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RESUMO 

 
Este trabalho fala sobre a musicalização no cotidiano como instrumento pedagógico da educação 

infantil e teve como problema a apresentação dos atributos advindos da música como 

promovedores do desenvolvimento infantil. O objetivo geral da pesquisa foi apresentar o contexto 

da musicalização no desenvolvimento social da criança no ambiente escolar e teve como o objetivo 

específico: apresentar o desenvolvimento cognitivo através da música; explicar os processos de 

socialização; abordar os principais motivos para a música passar a ser usada na Educação Infantil. 

Para tal foi elaborada uma pesquisa de punho bibliográfico. Nesse sentido, este trabalho é resultado 

de vivências e práticas no dia a dia que simboliza um ponto de vista amplo e exemplares práticos 

para os docentes da educação infantil, mostrando que a música pode estimular uma aprendizagem 

lúdica e prazerosa, ajudando assim o professor a ter resultados incríveis no decorrer dos anos 

iniciais e no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.  

 

Palavras-chave: 1° Crianças; 2° Desenvolvimento; 3° Educação Infantil; 4° Musicalização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

   

 
 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work talks about musicalization in daily life as a pedagogical instrument of early childhood 

education and had as a problem the presentation of the attributes that come from music as promoters 

of child development. The general objective of the research was to present the context of 

musicalization in the social development of children in the school environment and had as its 

specific objective: to present cognitive development through music; explain socialization 

processes; address the main reasons for music to be used in early childhood education. To this end, 

a bibliographic research was carried out. In this sense, this work is the result of experiences and 

practices in daily life that symbolize a broad point of view and practical examples for teachers of 

early childhood education, showing that music can stimulate a playful and pleasurable learning, 

thus helping the teacher to have incredible results during the initial years and in the development 

of students' learning  

 

Keywords: 1° Kids;  2° Social development; 3° Child education; 4° Musicalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aproximação da criança com a música na Educação Infantil trabalha o desenvolvimento 

cognitivo, amplos pedagogos que induziram na Educação Infantil e projetos musicais de êxito 

envolvendo a aprendizagem. A linguagem musical no procedimento de ensino mostra como 

instrumental metodológico e pedagógico de importância, além dos benefícios, leva seu caráter e 

natureza multidisciplinar com a qual se impulsiona por inteiro o processo de ensino-aprendizagem. 

Através da musicalização o ensino implica um compromisso consigo mesmo, visto que é na escola 

que a criança expressa seus anseios, desejos e posturas diante do mundo (BARRO, MARQUES, 

TAVARES, 2018).  

A ligação com a música, por vezes, já começa dentro da barriga da mamãe e continua no 

passar da sua infância, nas brincadeiras infantis, as crianças utilizam a música como aspecto 

significante e para determinar regras, comunicações, diversão, alegria e aprendizagem. Estes 

exemplares dão uma perspectiva do quanto a musicalização é importante na Educação Infantil, seja 

na escola ou em casa. Segundo Andréa Oliveira (2018), o desenvolvimento da criança quanto à 

musicalização se dá através da: Manifestação artística: a educação musical pretende desenvolver 

na criança uma atitude positiva para a música e procura capacitá-la para expressar e captar 

sentimentos de beleza da criação artística.  

Em 2008 foi criada uma lei para incluir o conteúdo como obrigatoriedade do Ensino da 

Música na Educação Básica, para os professores incluírem a música no planejamento de suas aulas.  

Realizar esse tipo de trabalho auxilia a melhora na sensibilidade das crianças, contribuindo 

com o processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. Para Brito (1998) “aprender música 

significa ampliar a capacidade perceptiva, expressiva e reflexiva com relação ao uso da linguagem 

musical”. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

       O presente trabalho tem como objetivo apresentar a musicalização no contexto escolar para o 

desenvolvimento social da criança na Educação Infantil. 

 

1.2  Objetivos específicos  
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• Apresentar o desenvolvimento cognitivo através da música. 1 

• Explicar os processos de socialização na Educação Infantil. 2 

• Abordar as principais contribuições que a musicalidade traz para a aprendizagem. 3 

• Abordagem da técnica de Émile Jaques-Dalcroze. 4 

 

 

1.3 Problema 

 

             A situação problemática desta pesquisa versa sobre: Quais os atributos advindos da música 

na Educação Infantil como promovedores do desenvolvimento infantil? 

 

1.4 Hipótese 

 

            A música, no âmbito da Educação Infantil, é um fator que contribui para o desenvolvimento 

infantil, especialmente quanto as funções cognitivas das crianças. Ela está presente em tudo na 

nossa vida e é uma linguagem profunda e rica em detalhes, a música fortalece e carrega uma 

liberdade de expressão, fazendo a criança socializar com o mundo a sua volta. 

 

1.5 Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se na proporção em que busca certificar o valor da música para a 

formação  da criança, com o objetivo de estimular a utilização da música como um facilitador do 

processo de ensino aprendizagem, averiguando a metodologia utilizada pelo docente no âmbito 

musical feito com as crianças, considerando a dificuldade observada na elaboração  das atividades 

colocadas pelo professor dentro da sala de aula, observando os instrumentos que as crianças mais 

se identificam.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A importância do desenvolvimento cognitivo através da música  

 

No desenvolvimento cognitivo o aluno passa a pensar sobre suas atitudes, 

independentemente de como aconteça, pois, esses atos passam a ser assimilados de uma atividade 

para a outra.  Através desse procedimento que vai estabelecendo o desenvolvimento cognitivo, 

ocorrem inúmeros projetos de conhecimento, em desenvolvimento de melhorias biológicas, onde 

o aluno começa a se classificar pelo meio de atos contínuos e repetidos.  

 

Segundo Teca Brito (2003, p.17): 

 

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma 

de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, 

do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, 

os animais, os seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e 

vivo deste planeta.  

 

          Destacando a importância da música para a aprendizagem, disponibilizar opções para a 

criança ser solta e ingênua, para assim interagir com o espaço nativo e o ritmo musical, utilizando 

sua espontaneidade a amplificar competências musicais. Essa experiência tem de ser adotada nas 

escolas, desde que o docente coloca em prática o aprendizado de Pestalozzi, no momento em que 

ele fala que o ensino teria de partir do conhecido para o novo, do concreto para o abstrato. Indicado 

que assim seja o fundamental para a escola a prática do “aprender fazendo”. (SILVA, 2009, p. 

396.)  

            Na escola, o aluno que recebe estímulo deve aprender muito mais a ter grande performance 

na fala e na comunicação, pois observa-se, que quanto mais palavras uma criança ouve desde os 

dois anos de idade, mais seu vocabulário vai crescer. Dessa forma, um repertório musical 

apropriado a idade do indivíduo, auxilia o seu desenvolvimento cognitivo.  
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Para que o cérebro desenvolva todo o seu potencial, são necessários estímulos, agindo 

diretamente em suas centrais de comunicação. Na infância, em especial, este conjunto de 

estímulos proporcionam o desenvolvimento das fibras nervosas capazes de ativar o 

cérebro e dotá-lo de habilidade (COSTA, 2002, p. 16) 

 

 

Figura 1 - Música – cabeça, ombro, joelho e pé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://atividadesemcapsulas.com/wp-content/uploads/2021/05/15.png 

 

 

              Conforme essa concepção, a musicalização na sala de aula, com ajuda pedagógica é 

extremamente importante, porque quanto mais cedo a criança começar seu contato com o mundo 

musical, o progresso das suas capacidades, motora, social e afetiva vão aflorar, contribuindo e 

desenvolvendo assim o conhecimento do mundo. 

