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1- Resumo 

O presente estudo buscou conhecer as contribuições da música para o 

desenvolvimento das crianças entre 6 e 8 anos, de classe social D e E, em situação 

social de risco, que frequentam a ONG Sociedade Espírita Luz e Amor (SELA). 

Baseando-nos em Brito (2003), Gohn(2010), Gardner (1999), Ilari (2005) e Vigotsky 

(2001), procurou-se verificar se é possível ajudar crianças que não frequentam a 

escola regularmente a desenvolver a oralidade, imaginação/criatividade, senso 

corporal, percepção sonora e socialização por meio de atividades musicais. Foram 

realizadas diversas atividades em que a música ou sons estiveram presentes, como 

parte integrante. Observou-se que as crianças não aceitam muito bem qualquer 

ritmo musical, mas apreciam as músicas cujas letras retratam a vida na comunidade, 

e que houve uma interação entre os participantes para a realização das tarefas 

propostas. Além disso, após a realização das atividades, as crianças apresentaram 

melhoras na escola, tanto na parte da escrita como na leitura, algumas crianças 

estão mais atentas, mais criativas e, principalmente, estão se socializando com mais 

facilidade.  

Palavras-chave: Música, inclusão social, educação não formal. 

2- Introdução 

A música está presente na vida humana. Basta recordar quantas vezes, em 

momentos políticos importantes da História, em culturas diversas, a música esteve 

presente em protestos e em comemorações; tanto o é, que cada país tem seu Hino 

Nacional e o utiliza em situações solenes. Hoje ela está presente na televisão, em 

sites da Internet, no celular, ouve-se também enquanto caminha ou em cerimonias 

importantes.  

 Assim, iniciou-se o estudo perguntando “o que é música?” Esta pergunta tem 

sido feita ao longo da história e, para ela foram formuladas diferentes respostas, 

dependendo da cultura, do contexto em que está inserida e da linguagem que se 

traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo 

entre som e o silêncio. A palavra música remete a diversas ideias relacionadas às 

diferenças que caracterizam os inúmeros estilos musicais, à época, aos motivos que 

geraram sua criação e à ligação aos aspectos sociais.  

Sabe-se que os benefícios que a música pode trazer às pessoas de qualquer 

faixa etária são inúmeros. A música altera nosso estado de espírito e o corpo reage 



 
 
 
 

às vibrações dos sons e emoções são despertadas, interferindo no funcionamento 

de nosso organismo.  

Existem várias teorias que comprovam as reações de nosso organismo 

quando exposto à música. O pesquisador americano Howard Gardner (1999) refere 

que estudos feitos por Thomas Bever da Columbia University e também por outros 

pesquisadores, sugerem que, à medida que um indivíduo se torna mais hábil em 

música, as capacidades encontradas no hemisfério cerebral direito, passam a ser 

encontradas também no esquerdo. Não existem ainda estudos científicos que 

possam dizer com precisão, quais elementos da música (melodia, harmonia, ritmo, 

letra) são responsáveis pelas reações que as pessoas apresentam. De qualquer 

forma, a investigação mostrou que a música influi na digestão, nas secreções 

internas, na circulação, na nutrição e na respiração. Verificou-se que até as redes 

nervosas do cérebro são sensíveis aos princípios harmônicos. O corpo é afetado de 

acordo com a natureza da música cujas vibrações incidem sobre ele (há mudanças 

no pulso e respiração). Uma vez que a música propicia um meio de comunicação de 

caráter predominantemente emocional (comunicação não verbal ou pré-verbal), ela 

tem importância e grande aplicação na educação, principalmente onde a 

comunicação verbal não pode ser utilizada, pelo fato de a linguagem falada não ser 

bem compreendida. Para as pessoas com dificuldade de contato, ou para crianças 

bem pequenas e que geralmente são receptivas à música, ela poderá tornar-se o 

elemento através do qual a comunicação será favorecida, e, com ela, todo o 

processo educativo. 

Vale salientar que as atividades musicais coletivas favorecem o 

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

cooperação, dessa forma a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além 

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

demonstra e libera suas emoções, desenvolvendo um sentimento de segurança e 

autorrealização. 

