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Resumo 

No mundo da globalização, entender a criança é fator significativo para o 

educador. Ajudá-la no seu desenvolvimento, na sua estrutura cognitiva, afetiva 

e social torna-se um processo complexo quando exige do docente habilidade e 

embasamentos científicos que estruturem o seu trabalho. Neste sentido, a 

música  apresenta-se como um importante recurso na prática docente. Assim 

sendo, este projeto foi pensado visando possibilitar ao educador uma vivência 

e uma consciência musicais, ampliar sua visão a respeito do potencial 

educacional da música e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para a sua 

atuação em sala de aula.  

 

 

Introdução 

A música, embora uma linguagem presente no contexto da escolarização 

inicial, frequentemente tem sido abordada de uma maneira meramente 

ornamental, seja porque os professores polivalentes (geralmente os 

responsáveis por todos os conteúdos, incluindo os musicais, na maioria das 

escolas públicas do estado de São Paulo) desconhecem o seu potencial 

educativo, seja porque não se sentem preparados para uma abordagem mais 

propriamente musical. 

 

Objetivos  

A pesquisa tem como objetivo destacar a importância de se utilizar a musica 

como ferramenta na series iniciais, enriquecendo atividades docente, utilizando 

jogos e brincadeiras e trazendo ao cotidiano do aluno. 

Metodologia 

Entendendo a música como um dos modos que a criança tem de significar o 

mundo e de nele interagir. 

Para o desenvolvimento do trabalho, será utilizada pesquisa bibliográfica 

embasadas em livros, vídeos, sites e periódicos. Por meio da qual buscaremos 

fundamentação científica para discorrer o tema sobre  



Nestas pesquisas, analisaremos os pareceres dos teóricos, bem como, autores 

que exploram questões relacionadas a atividades musicais nos anos iniciais da 

escolarização que sejam prazerosas e criativas e, ao mesmo tempo, 

contribuam para uma educação musical mais global. 

 

Desenvolvimento 

A música infantil pode atuar no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da 

criança, construindo seu conhecimento de acordo com os diferentes estágios 

que partem da infância. “Posso afirmar que todas minhas experiências sem 

exceção, provaram que o fato de se ocupar de uma criança despertar nunca e 

prejudicial mas pelo contrario, traz imensas vantagens.”(HOWARD,1984 p.27) 

Sabendo disso, o docente deve diversificar seu trabalho e desenvolver 

habilidades que conduzam a uma exploração rica das musicas e suas formas 

de interpretação. Sendo a música um processo de construção do 

conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver, favorecendo o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, prazer em ouvir, 

da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, socialização e 

afetividade. 

É importante ao educador que se aproprie de conhecimento muitas vezes 

passados em cada letra de musica como: valores morais e éticos, em relação a 

si mesma e ao mundo a sua volta.  Dentre dos quais, também podemos 

encontrar significados simbólicos que irão influenciar um amadurecimento 

emocional decorrente a resoluções de dilemas que o homem enfrenta. Desta 

forma, sentimentos e valores básicos de conduta humana como bom ou mal, 

certo ou errado são trabalhados através de determinadas rimas.“ A criança está 

mais atenta no momento em que se pensa que ela não presta nenhuma 

atenção.” (HOWARD,1984 p.32). 

 

Resultados Preliminares 

Sendo a música uma linguagem universal, que utiliza elementos matemáticos, 

físicos, arte, manifestada pela escolha dos arranjos. Também pode-se dizer 

que a música  esta intimamente ligada com o homem, pois mantém uma 

relação direta com o mesmo, envolvendo-o no aspecto afetivo, movimento 

corporal e ainda no restabelecimento mental. 



Partindo das identidades (traços e modos de ação) entre o jogo e a música, é 

proposto um caminho metodológico que toma como ponto de partida jogos e 

brincadeiras, possibilitando, dessa forma, uma incorporação “espontânea” de 

valores estético-musicais, sem os quais o caráter educacional da música fica 

comprometida. 
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