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RESUMO 

O presente projeto visa apresentar a importância da utilização da música e a 

investigação de metodologias e práticas para a sua aplicação nos anos iniciais da 

educação. Possui como problema de pesquisa a possibilidade de um profissional da 

área de pedagogia trabalhar a música e os jogos musicais na Educação Infantil e 

tem como objetivo apresentar a necessidade, os benefícios do uso da música e 

sugerir propostas de atividades, tendo em vista que o tema é de grande relevância 

no contexto educacional. A música é um fator frequente no cotidiano das crianças, 

porém esse recurso não é aproveitado por muitos profissionais da Educação Infantil, 

mesmo sendo exigida pela LDB 9394/96, por ser considera um eixo facilitador de 

aprendizagem.  

Palavras-chave: música, educação infantil, desenvolvimento e propostas.  

INTRODUÇÃO 

A música é uma manifestação humana que está presente em nosso cotidiano 

de diversas maneiras e em diversos âmbitos e todos nós, de uma maneira ou de 

outra, interagimos com ela em diferentes momentos de nossas vidas, logo reagimos 

de formas distintas. Tendo em vista que faz parte de nosso dia a dia, também deve 

estar presente na escola, o local onde a criança é estimulada a desenvolver os 

aspectos motores, sociais e cognitivos.  

Segundo Bellochio (2009) a música na escola pode adquirir um papel relevante 

se tratada como uma área de conhecimento que requer estudo, diversidade, prática 

e reflexão, de forma que esteja inserida nos planejamentos e no cotidiano escolar de 

maneira significativa, compondo com as demais áreas um conjunto de saberes 

fundamentais para o desenvolvimento sócio cognitivo e humano dos alunos.  

O principal problema encontrado sobre a disseminação do ensino musical na 

Educação Infantil é por conta de muitos profissionais que não exploram o tema e se 

limitam à apenas cantigas e músicas coreografadas, muitas vezes isso ocorre por 

falta de comprometimento, falta de instrução ou até mesmo insegurança do 

pedagogo, por não ser especialista em música. 

Precisamos romper com a ideia de que essa professora não é especialista. 

Bom, pode ser até que não seja especialista em música, como, de fato, a 

grande maioria não é. Mas é uma profissional habilitada especificamente 
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para o trabalho com crianças de 0 a 10 anos. (BELLOCHIO, 2009 apud. 

BRITO, 2009). 

Quando se fala de ensino de música logo pensamos em instrumentos, mas a 

música não se limita somente a saber tocar algum instrumento e/ou cantar; A música 

é a exteriorização de emoções por meio dos sons. Dessa forma, na Educação 

Infantil ela possui um papel ainda maior, pois age como fator de socialização, 

permitindo que a criança extravase seus sentimentos.  

Diante disso, é significativo que os profissionais da pedagogia que atuam na 

Educação Infantil utilizem a música, essa que é um recurso riquíssimo no processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvimento humano. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar as contribuições da utilização da música em diferentes eixos 

pedagógicos na Educação Infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Compreender os benefícios da utilização da música; 

b) Dissertar sobre a importância do uso da música na Educação Infantil; 

c) Propor sugestões de atividades com a utilização da música. 

METODOLOGIA 

O método a ser utilizado consiste em análise de campo visando a obtenção de 

informações sobre a classe que será objeto de estudo da presente pesquisa, para 

que dessa forma, se alcance dados sobre a utilização da música e dos jogos 

musicais ou a não utilização dos mesmos. Juntamente com a análise de campo, 

será utilizada a pesquisa bibliográfica para que se consiga as definições essenciais 

para o embasamento teórico necessário. Através da análise de campo e da 

pesquisa bibliográfica será possível a criação e aplicação de propostas de atividades 

de acordo com a necessidade da turma estudada. A pesquisa será de observação 

com o objetivo de explanar sobre os possíveis resultados obtidos através da 

aplicação de jogos, brincadeiras e atividades que utilizam a música. 

