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“Sem música, a vida seria um erro” 

(Nietzsche) 
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RESUMO 

 

Atividades que utilizam a música e o movimento são consideradas importantes para o 

desenvolvimento infantil, pois tem o caráter motivacional e são prazerosas para as crianças. 

Dessa forma, as práticas musicais podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo, social e 

motor, aumentando a concentração, a socialização e a exploração dos movimentos e do 

espaço ao seu redor, além de favorecer as ligações afetivas. Assim, o objetivo desse estudo é 

discutir a música no desenvolvimento infantil. Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida em 

duas etapas. A primeira foi de pesquisa bibliográfica para buscar referências de músicas 

infantis. A segunda consistiu na seleção de quatro músicas infantis de acordo com dois 

critérios predeterminados: ter como personagem principal os animais e abordar em seu 

conteúdo temas relevantes para a educação das crianças. As músicas selecionadas foram 

analisadas, fazendo uma reflexão sobre suas letras e, posteriormente, foram propostas 

adaptações dando indicativo de como os professores de educação física podem lidar com estas 

músicas no ensino infantil. Conclui-se que a música pode ser um importante instrumento no 

processo de desenvolvimento humano, especialmente na infância. Cabe ressaltar que os 

professores de educação física deveriam utilizar a música em suas aulas e, ao ensiná-las para 

as crianças, devem refletir e adequar sobre seus conteúdos. 

 

Palavras-Chave: Música, Desenvolvimento Humano, Crianças 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Activities that use music and movement are important for child development as it has 

the character and motivation are enjoyable for children. Thus, the musical practices can aid in 

cognitive development, social and motor, increasing the concentration, socialization and 

exploration of movement and space around it, in addition to promoting affective bonds. The 

objective of this study is to discuss the music on child development. Therefore, the research 

was conducted in two stages. The first was a literature search for references to children's 

music. The second was the selection of four children's songs according to two predetermined 

criteria: to have animals as the main character in content and address topics relevant to the 

education of children. The songs selected were analyzed by making a reflection on their lyrics 

and later were adapted as giving an indication of the physical education teachers can deal with 

these songs in teaching children. We conclude that music can be an important tool in the 

process of human development, especially in childhood. It is noteworthy that the physical 

education teachers should use the music in their classes and to teach them to children, should 

reflect on and adapt their content. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Minha história com a música começou aos três anos de idade, quando minha mãe me 

matriculou em uma escola de música e artes integradas na cidade de Diamantina, Minas 

Gerais, a Arte Miúda. Desde então esta escola sempre esteve presente na minha vida, pois 

nunca mais saí dela. Lá aprendi a tocar instrumentos como flauta e piano, artes manuais e a 

tomar gosto pelo canto.  

Com o passar dos anos, fui crescendo e cada vez mais me apaixonando pela música, 

principalmente pelo piano. Atualmente sou uma das alunas com mais tempo na escola e, 

sempre que posso, ajudo os professores nas aulas das crianças que estão começando a estudar 

lá.  

No ano de 2006 ingressei no curso de Educação Física da UFVJM e, por sempre 

gostar de música, tentei levar um pouco dessa musicalidade que eu tenho para o meu curso, 

principalmente no que diz respeito à trabalhar músicas infantis com as crianças nas escolas, 

pois sempre gostei muito de lidar com elas. Com isso surgiu meu interesse em estudar como a 

música infantil pode ser utilizada no desenvolvimento humano nos seus aspectos cognitivo, 

social e motor. 

Desde a pré-história a música acompanha o ser humano nas mais diversas situações: 

festas, rituais de enterro, celebrações religiosas e aparece de diferentes maneiras como ao 

cantar, dançar e tocar instrumentos. Nos últimos tempos, ela tornou-se uma importante forma 

de comunicação entre as pessoas (NOGUEIRA, 2004). Como exemplo, as mães cantam 

músicas de ninar para o bebe desde o seu nascimento a fim de acalmá-lo nos momentos de 

estresse. E a criança entende o som como algo agradável reagindo com sorrisos e ficando 

mais tranquilo (ILARI, 2002). 

Ao chegar às escolas infantis, a criança tem um contato mais próximo com a música, 

pois, ela não só ouve a professora cantando como é também estimulada a fazer movimentos 

corporais livremente explorando assim, o espaço ao seu redor.  

Atividades que utilizam a música e o movimento são consideradas importantes para o 

desenvolvimento infantil, pois tem o caráter motivacional e são prazerosas para as crianças 

(TIBEAU, 2006). Através do movimento o sujeito aproveita melhor a sua energia e, “ao 

realizarem atividades artísticas as crianças desenvolvem auto-estima e autonomia, sentimento 



de empatia, capacidade de simbolizar, analisar, avaliar e fazer julgamentos” (ALMEIDA,  

2001 apud PEREIRA, 2008, p.143). 

 

 

1.1.  Objetivo 

 

 

O objetivo desse estudo é discutir a música no desenvolvimento infantil em seus 

aspectos cognitivo, social e motor. 

 

 

1.2.  Justificativa 

 

 

A importância de conduzir este trabalho leva-se em consideração o envolvimento da 

música com o desenvolvimento infantil, visto que nos dias atuais a música tem se mostrado 

cada vez mais presente na vida das pessoas, devido à evolução nos principais meios de 

comunicação como radio, televisão, computadores, celulares e mp3 (SNYDERS, 1992 apud 

NOGUEIRA, 2004).  

Segundo Flohr, Miller e Deebus (2000, apud ILARI, 2005), a melhor fase para se 

ensinar algo ao ser humano é a infância, pois nesta fase o cérebro humano é mais maleável, ou 

seja, está mais apto a receber informações, e os efeitos da aprendizagem musical são mais 

satisfatórios que na vida adulta, visto que a criança tem o seu primeiro contato com a música. 

