se sensíveis, adaptadas, produtivas e felizes, 

dentre outros aspectos. 

É importante oferecer, também, a oportunidade de ouvir música sem texto, não 

limitando o contato musical da criança com a canção que, apesar de muito 

importante, não se constitui em única possibilidade. Por integrar poesia e música, a 

canção remete, sempre, ao contexto da letra, enquanto o contato com a música 

instrumental ou vocal sem um texto definido abre a possibilidade de trabalho com 

outras maneiras. As crianças podem perceber sentir e ouvir, deixando-se guiar pela 

sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que a música lhes sugere e comunica. 

Poderão ser apresentadas partes de composições ou peças breves, danças, repertório 

da música chamada descritiva, assim como aquelas que foram criadas visando à 

apreciação musical infantil. (RCNEI, 1998, p. 65) 

 

Deste modo, é preciso trabalhar antes com as crianças a arte de ouvir, escutar, 

perceber, descobrir, imitar, repetir os sons, sentir, enfim, construir nelas o conhecimento sobre 

o que é a música, e só depois apresentar as regras musicais que as constituem. 
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Em suas pesquisas, Ongaro, Silva e Ricci (2006) ressaltam em um artigo realizado 

pelas mesmas a importância da música no processo de ensino aprendizagem, sua aplicação e 

seus benefícios no desenvolvimento no indivíduo. A música com maior ou menor intensidade 

está na vida do ser humano, ela desperta emoções e sentimentos de acordo com a capacidade 

de percepção que ele possui para assimilar a mesma. O trabalho teve como objetivo mostrar 

que a música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento 

que pode fazer a diferença nas instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para o 

mundo prazeroso e satisfatório para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem e 

também a socialização do mesmo. Vale ressaltar que as mesmas tiveram como base 

norteadora autores como Estevão (2002), Faria (2001), Gaiza (1988), dente outros. 

De acordo com Brito (2003, p. 46), temos a seguinte ideia a qual nos traz a uma 

reflexão acerca do trabalho educacional infantil pautado na música:  

  
...é preciso cuidado para não confundir estimulação precoce, janelas abertas para a 

música (assim como para qualquer área) com treinamento mecanizado ou 

sistematização formal precoce, que visam a resultados que nem sempre são os que 

mais importam e interessam a criança. 

 

Sabe-se que o trabalho musical na Educação Infantil é de suma importância, pois 

proporciona momentos de prazer ao ouvir, cantar, tocar, criar e imitar. As atividades como 

cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências importantes para a criança, 

portanto torna-se útil que os professores entendam essas ações como forma das crianças 

estarem trabalhando a coordenação motora, a atenção, ou seja, descobrindo suas capacidades 

e estabelecendo relações com ambientes em que vivem.  

É preciso que o professor como mediador acompanhe todo o processo das 

atividades mediando e estabelecendo motivação em sua prática educativa para que esses 

momentos sejam prazerosos e capazes de desenvolver várias habilidades. Porém, a autora 

citada acima deixa claro que é preciso ter atenção em relação à estimulação precoce para não 

confundir com treinamento mecanizado. Sendo assim, é fundamental que os educadores 

ofereçam às crianças atividades musicais combinadas com o processo cognitivo de cada 

criança e não utilizar a música somente com um objetivo em sua prática, ou seja,  na 

memorização de conteúdo, ou nos momentos de  lanche, nem utilizá-la nas práticas que 

tornem as atividades mecânicas, e sim, usá-la de maneira que possa ser significante para o 

desenvolvimento da criança. 
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3.5 A importância da música na Educação Infantil 

 

As falas abaixo são depoimentos de professores sobre a fundamentação da música 

na área da educação infantil. 

... ela mostra a capacidade que a criança tem né, a criatividade que ela tem, quando 

elas estão ouvido música elas têm mais atenção, mais organização e elas conseguem 

aprender muito mais, por isso e que a música é  muito importante para a educação 

infantil. A música é muito bom, ela faz a criança relaxar, acalmar. A música tira o 

estresse, a música faz renovar. (E.1). 

totalmente grande importância é como eu já falei né, a música é a palavra chave, é a 

peça principal, por que atrai as crianças e faz com que elas aprendam... (E. 2). 

Nas respectivas respostas dos professores pesquisados ficou evidente o gosto pela 

música. Segundo eles deixam a entender que as crianças gostam muito de música e quando 

elas estão em contato com a mesma, ambos acalmam e conseguem aprender. Mas, apesar de 

darem importância, pouco trabalham este instrumento tão significativo para o processo de 

desenvolvimento integral da criança. 

