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RESUMO 

. Este trabalho discute a música como ferramenta pedagógica na educação infantil e 

teve como problema entender os aspectos favoráveis que o ensino da música pode 

proporcionar as crianças da Educação Infantil, perceber as formas de interação da música 

com os demais eixos do trabalho, ou seja, como a música pode auxiliar em diversas 

atividades pedagógicas na educação infantil, favorecendo o desenvolvimento cognitivo 

/linguístico, psicomotor e sócio afetivo da criança. 
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1 INTRODUÇÃO 

. A presença da música na vida das pessoas é incontestável. Em muitas 

culturas vem acompanhando a história da humanidade e se fazendo presente em 

diferentes continentes. Ela é uma forma de expressão artística, tanto no campo 

popular como no erudito. A linguagem musical faz-se presente especificamente no 

Brasil, em suas diversas classes sociais e também nas diferentes manifestações 

religiosas que se espalham por todo o território nacional, embora sua linguagem seja 

diversificada, a música acompanha o desenvolvimento e as relações interpessoais 

em suas comunidades e bairros. 

Existem muitas possibilidades de buscar as contribuições da música no 

desenvolvimento da criança, uma vez que ela se faz presente em suas vidas antes 

da alfabetização. A relação com a música, às vezes, já se inicia no ventre materno e 

segue no decorrer de sua infância. Nas brincadeiras infantis as crianças usam a 

música como forma de expressão e também para estabelecer regras, relações 

sociais, diversão, alegria e aprendizagem. Esses exemplos dão um breve panorama 

da música na educação infantil.     

A música é uma das formas mais importantes da expressão humana o que 

por si só justifica sua presença no contexto da educação de um modo geral e na 

educação infantil particularmente. Desta forma este trabalho busca ampliar e 

desenvolver outros aspectos ligados a criança sendo eles criatividade, coordenação 

motora, lateralidade, lógica, estética, sócio afetivo além de ser facilitadora do ensino 

aprendizagem. 

Sendo a musicalização um processo de construção do conhecimento, 

favorecendo o desenvolvimento integral do educando e fazendo da música uma 

aliada para trabalhar para trabalhar os conteúdos na educação infantil. Os 

conteúdos desenvolvidos serão música e sincronia de movimento, linguagem oral, 

natureza, noção espacial ,andar de lado como caranguejo. O trabalho será 

desenvolvido em sala de aula envolvendo as crianças em todas as atividades, 

promovendo integração, socialização, visando a troca de informações a valorização 

e seu próprio conhecimento, através da construção do painel, conversação, músicas 

e brincadeiras. 

Os recursos necessários para desenvolver o trabalho serão o DVD com a 

música O caranguejo, papel pardo, tinta colorida, pincel, gravuras de animais 
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marinhos, giz, pratinhos de papel, cartolina. 

A avaliação será feita através da participação e envolvimento das crianças 

focando não só a musicalização final, mas também as riquezas apresentadas pelas 

crianças durante todas as aulas. 

Loureiro (2008) explica que o aprendizado da música deve ser em ato de 

desprendimento prazeroso, que comungue com as experiências da criança sem ser 

uma imposição ou que busque a qualquer custo que a criança domine um 

instrumento, o qual pode minar sua sensibilidade e criatividade. 

A música é de grande importância para o desenvolvimento da criança, ela tem 

o dom de envolver, unir, encantar, despertar emoções e desejos nas crianças. É por 

meio da música que a criança extravasa sua angústias e medos, o que muitas vezes 

contribui para o desenvolvimento do seu potencial criativo que incide diretamente na 

sua aprendizagem.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A música sempre esteve presente nos mais diversos povos desde a 

antiguidade, como nos gregos egípcios e árabes. A palavra música tem origem na 

mitologia grega e significa “a arte das musas”. As musas eram seres celestiais ou 

divindades que inspiraram as artes e as ciências e tinha Orfeu, filho de Apolo como 

seu deus. Orfeu foi na mitologia grega o deus da música. 

