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Resumo 

Esse estudo tem por objetivo mostrar a importância da Música como ferramenta 

pedagógica na Educação Física Escolar, trazendo vários fatores que a fazem 

importante de ser trabalhada na escola. A partir de uma revisão bibliográfica, 

buscando assuntos relacionados com o tema subsídios para poder dar 

embasamento à pesquisa, com artigos, livros e sites. Visto que foram usados 

apenas trabalhos onde a Música se relaciona com a escola ou no processo de 

ensino aprendizagem. A Música é uma arte rica que se empenha na exploração da 

matéria sonora, por isso se encaixa bem na Educação Física Escolar, e é lei o 

ensino da Música como conteúdo nas aulas Educação Física Escolar, que aborda, 

por exemplo, brincadeiras, jogos e danças, neste caso, a Música abrange requisitos 

sendo possível utiliza-la e que é um importante conteúdo da Educação Física e que 

pode ser trabalhada na escola de varias formas usando a ludicidade, dança, 

brincadeiras ou também partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, onde a 

Música tem uma historia muito rica desde tempos remotos. 

Palavras chaves: Música; Escola; Educação Física. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This study aims to show the importance of Music as a pedagogical tool in School 

Physical Education, bringing several factors that make it important to be worked in 

school. Based on a bibliographical review, seeking subjects related to the subject 

subsidies to be able to base the research, with articles, books and websites. Since 

only works were used where music relates to the school or in the process of teaching 

learning. Music is a rich art that engages in the exploration of sound matter, so it fits 

well in Physical School Education, and it is the law of Music teaching as content in 

the School Physical Education classes, which addresses, for example, games, 

games and In this case, Music encompasses requirements and it is possible to use it 

and it is an important content of Physical Education and can be worked in school in 

various ways using ludicity, dance, jokes or also starting from the students' previous 

knowledge, where Music has a very rich history since ancient times. 

 Keywords: Music; School; Physical Education. 

 

 

 



 

 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 6 

2 - REVISAO DE LITERATURA ......................................................................................................... 8 

2.1 O que é Música e breve Histórico ........................................................................................... 8 

2.2 A Música na Escola ................................................................................................................... 9 

3 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 12 

3.1 Objetivo Geral ........................................................................................................................... 12 

3.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 12 

4 HIPÓTESE ....................................................................................................................................... 13 

5 METODOLOGIA .............................................................................................................................. 14 

6 RESULTADOS ................................................................................................................................ 15 

7 DISCUSSÕES ................................................................................................................................. 16 

8 CONCLUSÕES ............................................................................................................................... 17 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Brito (1998), a Música é uma forma de linguagem que faz parte da 

cultura humana desde tempos remotos. É uma forma de expressão e comunicação e 

se realiza por meio da apreciação e do fazer musical. Entre as características da 

linguagem musical é possível destacar o caráter lúdico, ressaltando que a musica é 

um jogo de relações entre som e silêncio. 

Assim a essência da Música que é a arte musical se empenha na exploração 

da matéria sonora, produzindo novos objetos artísticos e musicais, novas técnicas e 

sobre tudo novas atitudes estéticas e filosóficas diante do fator criativo 

(SCHREIBER, 2008). Complementando o que comenta as autoras Hentschke e Del 

Bem (2003), a educação escolar não visa à formação do músico profissional. 

Objetiva entre outras coisas, auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de 

apropriação, transmissão e criação de práticas de músico-culturais como parte da 

construção da cidadania. Onde mostra a grande importância que tem essa arte 

musical para a sociedade e todos que se beneficiam diretamente participando na 

criação das sonoridades ou indiretamente apoiando e mostrando o quanto é rica 

essa cultura e que precisa ser mais valorizada de um modo geral. 

Segundo Godoi (2011), presente em diversas atividades da vida humana, a 

Música se apresenta também de muitas formas no contexto da educação infantil. 

Pode-se verificar nas diversas situações, como nos momentos de chegada, hora do 

lanche, nas comemorações escolares como danças, nas recreações e festividades 

em geral. E não é diferente na vida das crianças em suas relações com o mundo. 

