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Resumo  

 

 Esta pesquisa em andamento pretende mostrar como a utilização da música na Educação Física auxilia 

na aprendizagem do (a) aluno (a), além de, contextualizar que a musicalidade tem influência direta na 

aprendizagem da criança em seu desenvolvimento motriz, intelectual e sócio afetivo. Esse estudo parte 

da problemática de querer investigar como os (as) alunos (as) se comportam de forma emocional e 

motivacional durante as atividades pedagógicas com e sem a presença de música na educação física 

escolar. Aborda-se também a inteligência musical, proposta por Howard Gardner (1995), como uma das 

múltiplas inteligências e a capacidade que a música tem de influenciar o corpo da criança de forma 

integral, facilitando a integração e inclusão social. Assim, a musicalidade tem papel predominante no 

desenvolvimento do sujeito, por isso, a persistência do (a) docente em educação física valorizar e 

explorar o lado sócio afetivo por meio de músicas que despertem a sensibilidade e os sentimentos dos 

(as) discentes. Dentro deste contexto, cita-se que as crianças com a aplicação adequada em aulas podem 

desenvolver além do aspecto motor, grande evolução em sua parte cognitiva. Dessa forma, ao analisar 

crianças que ainda estão em processo de aprendizagem linguística, o ouvir ajuda associar, o que 

facilitaria em sua construção vocabular. Pois, ao observar essa faixa etária e levar para o aspecto motor, 

existem crianças com pouco repertório de movimentos sendo a música um fator que auxilia nesse 

desenvolvimento, associando a musicalidade com gestos que a criança já realiza. Fomenta-se assim, que 

a musicalização no desenvolvimento de inteligência do ser, apresentado por Howard Gardner (1995) na 

teoria das inteligências múltiplas pontua motivos pelos quais a música deve estar inclusa no currículo 

escolar. Deste modo, é necessário traçar uma metodologia pautada na revisão bibliográfica, baseada em 

Severino (2002), para analisar as temáticas: Música; Inteligências Múltiplas; Educação Infantil, 

Educação Física; e Escola. Essa pesquisa baseia-se na aplicação de aulas em turmas de educação infantil, 

com intuito de comprovar o benefício da musicalização na aprendizagem, levando em conta 

considerações de autores (as) que defendem aspectos positivos desta intervenção. Portanto, essa 

pesquisa tem como princípio aplicar estímulos sonoros nas aulas de educação física e natação da escola 

duas vezes por semana para a educação infantil, com idade entre 4 e 5 anos; investigando a 

musicalização em diferentes ambientes, aquático, quadra e a sala de aula. Enfim, espera-se que essa seja 

uma discussão inicial sobre as contribuições da música na escola e na experiência humana. 
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