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RESUMO 

BARBOSA, Taciana Camila. A INFLUÊNCIA DA MÚSICA DURANTE A PRÁTICA 

DE EXERCÍCIO FÍSICO. 25p. 2018. Monografia (Licenciatura em Educação Física). 

UFVJM. Diamantina. Minas Gerais. 

 

Vários estímulos sonoros se fazem presentes no decorrer de toda a nossa vida. A música como 

um dos mais importantes destes sinais, pode ser uma grande aliada em algumas atividades 

cotidianas. O presente trabalho tem como objetivo verificar, por meio de um estudo 

bibliográfico, se a motivação na realização dos exercícios é alterada diante da presença ou não 

da música. Foram realizadas pesquisas em sites acadêmicos como Pepsic, Scielo, Google 

Acadêmico, Periódicos, CBCE, Lume UFRGS, Inesul, EFDeportes, entre outros. Utilizou-se 

como palavras-chave “música”, “exercício físico”, “música e exercício físico”. Após leitura e 

análise de todos os documentos, foram selecionados aqueles com título pertinente e, chegou-

se a conclusão que, a presença da música possui caráter influenciador durante as práticas de 

exercício físico, pois, uma vez que pode interferir tanto em aspectos fisiológicos quanto 

psicológicos, o corpo irá gerar uma resposta, interferindo assim, no desempenho final do 

exercício. 

 

Palavras-chave: som, batimento por minuto, atividade física 
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1. INTRODUÇÃO 

A minha história com a música se confunde com a minha história de vida. Nasci 

em uma família onde a presença da música é constante. Meu pai, avô, tias e primos, todos 

tinham o violão como paixão. Quando pequena, meu pai cantava e tocava em uma banda que 

se tornou muito popular na cidade. Com isso, muitos shows eram feitos, e eu e minha mãe 

sempre o acompanhamos. Ver meu pai cantar e tocar com tanta frequência, despertou ainda 

mais o meu amor pela música. 

Aos seis anos de idade, comecei a ter aulas de violão no Conservatório de Música 

da cidade e por lá permaneci até os meus 11 anos. Neste período, participei de pequenos 

corais, além de, por quatro anos consecutivos, participar de um concurso de canto que 

acontecia na própria instituição. Minha participação nesses concursos foi fundamental para 

que o canto se tornasse prioritário e tão importante em minha vida. 

Em 2004, com 12 anos, fui para a Arte Miúda. Lá, continuei com minhas aulas de 

violão, tive uma pequena experiência com piano e flauta doce e pude ter um contato maior e 

direto com o canto. 

Nesse mesmo ano, comecei a participar das apresentações da escola, já como 

solista. Esse ritmo de aulas e apresentações continuou até o ano de 2010, quando completei 18 

anos e fui convidada, pela professora e diretora da escola Soraya, a dar aulas de violão. 

Aceitei o convite. Durante três anos tive alunos de diversos perfis e idades. Dei aula tanto 

para crianças de três anos quanto para adultos com mais de 40. No ano de 2013 me afastei das 

salas de aulas e retornei agora, em 2018, na mesma escola. Hoje tenho alunos do primeiro ano 

e meio aos 16 anos. 

Em 2010, quando ingressei no curso de Educação Física pela Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sempre tive a certeza de que faria o 

possível para unir estes dois mundos, a música e o exercício físico, afinal de contas, são dois 

caminhos paralelos, onde um pode perfeitamente andar de mãos dadas com o outro. 

 No momento em que comecei a buscar um tema para trabalhar com meu 

Trabalho de Conclusão de Curso, a única certeza que eu tinha era a de que a música se faria 

presente. No momento em que me veio à cabeça “A influência da música durante a prática de 

Exercício Físico”, tive certeza de que aquele seria o meu tema de estudo. 

