
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: MÚSICA PARA PASSAR O TEMPO OU ADQUIRIR COMPETÊNCIAS?TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FLÁVIA YAMAURA ARGUELLO DE SOUZA, SILVANA DE BRITO OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SILVIA REGINA DA SILVA PEREIRAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                          	  

1 
	  

MÚSICA PARA PASSAR O TEMPO OU DESENVOLVER COMPETÊNCIAS? 

1. RESUMO 
O referido estudo apresenta as contribuições sobre a utilização da música e seus 
elementos, para o desenvolvimento infantil. Visa identificar as práticas musicais e como 
estas ocorrem na Creche Lar Nossa Senhora Aparecida. Após análise dos dados coletados 
utilizou-se a literatura e a realização de uma oficina de banda rítmica com materiais 
recicláveis, para os professores, com o objetivo de estimular a ação pedagógica reflexiva, 
promovendo um ambiente rico e contextualizado, proporcionando recursos para a inserção 
de atividades musicais e práticas sustentáveis no cotidiano escolar. 

 

2. INTRODUÇÃO 
A música está presente no cotidiano familiar e escolar, porém há uma 

defasagem em seu emprego no âmbito educacional, nos quais práticas relacionadas 

a música são limitadas a canções de rotina em sala de aula, apresentações em 

datas comemorativas, para “passar o tempo” ou a ausência total desta. Existe 

também uma distorção de sua função pedagógica no desenvolvimento infantil, 

sendo fatores desencadeantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Ao ouvir uma música, espontaneamente, o corpo exterioriza algumas 

manifestações, seja um estalar de dedos, o balançar da cabeça, assoviar, bater 

palmas, dançar, acompanhar a letra da música. Além de estimular atitudes e 

expressões das crianças, no momento de atividades com música, combinando 

vários aspectos, promovendo sua integração no meio, a expressividade, sua 

cognição e a aprendizagem significativa: “o mais importante fator isolado que 

influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e ensine-o de 

acordo” (Ausubel, 1968, p. VI). 

 Aliado à socialização das contribuições de práticas musicais, objetiva-se com 

esse estudo, a reflexão dos professores da Educação Infantil, da Creche Lar Nossa 

Senhora Aparecida,  frente ao reaproveitamento de materiais recicláveis, por meio 

da realização da oficina de banda rítmica, estratégia para viabilizar o conceito da 

sustentabilidade, que consiste nas atividades humanas na qual propõe prover as 

necessidades humanas e o consumo consciente, responsabilizando-se pelo futuro 

das gerações seguintes. 

3. OBJETIVOS GERAIS 
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• Contribuir com a formação reflexiva dos professores , quanto a prática de 

atividades lúdicas músicais, ligadas a reutilização de materiais recicláveis de 

forma a criar um ambiente mais propício para a formação conjunta e efetiva; 

• Motivar a criatividade e a expressividade, por meio de atividades musicais, 

potencializando o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo das crianças. 

         OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Produzir instrumentos musicais, na oficina para os professores, 

reaproveitando materiais, reconhecendo a importância e a valorização da 

reciclagem; 

• Ouvir os sons e música reproduzidos no aparelho de CD, atividade proposta 

para as crianças para que estabeleçam relação ao tocar os instrumentos 

musicais produzidos na oficina. 
4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizado o levantamento de publicações pertinentes aos 

temas em questão, servindo como embasamento teórico no presente estudo, 

posteriormente a observação, in loco, de atividades com elementos musicais e 

práticas ligadas à sustentabilidade, para análise dos dados e a realização da oficina 

da banda rítmica para os professores, com o intuito de oferecer recursos sonoros 

para o manuseio das crianças, posteriormente. 

Os materiais usados na oficina, foram os reutilizáveis no descarte do 

cotidiano, devidamente higienizados e que não oferecessem riscos aos 

participantes, como: cabo de vassoura, potes de sorvete e iogurte, latas de 

refrigerante, de conservas e de leite em pó, grãos de arroz, feijão, restos de 

pedregulhos e areia de construção civil, E.V.A. colorido, cola quente e tesouras. 

As intervenções foram registradas por meio de questionário aplicado às 

professoras, relatórios, fotos e vídeos. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, ocorreu a observação da sala de 

aula do Jardim I, na qual constatou-se a ausência de elementos musicais e práticas 
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ligadas à sustentabilidade. 

  Compondo o segundo momento da pesquisa, o questionário foi aplicado às 

professoras participantes da oficina, totalizando seis, a fim de saber como, quais e 

de que maneira ocorrem as atividades lúdico-musicais, assim como as propostas 

sustentáveis são trabalhadas, na qual concluiu-se que, das seis educadoras, 

somente duas já haviam feito outros cursos sobre os temas abordados, e realizavam 

atividades diárias em sala de aula, conscientes dos benefícios que os temas 

oferecem. 

O terceiro momento, consistiu na realização da oficina da banda rítmica, na 

qual iniciou com uma breve socialização das contribuições do fazer musical em 

material impresso, em que Brito (2003) defende “que o professor deve promover tais 

intervenções a fim de oferecer um ambiente estimulante, em conjunto com as 

atividades educativas visando a formação integral da criança”. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Não existe certo ou errado, mas almejamos a reflexão do que pode ser 

melhorado por meio das experiências vivenciadas na oficina da banda rítmica e as 

contribuições teóricas tanto no fazer musical, quanto na proposta sustentável que o 

estudo apresenta. 

Apesar de parciais, os resultados da realização dos passos desta etapa da 

pesquisa foram satisfatórias, uma vez que todas as professoras se comprometeram 

com a atividade proposta e mesmo antes do término, refletiram sobre sua própria 

prática, motivando-nos ao próximo passo; apresentar às crianças todo o prazer e os 

benefícios que a música e os conceitos sustentáveis oferecem. 
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