Já na Roma Antiga, a música não atingiu grande desenvolvimento, 

como podemos ver na obra História da música, de Ellmerich (1973 p. 26-27), em que 

diz: os romanos não alcançaram grande desenvolvimento nas artes em virtude de 

sua tendência guerreira e de constantes preocupações nas lutas de conquista. 

Assim o florescimento artístico romano começa com subjugação na Grécia em 146 

a. C. 

Percorrendo um pouco mais a história, chega-se na Idade Média, 

onde encontramos um mundo dominado pelo fanatismo religioso. Luis Ellmerich 

(1973) escreve que esse cenário de fanatismo extremo levou aquele período 

histórico quase total estagnação. 

O protestantismo também utilizava a música nos seus cultos 

religiosos. Assim naquele momento a disputa por fiéis entre as duas igrejas, a 

católica e a protestante, a “reforma protestante” como foi chamada a divisão da 

igreja católica romana, que acabou dando origem a igreja luterana, liderada por 

Martinho Lutero, que usava a música para seu progresso. 

O autor ainda escreve que a música barroca substituiu o estilo 

renascentista que se caracterizava predominantemente em corais de vozes usados 

nas igrejas e ainda os requisitos da idade média. Após o século XVII a música 

barroca dominou a cena européia até cerca de 1750. Era elaborada e emocional, 

expressando sentimentos no conjunto de sua obra, tanto em sua estrutura (musical) 

complexa, como no refinamento de sua oratória, ideais para integrar enredos 

dramáticos e de compreensão difícil.  

O romantismo coloca a força da expressão substituindo o 

refinamento que faltava em suas obras. Muitos compositores importantes surgiram 

neste momento histórico: Beethoven, que apesar de ser um mestre das formas 

clássicas, afastava-se delas, deixando sua música mais popular. Esse período sofre 

uma mudança substancial em toda Europa, pois esse momento histórico acontece 
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logo após a revolução francesa. Ellmerich (1973) enfatiza que o romantismo 

significava o abandono às regras e a disciplina do classicismo, que expressa por sua 

arte nesse caso, na música a emoção que sente o compositor. 

A música até este momento não havia sido direcionada ao ensino 

escolar, ou envolvida na educação de crianças. Ainda estava muito ligada a igreja, 

tanto católica romana como a protestante de Martinho Lutero, ou era apresentada 

em teatros ou grandes concertos que eram comuns nos vários impérios europeus 

daquela época, sempre ligada a assuntos políticos ou religiosos.  

A música se formou no Brasil a partir da mistura de elementos 

europeus, africanos e indígenas, trazidos respectivamente por colonizadores 

portugueses, escravos e os padres jesuítas que usavam em cultos religiosos e para 

atrair a atenção da fé cristã. Os nativos que aqui habitavam tinham suas práticas 

musicais, fato que ajudou a estabelecer uma enorme variedade de estilos musicais, 

que se solidificaram com o decorrer da história. Em terras brasileiras, as primeiras 

manifestações musicais que recebem registros históricos, são as dos padres 

jesuítas, que naquele momento queriam mais fieis para sua igreja do que promover 

educação ou manifestações artísticas por meio de sua música. 

A ligação dos índios com os jesuítas ficou mais estreita por meio da 

música que os padres usavam para catequizá-los. Logo após sua chegada, os 

jesuítas construíram aldeamentos que chamavam missões ou reduções, esses 

locais serviam para levarem sua fé aos índios e para se manter com certa 

tranqüilidade no Brasil colonial.  Apesar de haver ensino de cantos e apresentação 

de instrumentos pelos padres jesuítas, não havia conotação educativa nessa prática, 

esse processo era puramente religioso, usado para espalhar a fé dos padres pela 

população indígena. 