A origem da consciência da criança são as vividas e levadas juntamente com elas para a 

escola.  Desta forma, os experimentos musicais vivenciados por ela em casa conceberão com que 

favoreça uma participação presente auxiliando para o progresso dos pensamentos da criança. Ao 

empenhar-se com ela os sons, a criança desenvolve sua capacidade de ouvir melhor e com 

especificidade dos ritmos e sentimentos musicais, acompanhando com danças ou gestos ela 

também trabalha sua coordenação motora e sua concentração, ao cantarolar ou repetir sons ela 

descobre suas competências.   

 

Barreto (2000, p.45.) fala que: 
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 Unir música e movimento, utilizando a dança ou o movimento corporal, consegue 

auxiliar para que algumas crianças, em momentos difíceis na escola, sejam 

capazes de se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, 

instabilidade psicomotora, etc.).  

 

 

A música na infância da criança trabalha o raciocínio, oferecendo criatividade e recursos 

para que sejam usufruídas nas atividades dentro do ambiente escolar. Deste modo, a música sendo 

ela dançante ou não agem no desenvolvimento corporal pelo meio de gestos e movimentos, dando 

estabilidade para o metabolismo humano, provocando a coordenação e assim impossibilitando 

doenças como fadiga, obesidade, problemas cardíacos, trazendo o aluno ao prazer de uma 

aprendizagem de um aspecto saudável. Trabalhar atos espontâneos é extremamente importante para 

edificar uma educação aprazível em valores culturais. Como fala Brennand que “Rousseau dizia 

que a escola não teria que prepará-la para certos fins, e sim proporcionar felicidades, durante o 

tempo em que ainda é criança.” (SILVA, 2009.) 

 

 

Figura 2 - Presença da música na educação dos alunos 

 

                                  Fonte: pilarhildaholtz.blogspot.com (2012) 

 

                Conforme mostra na imagem o blog da escola Hilda Holtz constatamos que além dos 

movimentos corporais, o ritmo também trabalha o sensório motor. Pois, a canção se trabalha por 

melodias que possuam bons vocabulários, ajudando assim a trabalhar a rapidez do pensar, a fala e 
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a absorção. De outro modo, tocar e cantar simultaneamente faz com que a criança procure a 

harmonização sonora, que acaba ajudando para a humanização pelo fato de ser interessando para 

todos. No RCNEI (1998) se deparam com diversas maneiras de abordar o ensino dirigido à criança. 

A música é um método de aprendizagem a ser usado e elaborado, para que utilizem as capacidades 

emocionais, sociais e efetivas. A musicalização é provocada por atividades espontânea, criando 

acontecimentos cerebrais pertinentes à aquisição de conhecimentos musicais. Portanto, além da 

prática formalizada na sala de aula, é indispensável que a musicalização seja provocada dentro de 

casa, pois o progresso da musicalidade desde pequeno depende da vivência musical. Em casa, é 

necessário disponibilizar meios à criança para que a própria possa encontrar os sons. Como, 

objetos, instrumentos musicais, discos etc. Conforme fala Negrine (1997) em pesquisas feitas sobre 

a aprendizagem e desenvolvimento infantil, declara que: “quando a criança chega à escola, traz 

consigo toda uma pré-história, construída a partir de suas vivências, grande parte delas através da 

atividade lúdica”. 

 

 

 

Figura 3 - Alunos em aula de música, Creche Jardim Oceânico 

 

                         Fonte: crechejardimoceanico.com.br/a-importancia-das-aulas-de-musica-na-educacao-infantil/ 

 

                  De acordo com a imagem, a musicalização na educação infantil além de ser favorável 

para o seguimento de ensino-aprendizagem, é capaz de amplificar o entendimento musical da 
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criança, afinal de contas, a música em si própria é devidamente cultural e sua utilização deve ser 

direito de todos. Ela possibilita em algumas crianças a oportunidade de exceder obstáculos do dia-

a-dia como preconceito de cor, raças, classe social, religião etc.  

                  A musicalização infantil é uma forma que fortalece, no aluno, além da sensibilidade à 

música, características surpreendentes: a coordenação motora, a concentração, a sutileza, a 

socialização, o respeito a si e ao próximo, o equilíbrio emocional, a disciplina pessoal, a agilidade 

do raciocínio, e muitas outras características que ajudam na evolução da criança. Todo esse 

universo aproveitado pelo aluno vem contribuir no segmento da alfabetização, isto é, 

aprendizagens. Contudo, a mesma tem de ser passada com alegria, através de um sistema lúdico e 

dinâmico, exclusiva do universo da criança. No decorrer da educação infantil é onde a criança é 

mais receptiva a esse amadurecimento musical, conseguindo alcançar melhores resultados com a 

utilização sistemática de costumes musicais.  

 

É verdade que a música pode exercer várias funções, que vão desde o desenvolvimento 

psicomotor da criança, passando pela educação, até a recreação, relaxamento e muitas 

outras que vem sendo descobertas a cada nova pesquisa; mas também é verdade que a 

música sempre existiu e sempre existirá independentemente da reflexão que façamos sobre 

ela. A música não é de domínio apenas de estudiosos, mas também do público leigo. Ela 

está presente em qualquer classe social, em qualquer cultura e qualquer pessoa pode "fazer 

música” (CARNASSALE, 1995, p. 13). 

 

 

 

Figura 4 - Instrumentos musicais reciclados 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   

 

                               Fonte: soloinfantil.com/brinquedos/instrumentos-musicais-reciclados/ 
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                Conforme a figura aborda, Lino (2006, p. 61) fala que “para cantar, movimentamos as 

cordas vocais; para dançar, movimentamos o corpo; para brincar, movimentarmos no espaço e, 

para tocar também temos que movimentar um corpo elástico”. Esse conceito nos faz refletir que 

para ter a música precisa ter movimento, pois ambos estão ligados nas atividades. Entretanto, a 

docente pode estar elaborando possibilidades que concebam com que o aluno se encontra envolvido 

com a música, sendo capaz de conseguir criar recomendações de aprendizagem usando 

instrumentos musicais, tampas, latas ou alguma coisa que pelo qual o aluno se interesse, elaborar 

sons, criar músicas, barulhos aleatórios, na qual elas consigam estar se associando com a música e 

deste modo gerando uma boa convivência com a produção musical.  

              A música auxilia especialmente nessas três proporções: motora, afetiva e cognitiva, para 

a evolução humana. Porém, na afetividade, ela tem predomínio, por estimular a sensibilidade e a 

emoção dos indivíduos, algo importante que a comunidade acaba deixando de canto. Pela música, 

é provável edificar uma sociedade de bons ouvintes, que entende o que ouve, e que modifique a 

cultura; deste modo desenvolvendo o indivíduo, vindo a levá-lo a uma compreensão em relação ao 

mundo e, tornando-o mais civilizado.  

 

                 Stefani (1987, p. 20): 

 

A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. 

Em qualquer lugar e qualquer hora respira-se música, sem se dar conta disso. A música é 

ouvida porque faz com que as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona 

sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de alegria, de melancolia, violência, calma 

e assim por diante, são experiências da vida que constituem um fator importantíssimo na 

formação do caráter do indivíduo. 