DESENVOLVIMENTO 

Pode-se afirmar que a música tem origens antigas e que se mantem presente 

nos dias atuais. No Brasil, possui um caráter reformista, ou seja, é utilizada como 
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ferramenta na intenção de incorporar alguma ideia de maneira gradual, sendo mais 

facilmente aderida e aceita. Dessa forma, sofrendo fortemente interferências por 

pensamentos, movimentos e ideologias de cada época.  

Segundo SOUZA (2014, p. 111): 

No estado do Amazonas, os primeiros registros mencionados sobre o 

ensino de Música são do século XVII. Na Bahia, a vinda dos jesuítas para o 

primeiro Governo Geral, em 1549, assinala o início. No Rio de Janeiro, os 

primórdios são localizados no período colonial [...]. E em Roraima, as 

notícias mais antigas estão nas expedições e viagens.  

Inicialmente, no século XVI, o ensino musical no Brasil possuía cunho religioso, 

com o intuito de realizar a conversão dos nativos para o catolicismo e, dessa forma, 

atendendo aos interesses da coroa portuguesa e igreja. Nesse período se 

destacaram os jesuítas, esses que podem ser considerados os primeiros a 

ensinarem música no país. 

Os jesuítas traduziam canções renascentistas e hinos religiosos para o tupi, 

ensinavam os índios a tocarem instrumentos e o canto gregoriano, para que dessa 

maneira, se aproximasse cada vez mais do modelo europeu e cristão. 

Os Jesuítas usaram a música para conquistar e atrair os índios às igrejas ou 

às escolas para pregar-lhes o cristianismo por notarem, desde o começo, 

que os mesmos tinham muito gosto por ela e a praticavam com muita 

afeição e destreza. [...] menciona ainda que havia, no regulamento dos 

jesuítas de meados do século XVI, a ordem de ensinar nas escolas das 

aldeias do Brasil, além de ler e escrever, ensinar canto. (LEITE, 1953 apud. 

TAVARES, 2013).  

Após a expulsão dos jesuítas e posteriormente a chegada da família real, não 

há registros e documentos que confirmem a existência do uso da música como 

instrumento pedagógico, ainda que a mesma estivesse presente em algumas 

instituições sem a intenção educativa. Com isso, a música na educação volta de 

forma sistematizada no período da república e tem o seu ápice na era Vargas. 

Como foi dito anteriormente, o ensino musical no Brasil sempre teve como 

objetivo o caráter reformista. Diante disso, podemos levar em consideração o ensino 

do canto orfeônico, esse que obteve grande aderência após a década de 30, quando 

a ideal nacionalista estava em alta no país. Nesse momento, os governantes 

voltaram seus olhares para o ensino musical nas escolas, visto que o mesmo 

poderia ser utilizado como disseminador do ideal nacionalista. 
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De acordo com MARTINOFF (2013) o movimento orfeônico conquistou maior 

visibilidade no estado de São Paulo com o auxílio do maestro Villa-Lobos, e assim, 

se propagou pelas escolas primárias e secundárias de todo o país. No Distrito 

Federal, o canto orfeônico fazia parte das disciplinas obrigatórias no currículo 

escolar, em virtude do apoio do então presidente da república, Getúlio Vargas.   

Ainda segundo MARTINOFF (2013) com o início do regime militar, o canto 

orfeônico que no início possuía uma enorme relevância, deixa de ser prioridade. 

Nessa fase, ocorre a abolição de disciplinas e conteúdos de caráter crítico e a 

introdução e valorização de disciplinas voltadas para o civismo e patriotismo, assim 

como a educação moral e cívica.  

Durante esse período, o acesso ao ensino da música nas salas de aula ficou 

restringido a uma parcela mínima da população. Porém, a música continuou 

presente nas festividades e comemorações da escola. 

Um fator importante em relação ao ensino musical no período da ditadura 

militar é a insuficiente formação profissional advindas da licenciatura curta. Além da 

proposta da disciplina educação artística que engloba diversas artes, como música, 

teatro, dança, artes visuais.  

Esses dois pontos dificultaram o ensino musical nas escolas, pois muitos 

profissionais não trabalhavam a música por se sentirem inseguros ou por não 

possuírem uma formação mínima do tema. Vale ressaltar também que nesse 

período o foco estava nas artes visuais, principalmente o desenho industrial, por 

conta da abordagem tecnicista. 

