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1. RESUMO 

O artigo pretende mostrar a música como atividade lúdica e prazerosa que promove 

uma aprendizagem significativa que reflete positivamente na formação do aluno integral 

com interação e envolvimento dos integrantes do contexto escolar. Com a educação 

musical desenvolve-se no aluno, a imaginação, a atenção, a apreciação de obras, a 

afetividade, a interação e a comunicação social. Contudo, valorizar o auxilio da música 

nas diversas disciplinas da educação, enfatizando sua linguagem facilitadora e 

motivadora no processo de ensino-aprendizagem, se desenvolvida em interação com 

outras áreas da educação, que auxiliava o desenvolvimento físico, social e intelectual 

da criança, tornando o mais concentrado, persistente e responsável nas suas atividades 

e obrigações, além do conhecimento cultural obtido. A música na escola e um excelente 

instrumento de integração da criança consigo mesma e com o mundo, principalmente 

no processo ensino aprendizagem. Considerando o beneficio das pessoas que 

sobrevivem de música, o valor aquisitivo financeiro é baixo, comparando com outras 

profissões, o retorno para a sociedade é visível, tirando as pessoas das ruas e 

colocando em grandes palcos da vida. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Figueiredo (1999), a integração da educação musical as 

atividades educacionais, deve conservar suas características e particularidades. 

Entender que a escola é um espaço socializador e a música e um excelente 

instrumento de integração. Por ser uma linguagem sonora, ela está presente em todas 

as culturas nas mais diversas formas de agrupamentos sociais em festas, nas religiões, 

em cerimônias entre outras e desde a Grécia antiga a música era considerada uma 

aliada fundamental na formação de cidadãos, assim como a matemática e filosofia. 

O uso da música dentro da escola nos anos iniciais comprova que a 

aprendizagem é transformada tanto no intelectual, físico e social da criança não 

existindo idade mínima para iniciar aulas, ao contrario, quanto mais cedo à criança 

iniciar esse aprendizado e utilizá-la na escola, aumentam-se as oportunidades de ser 

um crítico, por excelência na sua formação integral. 
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Segundo Guia e França (2005), o objetivo dos jogos musicais, é promover de 

forma lúdica o automatismo dos diversos elementos abordados, tornando o aluno capaz 

de lidar de maneira prazerosa com desenvoltura e espontaneidade, além de 

proporcionar maior alegria na sala de aula. O lúdico sobre forma de jogos constitui-se 

num recurso dinamizador, fundamental para que a reiteração não se limite a uma 

maçante repetição de exercícios, e também espaço oferecido à criatividade, a interação 

a participação ativa, que transforma a aula em oportunidades se aprendizado efetivo. 

Pois e o contato relacional com o outro, com o novo, com o imprevisto que instaura no 

aluno uma diferença de potencial, aquela tensão interna que sempre acompanha os 

desafios e que muitas vezes retira seus pés do chão. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este artigo tem como objetivo geral, valorizar o auxilio da música nas diversas 

disciplinas da educação, enfatizando sua linguagem facilitadora e motivadora no 

processo de ensino-aprendizagem, se desenvolvida em interação com outras áreas da 

educação, que auxiliava o desenvolvimento físico, social e intelectual da criança, para 

tanto, pretende-se: 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver na criança a imaginação, a atenção, a cooperação, a criatividade, a 

capacidade auditiva, a dicção, a expressão, a afetividade, a interação e a 

comunicação social; 

 Propiciar aos alunos a oportunidade de um aprendizado prazeroso; 

 Contribuir para a disciplina dos alunos, tornando-os mais concentrados, 

persistentes e responsáveis; 

 Praticar a música como parte integrante da cultura, artifício poderoso para 

melhoria da qualidade do ensino; 
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 Proporcionar aos alunos oportunidades de reconstrução de sua própria 

identidade; 

 Melhorar a qualidade de vida (postura, alongamento, entre outros) e 

 Desenvolver capacidades relacionais próprias do ser humano (auto-estima, 

respeito, enfim potencial verdadeiro da criança). 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa qualitativa realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Dona 

“Virginia Bertatti Miranda”, localizado a Rua Alfredo Dainezi, 69-28 no bairro Santa 

Maria na cidade de Auriflama, deste estado, aponta música como auxiliadora no 

aspecto físico, psicológico e social da criança de 4 a 5 anos. 

A pesquisa, suas informações, e analises, vem para transformar a aprendizagem, 

utilizando a música nos anos iniciais da educação infantil. 

 Segundo LOUREIRO, (2003 p.165) “As atividades pedagógicas propiciadas por 

meio da linguagem musical dizem respeito à relação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento o modo de conceber o processo e objeto dessa aprendizagem é que 

valorizam a ação pedagógica inserida na prática social concreta, tornando-a dessa 

forma, mediadora entre o individual e o social.” 