 

2.1.1 Processo de socialização na Educação Infantil 

 

A comunicação é própria ao ser humano, que desde o nascer apresenta sua necessidade de 

interagir com a comunidade e no meio envolvente. Essa imposição começa no ventre da mamãe, 

onde é formada um vínculo afetivo, determinando modelos de diálogos entre a criança e a mãe 

através de pequenos gestos. 

E, em coincidência, Farias e Dias (2007) falam que  
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[...] ainda no útero da mãe o bebê ouve os sons à sua volta: provocados pela 

movimentação do líquido amniótico, pelos batimentos cardíacos, pela voz da mãe etc. 

Quando nasce, o bebê passa a escutar o que está à sua volta: conversas, gemidos, brigas, 

cantigas de ninar. Começa assim, a se inserir na cultura, apropriando-se dos ritmos, sons 

e melodias nela vivenciados; sua primeira seleção musical é feita na família, e esse grupo 

é formador de suas preferências musicais. 

 

 

Desde o nascimento, a criança precisa fortalecer o senso de ritmo, visto que o mundo que 

envolve expõe uma abundância de ritmos, que são capazes de ser expostos em várias etapas: no 

andar dos indivíduos, no relógio, dos pássaros, na chuva, nas batidas do coração e até mesmo nas 

conversas de pessoas próximas. Através do som, a criança pode ultrapassar as funções de 

integração e expressão com o e começa a desenvolver habilidades que contribui na formação 

integral. De acordo com o Brito (2003. p. 35) o “processo de musicalização dos bebês e crianças 

inicia-se espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a variedade de sons 

do cotidiano”.  

 

O primeiro processo de aprendizagem na socialização infantil é o aprendizado pelo qual a 

criança é apresentada, levando em conta que os primeiros anos da vida, a comunicação com outras 

pessoas torna-se o contato preliminar com os indivíduos e com seus meios de convivência. Por 

outra forma, é a maneira como a família interage com a criança, até a primeira infância espelha na 

maneira como eles têm de se comportar de acordo com os princípios que precisam ser seguidos em 

certos grupos. Por consequência, é a socialização com os adultos que as crianças podem aprender 

com o ambiente. 

 

Segundo   Joel   Sharon, socialização   é   o   processo   pelo   qual   a   sociedade, 

comunidade, organização   formal, ou   grupo   ensina   seus   costumes   a   seus membros.   

A   família   e   a   escola   socializam   a   criança, as   agremiações estudantis   socializam   

os   calouros   nas   faculdades, o   time   de   futebol socializa   seus   jogadores   e   a   

sociedade, de   modos   diretos   e   indiretos, socializa   seus   cidadãos.   Uma   pessoa 

socializada   é   aquela   que   com   êxito, tornou-se   membro   de   seu   grupo, organização   

formal, comunidade   e/ou sociedade, uma   pessoa   socializada   controla-se,  mas   esse   

autocontrole provém de ter aprendido os controles da sociedade. (KRAMER, 1999)  

 

 

                O ambiente escolar é de extrema importância nesse processo de socialização, pois a 

sociabilidade deixa de ser uma peça fundamental das relações humanas e torna-se uma ferramenta 

para a melhoria cognitiva. Desta forma, competências como afetividade, solidariedade e empatia 

são aspectos que nos tornam capazes para viver em paz com outras pessoas, e isso é trabalhado na 
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Educação Infantil. Quando menciona esse procedimento pelo qual o indivíduo aprende a ser um 

elemento da sociedade, deve ser lembrado que o contato social é de extrema importância devido a 

aprendizagem de diferentes maneiras de pensar e agir, de acordo com os aspectos de cada tempo 

vivido da sociedade em geral, demonstrando que a sociedade está a todo momento mudando, 

exigindo do indivíduo ajustamentos as mudanças do seu ambiente social pelo meio das aquisições 

de novos modelos de conduta desenvolvido na sociedade, sendo pelo meio desse método e 

colaboração para que o indivíduo possa  fortalecer o ego e ser aceito na sociedade. “A criança é 

socializada não só para um mundo específico, mas também para determinada individualidade” 

(BERGER, p, 179, 2004).  

            Tudo aquilo que uma criança vive e sente é extremamente importante para ela. Essas 

experiencias proporciona a percepção das estruturas musicais que virá mais tarde. A musicalização 

determina as práticas musicais e não o aprendizado de um instrumento. É vivenciado, ritmo e som, 

pelo meio de recreações e jogos, que o aprendizado musical chega, hoje, às crianças. Ao aguçar 

música na Educação Infantil, desde o berçário, é uma vitória para o desenvolvimento da criança. 

De acordo com Teca Brito (2003), o auxílio da música no progresso geral do aluno se dá pelo meio 

de experiencias e reflexões orientadas, onde todas as pessoas possui o direito de usufruir, mesmo 

não havendo habilidade musical, pois ao praticar, se encarregam pelo progresso das capacidades 

do indivíduo.    

            Além disso, a criança tem contato com a música através de várias fontes, como: rádio, 

televisão e computador que compõem um repertório rico de dados sonoros que envolvem o seu dia 

a dia. Ao brincarem, fazem interpretações espontâneas, na escola ou em casa, proporcionando a 

familiarização delas com a música. Em muitas ocorrências que acontece no dia a dia, elas 

encontram-se em contato com a musicalidade. No que se refere o RCNEI esclarece que:  

 

O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas situações do 

cotidiano fazem com que os bebês, e crianças iniciem seu processo de musicalização de 

forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras 

cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. (Brasil, 

1998. p.51) 

 

 

               De acordo com o documento citado acima, a criança inicia a interação com o universo 

adulto rodeado de sons e com a atenção das relações sociais que acontece ali na sua volta. 

Primeiramente, ela é expectadora de um universo com uma imensidão de ruídos, barulhos e 
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diversos sons, e só depois é que ela passa a entender e a repetir tais sons. Por esse motivo, desde 

pequena, consegue reproduzir sons variados, como brincadeiras cantadas e pequenas cantigas, 

mesmo sem a percepção do significado do texto. Segundo Brito (2003. p. 35) o “processo de 

musicalização dos bebês e crianças inicia-se espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do 

contato com toda a variedade de sons do cotidiano”. 

                 Entre as habilidades que a música traz, uma delas é que ela permite levar a criança a 

fortalecer a fantasia e a imaginação de uma maneira prazerosa e relevante. Toda música seja ela 

ouvida ou cantada, a partir dos mais diferentes estilos musicais, propõe evocar, pensar e criar meios 

próprios de locução para simbolizar o movimento interior de pensamento de momentos vividos, e 

com isso o ingresso às diversas aprendizagens.  

Cada escola tem seu respectivo encargo social, desempenhando um papel significativo na 

consolidação do procedimento da socialização dos alunos. É através dela que se constitui parte da 

personalidade de fazer parte do meio social, assim como se obtém os protótipos de aprendizagem 

pelo meio da absorção das concepções éticas e morais que atravessam a sociedade. Vivendo uma 

realidade concebida, cheia de regras decretadas, as crianças trocam experiências entre elas, onde 

elas aprendem com elas mesmo, somam conhecimentos e assim desenvolvem os aspectos 

cognitivos e interpessoais. De acordo com Leda Osório (2011) estudos efetuados deixam dizer que 

a infância é uma época de percepção do ambiente que nos cerca, visto que a criança é influenciada 

pelos acontecimentos em sua volta.  