Havia, contudo, a necessidade de se vincular formalmente à formação 

profissional também uma formação política, que fosse ministrada nos 

colégios e atendesse à necessidade de formação de trabalhadores 

produtivos para o mercado e de cidadãos resignados para o regime militar. 

(SILVA, 2012 apud. MARTINOFF, 2013) 

Já nos dias atuais é constatado que na educação infantil, a música e os jogos 

musicais auxiliam nas manifestações de sentimentos e pensamentos, nos aspectos 

psicomotores, na socialização da criança, entre outros. Porém, mesmo com a Lei nº 

11.769/2008, que inclui a música como um conteúdo obrigatório, muitos docentes 

ainda não a utilizam.  

[...] quanto mais veja, ouça e experimente, quanto mais aprenda e assimile, 

quanto mais elementos da realidade  disponha em sua experiência, tanto 
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mais considerável e produtiva será, como as outras circunstâncias, a 

atividade de sua imaginação. (VYGOTSKY, 1990 apud. FERRAZ, 1999).  

É importante ressaltar que cada criança é um ser único, assim como seu 

percurso na educação e diante disso, é de grande significância a utilização de 

diversas metodologias de ensino e estimulação, pois a Educação Infantil é a base 

inicial do processo educativo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados na década de 90, com 

o intuito de nortear os professores e servir como base para os conteúdos a serem 

ensinados. Em relação à música, a mesma está inserida no PCN de arte, juntamente 

com artes visuais, dança e teatro; e tem como objetivo auxiliar o aluno na sua 

inserção na sociedade e a enfrentar o mundo como um indivíduo ativo, crítico e 

autônomo, conhecendo seus deveres como cidadão e direitos.  

Dentre os objetivos citados no documento, destacam-se os tópicos que 

afirmam a importância de se expressar e saber comunicar-se em artes; e saber 

interagir com diferentes materiais, procedimentos e instrumentos da arte, como por 

exemplo, teatro, dança, música, entre outros.  

Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a 

música deve ser trabalhada em diferentes momentos, tanto nas atividades rotineiras 

quanto nas brincadeiras. A escola deve propiciar situações e vivências que 

propiciem e favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e no 

domínio das formas de expressão; além de promover o relacionamento das crianças 

com as diversificadas manifestações de música, entre outras artes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação afirma que a música é um conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo, ou seja, a música não é uma disciplina – não possui 

grade curricular, horários e notas – e sim um conteúdo. O conteúdo deve ser 

trabalhado transversalmente, sem a exigência de um docente licenciado em música.  

A inexistência de exigência de um profissional especializado no assunto é 

motivo de grande discussão no âmbito educacional, pois deixa em aberto a 

responsabilidade da transmissão do conteúdo. Muitos arte-educadores afirmam que 

o problema não é o fato de pessoas não especializadas lecionarem o conteúdo, e 

sim a falta de fiscalização das gestões escolares, a fim de averiguarem se realmente 

o conteúdo está sendo disseminado. 

Com base nos documentos citados acima, é notável a importância da música 

na educação como um todo, pois a música auxilia nas interações e tem um grande 
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papel em diferentes elementos do desenvolvimento humano, como por exemplo, em 

fatores mentais, sociais, físicos e emocionais.  

Um dos conceitos básicos relacionados à música é a diferenciação entre som e 

silêncio, sendo de extrema importância na educação musical, pois serve como base 

para outras etapas. Sendo assim, para iniciar a aplicação das propostas, os alunos 

foram levados para outros ambientes da escola – como refeitório, quadra, 

corredores, entre outros – e lhes foi solicitado para que os mesmos fechassem os 

olhos e prestassem atenção nos sons que os cercavam naquele momento. A 

segunda parte da atividade consistiu em pedir aos alunos que batessem palmas sem 

interrupções quando a professora levantasse a mão e que parassem de bater 

palmas quando a mesma abaixasse. A ação foi repetida algumas vezes.  