Pode-se dizer que a exposição e o contato auditivo com o som, a menos que se 

tenha algum tipo de deficiência auditiva, é inevitável, pois o som está em toda parte 

(BENETTI, GISARD e SILVA, 2014). Para Pede Riva e Tristão (2006), o quanto antes às 
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crianças entrarem em contato com o mundo musical, maiores serão suas chances de assimilar 

os novos códigos sonoros que a música pode oferecer. Desta maneira, além de ampliar o 

conhecimento sonoro, a música pode também melhorar outros aspectos tanto sociais quanto 

motores. Pires (2010) coloca que, ao chegar às escolas de ensino infantil, a criança tem um 

contato mais íntimo com a música, pois ela não só ouve a professora cantando como é 

também estimulada a fazer movimentos corporais explorando o espaço ao seu redor. 

Bertuol, Raimundo e Santos (2013), discorrem que embora alguns autores 

apontem que nem sempre a música pode influenciar positivamente na prática de atividade 

física, sabe-se que ela se tornou uma aliada importante de tal prática, em especial em 

decorrência dos avanços tecnológicos. Côrtes-Andrade, Souza e Frota (2009, p.654) afirmam 

que: 

A música dentro das salas das academias de ginástica é indispensável, pois colabora 

a tornar agradável o ambiente, bem como a criar uma atmosfera que, no campo 

subjetivo, seja eficaz no sentido de conforto e bem-estar. Os professores aprendem 

que quanto mais intensa estiver a música maior o estímulo à atividade física. No 

entanto, muitas vezes, o fato de que o som excessivamente amplificado é prejudicial 

à saúde é negligenciado na busca por um maior estímulo ao desempenho dos alunos. 

Deste modo, a presença da música durante a atividade física pode aumentar a 

frequência cardíaca devido ao estímulo sobre o sistema endócrino, que faz com que o corpo 

libere muitos hormônios. Em decorrência disso ocorre o aumento da oxigenação dos tecidos 

musculares fazendo com que o indivíduo suporte por mais tempo as cargas impostas, tendo o 

estado de fadiga adiado. Contudo, isso só é observado quando o ritmo musical é agradável aos 

ouvidos do indivíduo. Foi observado também que a música agradável distrai da dor e cansaço 

causados pela atividade física (GARCIA e ZANIN, 2012). 

A música é capaz de modificar diversos estados de ânimo. Como diz Antunha 

(2010), mais do que conhecer as reais dimensões da música, é importante usar este 

conhecimento para que possamos elaborar um futuro mais iluminado e repleto de esperanças, 

no qual criaturas cada vez melhores vivam em paz e harmonia, aproveitando assim o que o 

homem tem de realmente humano. Ainda, segundo o autor, não existe maior poesia que 

aquela contida numa nota musical. 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo verificar por meio de estudo bibliográfico 

se a motivação na realização dos exercícios/atividades físicas é alterada diante da presença ou 

não da música. 

3. JUSTIFICATIVA 

A prática do exercício/atividade física tem se tornado cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas. Sabe-se das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia para que 

possamos nos manter motivados. Portanto, há de se pensar em novas estratégias para que a 

prática dessas atividades se torne cada vez mais prazerosa.  

Diante do exposto, vale ressaltar que uma das intenções deste trabalho é mostrar o 

poder que a música carrega consigo, podendo provocar mudanças no nosso cotidiano e 

também em nosso comportamento. 

A importância de se realizar este trabalho leva-se em consideração o fato de que 

neste campo de estudo, são poucos os trabalhos que abordam tal tema, levando a necessidade 

de novas informações.
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 Música 

A música é um dos meios de comunicação e expressão mais antigos do mundo. É 

também uma linguagem universal, está presente em qualquer época e cultura, e é aceita pelo 

ser humano conforme as sensações que esta proporciona a um indivíduo (OLIVEIRA et al. 

2012). 

Independente de nossas origens e contextos culturais, a música apresenta papel 

fundamental em nossas vidas (COVA, CASTANHO e FERNANDES, 2017). Todo tipo de 

ruído se faz presente na natureza desde os tempos mais primordiais. Já no período pré-

histórico, a música vem acompanhando o homem, tornando-se, assim, um componente 

característico do ser humano (DANTAS, 2002). Muitos animais se aproveitam dos sons para 

encontrarem seus alimentos, fugir e se protegerem de predadores, na arte da conquista, entre 

outros. Por meio de sons enviados pela natureza, conseguimos identificar mudanças 

climáticas ou saber qual animal que se aproxima. 