Não apenas nas escolas, mas também nos espaços destinados à educação 

não formal, comumente realizam-se atividades que demonstram a influência da 

cultura popular sobre as ações cotidianas. Estudando sobre as formas de realização 

do processo educativo, a pesquisadora Maria do Glória Gohn comenta que a 

educação não formal. 



 
 
 
 

É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para 

a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo 

para interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de 

práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que 

envolve organizações/instituições, atividades, meios e formas 

variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos 

sociais (GOHN, 2010, p. 33). 

Os espaços onde se desenvolvem ou se exercitam as atividades da educação 

não formal são múltiplos, como, por exemplo, as organizações que estruturam e 

coordenam os movimentos sociais, as igrejas, as Organizações Não 

Governamentais (ONGs), entre outros. 

A ONG Sociedade Espírita Luz e Amor, onde foi realizada a pesquisa, 

trabalha atualmente com 120 famílias da comunidade São José em São Paulo; o 

trabalho é feito de várias formas através de estudo religioso, moral, brincadeiras, 

esportes, trabalhos de artesanatos, teatros, danças, músicas, pinturas em telas e 

tecidos, apoio e incentivo à leitura e escrita e outras oficinas.  

As crianças observadas nesse trabalho de pesquisa possuem entre 6 e 8 

anos, são de classe social D e E, vivem em situação social de risco, e frequentam a 

ONG. Moram em uma comunidade, que fica na divisa dos municípios de São Paulo 

– SP e São Caetano do Sul – SP, Bairro Prosperidade; nem todas as crianças 

frequentam escolas, muitas pertencem a famílias com apenas um adulto, algumas 

moram com avós, com tios e até mesmo com irmãos mais velhos, com renda familiar 

inferior a R$ 200,00 mensais; apresentam problemas de subnutrição, falta de 

concentração e dificuldades de comunicação. Analisando os documentos das 

crianças e o contexto econômico das famílias, observou-se que a maioria delas tinha 

contato de perto com a criminalidade e também que muitas das meninas antes 

mesmo dos 15 anos se tornam mães. 

Muitas destas crianças ficam sozinhas durante boa parte do dia, convivem 

com a criminalidade que, para elas é normal, pois muitas acham até mesmo que 

estão brincando, sem entender o risco que estes grupos representam.  

Com base no exposto acima, foi feita pesquisa de natureza aplicada com 

crianças de 6, a 8 anos de idade, buscando compreender em que medida as 

atividades musicais poderiam auxiliar no desenvolvimento da socialização, 

alfabetização e consciência ética. 



 
 
 
 

3- OBJETIVOS 

Mostrar que a música e a linguagem oral são formas de comunicação humana 

por meio de sons e são consideradas igualmente importantes na infância do ponto 

de vista da psicologia do desenvolvimento. Falar e cantar são áreas consideradas 

estreitamente ligadas, porque ambas têm modulação tonal e acentuam certas 

sílabas ou palavras numa só frase, segundo a educadora musical Teca Alencar de 

Brito, 

A criança é um ser brincante e, brincando, faz música, pois assim se 

relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, 

ela, metaforicamente, transforma-se em sons, num permanente 

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

descobre instrumentos, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos 

e ouve com prazer a música de todos os povos. (BRITO, 2003, p.35).  

Com os vários enfoques desta pesquisa sobre a música na educação, 

observou-se a capacidade da educação musical de aproximar e integrar as crianças 

nas escolas que segundo Beatriz Ilari (2008), “ a música constitui uma importante 

forma de comunicação e expressão humana; além disso, todos os povos possuem 

algum tipo de música, que carrega algum traço de história, cultura e identidade 

social”. 

Com a música desenvolveu-se diversas formas de aprendizagem contidas em 

atividades com a audição, canto, representação, reprodução, criação, composição, 

improvisação, sons corporais, estimulando e valorizando os trabalhos das crianças 

feitos em grupo, e com as atividades propostas trazendo a liberação de sentimentos 

e emoções que ajudam na socialização das mesmas.  

