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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve reflexão sobre o papel da Educação Infantil e abordar as
contribuições que a música pode trazer enquanto ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem
matemática. Traz algumas discussões sobre a utilização da música no cotidiano escolar nas turmas de Educação
Infantil e procura abordar o quanto a música pode auxiliar na aprendizagem, desde que seja planejada pelo professor
como um recurso facilitador da aprendizagem. A metodologia utilizada compreendeu a pesquisa bibliográfica e a análise
dos questionários aplicados a cinco professoras que lecionam na Educação Infantil de escolas públicas do município de
Aracaju. Através da entrevista, as professoras mostraram como e com quais objetivos utilizam a música em sala de
aula. Dessa maneira, foi possível perceber que a música é considerada uma ferramenta importante no trabalho
pedagógico para todas as áreas do conhecimento sendo bastante utilizada para trabalhar conteúdos matemáticos nas
turmas de Educação infantil.
 
Palavras chaves: Música, Aprendizagem, Educação infantil.
 
ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo hacer una breve reflexión sobre el papel de la educación en la primera infancia y
abordar las contribuciones que la música puede traer como una herramienta educativa para el desarrollo del aprendizaje
de las matemáticas. Trae algunas discusiones sobre e l uso de la música en la vida escolar cotidiana en las clases de
Educación Infantil y trata de abordar cómo la música puede ayudar en el aprendizaje, siempre que esté previsto por el
profesor como facilitador de recursos para el aprendizaje. La metodología utilizada incluyó la revisión de la literatura y el
análisis de los cuestionarios dados a cinco profesores que enseñan en la escuela pública de kindergarten en la ciudad
de Aracaju. A través de la entrevista, los profesores mostraron cómo y con qué objetivos utilizando la música en el aula.
Por lo tanto, se reveló que la música se considera una herramienta importante en el trabajo pedagógico para todas las
áreas de conocimiento que se utiliza ampliamente para trabajar contenidos matemáticos en las clases de Educación
Infantil.

Palabras- clave: Música, Aprendizaje, Educación Infantil.
 

POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 
  Este artigo tem como objetivo fazer uma breve reflexão sobre o papel da Educação Infantil e sobre as contribuições
que a música pode favorecer no desenvolvimento da aprendizagem de conceitos matemáticos. Tomaremos por base os
documentos legais que tratam da Educação Infantil e o registro de entrevistas com professoras que trabalham com esse
público em escolas públicas da rede municipal de Aracaju. Os relatos ocorreram por meio de entrevistas
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semiestruturadas nas escolas onde as próprias atuam, com duração de 10 a 15minutos. Todas as professoras
entrevistadas são graduadas em Pedagogia e atuam nessa modalidade de ensino a cerca de dez anos. Foram feitos
alguns questionamentos sobre o conhecimento dos documentos legais que tratam da Educação Infantil e sobre a sua
prática no que diz respeito ao uso da música no cotidiano dessa modalidade de ensino. Dessa maneira, obtivemos
algumas respostas que contribuíram significativamente para essa pesquisa e embasaram a temática abordada.
 
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e 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 e nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas e
políticas etc. Faz parte da educação desde muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada como
fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia. A música está presente em
diversas situações da vida humana. Existe música para adormecer, música para dançar, para chorar os mortos, para
conclamar o povo a lutar, o que remonta à sua função ritualística. Presente na vida diária de alguns povos, ainda hoje é
tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os momentos próprios a cada
manifestação musical.
Nesses contextos, as crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e, assim, começam a
aprender suas tradições musicais. Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se
apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. Neste sentido, as instituições de educação infantil
devem oferecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas, acolhidas e, ao mesmo tempo,
seguras para se arriscarem e vencerem desafios. Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais possibilitará às
crianças a ampliação do conhecimento acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem. Mesmo que as
formas de organização social e o papel da música nas sociedades modernas tenham se transformado, algo de seu
caráter ritual é preservado, assim como certa tradição do fazer e do ensinar por imitação e “por ouvido” em que se
misturam intuição, conhecimento prático e transmissão oral.  
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade. Isto é o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB. Em complemento ao que nos
orienta a LDB, no ano de 1998, o ministério da Educação (MEC) publicou o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil- RCNEI. Desde então, esse documento tornou-se a orientação para a educação infantil e traz algumas
direções sobre como deve ser o trabalho nessa modalidade de ensino.
Na educação infantil, educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de
maneira integrada, a fim de contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis. Segundo o RCNEI, a prática da
educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam capacidades: Estabelecer vínculos afetivos
com adultos e crianças, ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social, brincar,
expressar sentimentos, pensamentos e necessidades e utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e
escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação.
 