A música é uma combinação de sons com diferentes frequências, tonalidades, 

intensidades e ritmos. Distingue-se do ruído pela harmonia na conjugação dessas propriedades 

(AREIAS, 2016). Em nossa sociedade a música se manifesta de diversas maneiras. Através 

dela expressamos momentos de dor, prazer, alegria, trabalho, festividade e até mesmo morte. 

O ser humano, mesmo antes de nascer já é capaz de identificar sons e vozes. Depois de 

nascidos, utilizamos nossos ruídos para demonstrar nossas necessidades como fome, sede, 

calor, frio, alegria, tristeza ou medo. A experiência musical inicia-se na criança através da 

captação sensório motora das vibrações atmosféricas, da escuta das canções de ninar, no 

íntimo relacionamento com a mãe e na totalidade dos sons que marcarão toda a sua vida, 

inclusive na idade adulta (ANTUNHA, 2010). O efeito causado pela música, no entanto, pode 

ser diferente, provocando excitação ou calmaria, conforme o tipo de música e o ambiente 

criado (AREIAS, 2016). Sendo assim, a captação auditiva recebida durante a infância, 

influenciará por toda a vida, resultando na capacidade cerebral de identificar relações entre os 

três elementos básicos da música, sendo eles, melodia, harmonia e ritmo (BERTUOL, 

RAIMUNDO e SANTOS apud CAMARGO, 1994). 

A melodia refere-se aos sons tocados em uma sequência de notas e permite assim 

a identificação da música percebida de diversas maneiras e sensações pelas pessoas. A 

harmonia dá-se pela combinação coincidente de notas em conjunto de um ou mais sons para a 
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assimilação do todo, equivalendo à formação de “acordes”. Finalmente, o ritmo se trata a 

tipos de conjuntos de sons que se relacionam com o tempo de duração e é apontado como a 

vibração da vida, pois envolve-se inclusive nas condições do organismo humano, como por 

exemplo, na circulação sanguínea, respiração e operações mentais (BERTUOL, RAIMUNDO 

e SANTOS apud ARTAXO; MONTEIRO, 2008). 

De acordo com a influência sobre o comportamento humano, a música pode ser 

dividida em dois estilos: música de estilo sedativo e música estimulante. Enquanto a música 

de estilo sedativo produz um efeito relaxante, a música estimulante, através de sua vibração, 

produz em nosso cérebro um efeito excitante, aumentando o ritmo da respiração, da pressão 

arterial e dos batimentos cardíacos em consequência de ativação autônoma simpática que 

produz uma sensação de aumento do estado de alerta (WEIGSDING e BARBOSA, 2014). 

Entre várias outras considerações, pode-se concluir que a música deve ser 

experimentada em todos os seus aspectos (ANTUNHA, 2010). Portanto, a nossa grande 

capacidade de percepção de estímulos sonoros, em especial em relação à música e a possível 

motivação causada pela mesma, merece atenção especial. 

4.2 Exercício/Atividade Física 

Atividade Física pode ser definida como qualquer movimento em que exista o 

envolvimento dos músculos esqueléticos, o que acaba resultando em gasto de energia 

realizado pelo corpo, e cujo gasto de energia tem relação com a intensidade, duração e 

frequência com que se realiza (CARDOSO, 2008). 

Nos dias atuais a mídia tem desempenhado um papel primordial quando o assunto 

é padrão de beleza ou corpo teoricamente perfeito. Homens e mulheres vêm ganhando 

músculos maiores e a procura pela academia tem acontecido cada vez mais e cada vez mais 

cedo. Embora essa “padronização” da beleza seja um fator negativo na sociedade, o fato de 

quererem corpos mais magros e definidos, acaba fazendo com que as pessoas tenham uma 

consciência maior sobre a importância de se ter um corpo ativo e saudável. Embora uma 

grande parte da população mundial ainda não esteja suficientemente ativa, hoje, as vantagens 

de se adotar uma vida saudável, incluindo a prática de atividade física tem ganhado lugar de 

destaque na mídia em todo o mundo. 