A criança deve ter a oportunidade de conhecer todo tipo de música até que esteja apta 

a escolher de qual gosta mais, para isso ela não deve conhecer e vivenciar apenas as tradições 

daquele mundo a que pertence sua família e o meio social que a cerca, mas deve conhecer 

outras culturas. Dessa forma, as práticas musicais poderão auxiliar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor, aumentando a concentração, a socialização e a exploração dos 

movimentos e do espaço ao seu redor, além de favorecer as ligações afetivas na família 

(NOGUEIRA, 2004; ILARI, 2005). 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1.  Música  

 

 

A música é conceituada como uma sonoridade específica, que representa ou traduz 

aquilo que a música simboliza (TIBEAU, 2006). Segundo Chiarelli e Barreto (2005), a 

música é uma linguagem universal conceituada como uma combinação harmoniosa e 

expressiva de sons, com a arte de se exprimir por meio de vibrações sonoras, seguindo regras 

variáveis conforme a época e a civilização.  

Weigel (1988, apud CHIARELLI; BARRETO, 2005) fala de 4 elementos que 

compõem a música. O som é constituído por vibrações audíveis e regulares de corpos 

elásticos, que se repete com a mesma velocidade. O ritmo tem um efeito que se origina da 

duração de diferentes vibrações sonoras, podendo ser longos ou curtos, induzindo as pessoas 

ao movimento corporal, a dança. A melodia é uma sucessão rítmica e bem ordenada dos sons 

que estimula a afetividade. Para que haja melodia é necessário que antes a música possua um 

ritmo (MONTEIRO; ARTAXO, 2003). A harmonia consiste em uma combinação simultânea, 

melódica e harmoniosa dos sons. Segundo Gainza (1988) e Tibeau (2006), o ritmo e a 

melodia só existem a partir da existência do som e a harmonia precisa da melodia, do ritmo e 

do som para existir. 

A união desses 4 elementos é necessária para fazer a música da forma como a ouvimos 

hoje, pois toda música precisa ter o som combinado à harmonia e deve ter uma melodia e um 

ritmo para que as pessoas possam entendê-la e interpretá-la. Sem algum destes componentes 

presentes, a música deixaria de ser o que é e passaria a ter outro nome, com uma nova 

definição. 

A música desperta sensações e emoções diversificadas às diferentes pessoas que a 

escutam, dependendo da forma como é executada e dos instrumentos utilizados na mesma 

(SESSIONS apud GARDNER, 1994). Desta forma, o aprendizado musical deve dar ao aluno 

a oportunidade de explorar os sons, se expressar através do movimento, inventar e sentir de 

fato as emoções contidas na música (LINO, 1999). O aluno deve se sentir motivado e 



desafiado e experimentar e criar os sons, e não simplesmente imitar o exemplo do professor 

(JAQUES-DALCROZE, 1912 apud MADUREIRA, 2007). 

 

 

2.1.1. Música na Escola 

 

 

 Nas escolas infantis, no município de Diamantina, não se tem ainda a obrigatoriedade 

de ter aulas de Educação Física. As escolas chamam esta aula de Psicomotricidade e não 

precisa ser ensinada pelo professor específico de Educação Física, a própria professora 

regente da classe pode ser responsável por estas aulas. A Educação Física deixa então de ser a 

única disciplina a trabalhar conteúdos lúdicos importantes para a formação da criança 

(BRACHT, 2003 apud LARA; PIMENTEL; RIBEIRO, 2005). 

A presença da música na escola não tem como objetivo principal que os alunos sejam 

capazes de tocar instrumentos musicais, sejam exímios cantores ou excelentes dançarinos, 

mas sim, o objetivo de ensinar a musicalidade aos alunos, ou seja, fazer com que eles 

aprendam, dentro da consciência corporal, que é a visão que a própria criança tem de si 

mesma, a identificar os elementos da música (som, ritmo, harmonia e melodia) e a se mover 

através da música. 

Como afirma Jaques-Dalcroze (1907, p.40, apud MADUREIRA, 2007, p.271), “o 

ritmo é o alicerce de toda arte”, ou seja, o ritmo está presente em todos os movimentos do ser 

humano. Para que o objetivo do aprendizado musical seja alcançado, o seu ensino deve ser 

feito de forma prazerosa, e não feito pelo aluno como uma obrigação, pois o prazer está 

diretamente ligado ao envolvimento, interesse, motivação e dedicação do aluno para aquela 

atividade, o que faz com que ele aprenda mais e melhor do que quando se faz como obrigação 

(MADUREIRA, 2007). 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Desenvolvimento Humano 

 

 

De acordo com Soares (1996), a Educação Física está diretamente ligada ao 

desenvolvimento da criança e, desta forma contribui para a sua formação integral. Com a 

ajuda da Educação Física escolar, a criança pode melhor se desenvolver nos aspectos sociais, 

cognitivo, e motor como veremos mais adiante. Para isto, as atividades devem ser 

programadas dentro do projeto pedagógico da escola, e devem ter uma intencionalidade 

voltada para o desenvolvimento humano, sendo adequadas “às necessidades biológicas, 

psicológicas, sociais e culturais das crianças” (TANI, 2001, p.112). 

 Betti e Zuliane (2002) falam sobre a importância de a Educação Física assumir a 

responsabilidade de formar um cidadão que possa contribuir criticamente com a cultura 

corporal de movimento. Para isso, os alunos da educação física escolar devem conhecer e 

vivenciar, se possível de forma prazerosa, os conteúdos da Educação Física que são: os jogos, 

brinquedos e brincadeiras, a ginástica, as lutas, a dança e os esportes (SOARES, 1996). Dessa 

forma o aluno descobre o sentido das práticas corporais, tendo assim atitudes positivas em 

relação à elas, e se comportam de forma adequada nas aulas, respeitando os professores e os 

colegas (BETTI; ZULIANE, 2002). 