O trabalho com a música deve reunir toda e
qualquer                                                                                                                        
                                                                                                        fonte sonora: brinquedos, objetos do cotidiano e
musicais de boa qualidade. É preciso lembrar voz é o primeiro instrumento e o corpo humano é fonte de produção
sonora. (RCNI, 1998, p.72).
 
 
 
Ainda de acordo com esse documento, a instituição de educação infantil tem um papel socializador e deve propiciar o
desenvolvimento da criança, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. Essas
aprendizagens devem ocorrer por meio de brincadeiras intencionais ou orientadas pelos adultos, de maneira integrada
no processo de desenvolvimento das capacidades infantis e de relação interpessoal. A organização de situações de
aprendizagem orientada depende de uma intervenção direta do professor, para ampliar suas capacidades de
apropriação dos conceitos. De acordo com Frago (1995, p.36), “aquilo que se quer transmitir, ensinar ou aprender há de
estar mais ou menos delimitado, localizado, mas também ordenado e sequenciado”.
 
          A música costuma ser empregada na rotina das primeiras séries de escolarização, seja para marcar momentos
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como a hora da entrada ou da saída, a hora do recreio, ou nas comemorações do calendário escolar e datas
comemorativas. Todavia, a música poderia ser usada de maneira mais constante e com objetivos pré-definidos pelo
professor, afim de contribuir com a aprendizagem.
          FARIA (2001), define que "a música é um importante fator na aprendizagem, pois a criança desde pequena já
ouve música, a qual muitas vezes é cantada pela mãe ao dormir, conhecida como cantiga de ninar. Na aprendizagem a
música é muito importante, pois o aluno convive com ela desde muito pequeno. A música quando bem trabalhada
desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta tão rica atividade
educacional dentro das salas de aula"
          De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Arte, “um aluno que exercita continuamente a sua
imaginação estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema
matemático” (BRASIL, 1988). Por ser a música uma expressão artística, o seu uso em sala de aula pode contribuir de
forma significativa para a formação de pessoas mais sensíveis e criativas. Isso, se a música for levada para a sala de
aula de maneira planejada, podendo ainda colaborar no desenvolvimento cognitivo nas diversas disciplinas do currículo.
          Segundo os PCN:
 
As oportunidades de aprendizagem de arte, dentro e fora da escola, mobilizam a expressão e a comunicação pessoal e
ampliam a formação do estudante como cidadão, principalmente por intensificar as relações dos indivíduos tanto com
seu mundo interior como o exterior. (BRASIL, 1988, p.19).
 
 
O RCNEI dá ênfase à utilização da música na educação infantil e traz orientações, objetivos e conteúdos a serem
trabalhados pelos professores e define dois âmbitos de experiências para serem trabalhadas nessa modalidade:
Formação Pessoal e Social e Conhecimento de mundo. Destaca ainda, como eixos de trabalho: o movimento, artes
visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Esses eixos foram escolhidos por se
constituírem em uma parcela significativa da produção cultural humana que amplia e enriquece as condições de
inserção das crianças na sociedade.  Esta organização visa abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de
conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção da identidade, os processos de socialização e o
desenvolvimento da autonomia das crianças, proporcionando aprendizagens consideradas essenciais.
Existem diversas possibilidades de buscar as contribuições da música no desenvolvimento da criança, tendo em vista
que, desde antes do seu nascimento, as crianças já estão imersas num mundo repleto de sons e são capazes de reagir
a eles. Essa relação, que muitas vezes se inicia ainda no ventre materno e segue ao longo da sua infância através das
brincadeiras infantis, desenhos animados, cantigas de ninar e brincadeiras cantadas (com rimas, parlendas, etc.)
adentra, também, na escola.
A criança chega à escola na educação infantil e começa a ter contato com ambientes formais de aprendizagem. É
importante, nessa fase, que a criança seja apresentada a diferentes experiências que envolvam artes como a dança,
teatro, atividades musicais (atividades para ouvir e cantar,cantigas de roda),pois essa experiência vai enriquecer a
experiência da criança.Na educação infantil, as músicas muitas vezes são utilizadas para criar hábitos, como lavar as
mãos, hora do lanche, entre outros, e isso favorece para a educação saudável da criança, além de estimular a
sociabilidade.Levar músicas que fazem parte do universo infantil da criança para a sala de aula e utilizá-la para trabalhar
conteúdos é uma maneira de valorizar os saberes infantis e torná-los mais significativos.
 