Estudos enfatizam a importância da atividade física regular para que se tenha uma 

boa qualidade de vida relacionada à saúde (FILHO et al.). Deste modo, fica claro que a prática 

de atividade física é de extrema importância para que se tenha uma vida mais saudável e 

consequentemente, mais longa.  
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Por ser de caráter subjetivo, a qualidade de vida apresenta-se de forma diferente 

de pessoa para pessoa, pois depende do entendimento que cada uma tem sobre o assunto e do 

sentido que dá à sua vida. Contudo, é possível compreender que a prática de atividade física 

pode influenciar o aumento da qualidade de vida das pessoas, ao contrário daquelas que não a 

praticam (FERREIRA et al., 2015). 

O exercício físico pode ser classificado de duas maneiras sendo eles, exercícios 

aeróbios ou exercícios anaeróbios. Nos exercícios aeróbios, estão aquelas atividades 

praticadas por maior tempo, porém com menor intensidade. Como exemplo temos a 

caminhada, natação, hidroginástica, entre outros. Já nos exercícios anaeróbios estão as 

atividades praticadas por menos tempo, porém com maior intensidade. Como exemplo 

podemos citar saltos, musculação, provas de velocidade, entre outros. 

Tendo em vista que vários fatores externos podem influenciar no resultado do 

exercício/atividade física e que a música tem o poder estimulante ou calmante, torna-se 

pertinente observar a influência desta quando nos exercitamos. 

4.3 Relação música e exercício/atividade física 

Tanto a música quanto o exercício/atividade física apresentam características 

extrínsecas ao ser humano, sofrendo influencias do meio socioeconômico, cultural e 

psicológico. A música não é entendida apenas a partir de seus elementos estéticos, mas 

principalmente como uma forma de comunicação que possui semelhança a qualquer outro 

tipo de linguagem e seus próprios códigos (PINTO, 2001). Pode-se utilizar a música com 

inúmeras finalidades, dentro do exercício e atividade física. Ela pode auxiliar nos ritmos dos 

movimentos, como auxílio psicológico para a continuidade da prática, diminuindo o 

condicionamento a dor e exaustão e pode também atuar como forma de proporcionar uma 

prática mais prazerosa para o praticante (ALMEIDA, 2009). Em casos onde o indivíduo sente 

algum incômodo durante a prática da atividade física, a música pode ser um aliado capaz de 

distraí-lo, desvincular sua atenção para outro estímulo que seja mais prazeroso, e, desta 

maneira, fazer com que quem a escuta, responda tanto afetiva quanto corporalmente 

(SARAIVA e SARAIVA, 2016). Sendo assim, a influência da música tende a desviar a 

atenção do praticante de atividade física das sensações de cansaço e fadiga, proporcionando 

assim uma melhor resposta (SOUZA e SILVA, 2010). 

Nota-se a relação da música com a atividade física, no sentido de indicar as 

interferências positivas e negativas da música, à frente dos benefícios citados da atividade 

física sobre a saúde de uma maneira geral (BERTUOL, RAIMUNDO e SANTOS, 2013). 
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Desta maneira, a música e o exercício, podem andar de mãos dadas, uma vez que, 

ambas são transdisciplinares e unem dois campos de trabalho distintos. A junção destas áreas 

de trabalho pode render bons frutos, uma vez que através delas, as atividades prescritas aos 

pacientes podem se tornar menos desgastantes e mais prazerosas. 

Finalizando, é importante ressaltar que, embora a presença da música se faça 

importante durante a prática da atividade física, não se devem analisar os resultados com base 

somente na presença ou não da música. Todo o contexto e outros fatores em conjunto devem 

ser colocados em pauta, uma vez que existem vários motivos que possam alterar o aumento 

ou diminuição da motivação para a prática de determinada atividade física (BERTUOL, 

RAIMUNDO e SANTOS, 1994). 
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5. METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica. Sendo assim, 

foi realizado um levantamento de dados através de sites acadêmicos, a fim de encontrar 

artigos científicos com tal temática. 

