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RESUMO 

 

O presente artigo se debruça sobre a música na educação infantil procurando 
responder a seguinte problemática: qual a importância da música na Educação Infantil 
na Creche Dulce Vilas Boas? Nesta perspectiva, trabalhou-se com o seguinte objetivo: 
perceber o grau de importância da música na educação infantil na Creche Municipal 
Dulce Vilas Boas, como sendo uma ferramenta de ensino e aprendizagem que 
contribui para a formação e desenvolvimento da criança. Esta Pesquisa foi realizada 
na Creche Municipal Dulce Vilas Boas, sendo de cunho exploratório e de abordagem 
qualitativa, foi utilizada técnicas de pesquisa tais como: entrevista, questionários, 
analise de vídeo-aulas e após a coleta dos dados foi realizada a análise de conteúdos 
e o estudo de caso. Os principais autores citados nesse artigo foram: Teca Brito 
(2003), Minayo (2009) e Yin (2010). O intuito é perceber as formas de interação da 
música com os demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode auxiliar nas 
diversas atividades pedagógicas. Conclui-se que a música é um meio facilitador do 
aprendizado escolar que auxilia no ensino e aprendizagem, favorece a 
interdisciplinaridade, despertando nas crianças a imaginação, a criatividade, o 
respeito e uma melhor convivência social. 
 
Palavras-chave: Música. Educação Infantil. Creche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This article focuses on music in early childhood education seeking to answer the 
following problem: what is the importance of music in early childhood education at 
Creche Dulce Vilas Boas? In this perspective, we worked with the following objective: 
to perceive the degree of importance of music in early childhood education at the 
Creche Municipal Dulce Vilas Boas, as a teaching and learning tool that contributes to 
the formation and development of the child. This research was carried out at the 
Creche Municipal Dulce Vilas Boas, being of an exploratory nature and with a 
qualitative approach; research techniques were used, such as: interview, 
questionnaires, analysis of video lessons and after data collection, content analysis 
and the case study. The main authors cited in this article were: Teca Brito (2003), 
Minayo (2009) and Yin (2010). The aim is to understand the forms of interaction 
between music and the other areas of work, that is, how music can assist in the various 
pedagogical activities. It is concluded that music is a facilitator of school learning that 
helps in teaching and learning, favors interdisciplinarity, awakening in children 
imagination, creativity, respect and better social coexistence. 
 
Keywords: Music. Child Education. Day care center 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo, analisar qual a importância da música 

na Educação Infantil na Creche Dulce Vilas Boas, entender como o ensino de música 

contribui para a aprendizagem na Educação Infantil; verificar a inserção do ensino de 

música na Creche Dulce Vilas Boas; analisar a contribuição do ensino da música para 

os alunos da Creche Dulce Vilas Boas e tem como tema: “Música na Educação 

Infantil”, tendo como problemática: Qual a  importância da música na Educação Infantil 

na Creche Dulce Vilas Boas?  

A música, além de permitir sonhar, traz alegrias, pois a mesma tem uma grande 

função no desenvolvimento de aprendizagem, visto que o aprendizado através da 

mesma, não só desenvolve e favorece o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e 

socioafetivo da criança, mas também é uma forma de expressão e integração com o 

meio. É um elemento que possibilita desenvolver habilidades, conceitos e hipóteses, 

contribuindo para a sua formação integral.  

Quando os docentes percebem que a música é uma fonte de ensino e 

aprendizagem, as ações mais comuns realizadas no dia a dia transformam-se em 

vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma 

de preservação social e histórica. As instituições escolares devem incentivar a 

interdisciplinaridade e suas várias possibilidades, pois ela ajuda em todas as fases e 

etapas do ensino. Entretanto, se faz necessária a busca de novas formas 

metodológicas para serem desenvolvidas e introduzidas no meio educacional. 

O campo de pesquisa foi a Creche Municipal Dulce Vilas Boas, que fica 

localizada na Rua Wilson Oliveira, S/N, Bairro José Mendes de Queiroz, no município 

de Capim Grosso - BA. Para o percurso metodológico desta pesquisa, foram utilizados 

alguns instrumentos para coleta de evidências e dados, os quais são: entrevista, 

questionários, análise de vídeo aulas e, por fim, após a coleta de todo o material, foi 

realizada a análise de conteúdo, desenvolvendo uma abordagem exploratória através 

do método qualitativo, fazendo assim, um estudo de caso.  

Os autores citados neste artigo e que deram base a tudo isso foram: Brasil 

(1998), Jeandot (2001), Gohn (2010), Garcia (2000), Rocha (2013), Brito (2003), Silva 

(2012), Hummes (2010), Mársico (1982), Godoi (2011), Chizzotti (2006), Moraes 

(1999), Minayo (2009), Yin (2001), Lakatos e Marconi (2003), Rodrigues (217), Winn 

(1975) e Freire (1996).  
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Tudo isso será realizado de forma remota, devido a pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), período de pandemia que fez com que todas as atividades 

escolares presenciais fossem interrompidas, desta forma, como medida de 

prevenção, foi recomendado que as escolas continuassem suas atividades de forma 

on-line, o Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento dos cursos 

presenciais na educação à distância até que a situação seja normalizada no 

país. Diante do exposto, todos os instrumentos utilizados serão realizados de maneira 

remota para evitar o contágio da doença, seguindo todas as normas que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda. 

 

2 A MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A música é uma ferramenta que pode facilitar a formação e o desenvolvimento 

do ser humano, a mesma provoca movimentação, seja ela interna ou externa, e ao 

ser trabalhada de forma dinâmica, estimula e traz maiores respostas por parte da 

criança. A mesma é um dos instrumentos mais importantes utilizados na educação, 

porém, a intenção em sala de aula não é formar músicos profissionais e sim estimular 

a sua criatividade, de maneira prazerosa e acessível. Na área da Educação Infantil, 

promove vários benefícios para o processo de desenvolvimento da criança, é através 

dela que a mesma expressa suas ideias, manifesta seus sentimentos, ajuda no 

processo de construção da sua identidade, contribui para interação, entre outros 

benefícios. 

Algumas pesquisas feitas em diversos países no final do século XX, apontam 

que a influência da música no desenvolvimento da criança é evidente, muitas 

apontaram que o bebê ainda no ventre, desenvolve comportamentos e estímulos 

sonoros. Outras análises indicam também que, mesmo que a relação com a música 

seja só escutá-la e admirá-la, os estímulos da mente são bem intensos, ela também 

impulsiona absorção de informações, isto é, a aprendizagem. Segundo o Dr. Gaser 

(1970), o efeito do treinamento musical no cérebro é semelhante ao da prática de um 

esporte nos músculos. 