A relação da música, com um tipo de atividade lúdica, facilita o meio de ensino 

aprendizagem, porque estimula a criatividade do aluno pelo meio do extenso leque de 

oportunidades que a música traz. Associar a música à educação determina o docente a 

responsabilizar-se um comportamento mais movimentado e participativo junto ao aluno. 

Koellreutter (2001) fala que “o professor entende que por meio do trabalho de improvisação abre-

se espaço para dialogar e debater com os alunos e, assim, introduzir os conteúdos adequados.” 

Desde o nascimento, a criança precisa trabalhar seu senso de ritmo, visto que o mundo em 

que vivemos, apresenta uma variedade de sons existentes em todos os lugares, como, o andar das 

pessoas, o relógio, o bater do coração, um motor, a chuva, eletrodomésticos e até mesmo as vozes 

de pessoas conversando próximos a ela. Então, no processo de alfabetização, a criança contempla 

do ensino da linguagem musical no momento em que as atividades planejadas auxiliam no 

desenvolvimento da coordenação motora, no momento em que ela tenta imitar os gestos e os sons, 
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também trabalha a atenção, raciocínio psicológicos e cognitivos, que representam as diferentes 

formas de obter conhecimento. Em outros termos, são as realizações mentais que utilizamos para 

compreender e raciocinar. De acordo com Rosa (1990) “a simples atividade de cantarolar uma 

música possibilita à criança a capacitação de diversas aptidões importantes’. A musicalização na 

infância é de extrema importância pois estabelece o lado lúdico melhorando o conhecimento, a 

alfabetização, a socialização, coordenação motora, capacidade de expressão, a percepção motora e 

a matemática. 

É extremamente importante elaborar atividades coletivas na escola que irão ajudar na 

socialização, portanto ainda fica perceptível que diversas vezes na escola acontece o 

reconhecimento do uso de atividades individuais como uma forma de encorajar a competição dos 

conhecimentos. Contudo, atividade coletiva desenvolve conhecimento através da mediação e 

interação. Segundo Neves (2006) a criança através da ajuda de outra com a mesma habilidade e 

experiencia consegue obter a competência de adquirir uma atividade em que muitos fatos não seria 

capaz somente com a ajuda do docente.  

                Quando se fala sobre Educação Infantil é imprescindível a importância da criança como 

um indivíduo que tem desejos, ativo e cognoscente, com uma biografia. Um sujeito diferente em 

seu modo de apresentar-se no mundo para se adaptar, e simultaneamente que precisa 

instrumentalizar-se para mudar e reedificar sua realidade. Esse período da Educação Infantil é 

profundamente destacado, essencial e curto para a criança. Compreende-la não é o bastante, é 

fundamental oferecer um auxílio extensa para a atuação. Segundo Rossato (2006) a educação pode 

ser definida como um método dialógico e com isto, acontece que um ambiente que procure a 

materialização do conhecimento deve estar incontestável no diálogo. 

              Ainda que a socialização seja mais acentuada no decorrer da infância e a 

adolescência, é uma maneira permanecente, pois mudando de grupo e posição social a sociedade 

tem de se adequar a novos acontecimentos sociais, e esses ajustes é feita pelo meio da aprendizagem 

de novos jeitos convencionais de pensar e agir. Além disso, toda a sociedade encontra-se 

modificando, mudando os paradigmas e de posição. O indivíduo simples, como sociedade 

indígenas, mudam demoradamente, já a sociedade urbano-industrial, mudam com rapidez.  Porém, 

toda a sociedade está sempre em mudanças. Ou seja, a sociedade precisa sempre está preparado 

para se adaptar as novas mudanças em seu ambiente social. É pelo meio da socialização que o 

indivíduo consegue fortalecer a sua personalidade para ser recebido na sociedade. No entanto, a 
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socialização é um procedimento necessário não somente para a inserção do indivíduo na sua 

sociedade, mas também para a ininterrupção dos sistemas sociais. Segundo Peter Berger (2004), a 

primeira condição que experimentamos é a da criança. Se nos propusermos à análise do que esta 

condição acarreta, obviamente nos defrontaremos com uma porção de coisas que nada tem que ver 

com a sociedade. 

 

2.1.1.1  Principais contribuições que a musicalidade traz para a aprendizagem.  

 

Musicalizar tem significado de fortalecer o senso musical das crianças, suas emoções, 

ritmos e suas expressões. O seguimento da musicalização tem como finalidade fazer com que a 

criança seja um ouvinte emotivo de música.  A música, de acordo com Jeandot (1997) é classificada 

como uma linguagem universal, fragmentada em muitas linguagens, pois cada cultura possui sua 

forma de produzi-la, tocar seus instrumentos e modos distintos de utilizá-las.  

A música é vista como um elemento importante para o desenvolvimento humano, que 

possibilita a comodidade e ajuda a amplificação de diversas áreas fundamentais para a formação 

inteira do indivíduo. A música auxilia na socialização, raciocínio lógico, disciplina, concentração, 

imaginação etc. Conforme se nota no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), a música é especializada como linguagem musical com habilidade de transmitir 

sentimentos por meio do silêncio e do som e está presente em todas as culturas.  

Quando se pensa em música como uma circunstância comum a formação do sujeito, uma 

vez que a didática musical supera o sentido de ensinar a escrita e leitura, o indivíduo ensinado 

musicalmente em sentido extenso consegue desenvolver maior sentimento para alcançar 

fenômenos musicais, abrangendo a se apresentar e expressar naturalmente seus sentimentos. 

 

Romonelli (2009), declara que: 

 

A música [...]é uma linguagem comum a todos os seres humanos e assume 

diversos papéis na sociedade, como função de prazer estético, expressão musical, 

diversão, socialização e comunicação”. Na escola, [...] “a música é linguagem da arte, [...] 

é uma possibilidade de estratégia de ensino, ou seja, uma ferramenta para auxiliar a 

aprendizagem de outras disciplinas. 
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A música consegue expressar como o sujeito enxerga a comunidade em que vive, e é 

baseado no resultado da expressão corporal e argumentação da crítica que o aluno consegue mostrar 

o que se considera ser o olhar que ele tem do mundo e por seus valores humanos. Contudo, a música 

é possível ser o início para a busca de diversos conhecimentos e valorização da civilização da 

comunidade. “A música pode nos remeter a lembranças, cheiros, sabores e imagens; pois ela 

pertence, em grande parte, ao mundo dos sonhos” (BEAINE apud ARTEN; ZANCHETA; 

LOURO, 2007). 

No contexto educativo a música envolve desafios que contribuem a análise, de que o 

resultado é a adequação de entendimento. Um exemplar comum é a fala, onde a criança conhece 

quando ouvem músicas infantis. Outro exemplar são os rimos e sons, pois desperta diversas 

capacidades, como concentração, reflexão, criatividade e coordenação motora. Segundo Borges 

(1994), desde muito cedo podendo ser facilmente comprovada nas reações de prazer que elas 

apresentam ao serem embaladas, às cantigas de ninar, nos primeiros movimentos de dança, 

independentemente do contexto histórico-cultural em que sejam inseridas.  

A musicalização na Educação Infantil possibilita um privilégio que é capaz de se conceituar 

áreas do cérebro que diferentes linguagens não apresentam, contribuindo com a percepção sonora 

quanto espacial (diferenças, movimentos e as associações entre os constituintes), podendo aprender 

a matemática somente com a ajuda dos sons. Conforme falam Oliveira, Bernardes e Rodriguez 

(1998) afirmam que as crianças, mesmo antes de aprenderem a falar, se expressam através de 

movimentos, sons e ritmos.  