Já no fim do século XIX e início do XX, com o fim da escravidão em 

1888, são abertas novas fronteiras para a vinda de imigrantes europeus, para o 

trabalho nas lavouras de café e algodão. Esses chegam com diversos ritmos de sua 

terra natal, como a mazurca que acaba sendo brasileira e transformada em maxixe. 

Essa transformação de ritmo dá origem ao choro. Mas, uma música popular 

brasileira só se formaria mesmo com o carnaval carioca e a chegada do gramofone 

ao Brasil. Depois disso, com o rádio, a televisão e a indústria fonográfica, a musica 

popular se consolida e chega a variedade gigantesca que hoje encontramos. 

Essa breve história da música no Brasil mostra como ela chega por 
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aqui pelos povos africanos, os padres jesuítas, imigrantes europeus e a que já se 

fazia presente antes da colonização com os povos indígenas. A música é uma forte 

presença no povo brasileiro em todas as suas classes sociais.  

Em relação ao ensino da música, do descobrimento até meados do 

século XX, este acontecia de forma geral e aleatória, sem conotação educativa, sem 

registros que esclareçam uma organização pedagógica no seu uso. Era utilizada na 

perspectiva de ensinar a tocar instrumentos (piano, violão...) ou para professar a fé 

cristã pelos padres jesuítas e como manifestação cultural. Só em 1854, por decreto 

real é regulamentado o ensino da música no Brasil, mas não havia formação 

compatível por parte dos professores e a música era usada para o controle dos 

alunos. Loureiro (2003) explica que nessa fase era dada pouca ênfase aos aspectos 

musicais pela escola. A visão de trabalhar na educação musical os aspectos 

culturais dos alunos, seu meio e a música como elemento de interação entre as 

outras disciplinas escolares aparecia em nossa história a partir da metade do século 

XX, junto à evolução da educação infantil como educativa. 

Na história da educação no Brasil, cuidar das crianças surge como 

ideia pouco relevante na sociedade, e ainda permanecia assim por muitos anos, com 

algumas mudanças acontecendo gradualmente, mas a ênfase era manter a ordem 

em sala de aula como diz Loureiro (2003) que para a escola, o que importava era 

utilizar o canto como forma de controle e integração dos alunos, desse modo pouca 

ênfase era dada aos aspectos musicais na perspectiva pedagógica. 

Leis e normas que regulariam a educação infantil apresentam de 

forma clara como a criança foi tratada em nossa educação. Apenas com a nova 

LDBEN (Brasil, 1996) instituída como lei nº 9394, se contempla o ensino das artes 

no seu art. 26, da seguinte forma: “componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma que promova desenvolvimento cultural dos 

alunos”. A partir desta lei a música passa a ser uma linguagem possível na 

educação infantil já que faz parte da educação básica e a construção de uma 

metodologia para trabalhar a música na educação infantil está legalmente aberta. 

Em 1988, foi publicado pelo Ministério de Educação (MEC) o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (1998). Esse 

documento torna-se orientação metodológica para a educação infantil, nele o ensino 

da música está centrada em visões novas como a experimentação, que tem como 

fins musicais a interpretação, improvisação e a composição, ainda abrange a 
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percepção tanto do silêncio quanto dos sons e estruturas da organização musical. 

O RCNEI da ênfase a presença da música na educação infantil, o 

documento traz orientações, objetivos e conteúdos a serem trabalhados pelos 

professores. O documento apresenta ainda orientações referentes aos conteúdos 

musicais, estes se encontram organizados em dois blocos: o fazer musical, 

compreendido como improvisação, composição e interpretação e o de apreciação 

musical. 

Os avanços conseguidos foram importantíssimos e o trabalho trata 

da importância da música enquanto área de conhecimento possuindo conteúdos e 

metodologias prontas, o que deixa claro o RCNEI. 

De acordo com os documentos do Referencial Curricular para 

Educação Infantil (RCNEI); 

 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes 

de expressar, comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está 

presente em todas as culturas nas mais diversas situações: festas e comemorações, 

rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL, 1995, p. 45). 