 Ainda LOUREIRO, (2003, p.170) As aulas de música dentro das escolas 

encontram dificuldades no seu desenvolvimento, considerando que os professores 

acreditam que a música deve ser trabalhada com repertório de músicas clássicas, 

desconsiderando o universo do educando não fazendo pontes, nem viabilizando a via 

de mão dupla, gerando o desinteresse e a desmotivação por relações de poder e 

autoritarismo. 

  O desenvolvimento dos alunos que frequentam aulas de música tem seu 

desempenho aprimorado dentro de outras atividades do ensino aprendizagem como 

mostra a pesquisa realizada nos Estados Unidos 

  “No estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia, os alunos que 

tiveram aulas de instrumentos ou coral ao final de dois anos, tem respostas neurais 

mais rápidas e precisas ao som, em comparação com aqueles que não tiveram aulas 
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de músicas. O teste foi realizado após um ano de pesquisa [...] o que indica que o 

aprendizado musical não deve ser feito apenas em curto prazo.” (EDUCAR PARA 

CRESCER, 2014) 

Segundo a professora e pesquisadora Fraulein de Paula “O desenvolvimento da 

percepção auditiva, principalmente se estimulado desde a educação infantil, é essencial 

para o aprendizado da escrita.”, mostrando que a música auxilia em todos os processos 

de alfabetização. 

Segundo SWANWICK (2010) que ao inserir música na aprendizagem, o aluno 

possui com a música valor individual e em grupo. “As aulas devem colaborar para que 

os jovens e crianças compreendam a música como algo significativo na vida de 

pessoas e grupos, uma forma de interpretação do mundo e de expressão de valores, 

um espelho que reflete sistemas e redes culturais e que, ao mesmo tempo, funciona 

como uma janela para novas possibilidades de atuação na vida.” 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Mateiro e Souza relata que o professor tem por obrigação conhecer a 

música como ser aplicada no currículo do aluno de período integral no ambiente fora da 

sala de aula, mantendo ainda a responsabilidade de ter plano de ensino, objetivos, 

conteúdos, procedimentos, metodológicos e recursos didáticos como suporte 

fonográfico, as gravações e os instrumentos musicais. Trata ainda sobre os desafios 

encontrados pelos estudantes, frente às concepções acerca do ensino de música, 

quando inseridos nas escolas de educação básica, o professor deve ser licenciado e 

habilitado, conter formação do professor especialista em música. 

O professor de música deve observar analisar, atuar e refletir sobre as tarefas 

características de suas aulas e comprometer-se com o ensino. 

Segundo Hummes (2004) a música está relacionada a tudo hoje em dia, nos 

entretenimentos (festas e eventos) na mídia (rádio e televisão), locais (bares, 

shoppings, parques e lojas), a internet é ferramenta muito explorada por artistas e 

também por apreciadores. 

A música apresenta uma composição bem variada, e destina-se a todos os tipos 
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de tribos, do clássico ao hip- hop, encontrando diversas variedades de estilos. 

Ela transforma o ser humano. Ao se aproximar de um estilo de ritmo o ser se 

veste e comporta conforme a música sugere. 

Segundo SCHUTZ, (1973) a trajetória do aluno será sempre individual e singular, 

pois cada pessoa tem sua própria biografia, e não pode ser substituído, porem deve 

estar atento e respeitar a subjetividade, a individualidade de cada um. Fazemos, 

ensinamos e aprendemos música como pessoas entre pessoas, influenciando-as e 

sendo influenciadas por elas, compreendendo-as e sendo compreendidos por elas, ao 

fazer música deve se levar e consideração valores e práticas de outros indivíduos que 

cujas respostas são importantes para ele e cuja expectativa fornecem um sentido do 

que é certo ou errado, bom ou ruim, são valores e praticas compartilhadas 

 Foram perguntadas as professoras se antes e depois do processo de inclusão da 

música no convívio diário da escola, ocorram mudanças comportamentais e reflexões 

plausíveis que despertasse o maior interesse e envolvimento dos alunos nas 

disciplinas. 

 Por ser uma escola de período integral foi trabalhado em dois horários 

respeitando a cada aluno no seu horário escolar. 

 Após a aplicação do questionário identificamos vários tipos de gosto musical, 

abrindo assim um leque de possibilidades, tanto positivas como negativas no processo. 

Segundo a conselheira da Câmara de Educação Básica, Cléria Craveiro “O 

objetivo não é formar músicos, desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a interação 

dos alunos”, demonstrando que ela está presente assim como outras áreas do 

conhecimento no cotidiano e ao se estabelecer relações a percepção a sensibilidade, a 

atenção, são potencializadas na sua vida. 