 

Schlaug, da Escola de Medicina de Harvard (EUA), e Gaser, da Universidade 
de Jena (Alemanha), reveleram que, ao comparar cérebros de músicos e não 
músicos, os do primeiro grupo apresentavam maior quantidade de massa 
cinzenta, particularmente nas regiões responsáveis pela audição, visão e 
controle motor (SHARON, 2000, apud NOGUEIRA, 2004, p. 2).   
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Existem diferentes formas de artes que podem contribuir para o 

desenvolvimento infantil e obviamente a música é uma delas, nos anos iniciais tem 

uma função especial, além de auxiliar no crescimento, ajuda e aguça a sensibilidade 

auditiva. Através do contato com canção, a criança pode desenvolver algumas 

características com facilidade, como; a fala e a coordenação motora. O processo de 

evolução da criança está para além de todos seus aspectos físicos ou intelectuais, é 

necessário que haja uma abordagem ampla, ou seja, que abranja seus aspectos de 

amadurecimento afetivo e social, promovendo o bem-estar do indivíduo.  

Diante disso, entende-se que a música é essencial para desenvolver a 

sensibilidade, a criatividade, a imaginação, a atenção, e a movimentação entre outros, 

por ser um recurso prazeroso e lúdico, acaba de certa forma despertando o interesse 

da criança, levando a mesma ao caminho de novos conhecimentos. Podemos dizer 

que quanto mais cedo a criança tiver aproximação com o mundo musical, existe uma 

chance maior de que elas assimilem novos códigos sonoros que a canção pode 

oferecer, e assim terá a oportunidade de adquirir novos conhecimentos armazenado 

na memória sonora.  

 

O trabalho com a música deve considerar, portanto, que ela é um meio de 
expressão e forma de entendimento acessível as crianças. A linguagem 
musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 
da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração 
social (BRASIL, 1998, p. 49). 
 
 

A criança que convive em um ambiente que tem a presença de música em 

diversas formas, faz com que ela inicie seu processo de musicalização de forma 

intuitiva. Do primeiro ao terceiro ano de vida da criança, ela amplia suas expressões 

musicais através dos movimentos corporais e vocais, como por exemplo: batendo as 

palmas das mãos e dos pés, reproduzir refrões de músicas simples, etc. Na faixa 

etária de quatro a seis anos, a criança já pode compor canções, mas não só isso, 

quando ela tem contato com a mesma sendo feita por apreciação, com atenção e 

prioridade, os estímulos cerebrais ficam bastante intensos. 

A música traz vários efeitos significativos também no meio social da criança, é 

por meio do repertorio musical que nos se encaixamos em determinado grupo social. 

A mesma também tem sua importância do ponto de vista das regras sociais por parte 

da criança, quando ela tem a oportunidade de viver uma experiência de forma lúdica, 
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como por exemplo brincadeiras de roda, ela irá vivenciar situações de escolhas, 

percas, decepções e dúvidas. As cantigas de roda podem ajudar também a criança 

na vida adulta, pois as letras das canções falam de amor, tristeza, trabalho etc., ou 

seja, coisas decorrentes da vida, realidades as quais eles iram enfrentar ao longo da 

vida. 

Jeandot (2001) analisa:  

 

Antes ainda de começar a falar, podemos ver o bebê cantar, gorjear, 
experimentando os sons que podem ser produzidos com a boca. Observando 
uma criança pequena, podemos vê-la cantarolando um versinho, uma 
melodia, ou emitindo algum som repetitivo e monótono, balançando-se de 
uma perna, ou ainda para frente e para trás, como que reproduzindo o 
movimento de acalanto. Essa movimentação bilateral desempenha papel 
importante em todos os meios de expressão que se utilizam do ritmo, seja a 
música, a linguagem verbal, a dança etc. (JEANDOT, 2001, p. 18). 
 
 

Os ritmos musicais também podem ajudar na psicomotricidade, que auxilia no 

sistema nervoso da criança, aprimorando habilidades motoras, assim, elas aprendem 

a controlar com mais facilidade seus músculos. Os exercícios musicais permitem ao 

discente um conhecimento corporal e todas as tarefas realizadas com os discentes 

desde o maternal, são importantes para o desenvolvimento psicomotor, desde o 

cantar fazendo gestos, dançar, pular, bater palmas, entre outras, são atividades que 

desenvolvem o sentido rítmico e a coordenação motora, vale ressaltar também o 

desenvolvimento da motricidade fina no desenvolvimento corporal nesse período.  

O aluno que é incentivado a tocar algum instrumento musical, precisa da 

motricidade fina, deixando a lateralidade uma prioridade, pois as crianças que 

aprendem a tocar um instrumento musical, começam a ter uma habilidade maior em 

movimentar as mãos. A relação da música com o desenvolvimento motor, proporciona 

ao aluno diversas oportunidades, desenvolvendo os aspectos ligados ao 

desenvolvimento do ser humano, com isso, tornando-os independentes.  

Uma das estratégias para trabalhar a música na Educação Infantil, são os jogos 

musicais, uma ferramenta que o docente pode utilizar em sala de aula para 

compreender o desenvolvimento da criança, analisando também o nível de memória, 

observação, reconhecimento de sons e coordenação motora. As tarefas musicais 

auxiliam a mesma a conhecer e reconhecer melhor o seu corpo, desenvolvendo a sua 

motricidade grossa e a motricidade fina. Para Orff (citado em LIMA; RUGER, 2007, p. 

9 apud LEITE SANTOS, 2016, p. 11), “A exploração do movimento envolve a 
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descoberta das possibilidades de movimentação do corpo. Na sua metodologia, o 

movimento é uma ajuda indispensável para o desenvolvimento de habilidades 

musicais e a formação de conceitos”. 

É preciso compreender que a música deve ser uma propagação diária em sua 

obrigatoriedade nas escolas, de uma forma que expresse o raciocínio dos alunos não 

como instrumentos de “fazer algo” ou para alcançar algo, mas sim como atividade 

humana, como disciplina específica, como ferramenta cultural, ou seja, abrir espaço 

para verdadeiras formas de expressão musical. A música trabalhada corretamente 

pode desempenhar na vida de qualquer ser humano novas formas de pensamentos. 

Segundo explanam os autores: 

 
Luciano Bernardi, pesquisador de medicina interna da universidade Pavia, na 
Itália, afirma que a música pode induzir mudanças no sistema cardiovascular. 
“Não é apenas a emoção que cria as mudanças cardiovasculares, mas este 
estudo sugere que também que o oposto pode ser possível, que as mudanças 
cardiovasculares podem ser a base para as emoções de forma bidirecional, 
relata Bernardi”. O estudo publicado no journal of the American Heart 
Association, foi feito com 24 participantes, sendo 12 cantores experientes e 
12 pessoas que não possuíam qialquer treinamento musical. Além disso, 
todas as pessoas tinham idades, etnias e educações parecidas, uma vez que 
a diferenciação desses fatores poderia gerar respostas diferentes. 5 Cinco 
faixas de música clássica e dois minutos de silêncio foram apresentados às 
pessoas, que estavam sendo analisadas com eletrocardiogramas e 
monitores para que fossem medidos itens como pressão do sangue, fluxo 
arterial cerebral e respiratório e estreitamento dos vasos sanguíneos na pele. 
Os resultados foram interessantes. Os pesquisadores da Universidade Pávia 
descobriram que conforme aconteciam os crescendos um aumento gradual 
do volume e intensidade nas músicas, os vasos sanguíneos das pessoas se 
estreitavam, a pressão sanguínea subia, os batimentos cardíacos ganhavam 
velocidade e amplitude da respiração aumentava. Em cada faixa de música 
a porção do efeito foi proporcional à mudança no perfil musical. Quando 
aconteciam os decrescendos ou as pausas de dois minutos em silêncio, o 
corpo das pessoas relaxava, e todos os índices que haviam crescido, 
diminuíam (DAUER, 2009, s.n. apud GONÇALVES; SIQUEIRA; SANCHES, 
2009, p. 5) 
 
 

A música também pode auxiliar no desenvolvimento da linguagem verbal e não 

verbal da criança, quando a mesma ainda está na fase de aprender a pronúncia das 

palavras corretamente, elas são beneficiadas com a ajuda musical, pelos elementos 

que são trabalhados, sendo eles armazenamentos de informação e dicção. Outro 

aspecto que ajuda a criança através da música é conhecer palavras estrangeiras, pois 

quanto mais cedo a criança for estimulada, ela terá mais facilidade em aprender, 

dessa forma, elas podem aprender brincando.  