       

              Podemos observar que a música está presente em 

acontecimentos diversificados. Existem músicas infantis, músicas religiosas, músicas 

para dançar, música instrumental, vocal, erudita e popular, músicas cívicas. Se 

compararmos dois tipos de músicas distintos iremos constatar que existe uma 

grande mudança no que diz respeito a organização do material sonoro, na variação 

dos instrumentos musicais presentes, na forma e no material como são construídos 

esses instrumentos. Se analisarmos somente à utilização da voz no canto, 

constataremos alterações de timbre e também de como ela é empregada em 

músicas distintas. Para Sekeff (2007): 

(...) o fazer musical não é o mesmo nos diversos momentos da 

história da humanidade ou nos diferentes povos, pois são diferenciados os princípios 

de organização do som. E esse aspecto da música é essencial para que possamos 

compreendê-la em toda a sua riqueza e complexidade. 
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 Podemos averiguar que para Delcroze as diversas possibilidades do 

movimento corporal podem levar o aluno a vivenciar, praticar e compreender os 

conteúdos musicais, pois para ele essa atividade acontece simultaneamente dentro 

e fora do nosso corpo. Outra maneira de trabalhar o ensino musical com as crianças 

proposta pelo RCNEI é a apreciação musical. De acordo com Brasil (1998) o 

trabalho com apreciação musical poderá propiciar a ampliação e o enriquecimento 

de saberes relacionados a produção da área, além de ampliar o repertório das 

crianças. Por meio de escuta e de conversas podem ser trabalhados aspectos 

referentes a diversidade de instrumentos musicais existentes e suas maneiras de 

produção de som e também as diferentes possibilidades de combiná-los resultando 

em diversas formações instrumentais. Podem também serem discutidas as 

diferentes formas como a voz é trabalhada, suas possibilidades, classificação e 

diferentes formações onde são empregadas. 

Outro ponto que pode ser desenvolvido está ligado á diversidade de 

estilos     e gêneros musicais existentes no mundo. Dessa forma o aluno passa a ter 

contato com obras não só do seu país, mas também de outras localidades o que 

pode resultar com que o mesmo consiga fazer comparações entre produções de 

diferentes épocas e lugares. Como resultado dessa comparação o mesmo pode 

verificar como cada grupo social constrói sua música e identifica suas diferenças 

entre os instrumentos utilizados, a organização do som, a forma musical entre 

outros. 

Como podemos observar a forma com que utilizamos a música pode 

ser diversificada, e assim é possível verificar que a prática musical é apenas uma 

possibilidade entre várias. Por meio da música podemos expressar nossas ideias e 

sentimentos, compreender valores e significados culturais presentes na sociedade 

ou no grupo onde ela foi criada. Por meio do movimento e da dança nós interagimos 

corporalmente com a música, apreciamos sua beleza ao escutar com atenção uma 

obra musical. 

O ensino da música nas escolas de educação infantil pode contribuir 

não só não só para formação musical dos alunos, mas principalmente como uma 

ferramenta eficiente de transformação social, onde o ambiente de ensino e 

aprendizagem pode proporcionar respeito, amizade, cooperação e a reflexão tão 

importante e necessária para a formação humana. Dessa forma, é interessante que 

ela esteja presente no ambiente escolar. 
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Na escola o ambiente musical não tem a intenção de formar o 

músico profissional, assim como o ensino das ciências não visa a formação de 

cientistas. Para os educadores musicais Hentschke e Del Bem (2003) as funções da 

música no contexto escolar são: 

(...) auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de 

apreciação, transmissão e criação de práticas músicos-culturais como parte de 

construção de sua cidadania. O objetivo primeiro da educação musical é facilitar o 

acesso a multiplicidade de manifestações musicais da nossa cultura, bem como 

possibilitar a compreensão de manifestações musicais de culturas mais distantes. 