Foram realizadas pesquisas em sites acadêmicos como Pepsic, Scielo, Google 

Acadêmico, Periódicos, CBCE, Lume UFRGS, Inesul, EFDeportes, e para que os materiais 

fossem encontrados, foram utilizadas como palavras-chave: “música”, “atividade física”, 

“exercício físico”, “educação física”, “música e esporte”. 

Para definir quais materiais seriam utilizados, foi analisada a pertinência do título, 

tais quais os conteúdos, relevância do tema abordado no estudo e sua relação com a temática 

abordada no estudo. Foram excluídos aqueles que tinham como tema um estudo muito 

direcionado a determinada área da Educação Física, uma vez que o intuito é ter uma visão 

geral. Depois de todos os materiais selecionados, foram analisados e apresentados da seguinte 

maneira: Música; Exercício Físico e Relação Música e Exercício Físico. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após análise de todos os artigos e trabalhos selecionados para a realização deste, 

observou-se que, mesmo analisando todo o contexto para a realização da prática de atividade 

física, a música mostrou-se grande influenciadora. 

Deste modo, esta evidência motivou a realização de alguns outros estudos. 

Nakamura, Deustsch e Kokubun (2008), investigaram a influencias da música preferida e não 

preferida no estado de ânimo e no desempenho de exercícios realizados na intensidade 

vigorosa. Os três autores realizaram três testes, com 10 pessoas ativas, sendo eles, com 

música preferida, com música não preferida e o terceiro e último teste sem música. Para que 

fosse possível analisar o estado de ânimo de cada indivíduo, antes e após cada teste foi 

aplicado um questionário. Como resultado foi averiguado que as músicas preferidas e não 

preferidas não influenciam no desempenho do exercício, porém, a música preferida melhora o 

estado de ânimo. 

Valim et al. (2002) buscaram verificar se a preferência musical poderia reduzir o 

nível de sintomas de estresse em uma única sessão de alongamento. Foram utilizados dois 

grupo num total de 59 pessoas. Ambos os grupos responderam a um questionário antes e após 

participarem do teste. Por fim, chegaram à conclusão que, a preferência musical, 

particularmente, não contribui de maneira considerável na redução do nível de sintomas de 

estresse. Já Saraiva e Saraiva (2018), realizaram um estudo com 30 frequentadores assíduos 

de uma academia de Porto Velho/RO, a fim de analisar a influência da música sobre a prática 

de exercícios físicos. Cada participante respondeu a um questionário e como resultado 

concluiu-se que a música pode sim influenciar no desempenho da atividade física. Além 

disso, Saraiva e Saraiva (2018) identificaram que os estilos musicais preferidos para a prática 

da atividade física daquele grupo são música eletrônica, rock, pop rock e música gospel. Os 

estilos nos quais os participantes não usariam são música romântica, sertaneja, brega e 

clássica. 

Souza e Silva (2010) elaboraram um trabalho cujo objetivo foi sugerir uma 

estrutura conceitual facilitadora, dividindo os principais trabalhos em duas classes, sendo elas, 

música sincrônica, onde os ritmos e batidas da música são interligadas de maneira 

proporcional, aos movimentos repetitivos de quem realiza a atividade como braçadas, 

passadas ou pedalas, sendo externa a origem da motivação predominante e música 

assincrônica, aquela que, ao contrário da música sincrônica, pretende motivar o participante 

através de estímulos de origem interna como, por exemplo, uma canção que se associe a um 
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filme, sem que os movimentos repetitivos possam se ligar diretamente ao ritmo ou batida por 

minuto (RYAN, PLANT e O'Malley, 1995). Souza e Silva (2010) abordaram respostas 

relativas a humor, excitação psicológica e efeitos ergogênicos, além de apresentar orientações 

e limitações quanto à aplicação da música no exercício. Como conclusão, foi possível 

perceber que os efeitos da música são inversamente proporcionais à intensidade do exercício. 

