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RESUMO  

 
A música tem grande influência no nosso cotidiano e está presente a todo momento. 

Sabendo que grande parte das pessoas escutam música em qualquer hora do seu 

dia, para se distrair ou até mesmo relaxar, pretendo analisar o desenvolvimento e qual 

será o rendimento com a música. A investigação foi realizada no Colégio Interativa 

com alunos do 7° e 8° ano escolar. Nessa pesquisa será analisado se a música pode 

trazer benefícios ou malefícios para os estudos. Geralmente os alunos se 

desconcentram bastante com os estudos e atividades de sala, na maioria das vezes 

cansados e os estudos acabam se tornando uma prática ruim para as crianças e 

adolescentes de hoje em dia. Partindo desse ponto, estou trabalhando para tornar a 

música na aprendizagem um benefício na concentração e torná-la uma forma 

prazerosa de se estudar.  
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INTRODUÇÃO 
 
A música é uma linguagem universal, que existe nos humanos desde os tempos 

antigos. De acordo com Bréscia, "Na Grécia antiga, a música estava em toda parte. Atuação 

coletiva em festas religiosas e festas de blasfêmia”. Hoje, a música continua a existir em 

nosso ambiente de muitas maneiras, até mesmo diariamente. Ela é usada para mudar 

nossos pensamentos, sentimentos, sendo assim criando ações como se descontrair, se 

animar ou até deixar as pessoas tristes devido às suas reflexões. 

O poder da música é tão forte que pode relaxar o nosso corpo, nossa mente, pode 

mudar os batimentos cardíacos e até mudar nosso cotidiano. 

A música pode ajudar também na memória de uma pessoa com Alzheimer, e na forma de 

cantar das pessoas com gagueira. 

De acordo com o Blog do EAD UCS (2020), como já mencionado, a música pode 

ajudar nos estudos. Isso porque ela promove a concentração, estimula a memória e ainda 

contribui com o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Além disso, a música tem o 

poder de transformar uma tarefa cansativa e repetitiva em uma atividade muito mais 

agradável. 

 De acordo com o Buchanan quando uma criança mais nova escuta música seu foco 

é ritmos, movimento, batidas e as proporções fazem isso fortalecer o seu cérebro. O 

desenvolvimento infantil também pode ser influenciado, a partir de 5 meses de gravidez o 

bebê consegue ouvir os primeiros estímulos sonoros.  

  Temos também a musicoterapia baseada em música no tratamento de problemas 

somáticos, psíquicos ou psicossomáticos.   

A música afeta também o nosso comportamento dentro da sala de aula, e dessa maneira 

determinada música pode causar mudança no raciocínio do aluno na aula fazendo uma 

atividade ou prova. 

Sabendo das vantagens e desvantagens de ouvir música ao realizar alguma atividade 

do colégio, foi pensado em investigar as influências das músicas na hora do estudo 

variando as músicas, como: música preferida do aluno, música agitada, música para 

relaxar, som de água, trilha sonora, etc. Ainda no contexto escolar, o grupo estudado serão 



 

turmas do ensino Fundamental II, para aplicar questionários e avaliar fazendo gráficos 

numéricos e observações.  

  Este trabalho apresenta-se organizado em capítulos: o primeiro fala sobre a música e 

educação infantil, onde apresenta alguns tópicos que tratam dos aspectos conceituais 

sobre a música, a educação infantil e a aprendizagem da educação infantil. 

  O segundo capítulo aborda a aprendizagem da criança por meio da música, e traz 

ainda a influência da música no desenvolvimento da criança. 

REVISÃO DE LITERATURA  
 

Conceitos básicos sobre música  

A música é uma área do conhecimento que através do indivíduo pode se 

expressar e é uma forma de comunicação.  A música pode ser interpretada, entendida 

e definida de vários sentidos, sendo trabalhada das mais diversas formas, sempre 

acompanhando a época e a cultura de cada povo. 