No entanto, a proposta acima na maioria das vezes não é colocada em prática. O que 

se observa nas aulas de educação física escolar é a predominância dos esportes coletivos e, em 

muitas vezes, descontextualizado da sua história, dos seus conteúdos e dos seus reais 

benefícios. Segundo Betti e Zuliane (2002), esta preferência pelos esportes nas aulas de 

Educação Física acontece porque os alunos vivenciam estes esportes fora da escola como, por 

exemplo, nos programas de televisão, o que contribui também para que os alunos abandonem 

a prática e optem por assistir o esporte.  

Quando a prática de atividades físicas é iniciada de forma positiva (conforme BETTI; 

ZULIANE, 2002 nos dois parágrafos anteriores) aos alunos desde as séries iniciais, a chance 

que estes têm de se tornar adultos com hábitos saudáveis é maior do que aqueles alunos que 

tiveram experiências negativas. Isso acontece quando eles vivenciam os mais diversos 

conteúdos da Educação Física, recebendo os estímulos adequados e fortalecendo sua base 

motora. Desta forma, se identificam (e identificam) com a importância do movimento e, com 

isso, passam a conhecer e saber fazer inúmeras atividades físicas. Por outro lado, saber fazer 

permite uma melhor compreensão e conhecimento, gerando um “ciclo positivo” que 



proporciona uma continuidade desta prática, nas mais diversas intenções: lazer, competição, 

recreação, saúde, reabilitação, dentre outros.  

Segundo Betti e Zuliane (2002, p.4), 

[...] é preciso levar em conta que a atividade corporal é um elemento fundamental da 

vida infantil, e que uma adequada e diversificada estimulação psicomotora guarda 

estreitas relações com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança; 

deve-se privilegiar o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, jogos e 
brincadeiras de variados tipos e atividades de autotestagem. 

 

A Educação Física pode e deve favorecer o desenvolvimento pleno do educando em 

relação aos aspectos cognitivo, afetivo, social e motor, mas depende de como se dará o 

processo ensino-aprendizagem, ou seja, a relação professor e aluno. Para isto ele deve 

conhecer a turma, a fim de que saiba escolher uma melhor estratégia de ensino. 

 

 

2.2.1. Desenvolvimento Cognitivo 

 

 

O desenvolvimento cognitivo é caracterizado pelo processo interno de evolução do 

pensamento de um indivíduo. Benda (1999) cita as 4 etapas do desenvolvimento cognitivo 

divididas por Jean Piaget: 

A etapa sensório-motora consiste do período de gestação aos 2 anos de idade, onde a 

criança faz contato com o mundo ao seu redor, desenvolvendo assim suas percepções de 

estímulos e movimentos. Ela aprende a organizar suas atividades, diferenciar algumas 

situações e a coordenar informações. A maturação é um fator limitador e essencial para a 

capacidade crescente de aprender, pois é caracterizada por uma ordem fixa (sequência) de 

evolução, mas onde cada indivíduo evolui no seu tempo (PAPALIA; OLDS, 2000; 

GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

A etapa pré-operatória se concentra de 2 a 7 anos de idade, onde a criança desenvolve 

a fala a partir da imitação dos sons que ouve, o raciocínio, a atenção e a velocidade do 

processamento de informações (PAPALIA; OLDS, 2000). Ela aumenta as trocas de 

informações com o ambiente e o repertório motor. Nesta fase ela começa a entender a 

diferença do sim e não, do certo e do errado. Esta etapa também é caracterizada pelo 

egocentrismo, onde a criança só consegue ver as coisas do seu ponto de vista. Essa 



característica, segundo Piaget dificulta a compreensão do mundo ao seu redor (PAPALIA; 

OLDS, 2000). 

A etapa operatório-concreta consiste dos 7 a 11 ou 12 anos de idade, onde a criança 

aumenta o conhecimento do mundo ao seu redor, aperfeiçoa a capacidade de memorizar 

informações e, desta forma adquire a capacidade de reverter as situações que as cerca. Nesta 

etapa, o tempo para o processamento de informações diminui e é aperfeiçoado, já que ela 

absorveu novas informações e passou a ter conhecimento da diferença entre a aparência e a 

realidade. Desta forma, melhora a compreensão quanto ao que já foi aprendido ou está 

aprendendo (PAPALIA; OLDS, 2000). 

A etapa operatório-formal dá-se a partir dos 11 ou 12 anos de idade, onde o 

adolescente passa a pensar e agir por conta própria, desenvolvendo a capacidade de 

pensamento abstrato. Ele forma os seus próprios conceitos, é capaz do raciocínio abstrato e 

pode começar a ter planos realistas para o seu futuro (PAPALIA; OLDS, 2000). Ele tem a 

capacidade de ter consciência do mundo e de como ele poderia ser, imaginar possibilidades, 

teorias e hipóteses, apesar do pensamento imaturo.  

 

 

2.2.2. Desenvolvimento Social 

 

 

O desenvolvimento social está relacionado às relações humanas e é caracterizado pelas 

mudanças no comportamento humano responsáveis pelas relações de conflitos internos. É um 

processo de adaptação do ser humano na sociedade em que vive. Papalia e Olds (2000) 

classificam esse desenvolvimento de acordo com as faixas etárias. 

Bee (1986, apud BENDA, 1999) fala da ligação afetiva no primeiro ano de vida, 

quando os bebes demonstram sinais de desconforto, interesse e aversão (características 

sociais). Nessa idade, o bebe passa pelo conflito da confiança versus a desconfiança, onde 

surgem as possibilidades de relacionamento e necessidade de proteção, e ele, através da 

relação de confiança, descobre a possibilidade de relacionamento e despertando a 

autoconsciência e o senso de identidade. Dessa forma, elas passam a entender quando os pais 

estão se dirigindo especificamente a elas, sabem dizer o que realmente desejam fazer, e 

passam a ter controle das suas próprias ações (PAPALIA; OLDS, 2000). Na fase de pré-

ligação, 3-4 meses de idade, o bebe passa por adaptações como a afetividade com qualquer 



pessoa que se aproxime dela e com isso adapta suas respostas ao ambiente. A fase de ligação 

afetiva em processo, dos 3 aos 5 meses de idade, há o reconhecimento familiar, para 

demonstrar isso o bebe sorri para quem ele conhece, mostrando assim um ciclo de confiança e 

afeição. A fase de ligação afetiva definitiva, dos 6 aos 7 meses de idade, a criança escolhe 

uma pessoa em que ela confia mais, para com ela explorar o ambiente. A fase das ligações 

afetivas múltiplas, dos 6 aos 12 meses de idade, a criança amplia os elos de ligações afetivas 

aos parentes mais próximos, demonstrando a mesma confiança da fase anterior. 