Para tanto, a música é um fator relevante na vida do ser humano. Todos ouvem, 

apreciam, se envolvem no ritmo, na melodia, ou seja, compartilham, mas poucos dão a 

importância e sabem da sua contribuição no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

cultural na formação de uma criança. 

Ainda na fala dos professores pode-se perceber que os mesmos têm uma 

concepção da música como instrumento que atrai as crianças para deixá-las calmas e 

concentradas e a partir daí realizarem as atividades desejadas. Sabe-se que a mesma é muito 

mais que isso, porque ela desempenha um importante papel no desenvolvimento do ser 

humano, seja no aspecto religioso, seja no moral e no social, sendo que esses aspectos 

contribuem para aquisição de hábitos e valores indispensáveis ao exercício de cidadania. 

(LOUREIRO, 2004). 

Percebendo a importância da musicalização na educação infantil e pensando na 

música como um recurso pedagógico e não como um instrumento que oferece ocupação aos 

alunos, Scottini (2006) realizou um trabalho, onde o mesmo tem como tema “Música como 

recurso pedagógico na educação infantil.” O trabalho teve como objetivo identificar se a 

música na Educação Infantil pode ser um recurso pedagógico, para auxiliar o professor no 

processo ensino aprendizagem. A pesquisa foi levada a cabo por meio de um questionário o 

qual fora respondido pelos professores da educação infantil, onde foram avaliadas diferentes 

opiniões de diferentes professores, com diferentes formações universitárias. A mesma ressalta 
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que com o resultado a pesquisa indica que a musicalização é de suma importância para 

aprendizado da criança, podendo ser utilizada pelos professores como um recurso pedagógico 

eficiente e eficaz, fazendo com que as crianças expressem seus sentimentos, emoções, 

facilitando a aprendizagem. A mesma teve como base teórica Gainza, Martins, Brennan e 

Referencial Curricular para Educação Infantil, dentre outros. 

Mais uma vez enfatiza-se este trabalho tomando como referência o estudo 

realizado por Brito (2003, p. 10 e 11): 

 
Conteúdos, metodologias e estratégias que revelam, de um lado, posturas 

pedagógicas próprias de uma concepção tradicionalista do ensino de música na 

Educação Infantil e, de outro, posturas consideradas adequadas a uma concepção 

que entende música como linguagem e como área de conhecimento a ser construída 

pelas crianças. [...] apontando caminhos e possibilidades para o desenvolvimento de 

um trabalho com músicas sem a pretensão- explicita ou implícita de determinar 

cursos ou delinear território. 

 

Percebe-se que a música, como linguagem que expressa ideias, sentimentos no 

homem, exige, necessariamente, compreensão de suma importância no desenvolvimento 

integral da criança em sua criatividade, aprendizagem, sensibilidade, socialização, 

objetivando dessa maneira, transformar a rotina escolar de modo significativo. Sendo assim, 

fica claro que usar a música como suporte para a aquisição de conhecimentos gerais, ou seja, 

como meio de atingir objetivos é desnecessário. Pois, a mesma exerce um papel fundamental 

na vida da criança. Vale ressaltar que incentivar uma educação musical ao acesso de todos 

com objetivos socializadores e didáticos é primordial, como também se faz necessário que o 

professor fale da linguagem musical e de seus conteúdos de maneiras compreensíveis às 

crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de desenvolver esta pesquisa, a fim de elaborar um trabalho de 

qualidade o qual possa contribuir para com o desenvolvimento psicoemocional de nossas 

crianças, viu-se a necessidade de se buscar novas ideias e conceitos sobre o ensino na 

Educação Infantil pautado na música. Porém, foi possível constatar que, apesar de todos os 

indícios apontarem para este ensino como sendo um método plausível, ainda não parece 

existir para os professores entrevistados um pensamento efetivo neste sentido. Percebeu-se 

nesta pesquisa que muitos professores utilizam-se da música apenas como instrumento para 

acalmar as crianças ou para repassar conteúdos pragmáticos nas séries iniciais, perdendo-se 

assim a chance de se explorar todos os recursos que o ensino direcionado através da música 

possa oferecer. 

