
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

PROJETO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

 

 

A MUSICALIZAÇÃO E A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

 

Por: Márcia Campos dos Santos 

 

 

 

Orientador 

Prof. Fabiane Muniz 

 

 

Niterói 

2009 

 

 

 

 

 

 



 2

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

PROJETO A VEZ DO MESTRE  

 

 

 

 

 

A MUSICALIZAÇÃO E A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

Apresentação de monografia à Universidade Candido 

Mendes como requisito parcial para obtenção do grau 

de especialista em Psicomotricidade 

 Por: . Márcia Campos dos Santos 

 

 



 3

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... Aos meus pais, irmãos, professores e 

amigos pelo apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....A Deus, por tudo que vem me 

concedendo, e, por sempre ter guiado o meu 

caminho, e aos meus pais e irmãos que sem-

pre me apoiaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

RESUMO 

 

      Não há separação possível entre o processo de desenvolvimento da criança e 

o de aquisição do conhecimento. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, 

sendo que um favorece ao outro. 

 

      A Psicomotricidade objetiva desenvolver e compreender a linguagem do corpo 

e o controle corporal: a capacidade de coordenar e dissociar os diversos 

segmentos corporais,  resultante da integração de condutas motoras, afetivas e 

intelectuais, em interação com pessoas e objetos do meio ambiente. 

 

      A música educativa revela a alegria de se descobrir através da exploração da 

oralidade e do próprio corpo, com a qualidade de movimentos. As atividades 

propostas na música visam ao desenvolvimento da oralidede, coordenação 

motora, equilíbrio, além de trabalhar aspectos como criatividade, socialização e o 

conhecimento da música em si. 

Considerando toda esta dinâmica, podemos afirmar ser a arte da música uma 

alternativa para a prática da psicomotricidade nas escolas. 
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METODOLOGIA 

 

      O estudo se baseou em pesquisa explicativa fundamentando-se em acervos 

bibliográficos pertinentes ao tema, a fim de ajudar a criança em seu 

desenvolvimento oral, motor, afetivo e social. Baseando-se nos seguintes autores: 

Fátima Alves,... entre outros. 

 

       Este trabalho tem como objetivo formar futuras crianças com capacidade de 

se expressar de uma forma lúdica e prazerosa. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
  

 
      O presente trabalho tem como objetivo auxiliar os profissionais de educação 

no processo de ensino-aprendizagem do desenvolvimento da criança, focalizando 

a utilização dos recursos musicais dentro da Educação Infantil.  

 

      Os movimentos, as ações, enfim, a integração do homem às condições do 

meio ambiente estão na dependência de um sistema muito especial chamado 

sistema nervoso. 

 

      O sistema nervoso não se desenvolve de uma só vez e obedece a uma 

seqüência. É preciso pedir à criança o que ela é capaz de realizar, levando em 

consideração seu processo de maturação. 

 

      A influência da Psicomotricidade e da Educação Musical sobre o organismo 

humano se traduz por efeitos sensitivos e motores, cuja intensidade varia segundo 

as diferenças individuais. 

 

      A música atua nas fibras mais sensitivas do ser, por meio de experiências 

emotivas que proporcionam, como, por exemplo, o prazer, que é uma forma de 

emoção. Daí o fato de a criança recém-nascida já se concentrar na audição de 

música, adormecendo com facilidade ao som de cantigas de ninar. 

 

      É interessante observar a grande influência que a música exerce sobre a 

criança. É por isso que os jogos ritmados, próprios dos primeiros anos de vida, 

devem ser trabalhados e incentivados na escola. 

 

      Música é linguagem. Assim, devemos seguir, em relação à música, o mesmo 

processo de desenvolvimento quanto a linguagem falada, ou seja, devemos expor 
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a criança à linguagem musical e dialogar com ela sobre e por meio da música. 

Como acontece com a linguagem, cada civilização, cada grupo social, tem sua 

expressão musical própria. O educador, antes de transmitir sua própria cultural 

musical, deve pesquisar o universo musical a que a criança pertence e encorajar 

atividades relacionadas com a descoberta e com a criação de novas formas de 

expressão por intermédio da música. 

 

      Um diálogo verdadeiro implica que a criança tenha o direito de dizer o que 

pensa, de calar-se, de fazer perguntas. Daí a importância de se incluírem as 

diversas modalidades de expressão musical e de educação psicomotora na 

educação infantil, período de grande plasticidade nervosa e, conseqüentemente, 

de profundas e duradouras fixações. 

 

      É importante que a criança experimente e viva os fatos, para a consolidação 

do processo ensino/aprendizagem e que o professor atue como um coordenador e 

orientador das atividades. 

 

      A Psicomotricidade e a Educação Musical na educação infantil, devem 

possibilitar vivências e descobertas, constituindo-se em uma experiência concreta. 