Algumas pesquisas afirmam que a canção pode melhorar o sistema 

cardiovascular, os estudos sugerem que a emoção não é apenas um sentimento que 
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pode criar mudanças cardiovasculares, mas também o contrário, pode contribuir para 

essas modificações. Os pesquisadores descobriram que quanto mais aumentavam o 

volume das músicas, os vasos sanguíneos das pessoas comprimiam, a pressão 

acabava subindo e os batimentos cardíacos começavam a acelerar. 

 

3 A INFLUÊNCIA DA MÚSICA PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA  

 

Quando falamos em música, muitas pessoas acabam pensando que a mesma 

é um dom para poucos, sem entender que ela faz parte de nós seres humanos, e de 

todos os que vão ao encontro dela, é necessário entender que não é preciso saber 

tocar um instrumento, cantar afinadamente. Cientistas de todo mundo afirmam que 

quanto maior a conexão dos neurônios, mais brilhante o ser humano é, a música tem 

grande influência nesse desenvolvimento, pois os estímulos sonoros aumentam essa 

conexão, para ter contato com música não tem idade, se desde os anos inicias as 

crianças tivessem a oportunidade de ter a ligação com a tal, seria algo incrível. 

A aproximação com a música só traz benefícios para o discente, mesmo que 

no início ele não queira ter contato, é fundamental, pois o seu cérebro vai se 

acostumando aos poucos. As pesquisas relacionadas ao meio musical vêm surgindo 

de forma crescente, tendo o termo genérico de Cognição Musical. 

Andrade (2012, p. 19) citando Beauclair (2004) afirma que a: 

 

[...] música não é só uma questão de interferência na educação da criança, é 
uma necessidade, que deve ter espaço consagrado e rotineiro, por possibilitar 
a melhoria da sensibilidade, beneficiar os processos de aquisição da leitura e 
da escrita e auxiliar na melhoria da capacidade de memorização e de 
raciocínio. 
 
 

Devemos lembrar que cada criança é única e seus desenvolvimentos são 

diferenciados, cada uma dela percorre um caminho diferente para a construção do 

seu saber em qualquer área, é necessário analisar de que maneira a música pode 

influenciar na vida e no desenvolvimento infantil, sendo assim, um caminho de 

construção continuo, pois ela tem um poder próprio, mas deve ser trabalhada com 

planejamentos e objetivos.  

O aprendizado com a mesma deve ser algo prazeroso, que venha despertar o 

interesse da criança, estando ligado às experiências que a criança obteve e vem 

obtendo ao longo dos seus dias e não uma imposição, pois a criança pode minar sua 
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criatividade e sensibilidade. Para Garcia (2000, p. 12) “[...] é importante trabalhar a 

música para deixar fluir, a imaginação, a intuição e a sensibilidades dos alunos, pois, 

só assim lhes será oferecida a possibilidade de diversidade de pensamentos e 

linguagens”.  

Uma das ferramentas que pode influenciar no desenvolvimento infantil são as 

canções de ninar, sendo fundamentais na formação das crianças, pois elas ajudam a 

ativar os sentidos e os momentos de ligação entre os pais e filhos, possibilitando um 

bom relacionamento familiar, é um método utilizado pelas mães para a tranquilizar a 

criança. As cantigas de roda são outro instrumento importante para a vida dos 

discentes, contribui para ludicidade, trabalha o imaginário, sonhos e fantasias dos 

mesmos, favorecendo a interação e o aprendizado.  

Os discentes dos anos iniciais que tem contato com a canção, desenvolve os 

sentidos e adquiri experiências em seu desenvolvimento pessoal, é nessa faixa etária 

que a mesma começa apreciá-la, dando segurança emocional e confiança, pois se 

sentem inseridas em um contexto de ajuda, colaboração e respeito. É possível 

trabalhar toda a organização da Educação Infantil através da música, pois a mesma é 

um agente facilitador da aprendizagem, oportunizando possibilidades para o processo 

de desenvolvimento da criança. Mateus (apud RAMIM, 2012) citado por Moreira, 

Santos e Coelho (2014, p. 47) destaca que a “[...] música é elemento facilitador para 

a compreensão e aprendizagem do ser humano”. 

No maternal, os bebês tem ligação com a música através de um adulto, 

possibilitando diversas situações em que os mesmos venham despertar interesse, 

levando a um princípio de um ambiente alegre e encantador. A voz é uma das 

primeiras ferramentas fundamentais que pode ser utilizada com as crianças, seu 

contato com a canção começa por meio de comportamentos naturais, ao ouvir música, 

imediatamente a sua reação aparece de forma espontânea através das suas emoções 

e movimentos corporais. Ao se expressar por meio da melodia e ao tentarem ter uma 

comunicação verbal com os seus parentes, professor etc., auxilia para o seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e na elaboração da comunicação sonora.   

De acordo com Brito (2003, p. 145):  

 

É fato indiscutível que o ritmo se aprende por meio do corpo e do movimento. 
Partir dos movimentos naturais dos bebês e crianças, ampliando suas 
possibilidades de expressão corporal e movimento, garante a boa educação 
rítmica e musical, além de equilíbrio, prazer e alegria, pois o ser humano é – 
também – um ser dançante. 
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O hábito de cantar e ouvir música, traz vários benefícios ao cérebro, o 

impulsionando a aprender, contribuindo para novos conhecimentos e para coisas que 

já conhecemos, esse estímulo deve ser feito no momento certo. Cantar com a criança 

é uma das influências que faz com que a mesma se sinta mais segura para se 

aprofundar na música, repetir refrões, completar a letra da música, etc. Além disso, 

ela auxilia na estrutura do pensamento e a desenvolver várias habilidades linguísticas, 

matemáticas e espaciais, como também faz com que a criança se sinta segura de si, 

pois o ato de tocar ou cantar, faz com que ela tenha autoconfiança.  

Sabendo da influência que a música proporciona para seus filhos, muitos pais 

se perguntam, como podem levar isso para dentro dos seus lares, alguns exemplos 

de alguns exercícios são: Canções de ninar, brincadeiras de rodas, karaokê etc. 