Além disso, o trabalho com música envolve a construção de identidades culturais de 

nossas crianças, adolescentes e jovens e o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais. 

 

 

            Termo usado para descrever a parte de uma extensão vocal 

(ou instrumental) em que se desenrola predominantemente uma peça musical. A 

tessitura de uma peça diz respeito a parte da extensão mais utilizada, e não os seus 

extremos. Sadie (1994): 

 

Nesse sentido, é importante que a educação musical escolar, seja 

ministrada pelo professor unidocente ou pelo professor de artes e/ou música, tenha 

como propósito expandir o universo musical do aluno, isto é, proporciona-lhe a 

vivência de manifestações musicais de diversos grupos sociais e culturais e de 

diferentes gêneros musicais dentro da nossa própria cultura. 

 

 

Por meio da fala da autora constatamos as finalidades do conteúdo 

musical no currículo escolar. Assim sendo o professor deve ter como proposta 

colocar os alunos em contato com uma gama maior de estilos e gêneros, 

proporcionando a diversidade e expandindo o universo musical dos mesmos. Dessa 

forma ele fortalecerá os traços culturais já existentes e também poderá fazer com 

que entendam e respeitem os gostos e a cultura de outras pessoas. 

Conforme observa Nicole Jeandot: 
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O conceito de música varia de cultura para cultura. Embora a 

linguagem verbal seja um meio de comunicação e de relacionamento entre o povos, 

constatamos que ela não é universal, pois cada povo tem a sua própria maneira de 

expressão através da palavra, motivo pelo qual há milhares de línguas espalhadas 

pelo globo terrestre (JEANDOT,1997, p.12). 

 

Por isso a música tem sua própria linguagem, o que diferencia é o 

modo como será tocada, se o músico seguirá uma partitura ou se ele irá mudar a 

melodia ou o ritmo, assim desenvolverá um som diferente do que foi proposto a ele, 

o que é denominado improviso. Desse modo, essa cultura musical é também uma 

linguagem que expressa emoções, saberes e ideias. 

Na vida infantil o ensino da música vem como forma de 

compreensão de mundo. Ao nascer a criança vai se desenvolvendo, com a ação do 

falar, cantarolando e explorando assim esse universo sonoro com sons que podem 

ser produzidos por ela própria. Pode, por exemplo, explorar algum objeto como 

chocalho sem que seja necessária a orientação de um adulto, pois a criança por si 

mesma, através do manuseio do objeto percebe que ele produz sons dependendo 

da maneira que ela o mexa. E simultaneamente, ela acompanha cantarolando, 

fazendo seu ritmo e sua melodia. 

Esses são os primeiros passos da criança em relação à música, por 

meio de sons e movimentos que são produzidos por ela mesma, pois ela é um ser 

que vive em constante interação com o corpo. Dessa maneira, a música não precisa 

ser usada apenas relacionada aos conteúdos, pois ela fala por si mesma e é de 

fundamental importância na formação do ser humano. Mas mesmo sendo uma forma 

autônoma de se promover é necessário que exista uma mediação e cabe ao 

professor estimular, orientar, para que haja mudanças nos movimentos das crianças 

a partir do som e do ritmo. 

 

O ritmo tem um papel fundamental na formação e equilíbrio do 

sistema nervoso. Isso porque toda expressão musical ativa age sobre a mente 

favorecendo a descarga emocional, a relação motora e aliviando as tensões 

(CONSONI, 2009, p.3). 

  

Conforme a autora relaciona a música com conhecimentos que elas 
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já possuem de seu cotidiano com sua família, com seus amigos e todos os que a 

cercam, o que possibilita ainda mais o aprendizado. Elas adquirem conhecimento 

quando ele passa a ser concreto, ou seja, quando passam a experimentá-lo. 