“Analisando o dito na lei, comprovamos, por um lado, que há obrigatoriedade do 

ensino da música nas escolas regulares, mesmo sem citar claramente, mas ainda não 

há leis complementares, como havia para a LDBEN anterior – 5692/71–, com o Parecer 

540/77, que dava tratamento detalhado de como o ensino da arte devia ser feito nas 

escolas. Por outro lado, acreditamos que esse tratamento já está presente nos PCN, 

uma vez que eles estabelecem fundamentação, fins e objetivos, conteúdos, processos 

e avaliação para o ensino da arte e da música na escola.”(FERNANDES 2004 p.76)  
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 “Ensinar é uma pratica profissional socialmente construída e culturalmente 

imbuída, que requer um padrão elevado de excelência, com base de saberem do ato de 

ensinar como a complexidade do universo musical e com o ciclo concluído no final de 

sua trajetória no ensino de aprendizado com ótima habilidade.” 

 

6. RESULTADOS 

 

No início deste artigo foram feitas as seguintes perguntas as professoras sobre a 

atenção, autoestima, comportamento e relacionamento entre os alunos, as professoras 

A e B do período da manhã e C e D do período vespertino,  concluíram com a as 

informações inseridas no gráfico. 

 

Gráfico 01: Entrevista com as professoras antes do trabalho apresentado dividido em 

porcentagem. 
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Fonte: O Uso da Música Como Facilitadora e Motivadora do Processo de Ensino – 

Aprendizagem, 2015. 

 

Legenda: foram feitas perguntas as professoras sobre os principais fatores de 

convivência dentro da Unidade Escolar e fora separado por atendimento e especificado 

pela cor a resposta de cada professora. 
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No término deste artigo foram feitas as mesmas perguntas sobre os alunos às 

professoras A e B do período da manhã e C e D do período vespertino representado 

pelo gráfico abaixo. 

 

Gráfico 02: Resultado do trabalho aplicado e desenvolvido com a porcentagem. 
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Fonte: O Uso da Música Como Facilitadora e Motivadora do Processo de Ensino – 

Aprendizagem, 2015. 

 

Legenda: foram feitas as mesmas perguntas às professoras sobre os principais fatores 

de convivência dentro da Unidade Escolar e fora separado por atendimento e 

especificado pela cor a resposta da professora mostrando as melhoras. 

 Observamos que na autoestima e no relacionamento houve o maior aumento nas 

turmas A e C. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esperamos que este artigo seja útil para todos aqueles envolvidos com a música, 

propondo debater e propor alternativas para melhorar a qualidade desse componente 

fundamental na formação docente. 

Uma das formas de tentar aproximar o aluno da escola é utilizando estratégias onde a 

ludicidade (música) vise à emoção e desperta o interesse. 

Pode-se observar de acordo com todo o assunto e dados citados, que a música 

é uma grande oportunidade visando uma melhor qualidade de vida para toda a 
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sociedade, proporcionando respeito, gerando renda e milhares de oportunidades de 

empregos, que são artistas, professores, sonoplastas, pesquisadores musicais, entre 

outros. 

 O nosso Brasil tem uma grande dimensão geográfica, com vários tipos de 

músicas e estilos, nossa música é mais rica em harmonia, ritmo e melodia, a música 

popular brasileira, em todas as regiões do Brasil é rica de características aumentando o 

potencial e a diversidade das culturas nacionais, ritmos como: Xote, Baião, Frevo, Forró 

na região Nordeste, o samba na região centro-oeste, contribuem para enriquecer nossa 

música. 

 O Brasil tem vários problemas sociais e econômicos, em diversos setores, porem 

na música é um pais riquíssimo, na qual o samba e a bossa nova são respeitados e 

tocados nos quatro canto da Terra. 

 A pesquisa foi aplicada em cinquenta e cinco crianças de diversas classes 

sociais e diferentes níveis de aprendizagem, podemos notar que a maioria tem uma 

visão positiva da música, prevendo uma área promissora para o futuro do Brasil, tendo 

em vista um grande gerador de empregos, como: orquestras, cantores, músicos de 

bandas, professores de música entre outros. 

 Para que no Brasil a música atinja as expectativas esperadas, tem que haver 

uma supervisão governamental, investindo em pesquisas, facilitando financiamentos 

para aquisição de instrumentos musicais, superar as dificuldades encontradas na falta 

de educadores da área. 

 A música se encontra numa posição privilegiada, porém falta valorização da mão 

de obra humana, que acaba gerando uma sociedade deficiente de respeito em relação 

aos músicos, dando enfocada apenas a atração principal.  

 Considerando o beneficio das pessoas que sobrevivem de música, o valor 

aquisitivo financeiro é baixo, comparando com outras profissões, o retorno para a 

sociedade é visível, tirando as pessoas das ruas e colocando em grandes palcos da 

vida. 

 Os saberes profissionais se referem a articulação e conquista de objetivos 

educacionais em salas de aula escolares, de modo mais dinâmico e eficaz possível. 

Queremos que nossos professores de música sejam habilidosos, sábios e espertos na 
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sala de aula. Queremos que eles sejam músicos comprometidos em prover 

experiências musicais significativas para as crianças do ensino infantil e saibam como 

fazê-lo. 
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