A música contribui para a educação de crianças e adultos, visto que desde o nascimento 

passa a ser necessidade de incentivar o ritmo, em razão de que vivemos em uma comunidade de 

inúmeros ritmos em várias particularidades. 

 

Brito (2003) relata que: 

 

“Pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente de sons 

provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a respiração e a 

movimentação dos intestinos. A voz materna também constitui material sonoro especial e 

referência afetiva para eles.” (BRITO 2003, p. 35). 
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Antes do aprendizado da experiência com a música em um trabalho pedagógico considera-

se a música como um método consecutivo de levantamento que envolve o sentir, perceber, 

experimentar, imitar, criar e refletir. A abordagem de Brito (2003) indica a música como um 

movimento comprometido com os processos criativos.  

No âmbito escolar é imprescindível que a linguagem musical observe: interpretação e 

criação de canções, trabalho vocal, brinquedos cantados e rítmicos, jogos, sonorização de histórias, 

construção de instrumentos e objetos sonoros. Assim, a criança consegue sentir que faz parte do 

recurso de criação e assim reproduzir uma trajetória humana buscando a construção de suas 

ferramentas. Pois, cantando juntamente com outras crianças, aprende-se a ouvir umas às outras e 

assim fortalecer as questões da personalidade com cooperação, espírito de coletividade e atenção. 

Porém, as crianças devem ser incentivadas diariamente a inventar canções, para assim ampliar seu 

inverso de conhecimento pelo meio de trabalhos em grupos.  

A música não mais que um simples equipamento, além de ser de simples acesso, não tem 

necessidade de muitos recursos e utensílios, é necessário nada mais que o professor e os alunos 

para fazer barulho. O som depois de ser executado, podendo ser feito com qualquer instrumento, 

objeto ou até mesmo com as próprias mãos (palmas), pode transmitir o aluno para um mundo 

extenso de aprendizagem, em que a exuberância deste andamento modifica de acordo com as 

diferenças individuais. Souza (2008) ressalta que [...] a música na escola só traz vantagens para a 

vida das crianças; uma maior consciência de si, o respeito e a compreensão do outro e visões críticas 

das dimensões da vida. 

Na concepção lúdica a escola não tem que apoiar-se em construir músicos, mas sim 

estimular a sensibilidade, integração e criatividade, encorajando impulsos para que o aluno 

compreenda produzindo. Um outro ponto quando se fala em música no âmbito escolar torna-se 

extremamente importante possibilitar aprendizagens com músicas que fala sobre diversas 

temáticas, como, construção de instrumentos, jogos, até mesmo a criação de uma música, trazendo 

diversão, contexto, conhecimento e a definição para a prática. Para Garcia (2000) é extremamente 

importante trabalhar a música para “deixar fluir, a intuição, a imaginação e a emoção dos alunos, 

porque assim será concedida a perspectiva de diversidade de linguagens e pensamentos.”  

A música realiza um papel de enorme relevância na educação musical infantil, pois 

compõem melodia, ritmo e constantemente harmonia, tornando-se um bom para o progresso da 

audição. Quando as crianças cantam, elas imitam o que ouvem e deste modo se desenvolvem 
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circunstâncias necessárias a composição do repertório de conhecimento que lá na frente irá permitir 

criar e se comunicar por intermédio dessa linguagem.  

Aplicar a musicalização para elaborar um projeto ou uma temática se torna um tanto lúdico, 

divertido e deste modo a criança entende com mais compreensibilidade, ressignificando 

aprendizagens essenciais, de forma proativa. Possivelmente hoje em dia a música na escola torna-

se indispensável, a ponto de surgir a Lei de Obrigatoriedade do Ensino da Música na Educação 

Básica, que foi determinada em 2008, para os professores incluírem a música no planejamento das 

aulas. A construção da Lei 11.769, aprovada em agosto de 2008, teve início em 2006, desde de 

“educadores, músicos, artistas, estudantes, pais, sindicatos, professores e cidadãos em geral” 

(BRASIL, 2008, p. 2) e havia como propósito conceber com que a música fique presente na escola, 

de forma sistemática.  

Ao chegar na Câmara dos Deputados em janeiro de 2008, teve como descritor o deputado 

Frank Aguiar, no qual, entre outras manifestações pertinentes, declarou a finalidade de todo mundo 

em criar o projeto de Lei. n. 2.732, que em seguida a autorização nas comissões de Educação e 

Cultura e Constituição e Justiça de Cidadania, foi para a presidência. As alterações sugeridas pelo 

projeto da Lei 2.732/2008:  

 

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido 

dos seguintes §§: ”Art. 26 [...] § 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não 

exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º. § 7º O ensino da música será 

ministrado por professores com formação específica na área.” (NR) Art. 2º Os sistemas de 

ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas no art. 1º. 

Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2008). 

 

 

2.1.1.1.1 Abordagem da técnica de Émile Jaques – Dalcroze 

 

             Émile Jaques – Dalcroze despertou um método para inovar a pedagogia musical desde a 

metade do século XX. Baseado no movimento em que o aprendizado acontece através da música e 

pela música, mediante de uma escuta ativa.  
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 Figura 5 – Émille-Jaques Dalcroze 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: https://terradamusicablog.com.br/dalcroze/ 

  

             Assim como mostra a figura, a Educação Musical criada por Émile Jaques – Dalcroze é 

conhecida com o nome de rítmica, que conceitua a musicalização do corpo. É um meio no qual 

os constituintes da música são desenvolvidos por meio da movimentação corporal. Por interrogar 

a associação entre música e movimento pelo meio da convivência espaço – tempo – energia, a 

técnica de Dalcroze provocou relevância no meio artístico, principalmente entre dramaturgos e 

dançarinos.   

            Émille Jaques – Dalcroze é um compositor e pedagogo musical suíço que usa sua pedagogia 

em uma época em que a Europa passa por altas mudanças sociais. O desenvolvimento da ciência, 

principalmente na área de psicopedagogia, são fatos relevantes para a melhoria da concepção 

pedagógica no início do século XX. A educação é voltada para a associação e as escolas de música 

e os conservatórios deixam de ser especialmente considerados para os alunos com altas habilidades. 

Seu pensamento pode ser mais bem compreendido quando contextuado com a concepção 

pedagógica de seu tempo e com as atualidades das habilidades que pareceram na educação, a qual 

andavam em direção a uma pedagogia ativa. No entanto, essa nova pedagogia chamada de “escola 

nova” passou a valorizar a experiência, fazendo com que o aluno participe vivamente do processo 

https://terradamusicablog.com.br/dalcroze/
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de aprendizagem. É nessa circunstância que Jaques-Dalcroze é chamado para colaborar com a 

restauração do ensino musical das escolas públicas de seu país.  

              O auxílio de Jaques-Dalcroze encontra-se na verdade de ter desviado o aluno da educação 

“livresa” a que se mantinha obrigado a participar de diversas atividades que requerem exercício 

físico, tendo o corpo como instrumento de expressão de uma atuação dos elementos da música. No 

decorrer das movimentações corporais, o aluno passa a vivenciar sentimentos em relação à música, 

gerando novos caminhos para a inovação e expressão. Ou seja, a meta de Jaques-Dalcroze era fazer 

o aluno vivenciar e pode sentir para apenas posteriormente poder falar “eu sei”.  