 

      Tendo este tema como foco de pesquisa acredita-se que a educação musical 

possui o valor educativo das experiências  musicais na educação infantil, com uma 

enorme contribuição para o desenvolvimento harmonioso da criança e, com isso, 

facilita na educação psicomotora, trabalhando a criança, fazendo-a tomar 

consciência do seu corpo, na lateralidade, situar-se no espaço, ter domínio de 

tempo, coordenar gestos e movimentos, sendo praticadas desde as mais tenras 

idade, sempre adaptadas ao nível do grupo porque é por meio dessas 

experimentações e relações com o outro que o ser humano se descobre e vai se 

formando pouco a pouco. 

 

     As informações acima citadas estão distribuídas de acordo com cada capítulo. 
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     No primeiro capitulo encontraremos um breve relato sobre o conceito de 

musicalização, as contribuições da musica para o desenvolvimento global da 

criança, a descoberta dos sons e a importância dos movimentos na Educação 

Infantil. 

 

      No segundo capítulo discutiremos conceitos gerais sobre a psicomotricidade, a 

importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil, o desenvolvimento 

psicomotor e a psicomotricidade no processo de aprendizagem. 

 

      No terceiro capítulo mostrará a necessidade de refletir sobre a importância da 

Educação Infantil no processo de desenvolvimento, falaremos sobre a educação e 

a escola, sobre a importância da educação psicomotora na escola e a construção 

de ambientes educativos na multiplicidade dos espaços. 

 

      Assim a presente monografia busca analisar a utilização da música na 

aprendizagem de maneira a proporcionar situações de aprendizagens diversas, 

que estimulem o potencial de cada aluno, no desenvolvimento da: comunicação 

oral-linguagem, habilidades cognitivas; e das habilidades motoras.   
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CAPÍTULO I 

 

RELATAR COMO A MUSICALIZAÇÃO PODE AJUDAR NO 

DESENVOLVIMENTO. 

 

 

      Por seu poder criador e libertador, a música torna-se poderoso recurso 

educativo a ser utilizado na Pré-Escola. É preciso que  a criança seja habituada a 

expressar-se musicalmente desde os primeiros anos de sua vida, para que a 

música venha a se constituir numa faculdade permanente de seu ser. 

 

      A música representa uma importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade 

para a criança. Assim, na Educação Infantil os fatos musicais devem induzir 

ações, comportamentos motores e gestuais (rítmicos marcados caminhando, 

batidos com as mãos, e até mesmo falados), inseparáveis da educação perceptiva 

propriamente dita. 

 

      A inteligência musical está relacionada à capacidade de organizar sons de 

maneira criativa e à discriminação dos elementos constituintes da Música. A teoria 

afirma que pessoas dotadas dessa inteligência não precisam de aprendizado 

formal para coloca-lá em prática. Isso é real, pois não está sendo questionado o 

resultado da aplicação da inteligência, mas sim a potencialidade para se trabalhar 

com a música.      

  

 

1.1 –  Musicalização 

 

            Para Bréscia(2003) a musicalização é um processo de construção do 

conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, 

favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do 
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prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, auto-

disciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também 

contribuindo para uma afetiva consciência corporal e de movimentação. 

 

      As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si 

mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a 

comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam que atividades 

podem contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento 

cognitivo/lingüístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança da seguinte forma: 

 

       Desenvolvimento cognitivo/lingüístico: a fonte de conhecimento da criança 

são as situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu dia a dia. 

Dessa forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela receber melhor será o 

seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmico musicais 

que permitem uma participação ativa(vendo, ouvindo, tocando) favorecem o 

desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela 

desenvolve sua acuidade auditiva, ao acompanhar gestos ou dançar ela está 

trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela está 

descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente em que 

vive. 

 

      Desenvolvimento Psicomotor:  as atividades musicais oferecem inúmeras 

oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a 

controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo tem um papel 

importante na formação e equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque toda 

expressão musical ativa age sobre a mente, favorecendo a descarga emocional, a 

reação motora e aliviando as tensões. Qualquer movimento adaptado a um ritmo é 

resultado de um conjunto completo (e complexo) de atividades coordenadas. Por 

isso atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são 

experiências importantes para a criança, pois elas permitem que se desenvolva o 
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senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes também para o 

processo de aquisição da leitura e escrita. 

 

        Desenvolvimento Sócio-Afetivo: a criança aos poucos vai formando sua 

identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando 

integrar-se com os outros. Nesse processo a auto-estima e a auto realização 

desempenham um papel muito importante. Através do desenvolvimento da auto-

estima ela aprende a se aceitar como é, com suas capacidades e limitações. As 

atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da socialização, 

estimulando a compreensão, a participação e a cooperação. Dessa foram a 

criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, ao expressar-se 

musicalmente em atividades que lhe dêem prazer, ela demonstra seus 

sentimentos, libera suas emoções, desenvolvendo um sentimento de segurança e 

auto realização. 

 

       É importante salientar a importância de se desenvolver a escuta sensível e 

ativa nas crianças Mársico (1982) comenta que nos dias atuais as possibilidades 

de desenvolvimento auditivo se torna cada vez mais reduzidas, as principais 

causas são o predomínio dos estímulos visuais sobre os auditivos e o excesso de 

ruído com que estamos habituados a conviver. Por isso, é fundamental fazer uso 

de atividades de musicalização que explorem o universo sonoro, levando as 

crianças a ouvir com atenção, analisando, comparando os sons e buscando 

identificar as diferentes fontes sonoras. Isso irá desenvolver sua capacidade 

auditiva, exercitar a atenção, concentração e a capacidade de análise e seleção 

de sons. 