De acordo com Souza (2000), a tarefa básica da Musica na educação é fazer 

contato, promover experiências com possibilidades de expressão musical e 

introduzir os conteúdos e as diversas funções da música na sociedade. Essa 

perspectiva destaca a necessidade de conhecer as realidades dos alunos e 

compreender como eles se relacionam com a música fora da escola, em quais 

situações, sobre que formas, por quais processos e procedimentos, com que 

objetivos, com quais expectativas e interesses para que seja possível construir 

práticas pedagógico-musicais significativas, praticas essas que ao incorporar as 

experiências extraescolares dos alunos possam ser ampliadas e aprofundadas.   

Segundo Priolli (1993), através da Música é possível expressar diferentes 

emoções que estão em nossa alma, seja tristeza ou alegria, paz ou inquietude e 

amor. Identifica-se que a Música está presente em vários meio de comunicações, 
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telefones, lojas, internet e que tem uma importante função que é a expressão da 

liberação dos sentimentos, liberação de ideias e talvez a resolução de conflitos. É 

como se fosse uma forma de desabafo de emoções através da Música.  

E o ex-presidente Lula sancionou no dia 18 de Agosto de 2008, a lei N° 

11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da Música nas escolas de 

educação básica. A aprovação da lei foi sem duvida uma grande conquista para a 

área da educação musical no País. Todavia, há também grandes desafios que 

precisam ser enfrentados para que possamos, de fato, ter propostas consistentes de 

ensino da Música nas escolas de educação básica. 

Segundo Campos (2011), a Música pode ser o fio condutor de diversas áreas 

curriculares, dando as aulas um caráter mais alegre, descontraído e próprio à 

aprendizagem. Percebe-se que a Música deveria ser mais valorizada não só nas 

escolas, de uma forma geral, onde é uma grande arte e que passa pela grande 

desvalorização, muitas vezes por falta de entendimento dos próprios profissionais ou 

que não repassam a importância necessária que ela tem e com isso fique nessa 

situação que está sem o respeito e a valorização necessária que ela merece. E isso 

ocorre pelo fato das pessoas não saberem bem sobre sua cultura, historia e 

essência.  

Segundo Faria (apud ONGARO; SILVA; RICCI, 2001), a Música está presente 

na vida de todos e quando se faz presente na escola ela serve também para dar 

vida e cor ao ambiente. Com isso, os jovens aprenderão uma cultura que repassa 

uma grande expressão de sentimentos (que é a música), podendo assim desfrutar 

de uma grande ferramenta. Sou músico e diante dessa falta que a Música faz e trás 

para as escolas e sociedade, podendo ser feito esse trabalho para que possa assim 

demonstrar que ela enquanto uma expressão artística é capaz de despertar mais o 

interesse dos alunos para a busca de conhecimentos e que através dela consegue-

se abrir a perspectiva para varias aprendizagens inclusive os estudos, porque vai 

fazer com que os alunos através dos seus estudos musicais diários, também se 

interessem nos estudos de uma forma geral.  
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2 - REVISAO DE LITERATURA 

 

2.1 O que é Música e breve Histórico  

A Música é uma forma de linguagem e parte integrante da formação humana 

(CHIQUETO, 2009). Sempre interagindo com seu meio, o homem concebeu e 

confeccionou instrumentos variados, criou e exercitou diferentes cânticos 

desenvolvendo com a linguagem musical uma relação cada vez mais rica e 

multiplica. A Música é a combinação perfeita de sons, melodias e o silencio de uma 

forma organizada e maestrada. 

Para Campbell (2000, p. 132), “a Música é sem dúvida uma das mais antigas 

formas de arte a qual utiliza a voz humana e o corpo como instrumentos naturais e 

meios de auto expressão”. Sendo assim, proporcionar as crianças momentos de 

experiência musical, sejam elas cantigas de roda, cantigas de ninar, canções 

folclóricas ou outras em qualquer ambiente, auxiliam na descoberta de qualidades 

da criança e permitira a demonstração de sentimentos, tristes ou alegres e também 

de expressões corporais. Por isso é fundamental que as crianças tenham 

oportunidades de vivenciar situações concretas que permitam criar e descobrir 

diferentes sons produzidos por objetos diferentes. 