               A escola prepara a criança para todas as profissões, menos para a carreira artística (Dutoit-

Carlier, 1965). Foi a partir dessa constatação que Jaques-Dalcroze teve ideia de começar a sua 

pedagogia, e antes mesmo da sua elaboração ele já era conhecido como um compositor abundoso 

e sua obra (canções, concertos, oratório, operetas) era admirada e vista pela sociedade europeia, 

principalmente na França e na Suíça.  

              Fonterrada (2005) acredita que é com a apresentação de artista que Jaques-Dalcroze 

explora a circunstância da comunidade e da escola do seu país em seu tempo. Para Fonterrada, 

“suas concepções em relação a arte como que afetam sua assosição com a educação e, 

obrigatoriamente, atravessam a edificação de seu conjunto de educação musical” (Fonterrada, 

2005) 

              Para Jaques-Dalcroze, todo ato artístico também é um ato educativo e arte não se delimita 

à música. Seu grande desafio será levar a arte para dentro da sala de aula, ultrapassar os meios 

educativos e modificar a aula de música em momentos poéticos. Ele explora com importância as 

diferentes linguagens artísticas. Segundo Fonterrada (2005), é na percepção da superação das 

deficiências identificado por Jaques-Dalcroze nas corporações artísticas no que se declara ao 

tratamento coletivo do gesto, que o professor estabelece sua exploração que “desemboca em sua 

revolucionária proposta de educação musical pelo movimento”.  
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Figura 6 - Propósito de Jaques-Dalcroze 

 

 

               

 

 

 

                       

 

                         Fonte: https://terradamusicablog.com.br/dalcroze/ 

 

              

                   De acordo com as palavras de Dalcrozze na imagem à cima, ele fala que não ouvimos a 

música só com nossos ouvidos, ela precisa ressoar o corpo inteiro, no cérebro e no coração. Para 

ele, a ligação entre o gesto e a música é fundamental e, em sua metodologia, recomenda o 

rompimento da separação corpo-mente.  

                A Rítmica concebida por Jaques-Dalcroze intencionava soltar o aluno de uma realidade 

mecânica no ensino aprendizado da música, habitualmente apoiado na observação, na leitura e na 

escrita sem a atuação do corpo, que ele acredita essencial para a conscientização da consciência 

rítmica. Ele sugere a quebra da separação corpo-mente, determinando relações entre estes dois pelo 

meio de uma educação musical fundamentada na audição e execução do corpo. Seus pensamentos 

procuram um caminho: “eu me pego  sonhando com uma educação musical na qual o corpo faria 

ele mesmo o papel de intermediário entre os sons e os nossos pensamentos, e se tornaria 

instrumento direto dos nossos sentimentos” (Jaques-Dalcroze citado por Dutoit-Carlier, 1965, p. 

317) 

         Jaques-Dalcroze distingue que a consciência rítmica é a consequência de uma experiencia 

corporal, e que essa consciência pode ser otimizada pelo meio de exercícios que planejem vivencias 

físicas e auditivas. A rítmica apresenta o aumento dessa consciência pelo meio do aperfeiçoamento 

das movimentações no tempo e espaço.            

https://terradamusicablog.com.br/dalcroze/


32                                      

   

 
 
 

 

            Santos (2001, p. 33), reconsiderando a proposta educacional de Jaques-Dalcroze um século 

depois do seu surgimento, demonstra que: 

 

Dalcroze tem como premissa a ideia de uma memória corpora, realizada por outras partes 

do corpo, além do ouvido, numa espécie de sinestesia. Discute-se hoje essa 

transversalidade tátil-cinetésico-visual-auditiva, ela é desejada por profissionais de canto 

e de vários outros instrumentos, e é tema de estudos sobre cognição e memória, no campo 

da epistemologia e dos processos comunicacionais.  

              

 

               A técnica de Dalcroze foi inserido no Brasil pela primeira vez em 1937 no Conservatório 

Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, precisamente um ano depois da criação desse 

conservatório.  

           Essa técnica correspondia uma orientação contemporânea  para o ensino da música e era 

adaptável com o espírito modernista da época. Zamith (2008) descreve que sua experiencia com a 

cultura tradicional deixou aproximar alguns exercícios de Jaques-Dalcroze com brincadeiras e 

danças folclóricas brasileiras e estrangeiras.  

          No momento atual, alguns docentes especialistas no Método Dalcroze, entre eles o suíço-

brasileiro Iramar Rodrigues, contribuem casualmente cursos em oficinas de música, encontros de 

Educação Musical no Brasil e festivais. Pelo meio desses cursos de pequena duração, estudantes 

de música, dançarinos e atores têm fruído a oportunidade de experimentar na prática a experiencia 

pessoal e surpreendente que uma lição de rítmica promove.  

          Independentemente da enorme magnitude pelo pensamento estético-filosófico de Jaques-

Dalcroze por parte de artistas, no Brasil não existem escolas capacitadas no método Dalcroze. 

Apesar disso, suas ideias continuam a inspirar professores brasileiros. Penna (1990, p.73) sugere 

que, na escola, metodologias apropriadas para a musicalização de alunos desde as séries iniciais, 

acompanhando toda a escolarização, poderiam se constituir “redirecionando contribuições dos 

métodos ativos”, tendo em consideração a realidade brasileira. 

           No Brasil, não possuímos de uma técnica ou manual esclarecedor para acontecer as aulas de 

rítmica, nem livros elaborados dentro das concepções dalcrozianos. Dessa forma, o docente deve 

procurar recursos criativos para utilizar os pensamentos pedagógicos de Jaques-Dalcroze dentro da 

realidade em que vive. Assim como Jaques-Dalcroze inventou atividades para tratar as dificuldades 
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rítmicas de seus discentes, tendo sempre em mente que a rítmica é, coincidentemente, uma 

educação para a música através da música. 

 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O delineamento metodológico do presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa 

bibliográfica e situa-se no campo das pesquisas educacionais de abordagem descritiva. Referindo-

se aos pesquisadores que adotam esta metodologia de pesquisa bibliográfica. Chizzotti (1991) 

declara que os pesquisadores se dedicam à análise dos significados que os sujeitos dão às suas 

ações, por essa razão equivale de cunho bibliográfico.  

Portanto, o delineamento metodológico adotado nesta monografia tem início na escolha dos 

trabalhos que serviram como fonte bibliográfica. De acordo com Martins e Theóphilo (2016, p. 

52), a pesquisa bibliográfica: trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de 

qualquer pesquisa científica.  

Para Andrade (2010, p. 25): 

 

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma 

vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de 

laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa bibliográfica preliminar. 

Seminários, painéis, debates, resumos críticos, monográficas não dispensam a pesquisa 

bibliográfica. Ela é obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um 

trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das 

conclusões. Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de 

laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar 

os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas 

(ANDRADE, 2010, p. 25). 

 

 

A pesquisa científica começa através da pesquisa bibliográfica, na qual o pesquisador 

procura por trabalhos já publicados pertinentes para entender e sondar o problema da pesquisa a 

ser elaborado. Ela nos ajuda desde o princípio, porque é feita com a finalidade de reconhecer se 

tem um trabalho científico que fala sobre o mesmo assunto da pesquisa a ser exercida, contribuindo 

na seleção do problema e de uma forma apropriada. Para Gil (2002, p. 44), pesquisa bibliográfica 

“[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. Para Severino (2007), pesquisa bibliográfica passa-se pelo: 
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[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122). 
 