Aos 2 anos de idade, a criança tem a fala em processo de desenvolvimento e passa a 

ser mais independente. Começa a se relacionar com outras crianças na mesma faixa etária, 

porém não quer dividir seus brinquedos. Quando desenvolvem a relação de confiança com o 

próximo, o bebe tende a ser mais receptivo. Nessa idade, a criança passa pelo conflito da 

autonomia versus a dúvida, onde ela busca o equilíbrio entre a independência, a auto-

suficiência, a vergonha e a dúvida, e sente a necessidade de regras apesar de querer contestar 

autoridade dos pais. Os pais, por sua vez, devem saber estabelecer uma disciplina para que 

melhore a socialização da criança. A brincadeira revela o quanto as crianças interagem entre 

si (PAPALIA; OLDS, 2000). 

Na idade pré-escolar, 3-6 anos de idade, a criança passa por conflitos como a iniciativa 

versus culpa, onde ela quer descobrir novas experiências, mas não sabe ao certo o que é 

correto. A forma como ela age nesta fase pode determinar como será na idade adulta, pois se 

esta fase for equilibrada, a criança se tornará um adulto perseverante, e se não houver esse 

equilíbrio, o adulto poderá ser exibido ou inibido demais. A criança aprende a criar metas para 

si, sabendo que não estão ultrapassando os limites que lhes foi confiado pelos pais. Nesta fase, 

ela vai desenvolver o comportamento exploratório, um espírito de aventura, e será exposta ao 

sucesso e ao fracasso. A criança vai receber a influência das pessoas nos meio em que vive 

como pais e professores (PAPALIA; OLDS, 2000).  

Na fase escolar, aproximadamente aos 7 anos de idade, a criança esta em conflito entre 

a produtividade e a inferioridade, onde ela aprende a lidar com sentimento de competência 

diante o domínio das habilidades que aprende como dançar, ler, escrever e jogar e fica sem 

saber se o que ela faz está certo ou errado. Ela forma o seu próprio grupo de amizades e 

escolhe quais dos valores passados por seus pais ela vai querer para a vida. Nesta etapa, o 

grupo de amizades é quase sempre formado por crianças do mesmo sexo (PAPALIA; OLDS, 

2000). 



Na adolescência, há o conflito entre identidade e confusão de identidade, o que é 

visível com alterações no comportamento a fim de satisfazer a expectativa do grupo, onde o 

adolescente se questiona “quem sou eu?”. Para a formação da identidade, o adolescente deve 

organizar e afirmar suas habilidades, necessidades e vontades, e expressá-las em um contexto 

social. Diferente das crianças, o adolescente não busca se espelhar nos exemplos dos mais 

velhos, ele cria a sua própria personalidade. Esta fase é caracterizada por escolhas como: 

valores em que se acredita, a identidade sexual, o grupo de amizades unido por fatores 

comuns e a forma como vai se comportar diante disso (PAPALIA; OLDS, 2000). 

 

 

2.2.3. Desenvolvimento Motor 

 

 

O desenvolvimento motor é caracterizado por características físicas como o 

crescimento, biológicas (maturação) e comportamentais, como os padrões motores. Segundo 

Gallahue e Ozmun (2005), o desenvolvimento motor pode ser classificado em quatro fases. 

Na primeira fase, os movimentos reflexivos podem ser observados até o 1º ano de 

idade e são marcados basicamente por movimentos involuntários como a sucção, a preensão 

palmar e a tentativa de engatinhar. Nessa fase a criança começa a conhecer seu próprio corpo 

(autoconhecimento) e quanto mais estimulada ela for, com mais qualidade será seu 

desenvolvimento. O processo de aquisição de habilidades é gradativo e se dá à medida que o 

bebe é estimulado. As habilidades motoras se desenvolvem numa ordem geneticamente 

programada, ou seja, o princípio cefalocaudal e o princípio próximo-distal (PAPALIA; 

OLDS, 2000). 

Na fase dos movimentos rudimentares, 1 a 2 anos de idade, a criança começa a ter 

controle dos movimentos voluntários como a locomoção, manipulação de objetos e 

estabilização corporal, dessa forma ela vai explorar novos espaços e aumentar o seu 

conhecimento do mundo ao seu redor. Esta fase é determinada pela maturação do sistema 

nervoso central, e é nela que ocorre o primeiro estirão de crescimento da criança, que se dá de 

forma desproporcional fazendo com que a cabeça e as mãos fiquem maiores que o corpo, 

provocando assim um desequilíbrio da criança e fazendo com que seus movimentos pareçam 

descontrolados e grosseiros (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 



A fase dos movimentos fundamentais, dos 2 aos 7 anos de idade, é marcada pela 

realização dos movimentos pelas crianças de forma mais eficiente. Esta fase é dividida em: 

estágio inicial (2 a 3 anos de idade) onde há as primeiras tentativas de executar os 

movimentos fundamentais, porém com pouco controle dos movimentos. Estágio elementar (4 

a 5 anos de idade), onde o controle dos movimentos aumenta, há a sincronia dos elementos 

temporais e um maior envolvimento de grupos musculares para realizar os movimentos. E o 

estágio maduro (6 a 7 anos de idade), onde o controle motor envolve a coordenação entre o 

olhar e o fazer e de pequenos grupos musculares é próximo ao de um adulto (PAPALIA; 

OLDS, 2000). 