Segundo Copetti (2011), a Música traz uma serie de benefícios à vida do ser 

humano, pois desperta emoções e sentimentos. Para quem tem a capacidade de 

assimilação da Música ela pode proporcionar prazer e satisfação. Além de ter 

também uma grande importância na aprendizagem e na socialização do individuo.  

De acordo com Godoi (2011), a Música é uma forma de linguagem desde 

tempos remotos, 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 inspiravam as artes e as ciências e tinham 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 historia da Música de Ellmerich (1973), 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 (GODOI, 

2011). 
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Percorrendo um pouco mais a historia, chega-se na Idade Média e 

encontramos um mundo dominado pelo fanatismo religioso. Luis Ellmerich (1973) 

escreve que esse cenário de fanatismo extremo levou aquele período histórico 

quase total de estagnação. A Música ganha à pauta de quatro linhas (nos dias de 

hoje usamos uma pauta de cinco linhas que é a música clássica convencional), 

criada pelo monge italiano Guido d’Arezzo, hoje esse sistema é usado no canto 

gregoriano e a ele é atribuído o sistema silábico que nominava as notas musicais. 

De acordo com Godoi (2011), a Música no Brasil se formou a partir da mistura 

dos elementos europeus, africanos e indígenas trazidos respectivamente por 

colonizadores portugueses, escravos e os padres jesuítas que a usava em cultos 

religiosos e para atrair atenção e fé cristã. Os nativos que aqui já habitavam também 

tinham suas praticas musicais, fato que ajudou a estabelecer uma enorme variedade 

de estilos musicais que se solidificaram com o decorrer da historia. 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. 

Segundo Copetti (2011), com a implantação no ensino da Música nas escolas 

o ideal seria que os professores fossem formados na área musical. Entretanto, no 

contexto atual, ainda não há condições de contratar somente pessoas formadas em 

Música para tal atividade. Como muito poucos profissionais têm formação especifica 

em Música, os professores de arte estão assumindo esta responsabilidade. O que 

se espera é que estes profissionais tenham consciência do relevante trabalho que 

pode ser realizado através da Música e também que isso possa contagiar os demais 

professores de outras áreas para se utilizar da Música, transformando o momento de 

aprendizagem em algo mais dinâmico, prazeroso e, inclusive, divertido. 

 

2.2 A Música na Escola 

Segundo Jeandot (1997), nem todas as crianças nascem obrigatoriamente 

com dotes artísticos, mas, todas têm direito ao conhecimento da arte e a serem 

despertadas e encaminhadas por cuidados especiais nesse sentido. A razão de se 

pesquisar a Música como processo de desenvolvimento cognitivo da criança tem 

como intenção trazer mais prazer e ludicidade á forma de aprendizagem infantil, 
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afastando da sala de aula o mito de que aprendizagem é um processo chato e 

cansativo e deixando claro que pode se dar de maneira prazerosa. 

Segundo Betti (2013), a Música é um recurso didático na sala de aula e 

possibilita diversas atividades para se trabalhar com os pequenos. Sendo uma 

atividade indispensável no processo de desenvolvimento da criança, a Música pode 

auxiliar no desenvolvimento cognitivo e por isso deve ser valorizada no âmbito 

escolar a fim de potencializar a imaginação, linguagem, atenção, memoria e outras 

habilidades além de contribuir de forma eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

Gordon (2000) enfatiza que por intermédio da Música, as crianças passam a 

se conhecer melhor e também aos outros. A Música torna capaz o desenvolvimento 

da imaginação e da criatividade audaz. Ainda que se passe um dia, de uma maneira 

ou de outra, em que as crianças não ouçam ou participem da Música se faz 

necessário que a entendam. Só então, poderão compreender que a Música é boa e 

por meio desse saber que a vida ganha mais sentido.  

De acordo com Betti (2013), a Música pode proporcionar contatos com outras 

culturas e momentos alegres e prazerosos, nos quais transforma o espaço escolar 

em um ambiente adequado a aprendizagem, além de estimular nos alunos o ritmo e 

a coordenação motora favorecendo sua autonomia e interação com o grupo. 