Constatou-se ainda que, embora existam casos isolados onde o referido trabalho 

tem dado certo e mostrado bons resultados, a prática educativa com a música surge como uma 

incógnita para muitos profissionais. Mesmo com a aprovação da Lei nº 11.769/08 e sua 

publicação no Diário Oficial da União, estabelecendo sua obrigatoriedade no ensino da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, percebe-se que três anos após sua implementação 

nada se tem de concreto, terminado o prazo de adaptação, as escolas e os professores ainda 

encontram-se despreparados para exercer essa atividade. O problema consiste porque, 

conforme ocorre com tantas outras decisões políticas no Brasil, a caneta que assina a lei não 

tem auxiliado na sua implantação. Por conseguinte, em todo o país faltam profissionais 

formados em música para atuar nesta área de ensino. Notoriamente, nesses três anos, o 

assunto fora pouco discutido com a sociedade. Verificou-se, portanto, que a lei certamente é 

uma novidade. O que torna a efetivação da mesma um tanto quanto mais difícil. 

 Outro ponto que chama-nos a atenção trata-se do veto dado ao Art. 2º da Lei 

11.769 de 18 de agosto de 2008, no qual se nega a exigência de formação específica, 

reforçando, então, a impressão que houve pouco cuidado com o objetivo, fato este que 

provocou muitas críticas no meio docente. Como a lei não exige uma formação específica 

para o ensino de música na escola o que, provavelmente, irá acontecer é que se selecionem 

profissionais de outras áreas para aplicar este estudo. Espera-se, portanto, que esses 

profissionais indicados se tornem licenciados ou especializados na profissão. Outra 

perspectiva positiva é que futuramente surja uma portaria que regulamente a disciplina de 

música e seus professores, tornando essencial o curso específico para estas aulas, conforme 
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fora com a licenciatura curta, atualmente extinta e substituída pela licenciatura plena. 

Constata-se que a ideia é de bom grado, que atende às expectativas da população, porém 

verificou-se que precisa cuidar para que não se torne mais um instrumento de propaganda 

política. Há que se buscar meios de tornar a disciplina de música uma prática nas escolas, das 

quais faça parte da grade curricular, seja como disciplina independente ou integrada a outra 

matéria, seja como for esta é uma excelente prática educacional e não pode deixar de ser 

levada em consideração. 

Em face à precariedade de informações dos artigos analisados, há a necessidade 

de pesquisas e publicações que investiguem sobre a importância da música no processo de 

aprendizagem na educação infantil de modo mais enfático, mais objetivo. Fazendo menção a 

supracitada autora ressaltando, então que, apesar do trabalho em grupo ser algo complexo, as 

atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da socialização estimulando a 

compreensão, a participação e a cooperação. Dessa forma, a criança vai desenvolvendo um 

sentimento de segurança e auto realização. 

Visando um embasamento teórico justificável fora necessário investigar vários 

teóricos no assunto concernente ao ensino com a música, sendo assim, Saviane (2004), nos 

relata que:  

A educação musical deverá ter um lugar próprio no currículo escolar. Além disso, 

porém, penso ser necessário considerar uma outra alternativa organizacional que 

envolve a escola como um todo e que, no texto preliminar que redigi para 

encaminhar para a discussão do projeto da nova lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, traduzi através do enunciado do artigo 18 do anteprojeto, nos 

seguintes termos: os poderes públicos providenciarão para que as escolas 

progressivamente sejam convertidas em centros educacionais dotados de toda infra-

estrutura física, técnica e de serviços necessária ao desenvolvimento de todas as 

etapas da educação básica. (REVISTA PRESENÇA PEDAGÓGICA, 2004, p. 17 

apud OFICINAS PARA DINAMIZAÇÃO DE LITERATURA INFANTIL, 2011, p. 

5). 

Analisando a proposta de Saviane percebemos que a intenção é louvável, porém, 

considerando a realidade escolar brasileira deparamo-nos com a difícil realização de tamanha 

proposta. Ainda assim, sua iniciativa se faz de muita importância, posto que, a partir do 

momento em que o assunto for levado a sério, conversado com ênfase e disseminado entre o 

poder público, se conseguirá efetivar de modo satisfatório o ensino através do brincar-lúdico 

existente na música. 

 Musicalizar a escola é uma forma de musicalizar a vida. Realizar um trabalho 

com a música ajuda a melhorar a sensibilidade, a memória e a concentração das crianças – o 

que traz benefícios para o processo de ensino-aprendizagem, pois a iniciação musical na 
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Educação básica estimula áreas do cérebro que irão beneficiar o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita, além do raciocínio lógico.  