Segundo Silva (2012, p. 36 apud TEIXEIRA, 2017, p. 5), a música é uma ferramenta 

fundamental “para alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção do 

conhecimento pela criança, porque a música além de atrair a criança, serve de 

motivação, deixa-a mais atenta àquilo que o professor pretende com ela [...].” 

Percebemos que são várias áreas do cérebro que são afetadas através da 

música, desde sua estrutura como também a sua organização. A música exerce uma 

grande influência sobre a criança, é por isso que os jogos ritmados logo nos primeiros 

anos de vida devem ser trabalhados e incentivados, os pais devem compreender em 

que a música constitui uma possibilidade privilegiada para a criança, ainda que venha 

ser feito com bastante naturalidade no cotidiano da família. 

Já na escola, a música tem um papel de tornar o aprendizado mais eficaz, leve 

e descontraído. Sendo assim, o ensino da música influencia todas as áreas 

curriculares, interferindo de uma certa forma, nas relações dos indivíduos, além de 

ajudar na forma como o mesmo vê o mundo. A música ajuda a criança a estimular e 

aumentar o seu vocabulário, pois faz com que elas se sintam motivadas a descobrir o 

significado de novas palavras e abrangendo o seu repertório. 

A mesma tem um papel fundamental no desenvolvimento neurológico infantil, 

é um estímulo muito forte para ativar os circuitos cerebrais. É preciso, no entanto, 

conhecer a criança com quem trabalhamos, entendendo-a como sujeito social e 

histórico, com especificidades próprias, respeitada e valorizada nas instituições de 
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Educação Infantil, que devem possibilitar uma vivência social diferenciada do grupo 

familiar, desempenhado um papel importante no seu desenvolvimento. 

A música no campo escolar pode abranger outras áreas de conhecimento, 

como por exemplo, na matemática ela está presente, quando marcamos um ritmo 

temos que saber a quantidade para tocar, também há letras que nos auxiliam a 

aprender sobre os números, quantidade, classificação e seriação. Na língua 

portuguesa ela contribui para aguçar a curiosidade do saber, além disso, é essencial 

no uso da gramática. Quando a música é se utilizada em sala de aula como um 

instrumento, os discentes costumam a se interessar pelo o assunto.  “É uma área do 

conhecimento que merece ser contemplada, assim como as Letras e a Matemática”, 

ressalta o professor Adrio Schwinge (IFECT, 2014, sem página). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI):  

 

Pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento 
infantil e o exercício da expressão musical, resultando em propostas que 
respeitam o modo de perceber, sentir e pensar, em cada fase, e contribuindo 
para que a construção do conhecimento dessa linguagem ocorra de modo 
significativo. O trabalho com Música proposto por este documento 
fundamenta- se nesses estudos, de modo a garantir à criança a possibilidade 
de vivenciar e refletir sobre questões musicais, num exercício sensível e 
expressivo que também oferece condições para o desenvolvimento de 
habilidades, de formulação de hipóteses e de elaboração de conceitos 
(BRASIL, 1998, p. 48). 
 
 

A mesma também pode ter um impacto negativo na vida criança, estamos 

rodeados de ritmos e letras que influenciam e proliferam o apelo sexual e isso tem 

sido uma preocupação no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Vale ressaltar 

que criança precisar viver essa etapa da vida, desta forma, é preciso que a música 

esteja inserida de uma forma positiva na vida da criança, sendo estimulada pelos pais 

e professores, principalmente até os 6 anos de idade, em muitos casos, elas não 

sabem o que a letra diz, mas reproduzem pela imitação de gesto, diante disso, os pais 

têm que se atentar ao que estão ouvindo. Diante do exposto, vemos que a música é 

o meio facilitador no processo de ensino-aprendizagem, por isso, é de suma 

importância que os pais estimulem seus filhos em casa, e que a escola também faça 

seu papel, desde que seja de uma forma sadia e equilibrada.  

 

4 O PROCESSO DO TRABALHO MUSICAL COM AS CRIANÇAS 
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Para que haja o processo do trabalho musical, os professores, de uma certa 

forma, precisam conseguir motivar os seus alunos a gostarem de música, é preciso 

que os professores conheçam muito bem o repertório, pois é uma das melhores 

formas para tornar seu plano de aula mais atraente e produtivo. É importante que os 

mesmos, ao trabalharem a música na escola, não esqueçam que é necessário 

considerar os conhecimentos prévios de cada criança sobre a mesma, esse é um dos 

principais pontos de partida, no qual será preciso o incentivo com a criança, ou seja, 

que ela consiga mostrar o que ela entende ou conhece do assunto e o principal é 

entender e aceitar a cultura de cada um. O meio cultural e social da criança é uma 

das coisas que jamais pode passar despercebida na sala de aula, pois isso pode levá-

la ao desinteresse pela educação musical.   

 

Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, muitas 
instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao 
contexto educacional. Contata-se uma defasagem entre o trabalho realizado 
na área da música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciando pela 
realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de 
atividades voltadas a criação e elaboração musical. Nesses contextos, a 
música é tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende a 
reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento constrói (BRASIL, 1998, 
p.47). 
 
 

Ao ser trabalhada de maneira corretamente, a mesma desperta criatividade e 

além de tudo, faz com que a criança se expresse, portanto, o ideal é deixar que a 

criança use sua imaginação, que invente, crie, ou seja, que cante da sua forma, e para 

que isso aconteça, é preciso respeitar o desempenho da criança, pois esse fator é 

essencial para estimular o seu desenvolvimento, ou até mesmo, sentir o prazer em 

fazer música. Existem várias maneiras de trabalhar com ela, basta o professor usar 

sua criatividade e inteligência pra preparar um plano de aula de acordo com a 

experiência de cada criança, todo professor precisa entender que a música pode se 

tornar um hábito, assim como a leitura, a escrita e o desenho. 

A escola deve estar sempre buscando o aperfeiçoamento frequente, buscando 

desenvolver e oferecer novos conhecimentos atraentes para os seus alunos e para 

que isso aconteça, é preciso inovar nas práticas educativas, ou seja, oferecer um 

aprendizado prazeroso e lúdico aos discentes, é necessário um aprendizado 

significativo, pois é responsabilidade do professor preparar e orientar o aluno 

permanentemente. O lúdico precisa estar mais presente nas escolas, em várias 

instituições há um grande distanciamento da música como atividade pedagógica, pois 
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a mesma está sendo trabalhada de forma repetitiva, diariamente antes de iniciar a 

aula, percebe-se que as crianças buscam coisas novas, por esse motivo, os 

professores precisam entender que ao trabalhar dessa forma, não leva conhecimento 

algum a criança. 

 

A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a 
capacidade de se expressar através de uma linguagem não verbal e os 
sentimentos e emoções, a sensibilidade, o intelecto, o corpo e a 
personalidade [...] a música se presta para favorecer uma série de áreas da 
criança. Essas áreas incluem a ‘sensibilidade’, a ‘motricidade’, o ‘raciocínio’, 
além da transmissão e do resgate de uma série de elementos da cultura’ 
(HUMMES, 2010, p. 22). 
 