 

      As atividades de exploração sonora devem partir do ambiente familiar da 

criança, passando depois para ambientes diferentes. Por exemplo, o educador 

pode pedir para que as crianças fiquem em silêncio e observem os sons ao seu 

redor, depois elas podem descrever, desenhar ou imitar o que ouviram. 
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1.2 – Contribuições da música para o desenvolvimento global da 

criança. 

       Segundo Bréscia (2003), a música é uma linguagem universal, tendo 

participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme 

dados antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas em rituais, como: 

nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade. Com o 

desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada em 

louvor a líderes, como a executada nas procissões reais do antigo Egito e na 

Suméria.  

        Na Grécia Clássica o ensino da música era obrigatório, e há indícios de que 

já havia orquestras naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego da 

Antigüidade, ensinava como determinados acordes musicais e certas melodias 

criavam reações definidas no organismo humano. “Pitágoras demonstrou que a 

seqüência correta de sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar 

padrões de comportamento e acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 

2003).  

        Atualmente existem diversas definições para música. Mas, de um modo 

geral, ela é considerada ciência e arte, na medida em que as relações entre os 

elementos musicais são relações matemáticas e físicas; a arte manifesta-se pela 

escolha dos arranjos e combinações. Houaiss apud Bréscia (2003, p. 25) 

conceitua a música como “[...] combinação harmoniosa e expressiva de sons e 

como a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme 

a época, a civilização etc”.  

       A micromania contaminou músicos profissionais e amadores, interessados em 

usufruir dos atuais recursos tecnológicos aplicados à música. Graças a programas 

de computador, é possível obter noções de teoria  musical, compor, fazer arranjos, 
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mixagem, editar partituras, gravar CD, trocar informações... tudo isso sem sair de 

casa ou utilizando um pequeno espaço. 

 

        De fato, um usuário de micro, que tem um certo grau de musicalidade 

intuitiva, pode utilizar-se dos aplicativos e obter bons resultados. No entanto, seu 

trabalho não será tão eficiente quanto aquele que será desenvolvido pelo músico. 

 

       Não se deve esquecer que a linguagem musical acompanha a humanidade 

desde o início da civilização. A escrita na pauta foi criada  posteriormente, para 

registrá-la e mantê-la viva de forma codificada. Alguns valorizam excessivamente 

a teoria, como se não existisse música sem ela. 

 

       A música atua no corpo e desperta emoções. Pode aumentar ou equilibrar o 

metabolismo, aumentar ou diminuir a energia muscular, acelerar a respiração ou 

diminuir sua regularidade, causar mudanças no volume de sangue, pulsação e 

pressão, interferir na receptividade sensorial, minimizar os efeitos de fadiga ou 

elevar a excitação. 

 

      Não é fácil encontrar uma só parte do corpo que não sofra influência dos sons 

musicais. A música afeta a digestão, age nas secreções e nas redes neurológicas. 

O organismo reage de acordo com a origem das vibrações e características dos 

sons. O som age diretamente sobre o organismo por que é absorvido  pelas 

células e órgãos e indiretamente por meio das emoções que interferem nos 

processos orgânicos. 

 

       Precisamos de música na Educação Infantil. As crianças precisam de música. 

E gostam. O som, o ritmo, a melodia fazem parte de sua vida. 

      É preciso que as brincadeiras musicais na Educação Infantil se constituam em 

experiências vivas, agradáveis e enriquecedoras. 
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1.3 – A música na Educação Infantil 

      No dia-a-dia das escolas infantis, a música faz parte da rotina de atividades as 

quais as crianças vivenciam. Existe a música para guardar os brinquedos, fazer 

fila, escovar os dentes e etc. Enfim, as educadoras utilizam-se deste recurso para 

facilitar o trabalho com as crianças e neste ato de brincar com as canções 

aprende-se regras básicas da vida cotidiana.  

      Teca Alencar de Brito (2004), comenta que o processo musical ainda continua 

lento nas escolas, que a linguagem musical centra-se nas datas comemorativas e 

no convívio da rotina e não em atividades de experimentar, improvisar, conhecer 

esse universo de sons, para contribuir com a aprendizagem das crianças. 

      No entanto, comenta que muitos estudos estão sendo realizados e assim, 

estes vem contribuindo para que os professores possam orientar-se nas ações 

musicais para com seus alunos. Segundo, Deheinzelin (1996), “a música é das 

artes a primeira, tanto na cronologia da história humana, como na importância 

fundamental do lugar que ocupa em nossas vidas.” (p.127)  

      A música é importante na vida de todos, pois ela expressa sentimentos, 

vontades, culturas... Ela pode se transformar num ótimo objeto de ensino-

aprendizagem, pois as crianças da Educação Infantil conseguem se expressar 

com facilidade através da música, que é tida como a primeira manifestação 

artística vivenciada pelo homem.  