Por meio desta pesquisa fora identificável que é importante para a criança 

começar a se relacionar com a música ainda que seja no âmbito escolar, pois é nessa fase que 

ela constrói os saberes que, supunha-se, irá utilizar por toda a sua vida. Segundo Gordon 

(2000, p. 6), para que o ensino com a música ocorra é preciso que a criança possa entendê-la e 

ressalta que: 

 
Através da música, as crianças aprendem a conhecer-se a si próprias, aos outros e à 

vida. E, o que é mais importante, através da música as crianças são mais capazes de 

desenvolver e sustentar a sua imaginação e criatividade ousada. Dado que não se 

passa um dia sem que, duma forma ou doutra, as crianças não ouçam ou participem 

em [sic] música, é lhes vantajoso que a compreendam. Apenas então poderão 

aprender a apreciar, ouvir e participar na música que acham ser boa, e é através 

dessa percepção que a vida ganha mais sentido. (apud JOLY e SOUSA, 2010, p. 99)  

 

Em se tratando de “sentidos”, outro ponto interessante da pesquisa fora o quanto a 

criatividade do professor pode tornar as aulas mais ricas e mais prazerosas. Através da música 

a sensibilidade e a atenção dos alunos crescem e se desenvolve sua capacidade de 

concentração, raciocínio, memória, bem como outros benefícios que com a utilização da 

música na educação possa se estender a todas as áreas de aprendizagem. O mais importante é 

que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua prática – onde a 

música deve ser encarada como uma produção e um meio educativo para a formação mais 

ampla do indivíduo – assuma os riscos – a dificuldade e a insegurança – de construir o seu 

caminho do dia-a-dia, em constante reavaliação. (PENNA apud OFICINAS PARA 

DINAMIZAÇÃO DE LITERATURA INFANTIL, 2011, p. 6). 

É notório que os estudos de Vigotski (2007) contribuíram em muito para a 

construção de conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil e para as noções de 

brinquedo dentro desse desenvolvimento. Conforme também fora trabalhado nesta pesquisa, o 

brincar como atividade contínua na infância, pois trabalhando com a noção de brincar se 

satisfaz certas necessidades da criança, e lembrando que essas necessidades são distintas em 

cada fase do indivíduo, posto que mudem conforme o processo de maturação de cada ser. 

Nas palavras de Vigotsky (2007) o qual reconhece em suas teses explicitamente 

que em todas as épocas a educação sempre se deu em função do regime social, vemos a 

necessidade de se adequar o papel da escola e dos professores às mudanças de nosso tempo. A 



50 
 

 

globalização e as transformações sociais exigem profissionais formadores de indivíduos para 

dentro e fora das salas de aula.  

Na tentativa de se atribuir qual o papel verdadeiro da música no ensino escolar, 

Borges (2003, p. 115) alerta que “Se a música for utilizada apenas com o objetivo de ensinar 

conceitos matemáticos, reforçar hábitos higiênicos, cumprimentar ou despedir-se de visitas ou 

anunciar o momento do lanche ou da história, se estará desvirtuando a sua função primeira.” 

Isso porque também Rosa (1990), conforme ideias já mencionadas anteriormente neste 

trabalho a fim de esclarecimentos diz que: 

 

A presença da música nas datas comemorativas deve ser muito bem analisada e 

adequadamente aproveitada, evitando que seja vista apenas como recreação, 

passatempo ou demonstração superficial de um trabalho realizado em classe. As 

festas comemorativas devem resultar de um trabalho mais profundo, isto é, devem 

ser a culminância de outros objetivos trabalhando com as crianças. Não convém 

ensinar uma canção sem considerá-la como uma atividade ampla rica, abrangente e 

expressiva. As músicas comemorativas constituem um recurso didático interessante 

e dinâmico, pois através delas muitos assuntos podem ser trabalhados, com 

integração de varias disciplinas. 

 

Portanto, é preciso preocupar-se em relação à formação das crianças tanto no que 

se refere aos estudos direcionados a conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática e afins, 

quanto com o ensino de expressões, movimentos corporais e perceptivos.  

Viu-se nas pesquisas realizadas para elaboração deste trabalho que os professores 

precisam ter uma bagagem sobre a importância que a música tem na vida da criança, a 

contribuição que ela traz, bem como saber realizar o ensino auxiliado pela música e pelo 

trabalho de grupo. Ao professor faz-se necessário lembrar que, das muitas recomendações de 

trabalhos e atividades a serem feitas com as crianças é importante lembrar que:  

 

A educação musical exige um trabalho complexo quando envolve formação de 

grupos, e isso é muito comum em quase todas as atividades musicais: corais, banda, 

teatro, rodas e brinquedos cantados. O trabalho em grupos é complexo, pois se deve 

preservar a expressividade de cada elemento envolvido no trabalho e muitas vezes se 

torna difícil conciliar posturas diferentes. (ROSA, 1990, p. 22 

 