 Entende-se que as atividades musicais coletivas favorecem o 

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

cooperação (GOHN, 2010).  

4- METODOLOGIA 

Na primeira etapa, observou-se o trabalho realizado com música durante dois 

semestres, pelos voluntários da ONG com crianças entre 6 a 8 anos de idade. No 

primeiro encontro foram definidos os temas a serem trabalhados nos sábados do 

primeiro semestre do ano, lembrando que a ONG trabalha também nas férias 

escolares normalmente levando as crianças a conhecerem museus e parques 

pedagógicos tal como; Estação Ciência, Sabina, Cata Vento etc. 



 
 
 
 

Realizaram-se atividades educativas utilizando músicas populares brasileiras, 

como Domingo no Parque, de Gilberto Gil, João e Maria de Chico Buarque e Nara 

Leão, Epitáfio de Titãs e Pais e Filhos de Legião Urbana. Estas foram analisadas à 

luz do referencial teórico utilizado. Observou-se um envolvimento crescente das 

crianças nas atividades, as quais demandavam atitudes criativas e entrosamento 

entre os participantes. Num segundo momento, propôs-se outras atividades a serem 

desenvolvidas com as crianças durante um semestre, a fim de verificar em que 

medida as atividades musicais poderiam auxiliar no desenvolvimento da 

socialização, alfabetização e consciência ética. 

 

5- DESENVOLVIMENTO (Descrição das atividades) 

1ª Etapa: As crianças tiveram que escolher uma música, dentre as já citadas, para a 

realização das atividades que seriam propostas. Escolhida a música, os próximos 

passos foram:  

1) Entrega da letra da música impressa para as crianças, para que 

desenvolvessem um final para a história baseada na letra da música;  

2) Dramatização da música escolhida objetivando despertar nas crianças 

a criatividade, a oralidade, o gosto pela leitura e a socialização; 

3) Realização de um sarau, no qual as crianças cantariam a mesma 

música com a letra feita por elas, no ritmo que mais apreciassem. 

   No primeiro momento as crianças gostaram da letra da música, mas quando 

souberam que teriam que dar um final para ela, se mostraram temerosas. Os 

voluntários montaram 3 grupos de quatro crianças, mostraram o vídeo da música, 

mas algumas delas por não se identificarem com o ritmo, não quiseram fazer a 

atividade. Aproveitou-se o momento para explicar a elas a importância da 

socialização e da cooperação, e que  a música é como um processo contínuo de 

construção que envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir fugindo 

aos padrões convencionais. BRITO (2003) ” Formar repertório criado pelas crianças 

e privilegiar a interação aluno-professor respeitando o individual da criança dá 

prioridade à criança como sujeito”. As crianças elaboraram os finais para a música 

escolhida; os voluntários ajudaram as crianças com a escrita, concordância e com a 

leitura. Foram três finais totalmente diferentes, o que foi muito bom para trabalhar a 

criatividade, pois, segundo VIGOTSKY (2001), a ideia central da psicologia da arte é 

o reconhecimento da arte como técnica social do sentimento; a psicologia da arte 



 
 
 
 

trabalha com três campos da psicologia teórica: o da percepção, o do sentimento e o 

da imaginação. Dessa forma, a letra musical escolhida pelas crianças foi:  

DOMINGO NO PARQUE - Compositor Gilberto Gil 

... O rei da brincadeira (ê, José) 

O rei da confusão (ê, João) 

Um trabalhava na feira (ê, José) 

Outro na construção (ê, João)... 

 

...Olha a faca! (olha a faca!) 

Olha o sangue na mão (ê, José) 

Juliana no chão (ê, José) 

Outro corpo caído (ê, José) 

Seu amigo João (ê, José)... 

Observou-se que algumas das músicas apresentadas em atividades se 

associavam com os momentos vividos pelas crianças, por exemplo, quando levadas 

a eles as letras das músicas sem antes ouvi-la, eles escolheram a música de 

Gilberto Gil, Domingo no Parque, na qual uma parte da letra retrata a realidade 

vivida por eles, como: 

...“Oi, girando, girando”, Olha a faca! (Olha a faca!), Olha o sangue na mão Ê 

José, Juliana no chão, Ê João... 