       Como nos diz Brito (2004), “é difícil encontrar alguém que não se relacione 

com a música de um modo ou de outro: escutando, cantando, dançando, tocando 

um instrumento, em diferentes momentos e por diversas razões”. (p.31)  

       O compositor e pesquisador francês François Delande, apontado no livro de 

Teca Alencar de Brito (2004) relacionou as formas de atividade lúdica infantil 

propostas por Jean Piaget. Segundo o autor, as três dimensões presentes na 

música seriam: 

• Jogo sensório-motor - vinculado à exploração do som e do gesto; 
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• Jogo simbólico - vinculado ao valor expressivo e à significação mesma do 

discurso musical; 

• Jogo com regras – vinculado à organização e à estruturação da linguagem 

musical.(DELANDE, (1984) apud BRITO, 2004, p.31) 

        Sendo assim, partindo desta análise a música é jogo, e de fato é só pararmos 

para analisar cada repertório que ouvimos, fazer a reflexão e partir para a 

realização de atividades com a criança. 

        Os acalantos, as rodas cantadas, os brincos e parlendas, são cantigas e 

brincadeiras que dão ao professor a oportunidade de observar e analisar como as 

crianças ouvem, percebem, se relacionam com materiais sonoros, com a 

linguagem, com o silêncio, o ritmo e outros elementos. O educador deve incentivar 

a participação de todas as crianças nestes momentos lúdicos, possibilitando a 

apreciação do brincar e aprender com a arte da música. 
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CAPÍTULO II 

DISCUTIR CONCEITOS GERAIS SOBRE A 

PSICOMOTRICIDADE. 

 

 

 

     A Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem por 

meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, 

bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os 

objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o 

corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. (S.B.P.1999).  

 

      Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de 

movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo 

sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua 

socialização ( ALMEIDA, 2008). 

 

2.1 – Psicomotricidade e Desenvolvimento Infantil 

 

      A partir das informações acima é possível entender que a Psicomotricidade 

envolve toda a ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e 

permitem sua relação com os demais. È a integração psiquismo-motricidade. 

 

      De uma maneira estática, a motricidade pode ser definida como resultado da 

ação do sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta à estimulação 

sensorial. Enquanto que o psiquismo poderia ser considerado como o conjunto de 

sensações, percepções, imagens, pensamentos, afeto, etc. 
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      A mobilidade deve ser compreendida em sua evolução, a partir dos 

movimentos reflexos e incoordenados, até os movimentos coordenados que têm 

finalidade e gestos, de valor simbólico. 

 

      A função psicomotora, no entanto, não pode ser estudada senão como uma 

unidade onde se integram a incitação, a preparação, a organização temporal, a 

memória, a motivação, a atenção etc. 

 

      Cada elemento da motricidade deve ser considerado no conjunto e na história 

que lhe dá significação. Por isso mesmo, a psicomotricidade deve ser 

compreendida em sua integridade, partindo de fenômenos que envolvem o desejar 

e o querer. 

 

      O mundo psicomotor surge também na escola. Por exemplo, o material “corda” 

libera várias expressões no contato dual, surgindo o afeto e o prazer. 

Na sala de aula, o aluno busca um espaço para o seu corpo, vivendo 

intensamente cada momento. Se inibido de imediato haverá bloqueio psicomtor, 

levando ao isolamento, ele passa a se tornar “observador do mundo”. 

 

 

2.2 – Desenvolvimento Psicomotor da criança 

 

       O desenvolvimento é contínuo. A criança desenvolve-se de maneira contínua 

desde os primeiros dias de vida. Crescimento em altura e peso, desenvolvimento 

intelectual e afetivo dependem de influências comuns. 

 

      Cada criança é única. As fases do desenvolvimento são comuns a todas as 

crianças; mas as mobilidades físicas, as diferentes maneiras de ser, o meio e o 

ambiente familiar mostram que crianças com idades iguais podem comportar-se 

de maneiras diferentes.  
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       As fases do desenvolvimento psicomotor não devem ser consideradas apenas 

segundo um quadro de maturação neurológica, mas como resultado de um 

processo reacional e relacional complexo. Com isso queremos dizer que, ao 

enfocarmos o desenvolvimento psicomotor, levamos em conta as reações do ser 

no ambiente que o cerca e as relações com os demais. 

      

 A organização da motricidade passa pelas seguintes fases: 

 

      1ª fase: 

      O ser nasce com as condições anátomo-fisisiógicas dos reflexos, mas para 

que estes se manifestem é indispensável que o meio atue, sob a sua forma de 

estímulos, que irão quebrar o equilíbrio da organização, provocando a reação 

reflexa. O reflexo constitui-se em uma modaliadde assimiladora, que se acomoda 

ao meio, quando se põe em funcionamento. 

 

      Esta fase caracteriza-se pelas seguintes conquistas: 

      a) Organização da estrutura motora 

      b) Organização do tônus de fundo 

      c) Organização da propriocepção 

      d) Desaparecimento das reações primitivas 

 

       2ª fase: Organização do plano motor. 