Portanto, nas situações do dia a dia quanto receberem estímulos, mais o intelecto 

será desenvolvido. Quanto maior a gama de atividades como: cantar, dançar, fazer 

gestos, bater palmas, movimentar o corpo, pés e mãos, mais favorecerá o senso 

rítmico e a coordenação motora, o que para educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental é muito importante, pois auxilia também na alfabetização. 

Estímulos colocam a inteligência em prática, pois: 

 

O estímulo sonoro aumenta a conexão entre os neurônios e, de 

acordo com os cientistas de todo o mundo, quanto maior for a conexão entre os 

neurônios, mais brilhante será o ser humano. (BRITTO, 2009, p.3). 

 

As práticas escolares visam estimular o desenvolvimento cognitivo e 

para esse objetivo é fundamental entender o processo no qual o cognitivo se 

relaciona com a música. Através de estudos pode-se perceber que o 

desenvolvimento musical, envolvendo a reação do ser humano ao ouvir músicas 

mostra as várias etapas que o sujeito percorre como alegria, tristeza, euforia, 

relaxamento, e isso pode ser percebido nas crianças através das reações, pois cada 

um reage de uma maneira, uns batem palmas, outros batem os pés, outros mexem 

as pernas, outros a cabeça etc. 

Assim como as atividades de musicalização a prática do canto 

também traz benefícios para a aprendizagem, por isso deveria ser mais explorada 

na escola. Bréscia (2003) afirma que cantar pode ser um excelente companheiro da 

aprendizagem, contribui com a socialização, na aprendizagem de conceitos e 

descoberta do mundo. Tanto no ensino das matérias quanto nos recreios cantar 

pode ser um veículo de compreensão, memorização ou expressão das emoções. 

Além disso, o canto também pode ser utilizado como instrumento para pessoas 

aprenderem a lidar com a agressividade. 

O relaxamento propiciado pela atividade de cantar também contribui 

com a aprendizagem. Barreto (2009, p. 109) observa que: O relaxamento depende 

da concentração e por isso só já possui um grande alcance na educação de crianças 

dispersivas, na reeducação de crianças ditas hiperativas e na terapia de pessoas 



 
 

 

Universidade Norte do Paraná 
 

ansiosas. Comenta ainda que crianças com problemas de adaptação geralmente 

apresentam respiração curta e pela boca, o que dificulta a atenção concentrada, já 

que este depende do controle respiratório. 

As atividades relacionadas à música também servem de estímulos 

para crianças com dificuldades de aprendizagem e contribuem para inclusão de 

crianças portadoras de necessidades especiais. As atividades de musicalização, por 

exemplo, servem como estímulo a realização e o controle de movimentos 

específicos, contribuem na organização do pensamento e as atividades em grupo 

favorecem a cooperação e a comunicação. Além disso, a criança fica envolvida 

numa atividade cujo objetivo é ela mesma, onde o importante é o fazer, participar 

não exige cobrança de rendimento, sua forma de expressão é respeitada, sua ação 

é valorizada, e através do sentimento de realização ela desenvolve a auto-estima. 

Sadie apub Brescia (2003, p. 50) afirma que: 

Crianças mentalmente deficientes e autistas geralmente reagem a 

música, quando tudo falhou. A música é um veículo expressivo para alívio da tensão 

emocional, superando dificuldades da fala e da linguagem. A terapia musical foi 

usada para melhorar a coordenação motora nos casos de paralisia cerebral e 

distrofia muscular. Também é usada para ensinar o controle da respiração e dicção 

nos casos que existe distúrbio da fala.  

 A música comprovadamente pode trazer tantos benefícios para a 

saúde física e mental, incluí-la no cotidiano escolar certamente trará benefícios tanto 

para professores quanto para alunos. Os educadores encontram nela mais um 

recurso, e os alunos se sentiram motivados, se desenvolvendo de forma lúdica e 

prazerosa. Como já foi comentada, a música ajuda a equilibrar as energias, 

desenvolve a criatividade, a memória, a concentração, autodisciplina, socialização, 

além de contribuir para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo 

vínculos (BARRETO e SILVA, 2004). 