Apresentamos a seguir as versões produzidas pelas crianças: 

Fonte: Do próprio autor 

2ª Etapa: No primeiro semestre de 2014, deu-se continuidade ao Projeto com as 

crianças, baseando-se nos pesquisadores GOHN (2010), BRITO (2003) e 

Grupo Nº 1 (4 crianças) Grupo Nº 2 (4 crianças) Grupo Nº 3 (4 crianças) 

O rei da brincadeira (ê, José) 
O rei da confusão (ê, João) 
Um trabalhava na feira (ê, 
José) 
Outro na construção (ê, 
João)... 
...Olha a faca! (olha a faca!) 
Olha o sangue na mão (ê, 
José) 
Juliana no chão (ê, José) 
Outro corpo caído (ê, José) 
Seu amigo João (ê, José) 
Amanhã não tem feira (ê, 
José) 
Não tem mais construção (ê, 
João) 
Não tem mais brincadeira (ê, 
José) 
Não tem mais confusão (ê, 
João). 

Mas é só uma história (né 
José) 
Que foi inventada (né João) 
Não tem não confusão (né 
José) 
E nem faca na mão (né 
João) 
O sangue é catchup (né 
José) 
Do pastel lá da feira (né 
João) 
Que sujou a camisa (né 
José) 
Da amiga Juliana (né João) 
Tudo é só alegria (né José) 
Nós somos como irmãos (né 
João) 
Na verdade é tudo 
brincadeira (né José) 
Eu vou para a feira (né João) 
E eu para a construção (Né 
José) 

Tudo acabou (ê José) 
Juliana morreu (ê João) 
Você está encrencado (ê 
José) 
Foi culpa sua (ê João) 
Ela era minha amiga (ê José) 
Quer enganar quem (ê João) 
Agora você vai preso (ê 
José) 
E eu vou chorar (ê João) 
E eu era seu amigo (José) 
 



 
 
 
 

VIGOTSKY (2001), com atividades pedagógicas relacionadas à explorações de 

ritmos e sons, músicas infantis, cantigas de roda, folclóricas, culturais, etc. Realizou-

se novas atividades para a verificação de possíveis mudanças comportamentais, 

sociais, morais, escrita e leitura. Neste período trabalhou-se com o conhecimento 

adquirido pela leitura dos autores das referências bibliográficas e houveram 

encontros para observar a criatividade, o diálogo, o trabalho em grupo, a exploração 

sonora e a ativação da memória das crianças.  

Inicialmente fez-se uma sondagem para verificar como estavam as crianças 

com relação à leitura e escrita. O trabalho foi voltado para o desenvolvimento da 

oralidade, escrita e audição. Fez-se algumas perguntas sobre brincadeiras antigas, 

que vinham de avós, tios ou alguém mais velho e de outras regiões; foi dito a elas 

que as aulas neste semestre seriam voltadas para culturas diferentes, e logo as 

crianças começaram a mostrar brincadeiras e músicas antigas, como cantigas de 

roda, historias folclóricas de outros Estados, cidades e bairros e também 

relembraram brincadeiras antigas. 

No sábado seguinte utilizou-se o tema central, ¨Como aceitar o outro e suas 

origens sem entrar em atrito.¨ Colocou-se as crianças em contato com um ritmo 

musical da cultura africana e foi feita uma roda de conversa com discussões sobre a 

leitura do livro: Bojabi. A árvore Mágica, de autoria de Dianne Hofmeyr. Deixou-se ao 

fundo que músicas africanas soassem de maneira suave. Logo algumas reclamaram 

da música que tocava mas logo se acalmaram.  