Godoi (2011), ao trabalhar a Música na escola, não podemos deixar de 

considerar os conhecimentos prévios da criança sobre a Música e o professor deve 

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

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

relação à cultura que a criança traz. 

Segundo Campos o ano de 2011 ficará marcado na história da educação. 

Com a obrigatoriedade da educação musical nas escolas, será preciso trazer esse 

tema para debates educacionais. Segundo a professora e Conselheira da Câmara 

de Educação Básica do CNE, Clécia Craveiro:   

o objetivo principal não é formar músicos, mas, desenvolver nos 
alunos a criatividade, a sensibilidade e a integração destes. A Música 
pode ser o fio condutor de diversas áreas curriculares, dando às 
aulas um caráter mais alegre, descontraído e próprio à aprendizagem 
(CRAVEIRO, 2011 apud CAMPOS, 2011) 
 

De acordo com Jeandot (1997), ao estimular a criança a construir seus 

próprios instrumentos e utilizá-los, desperta a vontade de explorá-los e isso lhe 

proporciona prazer. No entanto, é preciso ter muito cuidado quando se trabalha com 
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a Música na Educação Infantil, pois é fundamental que o professor saiba como 

trabalhar de forma que exista um planejamento prévio, onde as canções sejam 

escolhidas e relacionadas à idade das crianças, do contrário pode ser absorvida de 

maneira negativa pelo educando. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a utilização da Música como ferramenta pedagógica nas aulas de 

Educação Física Escolar. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as contribuições da Música nas aulas de Educação Física do 

ensino básico. 

 Analisar se a Música pode ser trabalhada não só durante as aulas de dança. 

 Refletir sobre a influência social da Música nas condutas/expressões 

corporais dos alunos no cotidiano. 
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4 HIPÓTESE 

 

Mesmo sabendo a importância da Música como uma possível ferramenta 

pedagógica, a mesma apresenta-se desvalorizada e não tem sido utilizada durante 

as aulas de Educação Física. Quando utilizada, muitas vezes sem contextualização 

ou apresentada apenas nas aulas de dança.  

 

 

 

 

 



14 

 

5 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho é de pesquisa bibliográfica, onde segundo Severino (2007), a 

pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir do registro disponível, decorrente 

de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses e 

etc. Utilizam-se dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem registrados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores 

dos estudos analíticos constantes dos textos. 

Inicialmente foram verificadas as palavras chaves no site do DECS, 

verificando a associação de palavras no âmbito social e educacional. Foram 

selecionadas as palavras-chave: Música, Educação Infantil e Linguagem Infantil e o 

termo Escola. Estas foram combinadas com o booleano (operador lógico) resultando 

em: Música AND Educação Infantil, Educação Infantil AND Linguagem Infantil e 

Linguagem Infantil AND Música AND Escola. Foram utilizadas no portal Periódicos 

Capes como local de buscas para estudos científicos. 

Foram incluídos estudos dos últimos 15 anos e que relatassem a utilização da 

Música nas aulas de educação física escolar. Foram excluídos os estudos que 

discutem diretamente sobre a utilização/aplicação prática da Música no ensino 

fundamental, médio e o técnico profissionalizante. 
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6 RESULTADOS 

 Na primeira busca das combinações foram encontrados 207 trabalhos 

potenciais sobre o tema. Após a leitura de todos os títulos e resumos restaram 14 

artigos, mais próximos ao tema. Estes trabalhos foram lidos na íntegra, e foram 

excluídos aqueles que não utilizavam/aplicavam diretamente a Música como prática 

pedagógica no ensino infantil e os trabalhos duplicados. Restando apenas 4 artigos. 

   Quadro 1. Estudos selecionados 

Autor/Ano Objetivo Tipo de música Resultados principais 

Gohn, et al 

2010. 

Analisar a presença e a 

forma de utilização da 

Música em praticas 

educativas da 

Educação Física 

Infantil.  

Canções de Ninar, 

brincadeiras, jogos de 

mãos e Cantigas de 

Roda. 