Cova, Castanho e Fernandes (2017), desenvolveram um trabalho cujo objetivo era 

revisar o conhecimento científico a respeito da possível influência da música no esporte e no 

exercício. Foi feita a seleção de 13 artigos e após analise concluiu-se que a música parece 

beneficiar de forma aguda os exercícios de caráter aeróbio, o que não acontece com os 

exercícios anaeróbios provavelmente por conta da alta intensidade. Ainda sobre exercício 

físico e música, Carneiro et al. (2010), realizaram um estudo com o título: Música: recurso 

ergogênico psicológico durante o exercício físico?, no qual o objetivo era apresentar e discutir 

as principais evidências dos efeitos ergogênicos da música sobre o desempenho em 

exercícios. Como resultados, observaram que a utilização da música como recursos 

ergogênicos mostrou-se eficiente durante a realização de exercícios principalmente em 

intensidade submáxima. Porém, durante o exercício máximo, embora tenha se constatado 

efeitos positivos, seus efeitos apresentam-se em menor amplitude. Por fim, Carneiro et al. 

(2010), colocou que os mecanismos de ação desses efeitos ergogênicos se fazem poucos 

claros, resultando na necessidade de novos estudos. 

Almeida (2009) realizou o trabalho “A música como instrumento para a prática de 

exercícios físicos”, com o objetivo de descrever os estilos musicais utilizados, os motivos para 

o uso e as variações entre sexos e idades dos participantes. Foi utilizado um grupo de 52 

pessoas com idade entre 18 e 51 anos e que praticavam exercícios aeróbios. A conclusão foi 

que a música pode ter papel indispensável para o aprimoramento tanto de rendimento quanto 

de outros fatores, para o praticante de exercícios físicos, se analisando as necessidades e 

predileções individuais. 

Garcia e Zanin (2012), tiveram como objetivo esclarecer qual a importância da 

música durante o exercício físico de acordo com a literatura existente. Tal estudo revelou como se 

processam as alterações psicofisiológicas e verificou também que o rendimento é também um dos 

fatores influenciados pela música. Por fim, concluíram que a música tem expressividade durante a 

prática do exercício físico, podendo desencadear diversas alterações físicas e psicológicas que, 

deste modo, implicará no desempenho dos indivíduos que utilizam a música para os exercícios. 

No trabalho “Influência da audição musical na prática de exercícios físicos por 

pessoas adultas”, escrito por Rodrigues e Coelho Filho (2012), o objetivo era verificar a 
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influência da música na motivação para a prática da ginástica de participantes do projeto de 

extensão “Ginástica e equilíbrio estético”. Em um grupo de 14 mulheres, foram coletados 

dados nos quais entre cinco pontos, somente em um deles a música se mostrou como 

desmotivadora. Barbosa et al. Pedro (2009), objetivou analisar dentre os diferentes estilos 

musicais, qual mais motivava a prática de Ginástica Localizada em academias de ginástica de 

Juiz de Fora. Como conclusão notou-se que os ritmos nacionais foram os estilos musicais 

preferidos pelos praticantes para a escuta no cotidiano. Contudo, os estilos Música Eletrônica 

e Anos 80 foram os maiores influenciadores positivos na motivação dos praticantes de 

Ginástica Localizada, sendo a Música Eletrônica escolhida como o estilo musical mais 

apropriado para a realização do exercício físico.  

Embora alguns fatores como, tipo de música, ritmo, volume, intensidade, idioma, 

preferência ou não da música possa variar os resultados, numa visão geral, a presença da 

música pode mudar o estado de ânimo do indivíduo, o que faz com que o mesmo tenha um 

melhor desempenho no exercício. 

Com base nessas informações, constatou-se que algumas músicas específicas 

podem melhorar o desempenho durante a prática de exercício/atividade física. 