A partir disso, foi exigido aos alunos que desenhassem os sons que ouviram 

durante a caminhada pela escola. Quando perguntados sobre o que haviam ouvido, 

os mesmos responderam que ouviram pessoas conversando e gritando, barulhos de 

panelas na cozinha, palmas, o som da água na torneira aberta, o som da vassoura 

encostando no chão, entre outros. Com essa análise foi possível verificar a 

percepção aguçada dos alunos e a capacidade de diferenciar os sons e o silêncio. 

 

 
                 Fonte: Autora.  

Sobre a imagem acima, a criança autora do desenho relatou que desenhou 

uma pessoa falando, uma panela, água saindo da torneira e o barulho que vinha das 

salas de aula. Para uma criança de quatro anos é fácil representar o “barulho”, pois 

a mesma não se importa com a estética do desenho e nem se as outras pessoas 

vão entender o que ela queria passar, pois nessa idade, sofrem menos de 

influências externas da sociedade. Dessa forma, conseguem expressar de maneira 

mais clara o que pensam e sentem. 

Dando sequência ao tema som e silêncio, também foi proposto aos alunos a 

brincadeira denominada “estátua”, por se tratar de uma brincadeira bem conhecida, 
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foi realizada de uma maneira bem natural. Essa atividade, apesar de comum, traz 

em si diversos benefícios. Entre eles, a expressão corporal, pois através da dança, a 

criança expressa seus sentimentos e possibilita um maior conhecimento de seu 

corpo, por meio dos gestos e movimentos realizados. Outro benefício é a escuta, 

com o fato da criança ter que prestar atenção quando a música para, a mesma está 

estimulando a sua atenção e escuta, assim diferenciando o que é o som e o que é o 

silêncio.  

Após as práticas sobre a diferenciação de som e silêncio, tratou-se sobre a 

origem dos sons. Para essa atividade foi solicitado aos alunos que ficassem em roda 

e que adivinhassem de onde originava-se o som de alguns objetos – chocalho, sino, 

moedas, copo descartável, velcro, brinquedo de plástico – que foram levados, sem 

que os mesmos pudessem ver qual era o objeto. Na segunda parte, com a utilização 

de um aparelho de som, foi possível expor outros sons, como por exemplo, latidos, 

miados, barulho da chuva, trovão, liquidificador, buzina, entre outros sons que são 

comuns. O resultado da atividade foi satisfatório, pois mesmo quando os alunos não 

sabia exatamente a palavra, tentavam explicar e expressar de outra forma. Outro 

conceito importante que deve ser explorado é a distinção de alto e baixo/forte e 

fraco. Com isso, foi proposto aos alunos uma brincadeira que eles já conhecem de 

forma adaptada, a fim de atingir os objetivos do projeto. A brincadeira utilizada foi o 

“quente-frio”, que consiste em vendar uma criança e esconder um objeto que a 

mesma deverá procurar após ser retirada a venda, enquanto a primeira criança 

procura, as demais dão dicas dizendo “quente” quando está perto de encontrar o 

item e dizendo “frio” quando está longe do objeto. A adaptação ocorreu nas palavras 

“quente” e “frio”, pois ao invés de falarem as palavras, foi orientado aos alunos que 

cantassem – uma música determinada antes que todos conhecessem, na ocasião foi 

escolhida a música da borboletinha – alto  quando estivesse perto do objeto e 

cantassem baixo quando estivesse longe do objeto.  

Trabalhar atividades pedagógicas fazendo uso da música é com certeza 

estimulante, pois ela das condições de observar a percepção musical das 

crianças e a sua melhora na sensibilidade, na construção do conhecimento, 

no raciocínio e em sua expressão corporal. (TENNROLLER, 2012, p. 35.) 

O resultado dessa atividade foi interessante, nas primeiras vezes, os alunos 

cantavam alto em todo o momento, pois estavam empolgados com a brincadeira. 

Mas logo depois, já estavam seguindo certinho, cantando alto e baixo conforme a 
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distância do objeto. O que mais chamou a atenção foi o fato das próprias crianças se 

auxiliarem, avisando que naquele momento deveria cantar alto ou baixo, quando 

havia algum aluno que não cantava corretamente.  