 

Muitos profissionais da educação não trabalham a música de forma 

corretamente, ou seja, não cantam e muito menos se expressam de forma livre, não 

interagem com seus alunos, alguns falam que não sabem cantar, outros não canta 

por timidez, ou até mesmo por pensarem que se cantar na sala de aula, pode perder 

sua postura como professor. Pois nenhum professor pode pensar dessa forma, até 

porque para trabalhar com uma educação através de atividades musical, é preciso 

passar alegria, entusiasmo, ou seja, uma energia que contagie seus alunos, pois é 

através do entusiasmo que o professor irá despertar o interesse das crianças, 

certamente a mesma que participa das atividades envolvendo a música terão a 

oportunidade de aprender com mais facilidade, além de ajudar interagir em grupos. 

Sendo assim, percebemos a importância da utilização de recursos musicais 

para trabalhar o lúdico, pois os educadores encontram novas possibilidades de 

ensino, para contribuir com o desenvolvimento da criatividade e levar a aprendizagem, 

obviamente planejando atividades dinâmicas e diversificadas as quais busque a 

participação e principalmente o desenvolvimento do aluno no processo de ensino 

aprendizagem. Manter a música presente na vida cotidiana das crianças é uma forma 

de contribuir para a formação da mesma na educação infantil.  

Dessa forma, a construção do saber é um caminho contínuo, assim quanto 

mais cedo for estimulado, mais reflexos positivos terão a vida do ser humano, pois a 

música é como instrumento que facilita e motiva no processo de aprendizagem da 

criança, quando aplicada com objetivos e planejamento de maneira adequada. O 

professor, ao preparar sua aula, deve analisar a música, ou seja, é preciso definir a 

maneira como será apresentada, e também saber quais os objetivos a serem 
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alcançados, o que será estimulado ao trabalhar a canção, depois analisar se 

realmente os resultados foram obtidos. 

Para educar não é só ensinar por obrigação é preciso envolver emoção, alegria 

e compromisso, é necessária uma boa relação entre professor e aluno. Muitos podem 

pensar que pra se utilizar a música em sala de aula é preciso que os docentes tenham 

uma formação específica, é fundamental que os mesmos busquem novas formas de 

conhecimento, tendo a capacidade e a postura para criar um ambiente agradável, e 

principalmente, ter a compreensão do quanto a música é importante para a formação 

da criança. É o que afirma o RCNEI: 

 
Integrar a música à educação infantil implica que o professor deva assumir 
uma postura de disponibilidade em ralação a essa linguagem. Considerando-
se que a maioria dos professores de educação infantil não tem uma formação 
específica em música, sugere-se que cada profissional faça um continuo 
trabalho pessoal consigo mesmo (BRASIL, 1998, p.67). 
 
 

Outro ponto que não podemos esquecer de destacar é a importância de 

trabalhar com atividades musicais em um ambiente que favoreça o despertar e o 

interesse nos alunos, o qual faça com que as mesmas possam explorar e inventar 

através dos objetos presentes na sala de aula, outra forma que pode tornar o ambiente 

agradável, é o professor usar sua própria criatividade para a decoração da sala de 

aula, pois é interessante manter o ambiente descontraído para o discente se sentir à 

vontade para cantar. 

 

Para que as atividades de improvisação tenham sucesso, é importante que 
se crie, na sala de aula um clima favorável à liberação da criança, um clima 
de confiança que lhe permita ousar manipular, experimentar e tentar 
expressar-se com a voz, objetos e instrumentos musicais (MÁRSICO, 1982, 
p. 770). 
 
 

Obviamente até aqui, percebemos que trabalhar com a música é uns dos meios 

mais importantes para o desenvolvimento infantil, mas a música e a dramatização 

trabalhando juntos, possibilitam uma melhor aprendizagem, pois o trabalho com as 

mesmas através da fantasia e da dramatização, permite que a criança se expresse 

por meio de gestos. 

 

Em todas as culturas as crianças brincam com música. Jogos e brinquedos 
musicais são transmitidos por tradição oral, persistindo nas sociedades 
urbanas, nas quais a força da cultura de massa é muito intensa, pois são 
fontes de vivências e desenvolvimento expressivo e musical. Envolvendo o 
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gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta, esses jogos e 
brincadeiras são legítimas expressões da infância. Brincar de roda, ciranda, 
pular corda, amarelinha, etc, são maneiras de estabelecer contato consigo 
próprio e com o outro, de sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, 
e de trabalhar com as estruturas e formas musicais que se apresentam em 
cada canção e em cada brinquedo. Os jogos e brinquedos musicais da cultura 
infantil incluem os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os brincos, as 
mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas (canções de 
roda); as advinhas; os contos; os romances, etc. (RCNEI, 1998, p. 71 apud 
BRITO, 2003, p. 96). 
 
 

A música é uma simples ferramenta, sendo acessível, ela não necessita de 

mais nada, só de alunos e professores para se tornar produtiva, pois a mesma precisa 

ser apenas ouvida, sentida e trabalhada de diversas formas como com instrumentos 

elétricos, pode ser pelo copo, como assobios e palmas, o importante é que ela pode 

despertar os alunos para o aprendizado amplo, o processo varia de forma individuais. 

Sabemos que na Educação Infantil existem inúmeras possiblidades da música ser 

trabalhada na sala de aula e os benefícios que ela pode oferecer. Para atingir seus 

objetivos, a música precisa ser trabalhada de diversas formas, como por exemplo, 

brincadeiras cantadas, canto, parlendas e sonorização de histórias. 

Sendo assim, para trabalhar na Educação Infantil, é necessário buscar um 

trabalho que faça com que experimente sensações e sentimentos, da tristeza a 

alegria. É importante também propor brincadeiras para que os alunos possam 

descrever os sons que emitem quando escovam os dentes, comem ou até mesmo ao 

colocarem suas roupas e sapatos, reproduzir sons de animais como cachorro, cavalos 

ou até mesmo som dos carros, então essas são algumas das formas em que professor 

pode colaborar com seus alunos para que eles possam desenvolver a criatividade e a 

atenção das crianças. 

 

 

5 METODOLOGIA  

 

Neste estudo, o método de pesquisa que foi utilizado é de natureza qualitativa, 

a mesma se preocupa com a qualidade, ela se ocupa nas ciências sociais, trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. A abordagem qualitativa teve suas origens no final do século 

XIX e as pesquisas que utilizam esse método buscam encontrar os porquês das 

coisas.  
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Bernardes et. al. (2012, p. 131) citando Chizzotti (2006): 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerente e neutro; 
está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em 
suas ações.  
 
 

A pesquisa é um processo de construção da realidade, a qual se inicia com 

questionamentos, buscando novos conhecimentos e soluções para aquele 

determinado assunto ou problema. Para se fazer uma pesquisa cientifica, é 

fundamental ter o conhecimento do assunto a ser pesquisado, além de recursos 

humanos, materiais e financeiros. O planejamento é algo de suma importância ao se 

realizar uma pesquisa, pois é um processo que se dá em várias fases. A abordagem 

de pesquisa que foi utilizada é a exploratória, a mesma proporciona que o pesquisador 

tenha maior familiaridade com o assunto, a maioria dessas pesquisas envolvem 

levantamento bibliográfico, entrevistas com as pessoas que tiveram ou tem 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulam a compreensão.  