Certamente, o trabalho em grupo é difícil, e, por vezes complicado, porém essas 

atividades musicais coletivas são ótimas propostas para o desenvolvimento da socialização, 

posto que estimule a compreensão, a participação e a cooperação. É através destas atividades 

que a criança vai desenvolver o conceito sobre grupo e sobre como se trabalhar em equipe. 
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Particularmente, na minha formação pessoal, o trabalho fora mais uma aquisição e 

aprendizado, uma vez que, obtive mais informações acerca de um tema para com o qual tinha 

muito interesse, pude aprofundar o conhecimento sobre a importância da música na vida das 

crianças, como também do indivíduo de um modo geral. Ansiava conhecer mais sobre o 

assunto e, assim aplicá-lo como base profissional, a fim de contribuir ao desenvolvimento das 

crianças.  

Por conseguinte, o trabalho com a música movimenta, mobiliza e contribui para a 

transformação e para o desenvolvimento do indivíduo quanto ser social, sendo assim, o 

professor não só precisa ser sensível à expressão musical como também entender o que está 

sendo transmitido para seus alunos, igualmente,  

 

[...] deve compreender a essência da linguagem musical, e, a partir de sua própria 

experiência e de seu processo criador, facilitar, o contato da criança com as diversas 

linguagens (plástica corporal etc.). Deve propiciar situações em que a criança pode 

olhar o mundo e se expressar. Olhar o mundo é apreender e perceber significados em 

todas as coisas. Em condições normais, a criança constrói a partir de seu 

significante, transformando significados, compreendendo o mundo e percebendo-o 

de uma forma peculiar. Constrói assim seu pensamento através da interação com o 

ambiente e da compreensão das relações entre todas as coisas, aí incluindo os sons, 

as canções, as diferentes manifestações em linguagem musical. (ROSA, 1990, p. 18) 

 

Conforme citado antes, é de suma importância que não se torne a música distante 

da realidade da criança, seja qual for o método de abordagem do professor, por isso é que se 

precisa estudar e pesquisar muito sobre esta temática do fazer pedagógico por meio da 

música, do lúdico através de melodias e de brincadeiras. 

O presente trabalho trouxe-me reflexões bastante relevantes quanto à importância 

da música e de seus benefícios para as crianças não só da Educação Infantil, posto que se 

possa trabalhar também com as crianças de diversas faixas etárias, atentando-se para a 

adequação do que se entende por maturidade conveniente a cada situação. O objetivo primeiro 

para a realização deste trabalho fora analisar o sentido que os professores têm quanto às 

atividades com o uso da música na educação infantil, ao entrevistar os professores 

selecionados para esta pesquisa pude constatar que, apesar de todo esforço e dedicação que os 

mesmos dispensam para com as crianças, não existe um método lógico de realização das 

atividades junto com a música. Os mesmos reconhecem sua importância e validação quanto 

instrumento pedagógico, no entanto, os recursos disponibilizados são muito restritos, a lei 

vem sendo aplicada, porém de forma bastante equivocada em alguns contextos. Espero com 

este trabalho contribuir para a formação de novos profissionais da área de Educação Infantil, 
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os quais possam exercer com maestria educação x musicalização e que, de fato, as 

experiências educativas através da música possa ser melhor direcionado, de modo mais 

significativo e satisfatório. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação existe, porém cabem às instituições 

escolares se preocuparem e se adequarem aos métodos de ensino utilizados, bem como 

oferecer orientações complementares, tanto aos docentes quanto aos discentes, propiciando, 

assim, melhores condições ao ensino-aprendizagem dessas crianças. Evidentemente que só 

com recursos mais adequados na instituição escolar é que os professores poderão 

proporcionar aos alunos métodos mais eficazes de pensar, aprender, agir, refletir e se 

tornarem um ser construtivo e participativo do meio social ao qual estão inseridos.  

Confirma-se com este estudo a posição de alguns autores citados anteriormente 

neste trabalho, atentado para Borges (2003, p. 115), quando a mesma diz a respeito da 

necessidade de se recuperar a função verdadeira da música. A autora afirma que: 

 

[...] é preciso insistir quando à necessidade de se recuperar sua verdadeira função. 

Isto só será possível na medida em que o professor for também sensível à expressão 

musical. Não que precise ser um especialista em música, ou saber tocar, 

necessariamente, algum instrumento. Porém, deverá estar consciente de que, em 

contato com a música, a criança poderá: manter em harmonia a relação entre o sentir 

e o pensar; proteger a sua audição para que não se atrofie diante do aumento de 

ruídos e da desqualificação sonora do mundo moderno; habituar-se a isolar um ruído 

ou som para dar-lhe sentido, especificidade ou perceber a beleza que lhe é própria. 