As músicas africanas utilizadas para sonorização foram: Bob Marley, Daniela 

Mercury, Shakira, Angelique Kidjo e outros. O objetivo da atividade foi aproxima-las 

das músicas de outra cultura. Em seguida foram propostas algumas atividades, uma 

delas foi a Leitura e Escrita de não-palavras1, as crianças fizeram um círculo, uma 

delas leu uma não palavra e depois falou no ouvido para a seguinte, sendo assim 

até chegar na última da roda que teria de escrever o que ouviu, por exemplo: 

calitibd, zazutca, etc. Nesta atividade observou-se que elas mal conseguiam 

entender as palavras e muitas nem escreveram por não saber nem mesmo 

pronunciá-las, mesmo assim elas gostaram muito da brincadeira, embora algumas 

não tenham se sentido à vontade para falar as palavras por timidez. 

                                                 
1
 Palavra que não pronunciável, de difícil entendimento. 



 
 
 
 

Ao final explicou-se que muitas vezes as pessoas, não conseguem pronunciar 

corretamente uma palavra, eis a importância de saber o significado das palavras e 

sua pronúncia correta. Logo após foi feita uma gincana de mímicas com sons de 

animais da África; as crianças não se envergonharam e brincaram muito e só 

estavam preocupadas se os animais eram ou não da África. Segundo Gohn (2010), 

 A finalidade desse tipo de atividade é “criar oportunidades de 

conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais. Seus objetivos são construídos, inclusive por meio 

do processo interativo, gerando um processo educativo” 

 (GOHN: 2010, p. 27).  

Diante do grande interesse, decidiu-se explorar mais esta curiosidade; sendo 

assim, na aula seguinte levou-se um mapa mundi para eles conhecerem os países 

da África e fotos de animais que lá habitam e, decorou-se a sala como se 

estivessem na África, com animais e vegetação feitos em papel, coladas nas 

paredes, e com os sons de músicas africanas ao fundo. As crianças notaram que a 

sala estava toda modificada, uma das crianças perguntou: “Por que temos que ouvir 

aquelas músicas novamente?” Solicitou-se que ela mostrasse qual seria a música 

que se adequaria melhor com o ambiente em que estavam e ela então disse que era 

o samba, por que se “parecia com as árvores e é mais gostosa de ouvir”. A seguir, 

todas as outras se agitaram e pediram para trocar a música. Gohn comenta que na 

ação profissional, 

O principal instrumento de trabalho do educador social é o diálogo. 

Não o simples “jogar conversa fora”, mas o diálogo tematizado, 

estruturado com base nas propostas das atividades. Somam-se a ele 

o estudo de fundamentos teóricos e a prática de atividades que 

visam a uma formação integral do sujeito, não apenas aquela 

relacionada ao avanço dos aspectos cognitivos. (GOHN, 2010, p. 38)  

Assim, foi colocado um samba e todos se acalmaram e voltaram para a 

atividade proposta, as crianças desenharam leões, girafas, elefantes e cobras, 

animais típicos África, que depois foram colados pela sala, onde também estava o 

mapa mundi, para mostrar a elas onde se localiza a África. Dando continuidade às 

atividades, as crianças foram divididas em 3 grupos de 3 pessoas, para fazerem 

uma releitura da historia com uma música ao fundo, sendo ela ao som corporal ou 

oral nos mostrando a forma que entenderam a historia, para depois ser contada 

pelos grupos na sala. Logo algumas crianças disseram não gostar muito da 



 
 
 
 

atividade, pois alguns grupos ficaram com companheiros um pouco tímidos, e para o 

grupo isso era um problema; solicitaram para trocar de grupo, solicitou-se para que 

eles se lembrassem do tema central do semestre, então logo se reuniram para fazer 

a atividade, mesmo reclamando um pouco.  

Chegado o dia, as crianças vieram trazendo as histórias. Dois dos grupos 

trouxeram a historia em forma de fantoche com sonorização oral, o outro trouxe 

desenhado em folhas de sulfite para ir pendurando conforme contava com a 

sonorização corporal, pois, de acordo com Brito, 

 É fato indiscutível que o ritmo se aprende por meio do corpo e do 

movimento. Partir dos movimentos naturais dos bebês e crianças, 

ampliando suas possibilidades de expressão corporal e movimento, 

garante a boa educação rítmica e musical, além de equilíbrio, prazer 

e alegria, pois o ser humano é também um ser dançante. 