       Durante esta fase há o aperfeiçoamento espaço-temporal das reações. 

Evoluem paralelamente as possibilidades de conhecimento e das relações sociais. 

 

       3ª fase: Automatização do adquirido. 

       Através da ação do sujeito as aquisições motoras vão sendo automatizadas. 

 

      4ª fase: Aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas habilidades motoras. 
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      A idade de cinco a sete anos apresenta uma etapa de transição no 

desenvolvimento. A criança passa do estágio global e sincrético para o de 

diferenciação e análise. 

 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 

      Importância da Psicomotricidade na evolução da criança 

      Influência da Psicomotricidade na estruturação dos processos intelectivos da 

criança 

(Dados retirados do artigo escrito por 

Maria Goretti L. B. Bensusan e Maria Teresa V. Miranda) 

 

       A criança nasce, somente, com se equipamento anátomo-fisiológico. Os 

movimentos desordenados, não há intencionalidade, são apenas movimentos 

reflexos. O sistema tônico, está desenvolvido, tanto no plano sensitivo quanto no 

motor. 

       A mãe ou quem cuida da criança tem uma importância fundamental no 

desenvolvimento da sua noção corporal. 

 

       Somente a partir dos três meses, a criança a estabelecer ligações entre os 

seus desejos e o meio externo e por meio do movimento do seu próprio corpo. 

Descobre, com isso, o prazer de brincar com os seus pés, mãos e, logo, com 

outros segmentos, progressivamente num domínio corporal. 

 

        A maturação dos seus órgãos dos sentidos vai se acelerando, sob a 

influência de numerosos estímulos externos, o que vai aumentar ainda mais as 

suas experiências motoras. A parti dos cinco meses, com o desaparecimento do 

“grasping reflex”, da aquisição da ritmicidade e da visão muscular fina, aparecem 

as primeiras preensões voluntárias que juntamente com a coordenação da visão 

acarretam um controle sobre os objetos e, mais tarde, a tomada intencional dos 

objetos que estão à sua volta. 

 



 22

      Aos seis meses, ocorre uma descentralização geral através da função 

sensório-motora e da coordenação das ações e dos espaços. 

 

       As coordenações viso-tátil-cinestésicas desenvolvem-se na presença dos 

objetos, adquirindo um “espaço prático”. Aos nove meses, ela começa a 

diferenciação do sujeito-objeto. Suas mãos é que manipulam os objetos, 

construindo, com isso, um “espaço objetivo e operativo”, através da tomada de 

consciência de seus limites corporais e das diferentes posições que os objetos 

ocupam. A criança diferencia o mundo exterior do seu mundo interior.  

 

        Mas é somente aos dois anos que ocorrem as primeiras manifestações 

simbólicas. É pelas experiências vividas do movimento global que a criança vai 

delimitar o seu próprio corpo do mundo dos objetos, estabelecendo o primeiro 

esboço do seu esquema corporal e a descoberta de um mundo exterior. 

 

        O controle da verticalidade vai lhe permitir ver o mundo de outra maneira, não 

mais tão dependente do outro, passando de um “espaço bucal” para um “espaço 

próximo”, onde haverá uma maior liberdade de manifestação. Com o domínio da 

marcha ocorre o ingresso num “espaço locomotor”, onde passará a agir através do 

seu próprio deslocamento. 

 

       Nesta fase é necessário tocar, manusear, subir, descer, entrar, sair, ou seja, 

vivenciar várias experiências para que ela possa aprender as formas, as 

dimensões, as direções, orientações, superfícies, volumes e, com isso, melhor 

ajustar-se às situações completas. 

 

      A imagem visual do seu próprio corpo ainda é muito incompleta, tendo apenas 

uma visão parcelada de suas mãos e membros inferiores. É somente através do 

espelho que ela pode se ver e completar o seu esquema geral do corpo, não mais 

fragmentado, para a compreensão de seu corpo como um todo organizado. 
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       Antes mesmo da linguagem verbal, a comunicação se dá com o outro, por 

intermédio do corpo, estabelecendo um diálogo corporal com a “mãe”. Esta 

identificação prossegue até a aquisição da linguagem, onde a criança imita seus 

pais, reproduzindo seu modo de falar e suas entonações. A partir dos dois anos e 

meio a imitação diferenciada passa a ser possível, enriquecendo sua bagagem 

gestual, afinando também com isso seu controle tônico. 

 

      O desenvolvimento corporal amplia o envolvimento e o conhecimento do real, 

enriquecendo ainda mais a criança e evolui sua linguagem. 

 

      Aos três anos é a idade do não, do eu, do meu, da auto-afirmação. Vai 

descobrir o outro diante dela e começa a compor seu “eu social”. 

 

      Aos cinco anos algumas partes do corpo não estão com maturação completa, 

o que acarreta inúmeras sincinesias. 

 

      Aos seis anos, sua “imagem corporal” e uma “imagem postural” é estática. 

Sendo esta fase operatória, ela é capaz de adotar uma atitude sem pensar nos 

detalhes da execução.  

  

  

2.3 – A Psicomotricidade no processo de aprendizagem.  