Segundo Minayo: 

 

A fase exploratória consiste na produção do projeto de pesquisa e todos os 
procedimentos necessários para preparara entrada em campo. É tempo 
dedicado – e que merece empenho e investimento – a definir e delimitar o 
objeto, a desenvolvê-lo teórica e metodologicamente, a colocar hipóteses ou 
alguns pressupostos para o seu encaminhamento, a escolher e a descrever 
os instrumentos de operacionalização do trabalho, a pensar o cronograma de 
ação e a fazer os procedimentos exploratórios para escolha do espaço e da 
amostra qualitativa (MINAYO, 2009, p. 26). 

 

Um dos procedimentos que também foi utilizado, é o estudo de caso, é uma 

estratégia de pesquisa que inclui tudo em abordagens específicas de coletas e análise 

de dados. O estudo de caso vem com a tendência de esclarecer decisões a serem 

tomadas, ele é um estudo baseado na experiência e na observação, sendo ela 

metódica ou não, e tem como umas das fontes de informação mais importantes, as 

entrevistas. O estudo de caso contribui para a compreensão que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. 
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Para Yin, “Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma 

estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, na 

administração, no trabalho social e no planejamento.” (YIN, 2001, p. 78).  

Nesse projeto foram utilizadas algumas técnicas de pesquisa tais como: a 

entrevista, os questionários, a análise de vídeo aulas e por fim, após a coleta de todo 

o material, foi realizada a análise de conteúdo. A entrevista é uma das estratégias 

mais utilizadas no processo de trabalho de campo, ela é uma conversa a dois ou entre 

várias outras pessoas, o objetivo é coletar informações para um objeto de pesquisa, 

as entrevistas podem ser classificadas em: sondagem de opinião, semiestruturada, 

aberta ou em profundidade e focalizada.  

Dentre estes tipos de entrevistas, o recurso que foi utilizado foi a entrevista 

aberta ou em profundidade, na qual o informante é convidado a falar livremente sobre 

um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais 

profundidade as reflexões. A entrevista ocorreu com professoras, diretora e 

coordenadora da Creche Municipal Dulce Vilas Boas, virtualmente por meio do 

WhatsApp, elas responderam algumas perguntas como por exemplo: Como são 

desenvolvidas as atividades que se utilizam músicas? Como essas músicas são 

trabalhadas em sala de aula? Mas elas ficaram livres para dar sua opinião livremente.  

De acordo com Marconi e Lakatos, a entrevista:  

 

Trata-se de um procedimento utilizado na investigação social, coleta de 
dados, para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 
Sendo que é importante instrumento de trabalho em vários campos das 
ciências sociais ou de outros setores de atividades, como o da sociologia, 
antropologia, psicologia social, política, serviço social, jornalismo, relações 
públicas, pesquisa de mercado e outras (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 
195).  
 
 

O questionário é uma opção bastante utilizada em uma pesquisa de campo, 

pois o mesmo visa buscar a diversidade de opiniões, sentimentos, crenças entre 

outros aspectos, manifestados por um determinado grupo de pessoas, é um 

instrumento de coleta de dados, que deve ser respondido por escrito e sem a presença 

do entrevistador, o pesquisador envia o questionário ao informante por e-mail, correio, 

etc., e o pesquisado devolve da mesma forma. Um questionário pode ser classificado 

em três categorias: aberto, fechado e de múltiplas escolhas, dentre elas, em nossa 

pesquisa, optamos pelas as perguntas abertas, também conhecidas como livres ou 

não limitadas, que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem 
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própria, visando expor a sua opinião, desse modo, este questionário foi direcionado a 

uma amostra dos pais de alunos da Creche Municipal Dulce Vilas Boas. Para esta 

amostragem, foram ouvidos 10% dos pais dos alunos que participaram da pesquisa, 

visto que eles responderam perguntas sobre a música no desenvolvimento dos seus 

filhos.  

Sobre o questionário Chizzotti (2006 apud ROCHA, 2013, p. 23) expõe que: 

 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 
pesquisa, o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escritos ou 
verbalmente sobre assunto que os informantes saibam opinar ou informar. 
 
 

A análise de vídeo aulas foi utilizada como técnica de pesquisa, esses vídeos 

foram produzidos pelos os professores da Creche Municipal Dulce Vilas Boas, durante 

o período da pandemia. Segundo Yin, as vídeo aulas entram como artefatos físicos, 

“Os artefatos podem ser coletados ou observados como parte de um estudo de caso” 

e podem ser “um dispositivo tecnológico, uma ferramenta ou instrumento, uma obra 

de arte ou alguma outra evidência física.” (YIN, 2001, p. 140). E por fim, após a coleta 

de todo material, foi realizada a análise de conteúdo.  

A análise de conteúdo é uma metodologia usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos, sendo elas cartas, cartazes, jornais, 

revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, 

diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. É uma ferramenta, um guia prático 

para a ação que se propõe a investigar, marcado por uma grande variedade de formas 

e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, qual seja a comunicação.  

Segundo Olabuenaga e Ispizúa (1989 apud MORAES, 1999, p. 2), “[...] a 

análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento 

de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis”.  

Foram analisados os vídeos que as professoras da Creche Municipal Dulce 

Vilas Boas enviaram e estão enviando aos seus alunos, afim de ser analisado como 

as músicas estão sendo inseridas nos conteúdos e se essas crianças poderão 

absorver algum conhecimento. Diante do exposto, todas essas metodologias foram 

aplicadas de forma remota, pois estamos enfrentando uma pandemia mundial a qual 

fez com que todas as atividades escolares presenciais fossem interrompidas, e as 
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recomendações são que as escolas continuem com as atividades de forma on-line, o 

Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento dos cursos presenciais na 

educação a distância até que a situação seja normalizada no país. 

 

6 ANÁLISE E DISCURSSÃO DE DADOS 

 

Chega-se a fase importante da pesquisa, que é a análise e discussão dos fatos, 

momento em que serão evidenciados os dados colhidos, os resultados do estudo que 

foi realizado de acordo com a pesquisa, tendo como técnicas: entrevista, questionários 

e análise de vídeo aula.  

O primeiro item a ser utilizado foi a entrevista, o qual foi aberto ou em 

profundidade, no qual o informante é convidado a falar livremente sobre um tema e as 

perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às 

reflexões, a mesma foi aplicada aos professores, diretora e coordenadora, as 

perguntas foram feitas via WhatsApp, grande parte dos entrevistados tiveram 

resistência ao responder, mas aos poucos foram cedendo. De início tivemos uma 

conversa com a diretora da Creche, a qual deu total liberdade para fazermos tal ação, 

ela informou aos professores que eles iriam passar por essa entrevista e também aos 

pais. Ao realizarmos o questionário com os pais, eles foram super atenciosos, 

enviamos as perguntas e nos responderam com a maior facilidade. 