 

A utilização da Música em situações 

cotidianas permite que as crianças 

tenham possibilidade de iniciar o seu 

processo de iniciação musical como 

pensamento criativo e 

desenvolvimento da percepção 

sensitiva.   

Barbosa, 

2011. 

Mostrar que a Música 

mesmo sendo muito 

importante não se faz 

presente nas escolas e 

que pode sim fazer 

parte. 

Parlendas, os 

brinquedos cantados, 

diferentes sons 

corporais (batidas de 

mãos, pés). 

Que os alunos não pode explorar 

nas escolas a Música por seus 

professores não terem formação 

especifica e nem usar a Música 

durante as aulas.  

Eugênio, et 

al 2012. 

Determinar as relações 

entre sons, ordem, 

equilíbrio e as 

proporções dentro do 

tempo. 

Aula de canto e aula 

de teclado. 

As escalas musicais são constituídas 

de sons que combinadas de 

determinadas maneiras podem 

produzir resultados agradáveis aos 

ouvidos, auxiliando no processo de 

musicalização das crianças durante 

as aulas de Educação Física. 

Scherer, 

2013. 

Mostrar que a Música é 

uma forma de 

representação, das 

maneiras de interpretar 

a realidade por meio de 

sons e silêncio. 

Cantigas de ninar, 

cantigas de roda, 

Músicas folclóricas, 

populares, clássicas e 

instrumentais. 

A musicalização no contexto da 

Educação Infantil ao ser trabalhada 

de forma lúdica e dinâmica faz com 

que as crianças desenvolvam 

criatividade e conhecimentos nas 

aulas de Educação Física. 
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7 DISCUSSÕES 

A partir dos resultados encontrados, é possível verificar que o autor Gohn 

(2010), relata que as crianças a partir de situações cotidianas e brincadeiras, pode-

se vivenciar a Música e com isso iniciar o processo de iniciação musical. Que a 

Música pode ser representada não somente por instrumentos musicais, mas sim por 

fazer um ritmo, uma brincadeira ou jogos cantados que representa a Música 

utilizando a ludicidade das crianças durante as aulas de educação física.  

  Os autores Eugenio (2012) e Scherer (2013) possuem alguns aspectos 

semelhantes no que diz respeito à musicalização, onde Eugenio (2012) comenta que 

as escalas musicais são constituídas de sons (notas musicais) que combinadas 

produz resultado agradáveis auxiliando as crianças na musicalização, sendo que 

nem todas as crianças conseguira entender e interpretar essas escalas, então as 

aulas de Educação Física trabalha a ludicidade das crianças através de jogos, 

brincadeiras e danças conforme relata Gohn (2010) como, por exemplo, uma cantiga 

de roda, danças folclóricas, sons corporais (batidas de mãos e pés) onde já 

representa a Música durante as aulas. 

Barbosa (2011) mostra que a Música mesmo sendo muito importante não se 

faz presente nas escolas, onde trabalham muitos aspectos das crianças como 

ludicidade, percepção e o cognitivo que ajuda potencializar a memória, linguagem 

atenção entre outros. Neste ultimo Loureiro (2008), destaca nas suas pesquisas 

sobre as crianças que pode trabalhar até mesmo de forma simples como atividades 

que através de batida das mãos, pés possa se trabalhar a Música usando métodos 

simples como analítico por partes para ir auxiliando as crianças ou o método global 

utilizando toda complexidade e dinâmica para que possa ser apreendido, onde a 

grande dificuldade se encontra que os alunos não podem explorar a Música nas 

escolas por seus professores não ter a formação especifica e nem saber trabalhar 

durante as aulas ou pelo fato da maioria das escolas mesmo tendo a Música como 

disciplina obrigatória não está presente no seu dia-a-dia.  

 

 



17 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

A Música é uma importante ferramenta pedagógica que pode ser trabalhada 

de varias formas como brincadeiras, danças, jogos e ludicidade como, por exemplo, 

cantigas de rodas, canções de ninar, brinquedos cantados, sons corporais, jogos de 

mãos e sem falar nas contribuições que trás para as aulas de Educação Física. Por 

isso a Música deve ter seu espaço no âmbito escolar. 
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