 

      O movimento influência a maturação do Sistema Nervoso da criança que é, no 

seu acabamento e formação individual, função das relações e correlações entre a 

ação e a sua representação. 

 

      A Psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades que 

desenvolve a motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao domínio do 

seu próprio corpo. 
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      Por isso dizemos que a mesma é um fator essencial e indispensável ao 

desenvolvimento global e uniforme da criança. A Estrutura da Educação 

Psicomotora é a base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem 

da criança. O desenvolvimento evolui do geral para o específico; quando uma 

criança apresenta dificuldades de aprendizagem, o fundo do problema, em geral, 

está no nível das bases de desenvolvimento psicomotor. 

 

      Durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da 

Psicomotricidade são utilizados com freqüência. O desenvolvimento do Esquema 

Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal e Pré-Escrita 

são fundamentais na aprendizagem; um problema em um destes elementos irá 

prejudicar uma boa aprendizagem. 

 

      A criança, cujo desenvolvimento Psicomotor é mal constituído, poderá 

apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de 

letras (Ex.: b/d), na ordenação de sílabas, na abstração (matemática), na análise 

gramatical, entre outras.  
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CAPÍTULO III   

 

REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO. 

 

       A Educação Infantil não  se restringe apenas para a preparação para o Ensino 

Fundamental, ela deve favorecer a construção do desenvolvimento moral, deve 

respeitar a curiosidade da criança, levando-a  à refletir sobre as perguntas que faz. 

A Educação Infantil precisa visar o desenvolvimento da criança em todas as suas 

dimensões: física, socioeconômica, intelectual e afetiva; ela não pode estar 

comprometida através dos seus propósitos e objetivos, com a situação de sucesso 

ou insucesso escolar de seus alunos em outros níveis de seu processo se 

escolarização(ASSIS,1999). 

  

      Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Artigo 29: 

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 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”. 

  

       Segundo Wallon, a Educação Infantil ideal, atende as necessidades da 

criança nos planos afetivo, cognitivo e motor e, promove o seu desenvolvimento 

em todas esses níveis.  A Educação Infantil é  um meio para uma meta maior do 

desenvolvimento da pessoa, afinal, a inteligência tem status de parte no 

constituído  pela pessoa.  A dimensão estética da realidade é valorizada e a 

expressividade do sujeito ocupa lugar de destaque.  

  

       A escola deve favorecer o movimento de exteriorização do eu , o que pode 

ser propiciado por atividades no campo da arte, campo esse que favorece a 

expressão de estados e vivências subjetivas. Visando a auto construção do sujeito 
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a escola deve estimular o duplo movimento(expulsão e incorporação), o que 

implica oferecer oportunidades de aquisição e expressão, nas quais se alterne a 

predominância das dimensões objetiva e subjetiva. Em termos curriculares essa 

busca reflete na integração entre arte e ciência (GALVÃO,1995). 

  

        No meio físico e social a atividade infantil encontra as alternativas de sua 

realização, o saber escolar não pode se isolar desse meio, mas, sim, nutrir-se das 

possibilidades que ele oferece. O grupo (que faz parte do meio) se insinua quando 

a criança começa a perceber a diferenciação entre si  mesma  e as pessoas do 

seu meio, no momento em que simbiose afetiva e sincretismo subjetivo começam 

a diminuir (por volta dos três anos de idade). 

  

        No período entre 3 e 5 anos de idade, que Wallon chama de "período 

maternal", será preparada a emancipação futura da criança. A educação deve 

atender simultaneamente á formação do indivíduo e da sociedade. A pedagogia 

walloniana propunha o atendimento simultâneo das aptidões individuais e das 

necessidades sociais baseado nas idéias de que o aproveitamento mais adequado 

das competências de cada um se dá em benefício do indivíduo e da sociedade, 

assim como a melhor  distribuição das tarefas sociais serve ao interesse coletivo e 

a realização individual (MAHONEY e  ALMEIDA, 2004). 

  

      De acordo com o Referencial Curricular  para Educação Infantil, ela deve 

primar pela qualidade das interações, considerar as diversidades culturais, sociais 

e ambientais para que a criança possa construir uma identidade autônoma e 

desenvolver todas as habilidades para uma vida social. È exatamente na 

Educação Infantil que as crianças iniciam seu processo de (des)(re)construção de 

conhecimentos. 

 

   O PNE completa esta discussão afirmando que a Educação Infantil: 

 “é a primeira etapa da Educação Básica. Ela estabelece as bases da 

personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização. As 
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primeiras experiências da vida são as  que marcam mais profundamente a 

pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar ao longo da vida, as atitudes de 

autoconfiança, de cooperação, solidariedade, responsabilidade (PNE, p.46)” 

  

       Por essa razão descuidar da infância significa desperdiçar um imenso 

potencial humano já que é nessa época que a inteligência se forma.  