A última fase, dos movimentos especializados é classificada em estágios. O estágio 

transitório, dos 7 aos 10 anos de idade, é onde ocorre a combinação e refinação dos 

movimentos desenvolvidos na fase anterior, há aquisição de habilidades transitórias, ou seja, a 

transição das habilidades motoras fundamentais para o desempenho de habilidades motoras no 

esporte, como por exemplo pular corda e jogar bola, o ganho de peso e altura se dão de forma 

estável e gradual e há um aumento na força muscular. O estágio de aplicação se dá entre os 10 

e 13 anos de idade, onde a experiência motora adquirida permite realizar a aplicação das 

habilidades aprendidas em situações especiais, como nas modalidades esportivas, há a 

possibilidade da tomada de decisões conscientes e pessoais. O estágio de utilização 

permanente se dá dos 14 anos de idade em diante onde o adolescente aperfeiçoa suas 

habilidades motoras que são resultados de um bom desenvolvimento das fases anteriores, tem 

o segundo pico de crescimento e maturação, aumentam a força muscular máxima, a 

flexibilidade e a resistência aeróbica (PAPALIA; OLDS, 2000). 

 

 

2.3.  Música e Desenvolvimento Humano 

 

 

A criança está inserida nos grupos sociais nos quais ela cresce como, por exemplo, em 

casa, na família e na escola (NOGUEIRA, 2004). Assim como a criança, a música se encontra 

presente nestes diversos ambientes em diferentes níveis. A presença da música na vida da 

criança contribui com sua noção de esquema corporal e ajuda a lidar com o próximo 

(CHIARELLI; BARRETO, 2005). 



A música, como afirmava Platão (428 a.C. – 348 a. C), é a ginástica da alma. As 

canções de ninar são uma prova de que a música acalma a criança e transmite a ela o afeto de 

quem canta, normalmente os familiares e professores (NOGUEIRA, 2004). A música pode e 

deve oportunizar à criança um desenvolvimento global, em seus aspectos cognitivo, social e 

motor, já que ela pode ser inserida em todas as fases da vida. Esse contato musical deve 

acontecer de forma natural para que a criança não se torne um adulto com repulsa musical 

devido a traumas na infância. Segundo Mársico (1982, apud CHIARELLI; BARRETO, 

2005), a música deve ser oferecida à criança em situações diversificadas, pois nos dias de hoje 

é muito comum se ouvir ruídos em todos os lugares, o que vai dificultar a percepção musical, 

que pode ser entendida como a capacidade de compreender os sons, ritmos, melodias e 

harmonia. 

O professor que ensina música aos seus alunos não deve seguir o mesmo padrão em 

todas as turmas, pois cada criança possui a sua individualidade, o que irá necessitar do 

professor mais ou menos profundidade naquela metodologia determinada. Para um 

aprendizado ideal deve haver uma interação entre o aluno e o professor (JAQUES-

DALCROZE, 2010
1
). 

Antes de aprender a teoria musical, o aluno deve ser convidado a vivenciar a música, 

ou seja, deve interagir com o som. Para isso ele deve aprender a explorar o próprio corpo e os 

instrumentos musicais, sendo livre para criar a sua própria música (LINO, 1999). 

 

 

2.3.1. Influência da música no Desenvolvimento Cognitivo 

 

 

A música infantil possui um caráter relaxante, que vai desenvolver a capacidade de 

concentração da criança, aumentando a riqueza de estímulos que ela recebe, proporcionando 

uma melhora no desenvolvimento intelectual, e no processamento da aquisição da leitura 

(NOGUEIRA, 2004; CHIARELLI; BARRETO, 2005).  

A música vai ajudar a criança no contato com o mundo exterior, trabalhando a sua 

percepção de estímulos e movimentos. Ela vai trabalhar no processo de iniciação da fala e na 

                                                             
1  O texto utilizado como referência para este trabalho data do ano de 1912 e foi reeditado na íntegra  no ano de 

2010 pela Revista Pró-Posições da Unicamp, na sessão Diverso e Prosa. Na lista de referências desta monografia 

constará o texto publicado no ano de 2010. 



memorização de informações (ILARI, 2002). Copland (apud GARDNER, 1994) afirma que 

há uma clara ligação entre a habilidade de escutar a música e a habilidade da criação musical.  

Ao trabalhar com sons será desenvolvida a audição. Ao se fazer gestos ou dançar será 

desenvolvida a atenção e a coordenação motora, e imitando sons ou cantando, a criança estará 

estabelecendo relações com o mundo ao seu redor, pois a prática musical faz com que o 

cérebro trabalhe estabelecendo relações entre a visão, o tato e a audição (CHIARELLI; 

BARRETO, 2005; NOGUEIRA, 2004).  

Scafer (apud GAINZA, 1988), afirma que a melhor metodologia para ensinar música a 

crianças é despertar a sua imaginação, criando assim um processo imprevisível, visto que cada 

uma dará sua contribuição de forma diferente ao que pensou o professor ou o colega. O que se 

busca com o processo de ensino-aprendizagem da música é o equilíbrio entre a recepção e a 

expressão musical (GAINZA, 1988). 

 

 

2.3.2. Influência da música no Desenvolvimento Social 

 

 

A música, através das brincadeiras e cantigas de roda, ajuda a criança a se inserir em 

grupos sociais e a formar amizades (NOGUEIRA, 2004). A criança vai desenvolvendo o 

conceito de grupos através das brincadeiras e, da mesma forma ela conquista a liberdade e a 

confiança de expressar os seus sentimentos (CHIARELLI; BARRETO, 2005). 

A utilização de músicas infantis exerce a função de comunicação entre o bebe e quem 

canta, pois desperta a curiosidade e a atenção do bebe para a outra pessoa (ILARI, 2002).  

Através da música que é cantada ou apenas escutada, a criança vai demonstrar sinais 

de conforto ou desconforto (sensação de bem estar, calma e tranquilidade ou sensações 

adversas). Em idade mais avançada vai desenvolver as habilidades de cantar e dançar e, dessa 

forma vai lidar com o sentimento de competência quanto ao que consegue fazer ou não. 