Gregori (1997) explica que harmonia em música é uma combinação 

de sons simultâneos que acompanha a melodia e é construída de acordo com o 

compositor. No cotidiano, inclusive na escola, também se deve buscar harmonizar a 

síntese dialética corpo/mente, pois esta também deve propiciar uma maior tomada 

de conhecimento da consciência corporal, promovendo o equilíbrio do ser e 

contribuindo para sua integração com o meio onde vive, e a música pode contribuir 

para isto segundo os avanços das neurociências. 
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Lino (2006, p.61) diz que “para cantar, movimentamos as cordas 

vocais; para dançar, movimentamos o corpo; para brincar, movimentamo-nos no 

espaço e, para tocar também temos que movimentar um corpo elástico”. Essa ideia 

nos leva a pensar que para haver música precisa haver movimento, a música e o 

movimento estão interligados nas atividades. Portanto a professora pode estar 

criando oportunidades que façam com que a criança fique envolvida com a música, 

podendo criar propostas de aprendizagem utilizando instrumentos musicais, latas, 

tampas ou algo pelo qual a criança se interesse para produzir sons, barulhos e criar 

músicas, na qual elas possam estar se relacionando com a música.  

 

Quando falo em totalidade, estou querendo dizer que a música deve 

ser desenvolvida na amplitude de seu acontecer, o que inclui não somente cantar 

musiquinhas no dia das mães ou melodias específicas para lavar as mãos, sentar, 

guardar os brinquedos, mas também, e principalmente compor, improvisar, explorar 

o seu corpo como instrumento musical, conhecer, manipular, classificar, registrar, 

identificar, escutar sons e músicas, tocar, movimentar-se no espaço, apreciar a 

literatura universal da música, refletir, participar de performances, enfim, produzir e 

pensar música. (LINO, 2006, p.68). 

 

As crianças vivenciam sons no seu dia a dia que podem ser 

campainhas, ruídos, buzinas, cantos de aves, instrumentos musicais diversos, assim 

como também o som da voz, e é a partir destes sons que elas poderão perceber 

qual a importância e qual o sentido que a música traz na vida delas. 

Lino (2006) diz também que “o som nos invade a cada instante”, e 

acredito que a partir disto que devemos entender que a aprendizagem musical deve 

ser considerada de extrema importância no ensino da criança, pois nesse sentido o 

conhecimento é construído a partir das hipóteses espontâneas que a criança cria 

quando elabora, canta, escuta e interpreta seu conhecimento musical. 
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3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ENSINO 

3.1 Tema e linha de pesquisa 

A música é fundamental na educação infantil faz parte do dia a dia das crianças e pode dar 

suporte ao trabalho de professores que buscam integrar diversas áreas do conhecimento. 

Com diferentes usos e funções a música faz parte do cotidiano escolar.                 

 

3.2 Justificativa 

A presença da música na educação dos alunos é de fundamental importância, 

pois a mesma contribui para o enriquecimento do ensino. Portanto, a utilização da 

música torna-se relevante porque trabalha conteúdos e conceitos de uma forma 

lúdica, permitindo a fantasia, momentos esses que as crianças curtem e gostam, 

fazendo com que a aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa. De acordo 

com o pensamento da pedagoga e especialista no ensino da música para crianças, 

Maria Lúcia Cruz, “a música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras 

linguagens, como a oral e a escrita”. Assim, realizando esse tipo de trabalho, ajuda a 

melhorar a sensibilidade dos alunos, a capacidade de concentração e a memória, 

trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matem 

 

3.3 Problematização 

A música no cotidiano escolar pode não somente ajudar as crianças no 

aprendizado, mas também nos casos de crianças que tenham problemas de 

relacionamento ou inibição, por isso é preciso aliar música ao movimento.  