A pesquisa bibliográfica é de extrema importância para o começo de uma pesquisa 

científica, porque é através dela que se inicia a busca por conhecimentos do assunto a ser 

pesquisado, isto é, o pesquisador tem de elaborar uma pesquisa em obras já publicadas que fala 

sobre o mesmo assunto, observando a conclusão para saber se é proveitoso desenvolver a pesquisa 

sobre este tema.  De acordo com Macedo (1994, p. 13), a pesquisa bibliográfica: “Trata-se do 

primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente 

e não redundar o tema de estudo ou experimentação”. 

Em qualquer pesquisa científica é essencial mostrar a revisão bibliográfica ou o fundamento 

teórico que é criada na averiguação de obras científicas que já foram publicadas, para que o 

pesquisador tenha a percepção teórica. Como fala Boccato (2006, p. 266),  

 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado 

na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um 

planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 

temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de 

comunicação e divulgação. 

 

 

A triagem para eleição das revistas teve como critérios: ser nacional, publicação temática 

com foco na Educação, apresentar relevância acadêmica na Área do desenvolvimento social da 

criança na Educação Infantil através da música e disponibilidade na página do periódico on-line 

para consulta. As fontes foram arroladas principalmente em meio digital, sendo elas: Revista 

Magsul de Educação da Fronteira, Revista de Educação do Vale do Arinos, Revista da Fundarte e 

Ministério da Educação. Todos esses trabalhos se constituem como referências e ampla 

participação de pesquisadores que atuam na área de Educação e o desenvolvimento da criança.   

Os descritores utilizados na busca foram: “Crianças”, “Desenvolvimento”, “Educação 

Infantil e “Musicalização”. No total foram utilizados 51 trabalhos publicados com temáticas na 

perspectiva do desenvolvimento da criança através da música. Após a leitura dos títulos, resumos 
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e palavras-chave de cada trabalho, selecionou-se nove textos que atendiam ao objetivo desta 

monografia. Em seguida, ocorreu o processo de categorização. O tratamento dos dados foi 

realizado com base na técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), a partir da leitura dos 

trabalhos selecionados. Entretanto, encontrou-se dificuldade de extrair informações necessárias 

para a compreensão dos textos em alguns resumos e nesses casos, para superar as limitações 

encontradas, foram realizadas a leitura na íntegra do trabalho, a fim de coletar informações que 

respondessem ao objetivo.  

              De posse das informações, iniciou-se a leitura e triagem dos textos, em outros termos, 

partiu-se para análise e interpretação do material de acordo com o tema escolhido. Após este sido 

organizado e categorizado em áreas temáticas, iniciou-se a redação, desta forma, culminando o 

ciclo da pesquisa de revisão bibliográfica. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Com a análise da musicalização existente no contexto escolar no dia a dia das crianças, 

percebe-se que é de extrema importância na educação infantil para a facilidade do desenvolvimento 

da criança, 

Como concorda Arribas (2006) a criança enquanto come, ouve sua mãe dizer-lhe: “toma” 

ou “come” ou “que lindo”. Frases pronunciadas em um determinado tom, estimulado sugerindo, 

enquanto aproxima a colher. E de forma reiterada (café da manhã, almoço, lanche, jantar) todos os 

dias de uma forma quase exatamente igual. Sem dúvida essa situação perfeitamente significativa 

para a criança. Ajuda a compreender, sistematizar e a repetir o que ouviu inúmeras vezes 

(ARRIBAS, 2006, p 178.).  A respeito de Vygotsky (ARRIBAS, 2006, p 179) entende que à medida 

que a criança aprende a usar palavras, desenvolve conceitos, isto é, ideias a respeito dos 

acontecimentos.  

Oliveira (1997) aborda o desenvolvimento da linguagem dividido em duas etapas, a saber: 

a pré-linguística que vai do nascimento até os dez meses e a linguística ou semiótica que se 

manifesta a partir dos doze meses e na segunda a criança já apresenta o certo grau de maturação e 

por isso passa a desenvolver sua oralidade.  
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Já na segunda etapa dita por Oliveira (1997), a criança já apresenta certo grau de maturação 

e por isso passa a desenvolver a oralidade. Surgem as primeiras palavras por meio da imitação da 

linguagem dos adultos que para ela é um ponto de referência. Ela repete sílabas e sons e, 

normalmente, produz frases de duas palavras, às vezes, sem concordância. 

Continuando com a mesma ideia de Oliveira, Arribas (2006) salienta que pouco depois do 

nascimento a criança estabelece uma comunicação com os adultos. 

O conceito é também repetido no Referencial Curricular Nacional da educação Infantil 

“muito cedo, os bebês emitem sons articuladores que lhes dão prazer e que revelam seu esforço 

para comunicar-se com os outros. Os adultos ou crianças mais velhas interpretam essa linguagem 

peculiar, dando sentido à comunicação dos bebês. A construção da linguagem oral implica, 

portanto, na verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam 

comunicar-se ((BRASIL,1998, p. 125) 

Como disse Góes (2009) a presença da música na vida dos seres humanos é incontestável. 

Ela tem acompanhado a história, ao longo dos tempos, exercendo as mais diferentes funções. 

(GOES, 2009, p 2.) 

Em concordância, Nogueira (2005) relata que a música está presente, de modo inequívoco, 

no cotidiano das crianças. Os brinquedos musicais fazem parte da vida da criança desde muito 

cedo, é por meio dos acalantos, das parlendas, dos brinquedos ritmados entre mãe e bebê, que se 

estabelecem as primeiras experiências lúdico-musicais da vida humana. Mais tarde, outros tipos de 

brincadeiras musicais, cada vez mais dinâmicas e diversificadas, vão ampliando os referenciais 

auditivos das crianças, num processo sempre crescente. (NOGUEIRA, 2005) 

Godoi (2011) afirma que a música no desenvolvimento da criança possibilita ter uma visão 

ampla e dinâmica de como ensinar, de como, melhorar, o desenvolvimento e aprendizagens das 

crianças diante dessa prática, pois a música ajuda na percepção e no entendimento dos  conteúdos, 

no desenvolver da sensibilidade das crianças, na concentração, trazendo benefícios que serão 

significativos no processo de alfabetização, o que a torna importante no processo educativo dos 

alunos desde a Educação Infantil. 

Godoi (2011) também fala que a música é um instrumento fundamental para transformação 

do desenvolvimento e aprendizado das crianças e para seu conhecimento sobre o mundo, pois 

através dos sinais sonoros que são emitidos pela música, a criança tem um elemento socializador e 

ampliador, além do melhoramento das funções motoras.  
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De acordo com Godoi, Góes (2009) fala que a música é uma forma de conhecimento que 

possibilita modos de percepção e expressão únicas e não pode ser substituída por outra forma de 

conhecimento. Sendo assim, a instituição educativa deve propiciar uma formação mais plena para 

todos os indivíduos. As mudanças de paradigmas deverão sair dos discursos para a prática. Muito 

se fala de instituição educativa formadora de cidadãos mais conscientes de si e do seu mundo, 

porém, ainda se reforça a racionalidade na escola, ignorando que a formação plena do indivíduo 

também passa pelo desenvolvimento dos aspectos emocionais e sensíveis (GÓES, 2009, p. 3). 