  

      A Educação Infantil de qualidade pode refletir de forma positiva no 

desempenho das crianças nas séries iniciais do Ensino Fundamental nas escolas 

públicas. O alto índice de repetência nessas séries tem como um dos principais 

motivos o fato de que muitas dessas crianças não são preparadas para ler e 

escrever, ou seja, não têm contato com materiais que auxiliarão no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Essa necessidade poderia ser suprida pela 

Educação Infantil de qualidade que, dentre muitos outros benefícios, favorece a 

alfabetização(LUCON, 2007). 

  

       A Educação Infantil abrange os períodos denominados por Piaget como 

Sensório- motor(0 a 2 anos) e Pré-operatório(2 a 7 anos). No estágio sensório-

motor, a criança constrói  esquemas de ação. Ainda não há pensamento lógico, 

representação nem linguagem, é por meio dos sentidos que ela conhece o mundo 

(PIAGET, 1987). Nesse sentido, a Educação Infantil entra como uma grande ajuda 

para o desenvolvimento cognitivo nessa fase. Através das brincadeiras, dos jogos 

das músicas e das atividades manuais e que envolvem o movimento. Movimento e 

atividade intelectual têm uma relação de reciprocidade (WALLON apud GALVÃO, 

1995). 

  

      No estágio pré-operatório a criança desenvolve esquemas de representação, 

ou seja, constrói as representações  que levará para o resto da sua vida: escola, 

família, sociedade etc. A linguagem também se desenvolve nessa fase. A 

Educação Infantil que visa o desenvolvimento integral da criança, vai promover 

uma melhor interiorização dessas representações., possibilitando ao aluno uma 
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visão de mundo mais ampla, uma melhor qualidade de interações com o outro e 

com o mundo físico. O que estimulará o desenvolvimento da linguagem e a 

qualidade das trocas simbólicas. 

  

 

3.1 Desenvolvimento da Percepção Musical 

 

      Quando se fala em desenvolvimento de percepções, é importante que o 

professor saiba que estas atividades não têm como objetivo desenvolver 

excelência, mais sim talentos. É um trabalho sobretudo de estimulação e, como 

tal, busca-se, a partir dele, criar uma referência no universo infantil para as 

questões que envolvem a musicalização ou a vocalização. 

 

      Estes trabalhos com as percepções musicais podem ser desenvolvidos a fim 

de que a criança apure a audição para o reconhecimento e a prática da fala, mas 

também para criar uma audição seletiva para a musicalização que envolve cada 

ambiente, seja ele educacional ou não. 

 

      Desta forma, todo tipo de trabalho que envolve a sonorização é bem vindo a 

escola. Cantiga de roda, brincadeiras de trava-línguas, músicas das mais diversas 

origens e orientações, poesias e reproduções sonoras são algumas das infinitas 

atividades que podem ser desenvolvidas no espaço escolar. 

 

      Uma das maiores preocupações mundiais hoje é o modo como as crianças 

têm acesso aos conhecimentos e, portanto, às variadas formas de estruturação do 

saber. Teóricos, pais e profissionais das mais diversas áreas, buscando aprimorar 

e desenvolver um modelo capaz de cotejar um desenvolvimento amplo; na visão 

de alguns holísticos, que dê conta de uma gama muito maior de habilidades, 

chegam facilmente a uma das respostas: a música está sim nesta base sobre a 

qual desenvolverá as competências nos indivíduos. A escola, por sua vez, tem 
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total condições de fomentar este trabalho, visto que para tal não há necessidade 

de grandes investimentos físicos, mas sobretudo intelectual. 

 

       O trabalho com a música podem ser desenvolvidos com o auxílio de materiais 

absolutamente fáceis, economicamente baratos e pedagogicamente corretos. A 

música será mais um meio pelo qual atingiremos o pleno desenvolvimento dos 

indivíduos, dos atores escolares, nesta fase da vida. A apuração do ouvido, o 

conhecimento a que se submete a criança e as novas estruturas desencadeadas a 

partir de então formam um invejável leque de possibilidades que, por sua vez, 

possibilitará novas e outras estruturações ou (re)estruturação dos conhecimentos 

desenvolvidos. 

 

        É difícil alguém que não se relacione com música, de um ou de outro modo: 

ouvindo, cantando, dançando ou tocando um instrumento. Cada um tem uma 

forma de relacionamento com ela. Chegamos, às vezes, a pensar que exista algo 

inato nesta nossa predileção humana pelos sons. O fato de sermos educados 

ouvindo um e outro som, o fato de observarmos na cultura brasileira uma enorme 

quantidade de variedades tão ricas, faz-nos elementos carentes cada vez mais de 

tais manifestações artísticas. Assim, nosso corpo não só está necessitado desse 

trabalho como também nossas atividades cotidianas. É aí que entra o trabalho de 

estimulação, de convivência e de percepção, bem ao gosto da psicomotricidade. 