Todas as professoras informaram que ao se utilizar música nas suas atividades, 

perceberam mudanças no desenvolvimento de seus alunos. A docente “A” informou 

que essa ferramenta ela faz uso diariamente, já a docente “B” relata que utiliza na 

acolhida das crianças e nas atividades pedagógicas realizadas. De acordo com 

Coordenadora, a música é trabalhada na Creche Dulce Vilas Boas semanalmente, 

seja ela cantada pelas as professoras, escutadas por vídeo ou áudio, além disso. 

Existe uma brinquedoteca que contem instrumentos musicais que são utilizados para 

ampliar o repertório musical, para ela, a mesma é sempre bem vinda e bem colocada 

para iniciar e finalizar o dia a dia dos alunos. Sinaliza que as atividades são planejadas 

na rotina pedagógica e completa afirmando que música vem para ampliar o reportório 

da oralidade, da dança, do ritmo e do conhecimento de mundo da criança.  

A diretora da Creche diz que ao se considerar o trabalho com música, deve-se 

considera-la como um meio de expressão e forma de conhecimento, entende-se que 

se deve trabalhar com as crianças repertórios infantis, por ter uma linguagem 
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adequada a faixa etária. Ela acredita que a tal é um meio facilitador na aprendizagem 

da criança, deve ser escolhida de acordo a faixa etária e que seja uma música 

prazerosa no cantar e diz que se deve planejar o possível trabalho. A diretora relata 

também que a música é um meio facilitador da aprendizagem e que este está sempre 

presente nos planejamentos.  

A autora Rosa enfatiza que:  

A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão 
física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda 
cantadas, em que se desenvolve na criança a linguagem corporal, numa 
organização temporal, espacial e energética. A criança comunica-se 
principalmente através do corpo e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu 
próprio instrumento (ROSA, 1990, p. 22-23 apud RODRIGUES, 2017, p. 7). 
 
 

Ao questionar os pais das crianças sobre o desenvolvimento do seu filho com 

a música, todos informaram que os desenvolvimentos dos seus filhos evoluíram 

através da mesma. A mãe “A” concorda que a música é importante para a vida das 

suas filhas e que elas escutam música diariamente, sendo assim, traz alegria pois elas 

se divertem, dançam e cantam. A mãe “B” também concorda que a música é 

importante para a vida da sua filha, porém ela não escuta diariamente e ela acredita 

que dependendo do estilo de música e sendo de forma lúdica, sua filha aprende as 

coisas mais rápido. A professora “C” acredita que o repertório musical deve ser 

totalmente infantil e acredita que esses repertórios devem ser melhorados, pois 

atualmente não estamos tendo variedades de músicas infantis. Já a docente “D” 

acredita na Educação Infantil, as músicas devem ser totalmente infantis, sem 

nenhuma variação de ritmo e de repertório adulto. 

 
O trabalho com a apreciação musical deverá apresentar obras que despertem 
o desejo de ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir é também, 
movimentar-se, já que as crianças percebem e expressam-se globalmente 
(BRASIL,1998, p. 64). 
 
 

Os vídeos que as professores da Creche Municipal Dulce Vilas Boas 

encaminham para os seus alunos pelo WhatssApp, em meio a esse tempo de 

pandemia, são feitos de forma dinâmica e criativa e a maioria deles contém música, 

as quais sempre tem um objetivo a ser alcançado. Elas variam sempre o lugar os 

quais os mesmos são gravados, usam diversas ferramentas como por exemplo: 

fantoches, brinquedos etc., fazem o mesmo em datas comemorativas, elas cantam, 

dançam e fazem gestos, fazendo com que as crianças se sintam acolhidas e se 
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concentrem para ter o seu momento de estudo mais prazeroso. Muitas professoras 

disseram que não encontram dificuldade para desenvolver as atividades que se 

utilizam da música, porém a docente “E” relatou que encontra dificuldade ao 

desenvolver suas atividades e relata que os recursos de trabalho que a mesma usa 

são:  televisão, notebook e som. 

Diante do exposto, percebemos que a música é bastante utilizada tanto na 

Creche Municipal Dulce Vilas Boas, tanto fora dela, percebemos que os recursos 

utilizados devem ser ampliados e mais utilizados para aplicação de atividades. 

Percebe-se também a extrema necessidade dos professores se especializarem nessa 

área, assim como a professora “H”, visto que uma das suas especializações é técnico 

em musicalidade, pois assim elas estarão mais capacitadas para desenvolver suas 

atividades e se sentiram mais seguras para chegar aos seus objetivos.  

Através desta pesquisa foi descoberto também que os pais precisam estimular 

mais os seus filhos para que os mesmos possam cada vez mais apurar o gosto 

musical, sua criatividade, percepção etc. Winn (1975, p.32) diz que: 

 

[...] A iniciação musical deve ter como objetivo durante a idade Pré-escolar, 
estimular na criança a capacidade de percepção, sensibilidade, imaginação, 
criação bem como age como uma recreação educativa, socializando, 
disciplinando e desenvolvendo a sua atenção. 
 
 

Nesta pesquisa, foi possível perceber que a canção é uma fonte de estímulos, 

equilíbrio e felicidade para os alunos e que as docentes consideram a música um 

recurso importante para o desenvolvimento dos seus discentes, pois as mesmas 

estimulam a socialização e atenção, propiciando a interação. Através deste estudo, 

foi identificado algo e chamou bastante atenção, uma das professoras respondeu a 

uma das perguntas solicitadas, que ela possui dificuldades para realizar as atividades 

com música, outro fator, foi que a professora “I” preferiu não responder a entrevista.  

Assim como Freire (1996, p. 21) quando diz que “[...] ensinar não é só transferir 

conhecimentos [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. É evidente que há muito a se fazer pra que a música seja totalmente 

inserida de maneira correta no âmbito escolar. É necessário que haja mais recursos 

musicais, mais profissionais que queiram se qualificar neste meio, que os 

responsáveis dos alunos se preocupem em envolver os seus filhos com a 

musicalização desde muito cedo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente artigo revela que o ensino da música é Lei e é um direito do discente 

aprender e vivenciar momentos nos quais irão apreciar a mesma, realizando jogos, 

musicalizando-se, conhecendo outros repertórios que não estão inseridos em seu 

cotidiano. Desta forma, pode-se afirmar que o convívio desses momentos na 

instituição pode contribuir para um ensino integral que não contribui apenas com o 

aspecto cognitivo, mas também social, emocional, físico e estético. 

  A música na Educação Infantil é, portanto, um instrumento valioso e muito 

importante para o desenvolvimento das crianças, contribui para a melhoria da 

aprendizagem, promovendo diversas chances de se aprimorar nos âmbitos cognitivos, 

psicomotor, linguístico afetivo e social. Percebe-se que as formas de trabalho com a 

canção são diversas. Deste modo, o educador fica com a responsabilidade em propor 

e planejar, escolhendo as canções que devem ser aplicadas, tendo sempre o objetivo 

voltado para a aprendizagem dos alunos.  