 

Através da música e da brincadeira a criança tende a desenvolver suas 

potencialidades; ela compara, analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, 

conceitua, cria, deduz, enfim, ela transforma seus pensamentos e amplia suas possibilidades. 

Usufruindo desta modalidade pedagógica, a criança passa a ter a chance de 

desenvolver sua sociabilidade, pois ela aprende a fazer amigos, aprende a compartilhar e a 

respeitar o direito dos outros e as normas estabelecidas pelo grupo, e a envolver-se nas 

atividades apenas pelo prazer de participar, sem visar recompensas nem temer castigos. 

Brincando, a criança estará buscando sentido para a sua vida. Sua saúde física, emocional e 

intelectual depende, em grande parte, dessa atividade lúdica. 
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APÊNDICES 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os depoimentos a seguir são opiniões de professores com relação às atividades 

musicais na educação infantil, sendo que para a análise dos dados os mesmos recebem as 

siglas (E1) e (E2). A seguir, ver tabelas de códigos.  

TABELA 01 

TABELA DE CÓDIGOS 

ENTREVISTADO 

(E1, E2) 

NÚMEROS DAS RESPOSTAS 

(R1, R2, R3, R4, R5) 

NÚMEROS DE LINHAS 

E1 R1 L1   a L4 

E1 R2 L5   a L16 

E1 R3 L17 a L29 

E1 R4 L30 a L42 

E1 R5 L43 a L62 

E2 R1 L64 a L69 

E2 R2 L70 a L72 

E2 R3 L73 a L78 

E2 R4 L79 a L85 

E2 R5 L86 a L97 

 

PERGUNTAS PARA OS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

1-Na sua opinião, como a música aparece no cotidiano da Educação Infantil?                                                                                                     

2 - Como você trabalha atividades musicais com as crianças?   

3- Na sua opinião, como o professor deve trabalhar com as atividades musicais? 

4- Como você vê a utilização da música como facilitadora do processo do ensino e 

aprendizagem? 

5- você considera importante a presença da música na Educação Infantil? Por quê? 
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RESPOSTAS 

 

Entrevistado 01 (E1) 

Durante assim, esses anos até hoje a gente trabalha com através de música né, onde as 

crianças elas vão se interagindo com as outras. De início de ano letivo a gente trabalha 

bastante música mais do que né, no decorrer, devido que ela assim consegue trazer a interação 

deles pra eles formarem grupos né, em sala de aula. Assim, atividades musicais no meu modo 

de ver não existe, assim, não sei, não existe assim de uma certa forma como eu pensei, porque 

as músicas que a gente trabalha na Educação Infantil elas vem através dos conteúdos que 

agente tá dando é, cada conteúdo que a gente mostra  se agente achar devido agente coloca  

uma música. Pra quê? Pra que as crianças né, possam captar melhor o conteúdo que a gente tá 

dando, que elas aprendam, como elas ainda não sabem ler e escrever ela aprendam o conteúdo 

através daquela musiquinha que agente tá dando, e assim agente mostra  alguns conteúdos né, 

a gente vai mostrando uma musiquinha e se for numerais agente vai botando os números de 

acordo com a música que tem números, ai eles vão aprendendo. Antes a música só era 

trabalhada na hora da acolhida ou na hora do lanche ou mesmo na saída para casa, hoje a 

gente usa de vez enquanto o conteúdo que eles têm que ser repassados através da musiquinha. 

Assim, como já estávamos falando que as atividades musicais eu acho que não esta tendo 

ainda de uma certa forma. Porque as músicas que agente trabalha, ela como eu já falei antes a 

gente trabalha de acordo com o que a gente tá dando. Agora uma atividade musical ela não tá 

tendo na sala de aula, ou se então eu tou pensando vice versa, por exemplo, se eu estou dando 

uma atividade sobre o corpo humano eu boto uma musiquinha, ela vai ser uma atividade 

através da música, mas ela não é atividade musical pra crianças assim né, aprender, não sei se 

ela tem que aprender a música ou simplesmente aprender a letra, não tou entendendo direito 

né, ou quer dizer eu acho que não tou entendendo. Porque é assim, atividade musical eu acho 

que teria que ter a música como objetivo e a gente pega a música só pra eles aprenderem 

aquele conteúdo. Ele vai sempre em cima do conteúdo. Ela não é vista como as outras 