Dando continuidade às propostas, em um outro momento, levei instrumentos 

para a aula, para que os alunos tivessem a oportunidade de conhecer e tocar, pois, 

diferente de ver fotos, o tocar no instrumento e poder tê-lo em suas mãos é uma 

experiência única.  

Ao trabalhar a música na escola, não podemos deixar de considerar os 

conhecimentos prévios da criança sobre a música e o professor deve tomar 

isso como ponto de partida, incentivando a criança a mostrar o que ela já 

entende ou conhece sobre esse assunto, deve ter uma postura de aceitação 

em relação à cultura que a criança traz. (GODOI, 2011, p. 18) 

Os instrumentos expostos foram violão, pandeiro, meia-lua, flauta doce, flauta 

transversal, agogô e corneta. Quando eram perguntados os nomes dos 

instrumentos, a resposta era sempre a mesma, sempre respondiam que se tratava 

de um chocalho. A partir da resposta que mostrou a popularidade do chocalho, 

sendo praticamente o único instrumento que os alunos já haviam confeccionado na 

escola, propus a confecção de um outro instrumento a partir de materiais recicláveis. 

O instrumento escolhido foi a castanhola, essa que não é tão comum entre as 

crianças. 

    
                              Fonte: Autora.                          Fonte: Autora.  
 

Para a confecção da castanhola foi utilizado papelão, tampinhas de garrafa pet, 

cola e tinta para colorir. Levando em consideração que os alunos ainda não 

possuem tanta habilidade para recortar o papelão que é um material duro, com o 

auxílio e orientação da professora responsável da turma, foi confeccionado o molde 

da castanhola no papelão e já entregue pronto aos alunos, esses que pintaram 

livremente o seu instrumento. Após secar, as crianças ajudaram a colar as 

tampinhas, dessa forma, participando do processo de construção do instrumento. 

Melhor do que disponibilizar um instrumento pronto é a oportunidade de cada 
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criança criar o seu, enfeitando livremente da forma que quiser e participando das 

etapas de elaboração. Essa atividade estimula a criatividade e propicia a experiência 

de participar da essência da música em seu sentido mais amplo. 

      
                               Fonte: Autora.                               Fonte: Autora.  
                  

RESULTADOS 

Para finalizar a execução das propostas, nos reunimos em uma roda de 

conversa para saber dos alunos o que eles tinham mais gostado de toda a atividade 

e a resposta quase unânime foi em relação à experiência com os instrumentos, pois 

como foi dito anteriormente, a maioria nunca tinha visto os instrumentos 

pessoalmente, muito menos tiveram a oportunidade de tê-los em suas mãos. Foi 

uma experiência riquíssima, onde foi possível responder ao problema de pesquisa 

do projeto, que consistia em saber se era possível um profissional da área de 

pedagogia trabalhar a música na Educação Infantil. Com isso, foi possível provar 

que um profissional da pedagogia é capaz de trabalhar a música e seus conceitos, 

mesmo sem ter uma especialização na área musical. 

Outro ponto importante é que o presente artigo contemplou o objetivo geral e 

os objetivos específicos do projeto, esses que consistiam em apresentar as 

contribuições da utilização da música em diferentes eixos pedagógicos; 

compreender os benefícios da utilização da música; dissertar sobre a importância do 

uso da música na Educação Infantil e propor sugestões de atividades com a 

utilização da música. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as informações obtidas durante a elaboração do projeto e execução das 

propostas, pode-se concluir que a utilização da música e de seus conceitos é um 

fator que propicia em diversos aspectos do desenvolvimento infantil, logo sua 

presença na Educação Infantil é primordial. Diante disso, é essencial que os 

profissionais da área saibam como trabalhar esse conteúdo. 
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Muito se fala sobre o ensino de música nas escolas, mas infelizmente, muitas 

vezes o tema não é aplicado com a intenção de desenvolver capacidades e sim 

como finalidade recreativa. É necessário que haja da parte dos professores – tantos 

os que iniciaram agora quanto os que já possuem experiência na área – o 

comprometimento em utilizar a música, esse recurso riquíssimo que possibilita 

diversas formas de uso, como ferramenta de desenvolvimento humano.  
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