 Brito (2003, p.145)  

Então foi pedido que elas organizassem a próxima atividade, mas com a 

orientação de que elas teriam de utilizar a informática e a criatividade em grupo para 

uma apresentação geral no último sábado do semestre; sendo assim, haveria três 

encontros para a organização e produção do que deveria ser feito e todos 

concordaram. Nas datas subsequentes ficou-se apenas observando e ajudando 

quando necessário, estas organizaram-se em grupos, sozinhos, digitaram suas 

historias e produziram seus vídeos. As atividades foram executadas e apresentadas 

com sucesso, para Vigotsky:  

Os processos criadores infantis se refletem, sobretudo no faz-de-

conta porque, nele, as crianças (re)elaboram a experiência vivida em 

seu meio social, edificando novas realidades de acordo com seus 

desejos, necessidades e motivações (VIGOTSKI, 2001, p. 258). 

6-  RESULTADOS 

Conforme relatos dos responsáveis pelas crianças observou-se que as 

crianças obtiveram melhoras nas escolas, tanto na parte da escrita como na leitura; 

algumas estão mais atentas, mais criativas e, principalmente, estão socializando 

com mais facilidade, participam de brincadeiras em grupos o que muitas não faziam, 

e estão menos agressivas em suas casas. Ilari (2008) comenta que “a prática 

musical, tanto nas crianças quanto nos adultos, é relevante auxiliar no 

desenvolvimento auditivo, motor, cognitivo social, além de ajudar nas relações 



 
 
 
 

afetivas nas famílias”. Percebeu-se também que algumas das crianças, estão mais 

participativas e se envolvendo mais nos trabalhos e atividades da ONG. Algumas 

das famílias relataram que resolveram até mesmo voltar à escola.  

Assim, constatou-se que a música pode ser um veículo auxiliar eficaz no 

desenvolvimento da socialização, criatividade e coordenação motora, e até mesmo 

no vocabulário.  Concluiu-se também que a música pode auxiliar em todos esses 

aspectos do desenvolvimento infantil independente de suas situações financeiras. 

7-  CONCIDERAÇÕES FINAIS 

Nas atividades conseguiu-se encontrar algo comum e unificador para os 

grupos, a integração do som com as crianças tanto com a peça teatral quanto com a  

releitura de um livro, sons com o corpo ou a própria liberdade de produzir algo. As  

reações que apresentaram, foram de liberdade para expressarem-se por meio do 

canto, da escrita, das apresentações teatrais ou das poesias ditadas. Percebeu-se 

que o uso da música ajudou-as na aprendizagem, socialização, afetividade, 

expressão corporal, o que as trouxe muito mais confiança para as próximas 

atividades, tanto escolares quanto sociais.  

 

8- FONTES CONSULTADAS (Referências Bibliográficas) 

BRITO, T. A. de. Música na Educação Infantil: Propostas para a formação integral da 

criança. São Paulo: Editora Peirópolis, 2003. 

GOHN, M. G. Educação não formal e o educador social. São Paulo: Cortez, 2010.  

GOHN, M. da G.; STAVRACAS, I. O papel da música na Educação Infantil. EccoS,  

São Paulo, v. 12, n. 2, p. 85-101, jul./dez. 2010. Disponível em 

http://www.redalyc.org/pdf/715/71518580013.pdf. Aceso: 27 ago. 2013 

ILARI, B. A música e o desenvolvimento da mente no início da vida: investigação, 

fatos e mitos. Disponível em http://www.rem.ufpr.br/REMv9-1/ilari.html. Acesso: 11 

set.2008. 

GARDNER, H. Arte, Mente e Cérebro. Uma abordagem cognitiva da criatividade. 

Trad. Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

VIGOTSKY. L. S. (2001). Psicologia da arte (2a ed.). (P. Bezerra, Trad.). São Paulo: 

Martins Fontes. 

http://www.rem.ufpr.br/REMv9-1/ilari.html.%20Acesso%20em%2011/09/2008
http://www.rem.ufpr.br/REMv9-1/ilari.html.%20Acesso%20em%2011/09/2008