disciplinas que deveria ser, como a gente já sabe que agora né, nesses tempos vai ter que ter a 

disciplina de música ela vai ter um lugar mais voltado pra ela. É, apesar da música não ser 

considerada uma disciplina ela ensina, quer dizer, ela facilita muito na hora da aprendizagem 

da criança. Pra nós professores de Ensino Infantil a música é fundamental, é fundamental 

mesmo. Porque é assim, como eu já falei, desde o início ela no momento da chegada ela está 

interagindo né, as crianças se unem, elas conseguem se desenvolver, mostrar suas 
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capacidades, habilidades, que cada uma tem através da música. Não da música que só eles 

cantam né, porque eles aprendem a cantar musiquinha que a gente vai passar, mas também do 

movimento do ritmo do som eles gostam bastante, e aquilo atrai eles pra tar juntos né, no 

grupo, mostrando que eles sabem e eles cantam e muitos pais dizem que na hora né, assim 

quando estão em casa, principalmente as crianças de três ou quatro anos que elas passam o 

tempo todo cantado né. Então quer dizer que vai ficando o aprendizado mesmo que a 

musiquinha seja de acordo com aquele conteúdo que foi dado na sala, mas é através da música 

que ele tá aprendendo o conteúdo. Eu acho que além de importante como já falei, é 

fundamental, é como eu disse que a música ela mostra a capacidade que a criança tem né, a 

criatividade que ela tem, por exemplo, um modelo de uma aula que eu já fiz é que eles 

escutam a musiquinha, foi até a música, Aquarela de Toquinho né, eles apesar deles não 

saberem rabiscar, mas eles rabiscaram e mostraram aquilo que passou na música para o papel 

desenhando os seus rabiscos né, aquelas coisinhas o barco né, a nuvem, isso eles fazem a 

gente percebe que quando eles estão ouvindo música eles tem mais atenção, mais organização 

e eles conseguem aprender muito mais, por isso é que a música é muito importante para a 

Educação Infantil. É bom, é muito bom! Porque assim quando a turma esta muito agitada a 

gente bota, bota não, agente canta até aquela musiquinha que não é tão bem vista por que 

dizem que não trás aprendizagem saudável, não é certa cantar, mas é a criança aprende e 

gosta, agente canta eles param, nem que seja por pouco tempo, mas eles param e é muito bom. 

A música é muito bom, ela faz a criança relaxar, acalmar. A música tira o estresse, a música 

faz renovar. Todas as música que passam hoje em dia, forró, outros ritmos eles aprendem. E 

por que eles aprendem fácil? É porque é uma coisa que ela chama atenção, tudo que chama 

atenção a criança gosta, eles gostam muito de ouvir música, gosta mesmo tudo o que eles 

ouvem na calçada de sua casa, no som de sua casa ou no carro de som que está passando eles 

aprendem mesmo sem precisar ninguém ensinar, por isso é que a música é tão importante, por 

que ela tem todo esse poder.  

Entrevistado 02 (E2) 

Bem, elas aparecem no momento da chegada, agente já começa a incentivar as crianças 

participarem da aula do cantinho, de roda nas brincadeiras, nas atividades que envolvem o 

corpo e a oralidade que a gente faz em sala de aula, antes da preparação do que a gente vai 

aplicar nas atividades. A gente já começa a desenvolver né, o conteúdo como a gente tinha 

esquecido do dia, através de brincadeiras que elas participam tudo através de danças e 

músicas nas brincadeiras. Através de jogos né, sempre tem uma brincadeirinha que tem nos 
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jogos que a gente envolve música, as brincadeiras, as contações de histórias, elas fazem 

dramatizações, e imitação é, elas se envolvem em todo momento com músicas. Bem, de início 

ele pode envolver todos os instrumentos musicais até para desenvolver a curiosidades das 

crianças mostrando a diversidade dos instrumentos, os sons emitidos de cada um, mostrando 

os tipo de músicas que eles conhecem, trabalhando música de roda é e o que eles já ouviram 

algo assim, que eles conseguem imitar alguns sons dos instrumentos, que através dessas 

músicas as crianças entram em contado com o eu deles né, despertando suas emoções e 

atitudes. Bem, como eu já ate falei né, que através da música as crianças entram em contato 

com o eu, na qual elas vão expressar as emoções, suas atitudes, elas vão contribuir isso no 

processo da leitura e da escrita porque trabalhando isso ela tá desenvolvendo raciocínio, a 

coordenação, a atividade, a cognição, e com isso ela pode entrar no mundo letrado, por 

exemplo, assim uma peça teatral né, o teatro, as oportunidades assim que ela tem com vários 