 

3.4 Objetivos 

- Participar ativamente de atividades orais, para interagir e expressar 

necessidades e movimentos; 

- Compreender valorizar e respeitar as diferenças; 

- Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de 

interpretações musicais. 

 

3.5 Conteúdos 

Linguagem oral e escrita: oralidade 

 

           Natureza : Animais marinhos  
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Música e movimento: artes gráficas 

 

3.6 Processo de desenvolvimento 

1º Dia: Conduzir os alunos até a sala de aula onde estará devidamente 

organizada com o material necessário para recebê-los,  aparelho de DVD com  a  

música O caranguejo. 

Vamos  ouvir  a música O caranguejo. Alguém conhece está música. Vamos 

ouvir e cantar? 

Apresentar a música uma vez enquanto as crianças observam os ritmos e 

acompanham os gestos com o corpo. A crianças em roda, começam a cantar . 

Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. A professora orienta,  abrir os braços 

com as mãos abertas, próximas ao ombro, movimentando-se de um lado para o 

outro. Andar para o lado direito. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. 

Repetir o comando anterior mas agora andar para o lado esquerdo. Palma, Palma, 

Palma. Bater três palmas. Pé, pé, pé. Bater três vezes com o pé. Ora roda, roda, 

roda. Girar no lugar. Caranguejo peixe é. Esticar os braços para cima mexendo as 

mãos.    

Repetir a música  para que as crianças consigam cantar e fazer os 

movimentos mais uma vez. 

2º Dia: Conversar sobre  os animais que vivem no fundo  do mar 

Em seguida entregar uma folha branca, tinta. colorida e pedir que pintem as 

palmas  das  mãos para fazer um  caranguejo de carimbo . Após confeccionar um 

painel com os trabalhos. 

3º Dia: No pátio da escola, desenhar uma linha  em ziguezague no chão. 

Pedir para as crianças andarem de lado como caranguejo.  

4º Dia: Com  as gravuras que as crianças trouxeram, e os desenhos  que    

fizeram, montar um mural  para ser afixado em sala de aula.  

5º Dia: Trabalhando com a música aproveitar para conscientizar as crianças 

sobre a necessidade da preservação dos animais e cuidar  do rio. Fazer caranguejo 

com pratinhos de papel e cartolina.  

Exemplo: Se o aluno escolheu docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental, o mesmo deve relatar todas as estratégias que utilizará para atingir os 

objetivos propostos: metodologias a serem utilizadas (aulas expositivas, leituras, 

vídeo etc.).  Não se esqueça de detalhar esses itens. Ex.: Se for trabalhar leitura, 
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colocar quais livros, autores. 

Colocar todos os materiais, links disponíveis da internet, ou seja, todas as 

atividades que pretende trabalhar.  

 

 

3.7 Tempo para a realização do projeto 

 

O tempo para a realização do projeto será de cinco dias. 

 

3.8 Recursos humanos e materiais 

DVD com a música O caranguejo 

Tenaz 

Papel pardo 

Folha branca 

Tinta colorida 

Pincel 

Gravuras r 

Lápis de cor 

Lápis preto 

Pratinhos de papel 

 

3.9 Avaliação 

 

A avaliação será durante todo o processo, observando a participação das 

crianças em sua oralidade, expressões e relacionamentos com colegas, durante as 

aulas.                
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenciou-se através deste trabalho que as diversas áreas do conhecimento 

podem ser estimuladas com a prática da musicalização. De acordo com essa 

perspectiva, a música é concebida como um universo que conjuga expressão de 

sentimentos, idéias, valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo 

mesmo e com o meio em que vive. Ao atender diferentes aspectos do 

desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional e espiritual, a música 

pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional 

Enfim, a música na Educação infantil se for trabalhada de forma lúdica e 

dinâmica, com professores comprometidos, traz experiências gratificantes para as 

crianças e  constitui um elemento inestimável para a sua formação e 

desenvolvimento. 
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