Gardner (DECKERT,2012), integrante do Projeto Zero, desenvolvido pela Universidade Harvard (EUA), apresenta uma
proposta interessante de desenvolvimento musical para investigar questões relativas a criatividade e a educação
artística. Segundo Gardner, dentre as várias inteligências descritas por, como linguística, lógico-matemática, corporal,
espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencialista, está a inteligência musical. Para o autor, a inteligência
musical caminha em paralelo com a inteligência linguística.
Segundo essa teoria, cada indivíduo nasce com um vasto potencial de talentos ainda não moldado e o que leva as
pessoas a desenvolver essas capacidades inatas é a educação que recebem e a oportunidade que encontram.
De acordo com os PCN,
 
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico,pois trabalha com o lúdico,a
percepção,desenvolve a sensibilidade e imaginação e que essa área pode relacionar-se com as outras disciplinas do
currículo. (BRASIL, 1998, p.19).
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Mediante essa afirmação, se faz necessário que a música não seja levada para a sala de aula apenas como uma
atividade recreativa, mas de maneira planejada ou contextualizada, para que possa contribuir para a construção do
conhecimento da criança de maneira prazerosa que seja utilizada como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem.
 
A MÚSICA FAVORECENDO O ENSINO DE MATEMÁTICA
 
 
Todas as escolas públicas e privadas do Brasil devem incluir o ensino de música em suas grades curriculares. Essa
exigência surgiu com a lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que determina que a música deve ser
conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica.  O objetivo da lei não é formar músicos, mas desenvolver a
criatividade, a sensibilidade a integração dos alunos, bem como promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A
lei nº 9394/1996 (LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) menciona as competências a serem
desenvolvidas na área de linguagens e códigos, constituindo o ensino da arte como componente curricular obrigatório,
visando promover o desenvolvimento cultural dos alunos por inteiro. Isso quer dizer que a Arte faz parte da formação
integral do aluno, tão importante quanto as outras disciplinas do currículo e, para que de fato esses objetivos sejam
consolidados, faz-se necessário que o trabalho com a música seja incentivado,ou despertado desde a educação infantil,
já que a educação infantil é uma etapa que antecede o ingresso no ensino fundamental.
 A lei não especifica conteúdos, portanto as escolas terão autonomia para decidir o que será trabalhado, mas o mais
importante seria trabalhar a coordenação motora, o senso rítmico e melódico, o pulso, a voz, o movimento corporal, a
percepção, a notação musical, além de um repertório que iria contribuir para o enriquecimento do vocabulário.
A música é uma arte e uma linguagem universal que pode ser utilizada para trabalhar em praticamente qualquer
assunto dentro da sala de aula, inclusive com a Matemática, pois as duas tem ligações estreitas, uma vez que a base
rítmica para a música é extremamente matemática. Compreende-se que a Educação Musical pode contribuir no
processo educativo, principalmente, se esse trabalho envolver a percepção dos elementos musicais, que são a
concentração, vocabulário, a coordenação motora, a fala e a interação social. Para isso é preciso usar atividades que
requeiram,além da oralidade,movimentos corporais como o uso das mãos(o bater de palmas) por exemplo e dos demais
movimentos do corpo (dança). A movimentação pode ser muito mais efetiva para o aprendizado dos alunos que a
simples escuta e/ou escrita das palavras. A musicalização pode, ainda, contribuir para que a criança aprenda a se
expressar por meio dos sons e desenvolver algumas habilidades que esse tipo de atividade lúdica é capaz de
proporcionar, tendo em vista que a linguagem musical carrega suas próprias formas de estruturar a linguagem.
As crianças, desde cedo, antes mesmo de frequentarem a escola, participam de uma série de situações que envolvem
números, por exemplo: nas teclas do telefone, no teclado do computador, número da casa, no relógio, nas placas dos
carros, nos jogos e brinquedos, no calendário, número do sapato, da roupa, etc. Ou seja,a criança começa a ter contato
com o mundo dos números antes de iniciar o seu processo de alfabetização e, mesmo de maneira informal, constrói
suas formas de representações. Esses conceitos da realidade do aluno devem ser explorados pela escola, para que o
processo de aprendizagem seja mais significativo. De acordo com a teoria de Ausubel, a aprendizagem significativa é
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com aspectos relevantes da estrutura do indivíduo.
Segundo Smole,
O professor pode criar situações na sala de aula que encorajem os alunos a compreenderem e se familiarizarem mais
com a linguagem matemática, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a
linguagem matemática formal, dando oportunidades para eles escreverem e falarem sobre o vocabulário matemático,
além de desenvolverem habilidades de formulação e resolução de problemas, enquanto desenvolvem noções e
conceitos matemáticos. ( SMOLE, 2000, p. 69)
 
          A matemática é utilizada no nosso cotidiano assim como no da criança e pode ser utilizada para trabalhar
conceitos matemáticos diversos. Deve ser trabalhado o que faz parte desse universo infantil como a idade, o corpo, os
brinquedos, as músicas, comparações, os jogos e brincadeiras. Na Educação Infantil, o trabalho com noções
matemáticas deve atender às necessidades da própria criança de construir conhecimentos. Deve partir de músicas,
jogos e brincadeiras infantis. O objetivo central deve ser estimular a oralidade e favorecer atividades que tenham por
base o registro espontâneo com desenho, traços, riscos que enfatizem a contagem, associando número e quantidade. É
importante levar o aluno a perceber que está em contato com a matemática em muitas das atividades realizadas por
elas no dia a dia, por exemplo, distribuir materiais entre os colegas, calcular a distância entre sua posição e um alvo a
ser atingido; pensar no trajeto mais curto para se deslocar de um lugar a outro. De acordo com Vygotsky apud