 O principal objetivo sempre deve ser a aprendizagem da criança, e é 

fundamental, que essa metodologia seja mediante a alegria, satisfação. Diante do 

exposto, pode-se concluir que a música é um meio facilitador no aprendizado escolar, 

ajudando assim no ensino aprendizagem e podendo se usar na interdisciplinaridade, 

despertando nas crianças a imaginação, a criatividade, o respeito e uma melhor 

convivência social. 
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ANEXOS 



 
 

ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS, COORDENADORA E DIRETORA 

 

PROFESSORA “A” 

 

     
 

Entrevista com a professora “A” no dia 20 de janeiro de 2021, às 12:29 no ano de 2021 

 
PROFESSORA “B” 

 

    
 
Entrevista com a professora “B” no dia 19 de janeiro de 2021, às 12:29   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESSORA “C” 
 

               
 
Entrevista com a professora “C” no dia 21 de dezembro de 2020, às 12:29  

 

PROFESSORA “D” 

 

    
 
Entrevista com a professora “D” no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROFESSORA “E” 

 

    
 
Entrevista com a professora “E” no dia 21 de dezembro de 2020, às 15:07  

 

PROFESSORA “F” 
 

    
 
Entrevista com a professora “F” no dia 21 de dezembro de 2020, às 15:15  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESSORA “G” 
 

    

   

  

Entrevista com a professora “G” no dia 18 de janeiro de 2021, às 14:15  

 



 
 

PROFESSORA “H” 

 

    
 
Entrevista com a professora “H” no dia 19 de janeiro de 2021, às 15:25  

 

PROFESSORA “I” 
 

 
 
Entrevista com a professora “I” no dia 19 de janeiro de 2021, às 14:27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COORDENADORA 
 

      
  

Respostas:  

 

Questão 1. A música ela segue dentro do currículo né, formal é da creche pré-escola, 

nós não temos um professor especifico de música, mas a música inserida no 

planejamento seguindo as competências né da BNCC de uma forma de aspiral, a 

música, o jogo, o ritmo, o movimento corporal, a oralidade e a psicomotricidade tanto 

ampla, quanto grossa né, a leitura de corpo e a música inserida dentro da rotina. Então 

a música pra contar uma história, a música, o nosso planejamento ele tem uma rotina, 

então a música da semana tem a ver com a história da semana dentro da mesma 

temática, tem a ver com a atividade xerocopiada da semana, com a oralidade e as 

atividades a serem desenvolvidas da oralidade, da psicomotricidade das histórias 

contadas, então a música ela vem como ponto de partida, pra dá né o ponto a pé 

inicial as atividades planejadas para a semana. 

 

Questão 2. A música é trabalhada semanalmente, cantada pelos professores, 

escutadas por vídeo ou apenas pelo o áudio, nós temos a brinquedoteca, instrumentos 

musicais que também são utilizados para ampliar o repertório musical e a música ela 

é sempre bem-vinda, bem colocada para iniciar, para finalizar é as atividades 

planejadas na rotina pedagógica, então a música ela vem para ampliar o repertório da 

oralidade, da dança, do ritmo e do conhecimento de mundo da criança.  

 



 
 

Questão 3. A visão da música na educação infantil principalmente na creche ela 

ampla, ela global né como eu anteriormente ela trabalha a audição, a percepção, a 

oralidade na ampliação de repertório de novas palavras né, novas aquisições de letras 

de música, o ritmo corporal e toda a percepção de corpo, então a visão da música na 

educação infantil, ela é de fundamental importância, por isso que ela está dentro das 

competências mais trabalhadas pela BNCC na creche e na pré-escola. 

 

Questão 4. O que eu entendo por música? música é vida, música é ritmo, música é 

alegria, música é poesia, música é percepção de mundo. 

 

Questão 5. Se eu acho interessante o trabalho com música? eu acho interessante e 

necessário. 

 

Questão 6. A música ela assim um recurso facilitador da aprendizagem, como eu 

disse anteriormente em tudo né, se ela vem no planejamento bem feito, se ela traz 

uma competência, se ela traz um objetivo a ser desenvolvido pelos os alunos em sala 

de aula, ela articula o corpo, a percepção de visão, de audição, de gestos, de ritmo, 

de movimento, de oralidade, de.. se a oralidade tá desenvolvida, a audição tá 

desenvolvida, a escrita vai ser desenvolvida e a música é sim esse facilitador e para 

completar a minha resposta, você acrescenta aqui a competência da BNCC em 

relação a música para a creche.  A música ela é introduzida na creche desde o 

berçário e se estende até as crianças de 03 anos e 11 meses matriculadas na creche, 

ela faz parte de toda a rotina pedagógica em todos os nossos planejamentos, que são 

rotinas semanais.    

 

Entrevista com a Coordenadora no dia 20 de janeiro de 2021, às 13:19  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIRETORA  
 

    

 Entrevista com a Diretora no dia 22 de dezembro de 2021, às 15:26  

 

QUESTIONÁRIO COM OS PAIS: 

 

MÃE “ A” 

  

Questionário com a mãe “A” no dia 18 de janeiro de 2021, às 19:56  

 

 

 



 
 

MÃE “B” 

  

Questionário com a mãe “B” no dia 18 de janeiro de 2021, às 11:28  
 
 

MÃE “C” 

  

Questionário com a mãe “C” no dia 18 de janeiro de 2021, às 18:58  
 
 

MÃE “D” 

  
 

Questionário com a mãe “D” no dia 18 de janeiro de 2021, às 12:13 



 
 

MÃE “E” 

 

Questionário com a mãe “E” no dia 18 de janeiro de 2021, às 13:14  

 

MÃE “F” 

  

Questionário com a mãe “F” no dia 18 de janeiro de 2021, às 11:42  

 

MÃE “G” 

  

Questionário com a mãe “G” no dia 18 de janeiro de 2021, às 11:24  



 
 

MÃE “H” 

 

  

Questionário com a mãe “H” no dia 14 de janeiro de 2021, às 09:33  

 

MÃE “I” 

 

Questionário com a mãe “I” no dia 14 de janeiro de 2021, às 09:26  

  

MÃE “J” 

 

Questionário com a mãe “J” no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:28 



 
 

MÃE “L” 

   

Questionário com a mãe “L” no dia 14 de janeiro de 2021, às 09:36 
 

 

MÃE “M” 

   

Questionário com a mãe “M” no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:00 
 
 

MÃE “N” 

 

   
Questionário com a mãe “N” no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:53 



 
 

MÃE “O” 

 

  
 

Questionário com a mãe “O” no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:52 
 
 

MÃE “P” 

 

  
 
Questionário com a mãe “P” no dia 14 de janeiro de 2021, às 09:53 
 
 

MÃE “Q” 

 

 
 

Questionário com a mãe “Q” no dia 14 de janeiro de 2021, às 11:26 
 

 



 
 

MÃE “R” 

  
 

Questionário com a mãe “R” no dia 14 de janeiro de 2021, às 14:19 

 

MÃE “S” 

   
 

Questionário com a mãe “S” no dia 14 de janeiro de 2021, às 15:03 
 
 

 

IMAGENS DOS VÍDEOS 

 

    
 

 