 

 

2.3.3. Influência da música no Desenvolvimento Motor 

 

 



A presença da música na vida da criança, tocando um instrumento ou acompanhando 

seu ritmo com movimentos, contribui no aprimoramento da coordenação motora da mesma 

(NOGUEIRA, 2004). O ritmo, que é um conjunto completo e complexo de atividades 

coordenativas, estimula a maturação do sistema nervoso, ou seja, a forma como são 

processadas as informações e, desta forma, melhora o processo de aquisição da escrita 

(CHIARELLI; BARRETO, 2005). 

Através dos estímulos sonoros que recebe, o bebe realiza movimentos involuntários 

que, na medida em que a criança cresce e se desenvolve passam a ser movimentos 

voluntários. A expressão por meio de movimento melhora as habilidades físicas e 

coordenativas. 

JAQUES-DALCROZE (2010), sugere que não somente seja ensinado um só ritmo 

para as pessoas, mas que também seja ensinado a elas a noção de movimentos livres e 

deliberados a fim de que possam acompanhar com movimentos tanto em ritmos lentos como 

agitados que contenham pausas ou não. 

A música ajuda a criança a se adaptar ao ambiente em que ela está inserida através de 

movimentos que podem ser trabalhados em conjunto, o que faz com que a mesma se expresse 

por meio dos movimentos criados a partir do que se escuta (CHIARELLI; BARRETO, 2005). 

“A música é fator de estimulação e de motivação de todo sistema motor” (MONTEIRO; 

ARTAXO, 2003, p. 18). 

 



3. MÉTODO  

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas distintas que se relacionam. A primeira 

etapa foi de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de buscar referências de músicas infantis. 

A segunda etapa consistiu na seleção de quatro músicas infantis. Dois critérios foram 

utilizados para esta seleção: o primeiro foi o tema animais, devido a relação afetiva, de 

descoberta e estimulante entre as crianças e os bichos (LACOMBE, 2003; VÍETEN, 2007). O 

segundo critério foi o objetivo de abordar temas de relevância para a formação, educação e 

aquisição de valores pelas crianças como: reflexão sobre os maus tratos e violência com a 

natureza, não ao preconceito e valorização da higiene. 

 



4. RESULTADOS 

 

 

Após as músicas terem sido selecionadas, foi feita uma análise e reflexão sobre as 

letras das mesmas, dando indicativo de como os professores de educação física podem lidar 

com a ela no ensino infantil. 

As músicas infantis escolhidas para a análise foram assim selecionadas por falarem de 

animais. Lacombe (2003) afirma que o contato com os animais oferece efeitos benéficos para 

as crianças e que, “a relação com os bichos pode diminuir estados de ansiedade, tédio e medo, 

gerar responsabilidades e promover maior integração e socialização com os colegas”. Já 

Víeten (2007) relata que a presença de animais de estimação na vida das crianças contribui 

com a auto-estima, alegria, tristeza, frustração, tolerância, compreensão e responsabilidade. 

Os animais despertam interesse no ser humano, com isso as crianças, sob a orientação 

dos pais, aprendem valores como a responsabilidade e compreensão (desenvolvimento 

cognitivo) com os animais, por exemplo, ao trocar a água e a colocar comida para eles. As 

crianças que possuem animais são mais sociáveis e tolerantes (desenvolvimento social), pois, 

gostam de falar sobre eles aos colegas, principalmente aqueles que têm o mesmo tipo de 

animal. Ao brincar com os animais, as crianças correm atrás deles e gostam de imitar seus 

movimentos (desenvolvimento motor), como subir em camas e sofás e esconder embaixo dos 

lugares, como mesas e cadeiras. 

 

 

4.1. Músicas Infantis 

 

 

4.1.1. Atirei o pau no gato! 

A) Letra:  

Atirei o pau no gato tô   

Mas o gato tô   

Não morreu reu reu  

Dona Chica cá  

Admirou-se se  



Do berro, do berro que o gato deu  

Miau !!! 

 

B) Descrição:  

Esta música é cantada normalmente com as crianças de mãos dadas formando um 

círculo, girando no sentido anti-horário. Quando é cantado o último “miau” as crianças devem 

sentar-se ao chão, sendo que a última que o fizer irá para o centro da roda pagar uma prenda
2
. 

 

C) Reflexão: 

O desenvolvimento cognitivo pode ser prejudicado pelo castigo, pois, a etapa pré-

operatória (2-7 anos de idade) é onde a criança aprende valores como o certo e errado, é 

egocêntrica e tem dificuldade para a compreensão do mundo ao seu redor. A criança aprende 

a partir da imitação do que vê o adulto fazendo, esta música então, ao ser trabalhada nas 

escolas infantis, deveria passar por um debate com as crianças que fale sobre a importância 

dos animais na natureza, pois a letra da música fala sobre uma pessoa que maltrata um animal, 

e fica admirada com seu gesto pelo fato de não ter cometido um crime.  

O castigo pode interferir no desenvolvimento social da criança, pois na fase pré-

escolar (3-6 anos de idade) ela está passando pelo conflito da iniciativa versus a culpa e, se 

sentindo culpada pelo próprio erro ela poderá crescer e se tornar um adulto inibido demais, 

enquanto na fase escolar (aproximadamente 7 anos de idade) ela está passando pelo conflito 

de produtividade versus inferioridade, se sente inferior aos colegas por ter de pagar a prenda, 

e acaba se excluindo daquele grupo social de amizade. 

No desenvolvimento motor, a fase dos movimentos fundamentais (2-7 anos de idade) 

é onde as crianças aprendem a realizar as habilidades básicas (ex: correr, chutar, arremessar, 

rolar, saltar), ou seja, na brincadeira, cada uma tem seu ritmo para executarem as atividades. 