 

      Como linguagem artística, a música, além de ser uma área de conhecimento, 

é um agente capaz de atingir o ser humano profundamente, nele provocando 

profundas mudanças, reações, que se manifestam em seu próprio ser, envolvendo 

corpo, sentimentos, mente e espírito. O prazer que se tem pela música é o que 

chamamos de qualidade estética, isto é, a capacidade de conhecer, fruir, 

sensibilizar, imaginar e fazer arte. Numa sociedade que se pauta, em grande 

parte, pelo uso indiscriminado da tecnologia, pela espoliação do meio ambiente e 

pela busca prioritária do lucro, é importante despertar o indivíduo para outros 

valores, humanos, ecológicos e artísticos. (PIRES, Maria Cristina Fonseca). 
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     Se hoje usamos músicas para adormecer, para despertar, para dançar, para 

chorar, para relaxar, para orar e para uma série de outras atividades que 

realizamos diariamente, porque não poderemos usá-la para o desenvolvimento 

das expressões corporais as quais deveremos trabalhar com as crianças? 

 

       Há muitas formas de sons espalhadas pela escola, pelas famílias, pelo dia-a-

dia da criança. É importante que o professor também resgate o reconhecimento 

delas e a percepção para as coisas maiores. Os sons mais intensos e mais 

sensíveis podem ser facilitados enquanto reconhecimento. Mesmo que a criança 

não venha a gostar deste ou daquele som, é importante que ela tenha contato 

com a multiplicidade deles, pois somente assim estaremos garantindo que ela 

tenha opções para a sua escolha ser mais verdadeira. 

 

 

3.2 Tipos de músicas que podem ser trabalhadas na escola. 

 

• Músicas folclóricas 

• Sons bucais 

• Sons da natureza (vento, chuva, trovão, raio e mar) 

• Risadas 

• Choro 

• Sons de pássaros 

• Sons DE objetos variados 

• Sons produzidos por instrumentos fabricados para tal 

 

 

3.3 Instrumentos que podem ser construídos com sucatas 

 

• Assobios (com pedaços de madeira oca, com pedaços de canudinhos de 

refrigerantes, com tampinhas de canetas, com garrafas plásticas) 
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• Apitos (com papel de bala) 

• Chocalhos (com garrafas plásticas, com lata de leite em pó e com latas de 

refrigerantes) 

• Pandeiros (com latas de goiabada e tampinhas de refrigerantes, com 

embalagens de queijo e tampinhas de refrigerante) 

• Pratos (com tampas de panelas, com tampas de latas de tintas e com latas 

de goiabada) 

• Reco-recos (pedaços de madeira e uma colher, com pedaços de bambu e 

um pedaço de madeira roliço de 30cm) 

• Bumbos (com latas de tintas) 

• Tambores (com embalagens de papelão usadas para acomodar tintas 

especiais ou colas especiais) 

• Pau de chuva (com pedaços de bambu, com rolo que se usa para organizar 

tecidos em lojas e com pedaços de cano de plástico) 

• Artigos para percussão (bolas de gude, pedaços de madeira, copos e 

quaisquer outros elementos que produzam sons) 

 

 

3.4 Atividades que podem ser desenvolvidas a partir da música 

 

• Atividade para reconhecer sons (pode ser realizado em sala de aula se 

o profissional puder dispor de uma quantidade de sons diferenciados, 

mas pode ser também realizado externamente, aí quem ganha é o aluno 

que pode sair da escola para ouvir um concerto, por exemplo, assistir a 

uma apresentação na praça da cidade e até mesmo receber na escola, 

uma dessas apresentações didáticas). 

 

• Atividades para definir sons (um convidado que tenha formação e 

repertório para tal seria o melhor, mas na falta dele o profissional da 

educação, com um pouco de primor aliado à sua competência, pode 
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perfeitamente dar conta de tudo. Recolha entre os alunos materiais que 

eles possam ter, e sempre terão alguns, e junte aos seus). 

 

 

• Atividades para harmonizar sons (depois de ter construído alguns 

instrumentos com os alunos, já se utilizando as atividades para 

desenvolvimento da coordenação motora, você pode partir para o 

terreno da organização. Um pouco de bom senso será capaz de levar os 

alunos às percepções necessárias: ritmo, harmonia, timbre e 

composição). 

 

• Atividades para criar sons coletivos (neste momento, é importante o uso 

de uma série de instrumentos. Aqui é importante lembrar que há uma 

possibilidade muito além do trabalho com som, é a implantação da 

noção de trabalho em grupo ou em conjunto). 

 

 

• Atividades para explorar sons do próprio corpo (usando pés, mãos, 

estalando dedos, batendo dedo no peito, palmas, separadamente ou em 

conjunto). 

• Atividades para movimentar-se a partir de sons (a música não deve ser 

usada somente para fazer relaxamento, ela tem outras utilidades 

nobres).     

 

 

 

 

 

 

 



 33

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

      Evidencio-se através deste estudo que as diversas áreas do conhecimento 

podem ser estimuladas com a prática da musicalização. De acordo com esta 

perspectiva, a música é concebida como um universo que conjuga expressão de 

sentimentos, idéias, valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo 

mesmo e com o meio em que vive. 

 

      Ao entender diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, 

social, emocional e espiritual, a música pode ser considerada um agente facilitador 

do processo educacional. 

 

      Portanto faz-se necessária a sensibilização dos educadores para despertar a 

conscientização quanto as possibilidades da música para favorecer o bem-estar e 

o crescimento das potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente ao corpo, 

à mente e às emoções.  
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