6.1 Sugestões de músicas que podem motivar a prática de Atividade Física 

Tendo como base os textos lidos durante a realização do trabalho, pôde-se 

observar que, deixando de lado os fatores emocionais e as preferências particulares, as 

músicas preferidas para a prática de exercícios são aquelas cujo ritmo, batida e volume se 

mostram mais intensos. Estas músicas causam um estado de euforia, o que colabora para um 

melhor desempenho. 

Com base nestas informações, foi realizada uma simples e rápida pesquisa dentro 

do Spotify®, uma das maiores plataformas musicais do mundo, e selecionada a playlist com o 

maior número de seguidores, contendo assim, as músicas mais ouvidas para a prática de 

atividade física. Foi utilizada como palavra-chave a palavra “Workout” que traduzida para o 

português significa “exercite-se” e o nome da playlist selecionada foi “Motivation Mix”. Esta 

apresenta 70 faixas, resultando numa duração total de 4 horas e 30 minutos de música e conta 

com 3.086.931 seguidores até a presente data. As 15 primeiras faixas da playlist são: 

1. Me & You (feat. IRO) – Alok, IRO 

2. New Rudes – Dua Lipa 

3. Good Ol’Days – Tekkla 
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4. Lie To Me (feat. Ina Wroldsen) 

5. Promises (with Sam Smith) – Calvin Harris, Sam Smith, Jessie Reyez 

6. United – Armin van Buuren, Vini Vici, Alok, Zafrir 

7. Solo (feat. Demi Lovato) – Clean Bandit, Demi Lovato 

8. Flames (Igor Blaska Remix) – David Guetta, Sia, Igor Blaska 

9. White Lies (Guy Arthur Remix) – The Him, Guy Arthur 

10. Somebody To Love Tonight – Bromance 

11. Nirvana – INNA 

12. Every Way – Antônio Giacca 

13. Freedom – David Guetta, CeCe Rogeres 

14. One Kiss (Oliver Heldens Remix) – Calvin Harris, Dua Lipa, Oliver Heldens 

15. Still Alive – Mastrovita 

Observa-se que todas as músicas possuem as mesmas características básicas 

quanto ao ritmo e vibração, o que mais uma vez confirma que músicas com ritmo, batida e 

volume mais intenso se mostram mais eficientes e eficazes durante a prática do exercício 

físico. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base todo o material selecionado para estudo, pode-se concluir que a 

música tem papel importante durante a realização do exercício físico. Contudo, é relevante 

destacar que para que o resultado seja positivo, a música deve ser utilizada em momentos 

oportunos, lembrando sempre que ela não é a única capaz de influenciar nos resultados. 

Embora alguns autores ainda apontem que nem sempre a música é influenciadora 

positiva para a prática de atividade física, sabemos que ela se tornou uma grande aliada de tal 

prática, principalmente por consequência dos avanços tecnológicos (BERTUOL, 

RAIMUNDO e SANTOS, 2013). A música tem ganhado grande espaço nas academias, com a 

crescente adesão da dança no mercado esportivo. Empresas especializadas em aulas de dança 

online estão ganhando cada vez mais espaço. Isso faz com que as pessoas vejam o quão 

poderoso é o efeito musical. 

Não há uma conclusão exata sobre a influência da música, uma vez que embora 

em nosso psicológico fique claro que a presença de estímulo sonoro pode melhorar aspectos 

como autoestima, reduzir estresse, reduzir ansiedade, entre outros benefícios a nossa saúde, 

fisiologicamente falando, não existe nenhum estudo que comprove que a música possa 

interferir no desempenho da atividade. 

Nossa sugestão para que o resultado da atividade seja cada vez mais satisfatório, é 

que se faça uma lista de músicas, de acordo com as preferências de cada aluno. Se a aula for 

individual, pode-se desenvolvê-la ao som das músicas preferidas do aluno em questão. Caso 

seja uma aula em grupo, pode ser realizada uma pesquisa ou aplicado um questionário nos 

primeiros dias de aula, para que o professor tenha uma ideia de quais as preferências e assim, 

no decorrer das atividades toque músicas que agrade e motive a todos.  
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