Nesta brincadeira então, se questiona o castigo para a criança que sentar por último, pois, 

nessa idade em que ela se encontra, o importante é que ela entenda o movimento e o realize da 

melhor maneira possível.  

 

 

                                                             
2
 A expressão pagar prenda se refere a uma atividade que uma pessoa tem de fazer diante do grupo, independente 

da sua vontade, e, normalmente, os demais irão fazer piadas e debochar. 



D) Proposta para adequação: 

Não atirei o pau no gato to 

Por que isso sô 

Não se faz faz faz 

Coitadinho nho 

Do bichinho nho 

Ele é, ele é um bom rapaz 

Miau!!! 

 

E) Variações: 

Outra variação para a música seria quanto a sua realização. A roda pode ser executada 

girando tanto no sentido anti-horário quanto horário explorando assim a lateralidade da 

criança. Em algumas situações o castigo poderia deixar de existir, pois com muita freqüência 

e sem critérios pode interferir de forma negativa no desenvolvimento da criança.  

 

 

4.1.2. O Cão! 

A) Letra: 

O cão entrou pela cozinha e um prato ele quebrou 

O cozinheiro viu e o cão ele matou 

Vieram as galinhas e enterraram o cão 

Na sua sepultura a seguinte inscrição: 

Aqui jaz o cão, que o cozinheiro matou 

Sabe por que ele fez isso, foi o prato que o cão quebrou. 

 

B) Descrição: 

Esta música é cantada em roda, para que todos façam os gestos ao mesmo tempo. 

Cada trecho da música é representado de um jeito diferente. Para o “cão”, colocam-se as mãos 



próximas às orelhas. Para o “prato”, faz-se um circulo unindo-se os polegares e os 

indicadores. Para o “quebrou”, bate-se o prato em um dos joelhos. Para o “cozinheiro”, 

coloca-se o dedo indicador entre o nariz e o lábio, imitando um bigode. Para “o cão que ele 

matou”, com as duas mãos fechadas, uma sobre a outra, imitar uma torção, girando-as. Para as 

“galinhas”, colocam-se os polegares sob as axilas imitando as asas. Para o “enterro”, unem-se 

as duas mãos fechadas, imitando o movimento de uma pá. Para a “sepultura”, aponta-se, com 

o dedo indicador, para baixo. Para a “inscrição”, unem-se os indicadores apontando-os para 

frente desenhando um quadrado. Para o “jazigo”, cruzam-se os braços sobre o peito. Para o 

“sabe por que ele fez isso”, uns apontam para os outros. 

  

C) Reflexão: 

 O desenvolvimento cognitivo da criança é mais estimulado, pois, na etapa operatório-

concreta (7-12 anos de idade) a criança aperfeiçoa a capacidade de memorizar informações, 

como é feito durante a música com os gestos determinados para cada pessoa, objeto ou ação. 

Nesta fase as crianças entendem melhor a diferença entre a aparência e a realidade, e com um 

debate sobre a importância de cuidar dos animais, elas aprendem que é errado maltratá-los. 

 No desenvolvimento social, na fase escolar (aproximadamente 7 anos de idade), a 

criança supervaloriza seus acertos e erros, pois está passando pelo conflito produtividade 

versus a culpa. O professor deve então, motivá-las a fazer os gestos propostos pela música, 

porém sem cobrar da criança que faça todos os movimentos com perfeição, pois o erro 

desanima de continuar a atividade e aumenta a vergonha, já que nesta fase, a criança tem 

preferência por amigos do mesmo sexo que ela, fazendo com que ela fique tímida diante do 

sexo oposto. 

 No desenvolvimento motor, na fase dos movimentos especializados, no estágio 

transitório (7-10 anos de idade), a criança é capaz de realizar movimentos com maior 

precisão, o que a torna capaz de realizar os movimentos propostos pelas músicas de forma 

mais eficiente ao mesmo tempo em que ela canta a música. 

 

D) Proposta para adequação 

O cão entrou pela cozinha e um prato ele quebrou 



O cozinheiro viu e o chão ele limpou 

Logo em seguida ele trancou o portão 

Pois ali na cozinha não era o lugar do cão 

Ele ficou com dó e comida pro cão jogou 

E com essa atitude o cão seu rabo abanou.  

 

E) Variações: 

 Outra variação para os movimentos propostos pela música seria a criação dos mesmos 

pelas próprias crianças que estão brincando. Dessa forma elas explorariam a sua imaginação e 

sua criatividade, melhorando assim o desenvolvimento cognitivo, social e motor. 

 

 

4.1.3. O sapo não lava o pé! 

A) Letra: 

O Sapo não lava o pé 

Não lava porque não quer 

ele mora lá na lagoa 

Não lava o pé porque não quer, 

Mas que chulé! 

 

B) Descrição: 

Esta música é cantada normalmente com as crianças fazendo uma roda, girando e, no 

final quando canta o chulé todas devem abaixar e tapar o nariz. Na segunda vez que a música 

é cantada, o sapo é substituído pelo nome de uma criança que está na roda. 

 

 



C) Reflexão: 

A fase pré-operatória do desenvolvimento cognitivo (2-7 anos de idade), é 

caracterizada pelo egoncetrismo, onde a criança vê as coisas a partir do seu ponto de vista. 

Portanto, ela nao compreende que na segunda parte da música, quando alguém substitui o 

sapo pelo seu nome, é uma simples brincadeira, e pode se sentir chateada com este fato. Dessa 

forma sua primeira atitude é se excluir daquele grupo que a fez sentir vergonha. 

Na idade pré-escolar do desenvolvimento social (3-6 anos de idade), a criança está 

passando pelo conflito iniciativa versus culpa. Ao cantar essa música ela quer sempre dar as 

sugestões (iniciativa) de quem terá o seu nome substituído pelo sapo, mas pode não gostar 

quando o seu nome é cantado pelas outras crianças. Cabe, portanto, aos pais, familiares e 

professores, explicar a criança que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, e que 

não devemos querer para os outros o que não queremos para nós (noções de conceitos e 

valores). 