 

          Ainda que existam autores que defendem o trabalho com a música, essa recomendação até 

este momento não foi descoberta na sua totalidade na organização de ensino, apresentando como 

abonação o fato de ser modificado por atividades conceituadas mais importantes no currículo 

escolar.  

          Oliveira (2001) fala que o povo brasileiro traz em sua cultura um riquíssimo repertório 

musical com o qual tomamos contato desde que nascemos. Nesse sentido, papel do ensino de 

música na educação deve ser o de proporcionar aos alunos tanto um conhecimento mais 

aprofundado desse universo conhecido, como o acesso a um universo desconhecido. E nessa 

relação conhecido/desconhecido buscar, nossas significações para a música como arte.  

           Como esclarecido anteriormente, a musicalização tem de investigar o entendimento que a 

criança já retém e possibilitar a ela experiencias novas. E ainda, no Referencial Teórico nota-se 

que  

[...] a música é um tipo de linguagem, é uma arte, e é de suma importância para o 

desenvolvimento integral da criança, pois está presente em todas as culturas desde 

“comemorações, festas, rituais religiosos, manifestações cívicas e políticas” (BRASIL, 

1998, p.45). 

 

             Verifica-se que ao cantar para a criança ou com ela, é permitido contribuir para que ela 

compreenda a falar e a planejar suas ideias e pensamentos numa continuação lógica, no instante de 

criar frases. “O ato de cantar, espontaneamente ou de forma dirigida em sala de aula, pode ativar 

os sistemas da linguagem, da memória, e de ordenação seqüencial, entre outros” (ILARI, 2003, p. 

15).  O que possibilita deixar claro como trabalhar com a música traz momentos de aprendizagem 

atrativos e lúdicos.  

               Góes (2009) esclarece que o pensar em música como um recurso para auxiliar o processo 

de aquisição da linguagem oral e escrita, bem como estimulador nas expressões orais, pictóricas, 

corporais dentre outras, tem-se a clareza de que essa proposta não poderá caminhar solitária e nem 
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considerar que a música tem um fim em si mesma, mas que está aberta a novas modificações 

(GÓES, 2009, p. 2).  

                Em consentimento com as explicações anteriores, o RCNEI, sugere refletir a respeito da 

musicalização e argumenta quando, onde e como tem apresentado o trabalho com a música.  

                O trabalho com a música deve se organizar de forma que as crianças desenvolvam as 

seguintes capacidades “ouvir, perceber, e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e 

produções musicais; brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais 

(BRASIL, 1998, p. 55). 

                 Trabalhar com a música pode auxiliar um bom desenvolvimento na fala da criança. 

Oliveira explica que a fala para a criança,  

 

[...] é um ato motor organizado, exige, além de uma adequada percepção auditiva e visual, 

um conhecimento e controle do corpo, através das posturas e gestos; uma orientação 

espacial que lhe facilite sua movimentação; uma coordenação adequada para compreensão 

dos conceitos verbais; uma capacidade de simbolização uma estruturação temporal que 

permite à criança adquirir o ritmo e as seqüências para uma emissão da fala mais fluida 

(OLIVEIRA, 1997, p.108). 
               

           Oliveira fala também que ao longo da educação infantil, devem ser trabalhados sons 

corporais, atenção, noção de ritmo e “ouvido musical”. Os instrumentos podem ser usados 

inicialmente com todas as crianças tocando o mesmo instrumento, geralmente no início do processo 

de musicalização, para desenvolver a noção de ritmo nas crianças (OLIVEIRA, 2001 p.101). 

           Fica perceptível que trabalhar com música não deve ser um produto pronto e acabado, mas 

uma forma que deve ser trabalhado em construção, pois ajuda no progresso de diversas capacidades 

da criança. Por isso, Góes (2009) finaliza sua fala assim:   

            Ao pensar em música como um recurso para auxiliar o processo de aquisição da linguagem 

oral e escrita, bem como estimulador nas expressões orais, pictóricas, corporais dentre outras, tem-

se a clareza de que essa proposta não poderá caminhar solitária e nem considerar que a música tem 

um fim em si mesma, mas que está aberta a novas modificações (GÓES, 2009, p. 2). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos mencionados as pesquisas feitas foram extremamente importantes para 

o conhecimento da musicalização no desenvolvimento social da criança. Esta pesquisa possibilitou 

a obtenção dos objetivos estabelecidos para ela, visto que procurou entender os privilégios que o 

ensino musical consegue oportunizar na Educação Infantil, do mesmo modo explorar a sua 

importância no desenvolvimento e aprendizagem da criança. De fato, quando se entende a 

aprendizagem infantil e se observa a utilização da música, é possível perceber que a musicalização 

possibilita inúmeras vantagens às crianças, além do progresso que a música traz, incentiva 

capacidades cognitivas, motoras e sociais, assim como oportuniza uma aprendizagem interativa e 

dinâmica.   

Com essa pesquisa, expressamos o quanto à aplicação das músicas nas escolas consegue 

transformar de forma paradigmático a aprendizagem das crianças, a música ajuda com a ascensão 

afetiva, desenvolvendo estipuladas áreas de comportamentos, e como a ajuda oferece as crianças 

segurança, trabalha suas ideias e a sua expressão. O prazer concebido a partir da música, dá em 

mais do que outros meios no desenvolvimento da afinidade do grupo. A criança necessita cantar 

para aprender com competência.  

Especificar a música com outras disciplinas é de extrema importância, porque consegue 

aprimorar a peculiaridade de ensino, o incentivo de um aluno consegue ajudá-lo a compreender 

melhor. O processo na aprendizagem é da responsabilidade de quem trabalha com a música, como 

forma de ensino o docente consegue na maioria das vezes, incentivar o aluno, como também pode 

correr o risco de o aluno perder o interesse, a visão do futuro. Procurar inovações é responsabilidade 

da escola e do professor, achar no profissional de ensino um estímulo de seus alunos.  

Através da musicalização a criança evolui de forma lúdica, auxiliando espontaneamente o 

desenvolvimento integral que vai a partir da coordenação motora, percorrendo pela percepção 

visual, atenção, auditiva, lateralidade, concentração, linguagem oral e a socialização. Trabalhar 

com a música contribuirá também para o desenvolvimento da fala quando o docente cantar para os 

alunos possibilitando circunstâncias para ela falar, deixando imitar e cantar, podendo criar suas 

possibilidades e elaborar seus conceitos. Sem deixar de lado que a música não é um produto 
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acabado e pronto, mas uma linguagem a se edificar pode ser considerada uma fonte didática para 

ajudar o docente que trabalha na Educação Infantil.  

A partir desta pesquisa, conclui-se que a música por fazer parte do dia a dia e por ser um 

instrumento que chama atenção das crianças revela-se como um admirável apetrecho de trabalho 

auxiliador para o progresso integral da criança, podendo evoluir a linguagem oral de uma maneira 

natural e aprazível, certificando suas emoções e sentimento. 

Em razão da proporção desse modelo de pesquisa, recomenda-se ao próximo desse 

pesquisador, que elabore um organização de estudos, faça registros, mencione e procure por autores 

que aborde sobre outras técnicas da musicalização, determine metas, procure orientações 

avançadas de que modo a operar para a elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

assim seja instruído, determine prazos e tente desempenhar e especialmente sem deixar para a 

última hora o depósito no qual foi pedido, com a intenção de livrar-se da tensão e intranquilidade.  
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