textos, vários gêneros musicais, faz com que ela contribua na sua autonomia né, mostra 

também sua criatividade ela adquire novos conhecimentos através da música. Totalmente 

grande importância, é como eu já falei né, a música é a palavra chave é a peça principal, 

porque atrai as crianças e faz com que elas aprendam, e o concreto através do lúdico né, e 

desenvolvam não só o cognitivo né, mas sim também... Como eu posso dizer. Bom, é de 

grande importância né, porque a gente sabe que a peça principal que atrai as crianças né, são 

as músicas e através da contações de história. Agente começa a cantar uma musiquinha e pede 

para elas cantar músicas que eles conhecem que esteja envolvendo né, e tudo isso faz com que 

ele perceba e entre dentro daquele conteúdo que vai ser repassado de uma forma dinâmica, 

uma forma bem lúdica e que ela se envolva com um mundo mostrando suas potencialidades, a 

sua oralidade, a sua afetividade que a gente sabe que uma criança através da música ela pode 

expressar tudo isso, alegria tristeza, emoção né, e tudo isso é valorizado por isso que é de 

grande importância, principalmente na Educação Infantil.  
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QUADRO TEMÁTICO 01 

TEMA CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 

Música no 

cotidiano da 

Educação Infantil 

E1. L2 a L4 De início de ano letivo a gente trabalha bastante 

música mais do que né, no decorrer, devido que ela 

assim, consegue trazer a interação deles pra eles 

formarem grupos né, em sala de aula. 

E2. L61 a 

L64 

... no momento da chegada, a gente já começa a 

incentivar as crianças participarem da aula do 

cantinho, de roda nas brincadeiras, nas atividades que 

envolvem o corpo e a oralidade que a gente faz em sala 

de aula, antes da preparação do que a gente vai aplicar 

nas atividades. 

 

QUADRO TEMÁTICO 02 

TEMA CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 

Atividades 

musicais com as 

crianças. 

E1. L6 a L8 ... as músicas que a gente trabalha na Educação Infantil 

elas vêm através dos conteúdos que a gente ta dando é, 

cada conteúdo que a gente mostra se a gente achar 

devido a gente coloca uma música. 

E2. L66 a 

L69 

Através de jogos né, sempre tem uma brincadeirinha 

que tem nos jogos que a gente envolve música, as 

brincadeiras, as contações de histórias, elas fazem 

dramatizações, e imitação é, elas se envolvem em todo 

momento com músicas. 

 

QUADRO TEMÁTICO 03 

TEMA CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 

O trabalho com 

atividades 

musicais 

E1. L24 a 

L25 

...atividade musical eu acho que teria que ter a música 

como objetivo e a gente pega a música só pra eles 

aprenderem aquele conteúdo. 

E2. L70 a 

L72 

...mostrando a diversidade dos instrumentos, os sons 

emitidos de cada um, mostrando os tipo de músicas 

que eles conhecem, trabalhando música de roda é e o 

que eles já ouviram... 

 



63 
 

 

QUADRO TEMÁTICO 04 

TEMA CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 

A utilização da 

música como 

facilitadora do 

processo do 

ensino e 

aprendizagem. 

E1. L28 a 

L30 

... ela ensina, quer dizer, ela facilita muito na hora da 

aprendizagem da criança. Pra nós professores de 

Ensino Infantil a música é fundamental, é 

fundamental mesmo. 

E2. L75 a 

L78 

... através da música as crianças entram em contato 

com o eu, na qual elas vão expressar as emoções, 

suas atitudes, elas vão contribuir isso no processo da 

leitura e da escrita porque trabalhando isso ela tá 

desenvolvendo raciocínio, a coordenação, a atividade, 

a cognição... 

 

QUADRO TEMÁTICO 05 

TEMA CÓDIGO UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 

 

A presença da 

música na 

Educação Infantil 

E1. L41 a 

L42 

... ela mostra a capacidade que a criança tem né, a 

criatividade que ela tem... 

E1. L46 a 

L48 

... quando eles estão ouvindo música eles tem mais 

atenção, mais organização e eles conseguem aprender 

muito mais, por isso é que a música é muito importante 

para a Educação Infantil. 

E1. L52 a 

L54  

A música é muito bom, ela faz a criança relaxar, 

acalmar. A música tira o estresse, a música faz 

renovar. 

E2. L82 a 

L83 

Totalmente grande importância, é como eu já falei né, 

a música é a palavra chave, é a peça principal, porque 

atrai as crianças e faz com que elas aprendam... 

 