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_musica_como_estrategia_didatica_para_facilitacao_da_aprendizage.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Oliveira,(1997), a interação entre os alunos também provoca intervenções no desenvolvimento da criança. Nessa
perspectiva, que o trabalho com a música na educação infantil para trabalhar conteúdos matemáticos pode favorecer o
aprendizado, pois a música é uma excelente ferramenta de interação.
          Com vistas na temática abordada e considerando todos os aspectos do desenvolvimento infantil que foram
destacados, vejamos o que pensam as professoras que trabalham com a Educação Infantil.

1. Você tem conhecimento acerta dos documentos legais que tratam da Educação infantil?
     As respostas a esse questionamento foram bem diversificadas. Dentre as professoras, quatro delas tinham
conhecimento acerca dos documentos legais da Educação Infantil por meio da capacitação continuada que a rede
municipal promove. Outra professora, disse lembrar  apenas dos documentos que foram estudados no período da
graduação,como a LDB e Estatuto da Criança e Adolescente ( ECA).

1. Você utiliza a música como recurso didático?
As respostas a esse questionamento foram unânimes em afirmar que todas utilizam a música como recurso didático no
cotidiano escolar em diversos momentos.

1. Com qual finalidade você utiliza a música em sua sala de aula na Educação Infantil?
Para esse questionamento, tivemos respostas bem diversas. As professoras utilizam a música em vários momentos e
com vários objetivos no dia a dia. Utilizam para acolher motivar, trabalhar a interação, marcar momentos como a hora do
lanche  e também para trabalhar alguns conteúdos,incluindo os  matemáticos. Uma das professoras afirmou não inicia a
sua rotina diária sem antes cantar com a sua turma, pois a música promove uma interação que torna o aprendizado
mais dinâmico e significativo. E afirma ainda que, quando os conteúdos são trabalhados de forma lúdica, conseguem
atingir melhor os resultados. “A música torna o ambiente muito alegre, disse ela.
d) Você acredita que é possível estabelecer um diálogo entre a música e a matemática, a ponto de tornar o aprendizado
mais significativo?
O resultado desse questionamento demonstrou que existem várias possibilidades de trabalhar a música na abordagem
de conceitos matemáticos na educação infantil. As professoras utilizam a música para: trabalhar numeral, quantidade,
sequência numérica, memorização, a escrita dos numerais e coordenação motora. As músicas mais trabalhadas para
trabalhar conceitos matemáticos são as seguintes: Mariana, Indiozinhos, Ginástica da minhoca, Os patinhos, A
carrocinha, Era uma vez, três, Sou pequeninho do tamanho, A galinha do vizinho e um, dois, feijão com arroz.
De acordo com os questionamentos aqui apresentados, é possível afirmar que a música é uma ferramenta importante e
bastante utilizada na Educação Infantil, pois nessa fase, segundo o RCNEI, a criança precisa vivenciar várias formas de
linguagem para a construção do conhecimento, por meio de interações e atividades intencionais orientadas pelo
professor. Essa intervenção é necessária para que as crianças possam ampliar suas capacidades e apropriação do
conhecimento.
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Baseando-se nas respostas aos questionamentos, podemos constatar que a música é um recurso muito importante e
bastante utilizado nas salas de aula da educação infantil, dentre os motivos acima elencados, podemos ainda
acrescentar que a música é uma ferramenta que pode contribuir para o aprendizado de conteúdos matemáticos se for
utilizada com esta finalidade.
          A música no cotidiano escolar pode ajudar as crianças no aprendizado e a tem escola tem a importante função de
ampliar o contato da criança com esse tipo de manifestação cultural. Nesse sentido a educação desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento, porque através da educação aprendemos a utilizar os instrumentos da cultura para
ampliar as nossas capacidades. Quanto mais variadas as oportunidades de aprendizado, maior será também a chance
de desenvolvermos as nossas habilidades. Segundo Libâneo (2004, p.67),” o valor da aprendizagem escolar,está
precisamente em introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas e
interacionais”.Em acordo a afirmação  Libâneo, é que destacamos a importância da inserção da música na Educação
Infantil. Essa implantação vai além do currículo, pois diz respeito inteiramente a formação do professor. Formação essa
que possa garantir o desenvolvimento integral da criança como prevê os textos e leis que tratam da educação infantil.
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