Esta música também se refere a uma questão de higiene, importante para ser discutida 

com as crianças. Pensando no desenvolvimento cognitivo, elas aprendem valores, como a 

higiene, e no desenvolvimento social sobre a importância de se ter uma boa higiene quando se 

convive com outras pessoa. Os pais, familiares e professores devem lembrar às crianças de 

que a música não passa de uma brincadeira. 

Na fase dos movimentos fundamentais do desenvolvimento motor (2-7 anos de idade), 

a criança realiza movimentos de forma mais eficiente. Quando atinge o estado maduro (6-7 

anos de idade) é porque já tem uma coordenação motora mais desenvolvida e, 

consequentemente, é mais independente. E isto proporciona a ela a capacidade de realizar 

ações de higiene sozinha (ex: tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes). Assim, a 

música pode ajudar aos pais e professores sobre a importância de uma boa higiene. 

 

D) Proposta para adequação: 

O sapo não tem chulé 

Porque todo dia ele lava o pé 

Ele brinca com seus amigos 

E lava o pé 



Pra não ter chulé 

 

E) Variações: 

Outra variação para a música seria não substituir o sapo pelo nome das crianças, 

evitando assim que elas se sintam envergonhadas, e sejam prejudicadas no desenvolvimento 

social. 

 

 

4.1.4. O boi! 

A) Letra: 

Boi boi boi, boi da cara preta 

Pega este (a) menino (a) que tem medo de careta!!! 

 

B) Descrição: 

 Esta música é cantada pelos pais, normalmente na hora de dormir a fim de ninar as 

crianças, porém, o que acontece na maioria das vezes, é a criança ir dormir com medo da 

careta do boi da cara preta. 

 

C) Reflexão: 

 O desenvolvimento cognitivo da criança pode ser prejudicado, pois, a criança que 

sente medo antes de dormir, não terá uma boa noite de sono, e então ao acordar, ficará agitada 

ou sonolenta demais. A etapa pré-operatória (2-7 anos de idades) é onde a criança desenvolve 

a fala, o raciocínio, a atenção e o processamento de informações, quando ela não tem uma boa 

noite de sono ela perde a atenção do mundo ao seu redor, tem sua capacidade de raciocínio 

diminuída e em consequência diminui a capacidade do processamento de informações. Nesta 

fase também a criança aprende valores como: certo e errado, bonito e feio, bom e ruim, dentre 

outros. E esta música mostra a cor preta como algo que assusta ou amedronta. Isto pode 

parecer algo simples ou ingênuo, mas que somado a várias outras situações e contextos, pode 

interiorizar na criança a associação do preto com algo ruim e depreciativo. Ao longo da vida 



ela pode então, acreditar que é certo (ou normal) ter preconceito com tudo que se relaciona a 

esta cor, inclusive seres humanos. 

Em relação ao desenvolvimento social, na idade entre 2 e 3 anos a criança vive um 

conflito entre autonomia e a dúvida, pois está na busca pela sua independência, sendo guiada 

pelas regras dos pais. Porém, com o sentimento de medo dentro dela, a criança não se sente 

preparada para explorar o mundo ao seu redor. Nesta idade, a criança está com a fala em 

processo de desenvolvimento e começa a se relacionar com outras crianças da mesma idade. 

Ao ver o preconceito em relação à cor como algo normal, ela pode acabar interpretando de 

forma errada o que outras pessoas falarem para ela. E a atitude dela em relação a das outras 

crianças pode acabar interferindo no relacionamento das mesmas, sendo devido a cor da pele 

ou outros fatores que podem ser vítimas do preconceito.  

 

D) Proposta para adequação: 

Boi boi boi, boi da cara preta 

Protege este (a) menino (a) que tem medo de careta!!! 

 

E) Variações: 

Outra proposta para esta música seria durante o dia os pais ensinarem os filhos a 

desenharem o boi com outras cores, para que a noite, na hora de cantar a música para ninar a 

criança, o pai possa lembrá-la das várias cores que foram usadas no boi durante o dia. Dessa 

forma, o boi preto que tanto amedronta as crianças passaria a ser o boi colorido. 

Esta variação permite o desenvolvimento de habilidades culturais (ex: desenho e 

pintura) e habilidades motoras básicas (ex: escrever e desenhar), foco principal da fase dos 

movimentos fundamentais (2-7 anos de idade), do desenvolvimento motor. Desta forma, as 

crianças deveriam ser estimuladas a se movimentarem em função da música para que passem 

com qualidade pelos estágios (inicial, elementar e maduro) de desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A música como instrumento utilizado para ajudar no processo do desenvolvimento 

humano, pode ser positiva ou negativa. É, portanto, função dos pais e familiares e, 

principalmente dos professores de educação física, ao ensinar as músicas para as crianças, 

saber qual a melhor maneira das crianças brincarem adquirindo maiores benefícios (muitas 

vezes de forma inconsciente). 

A música no desenvolvimento cognitivo vai trabalhar os estímulos das crianças, 

favorecendo a percepção do espaço ao seu redor. Para isto, a brincadeira deve provocar 

diferentes emoções (boas e ruins) na mesma. 

A música no desenvolvimento social vai favorecer os grupos de amizade, a 

socialização da criança com o meio em que se encontra. Porém, se ela sentir desconforto em 

alguma atividade, ela se excluíra daquele grupo e terá dificuldades para fazer novas amizades. 

A música no desenvolvimento motor favorece a coordenação motora da criança. 

Portanto, é de extrema importância que todo o processo de desenvolvimento aconteça em 

conjunto, pois se ela não for adequadamente estimulada, seus movimentos podem ficar 

comprometidos, o que prejudicará o seu desenvolvimento motor. 

Mesmo que as músicas infantis falem sobre o maltrato aos animais, ou que os mesmos 

sofram algum tipo de preconceito, a intenção deste trabalho não é ser contra o acesso destas 

músicas pelas crianças, mas sim propor vivências diversificadas das mesmas. 
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