Quando se fala tudo aquilo que acompanha o som, não se estar 

necessariamente falando sobre música, mas a passagem daquilo que era sonoro ao 

musical, que sempre acontece através do relacionamento entre os sons e o silêncio. 

Podendo levar em conta que a música pode exercer grande influência da 

música em cada ato que o ser humano possa vir executar, seja em momentos de 

alegria, de raiva ou até mesmo de dor. A música se tornou uma linguagem universal, 

onde cada povo tem sua própria forma de cantar, tocar e organizar seus sons, ela se 

tornou indispensável na vida de qualquer pessoa, possuindo formas próprias que as 

torna de fácil identificação.  

A música faz parte da história do ser humano e está presente em todos os 

instantes da vida, seja ao dançar, ao homenagear parentes que morreram, em festas, 

nos rituais religiosos e em outras ocasiões. Ela é utilizada e executada por todos 

desde os seus primeiros anos de vida. 

  A música deve ser contemplada pela escola porque é uma linguagem própria 

do homem e não apenas do músico. 



 

  A partir do momento em que as crianças entram em contato com a música, 

seus conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o 

aumento de sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de uma forma 

muito prazerosa. 

 
 

A aprendizagem da criança por meio da música 
 

A música é um elemento que facilita a primeira etapa no sistema educativo, 

através dela a criança a se expressar de outra maneira, sendo uma das áreas do 

conhecimento mais importante a ser estudada no seu desenvolvimento da criança, 

possibilitando a sua sensibilidade, beneficiando o processo de adquirir da leitura e da 

escrita, auxiliando na capacidade de memorização e raciocínio. 

Autores afirmam que, “Quando a criança ouve uma música, aprende uma canção ou 

participa de brincadeiras, recebe estímulos que a despertam para o gosto musical, 

sendo introduzido no seu processo de formação”.  É que o ser humano é de fato um 

dissimulador e multiplicador da música pelo mundo, e com as crianças isso não é 

diferente, elas se envolvem de uma forma contagiante e divertida nas atividades que 

ajudam em diversos tipos de som. 

  Com a música, a criança vai aprendendo a se desenvolver de uma forma 

espontânea, e isso vai favorecendo cada dia mais a sua relação com as demais 

crianças. A música vem se tornando cada vez mais, um importante instrumento que 

auxilia nas atividades desenvolvidas pelas crianças, elas estão sempre em constante 

interação com tudo aquilo que interagem, para que assim possam construir e 

organizar todo o conhecimento que é repassado através das experiências vividas com 

os demais colegas da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 

  A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que 

desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável 

de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial 

em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Sabendo que a maioria da população 

escuta música em qualquer momento do dia para pensar ou até mesmo se distrair, será 

que a música pode interferir nos alunos realizando as atividades propostas em sala pelo 

professor ou até mesmo em provas?  

 

 OBJETIVO 

 

Evidenciar as contribuições da música como ensinamento educacional e para 

facilitar o desenvolvimento prático dos alunos do ensino fundamental nas atividades 

em sala.  

  Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da música na 

aprendizagem; apresentar sugestões de atividades para as crianças utilizando 

adequadamente músicas como instrumento que ajuda na prática didática;  

Analisar as contribuições da música para o desenvolvimento do aluno como 

pessoa, estudante e emocional. 

 
METODOLOGIA  

 

  O questionário foi preparado com 10 questões de alternativas referentes às 

concepções teóricas da música na educação que ajudam na prática na hora da 

realização das atividades propostas  

  Participaram dessa pesquisa alunos do 7° e 8° ano do ensino fundamental do 

Colégio Interativa Londrina, entre 12 e 13 anos. 

Quanto ao questionário, a primeira pergunta “Qual estilo de música você mais gosta? 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho ainda está em desenvolvimento. Pode-se considerar que a música 

é importante e faz diferença na concentração e no desenvolvimento de propostas ao 

ser realizadas com sons, mostram as pesquisas.  
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