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RESUMO – Esse artigo tem o objetivo de apresentar as reflexões proporcionadas pela efetivação de 
uma Oficina Pedagógica desenvolvida por uma professora da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. A Oficina Musicalização Pedagógica, parte do Projeto de Extensão intitulado: Oficinas 
Pedagógicas: estratégias metodológicas dinamizadoras para o trabalho docente tem sido realizada 
com professores da rede municipal de ensino e acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia. 
Essa Oficina, intitulada Musicalização Pedagógica, tem o intuito de contribuir com a formação de 
professores, favorecendo a utilização da musicalização, como uma linguagem lúdica, para o ensino 
de conteúdos curriculares na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A organização 
da Oficina oportuniza aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia, a participação efetiva 
na condução das estratégias metodológicas, aproximando-os do exercício da docência. O referido 
projeto de extensão, registrado na PROEX UEPG está em andamento desde janeiro de 2012 e por 
sua ação extensionista contribui com a formação dos acadêmicos do curso de Pedagogia e 
professores em exercício. É possível constatar, pelo discurso e avaliação dos acadêmicos e 
professores participantes da Oficina Musicalização Pedagógica que as ações desenvolvidas 
favorecem a postura lúdica do professor e contribuem com o desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos. A partir das reflexões que a Oficina oportunizou, entende-se que a musicalização e a 
ludicidade são ferramentas importantes no trabalho pedagógico com crianças. 
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Introdução 
 
A Oficina Musicalização Pedagógica apresentada nesse artigo é uma das Oficinas do 

Projeto de Extensão intitulado: Oficinas Pedagógicas: estratégias metodológicas dinamizadoras para 
o trabalho docente, coordenado e supervisionado por professores da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). O Projeto é uma ação extensionista, protocolado junto à PROEX da UEPG, na linha 
de Formação de Professores e visa enriquecer a formação do acadêmico do curso de Pedagogia e a 
ação docente dos professores em exercício profissional na Educação Infantil e/ou Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental das escolas públicas e particulares do município de Ponta Grossa. 
Considerando que a diversidade pedagógica pode contribuir com o processo ensino-aprendizagem, 
as oficinas pedagógicas propõem vivências práticas inovadoras e diversificadas, refletidas e 
sistematizadas, e a estimulação do centro de interesse dos envolvidos nesse processo. Em vigor 
desde janeiro de 2012, as Oficinas Pedagógicas representam momentos privilegiados de ação e 
reflexão docente, onde o professor e os alunos em formação inicial podem adquirir/aprimorar as 
estratégias pedagógicas capazes de dinamizar o processo educativo, trocar experiências com outros 
profissionais e analisar sua ação docente. As Oficinas organizadas no Projeto são ofertadas em áreas 
como de ciências, português, música e mídias interativas. 

A Oficina de Musicalização Pedagógica, com o intuito de sensibilizar lúdica e musicalmente 
seus participantes, fazendo-os, a partir da experiência com a música, relacionar as práticas musicais 
com a aprendizagem de conteúdos curriculares na escola, foi desenvolvida ao longo de 2012, em 
quatro módulos contínuos, com duas turmas em cada módulo. A metodologia utilizada nas Oficinas 
de musicalização envolve a reflexão sobre as possibilidades que a música pode gerar no aprendizado 
escolar, através de autores como Ilari (2006), Weigel (1998), Brito (2003), Loureiro (2010) entre 
outros, e vivência de atividades práticas com a música, relacionando-as com as estratégias docentes 
de sala de aula. O público participante se constitui pelos professores atuantes na Educação Infantil da 
rede Municipal de Educação de Ponta Grossa e acadêmicos do curso de Pedagogia da UEPG, de 
forma que estes últimos conduzem as estratégias metodológicas dos módulos da Oficina. 

É possível identificar, nos depoimentos dos participantes da oficina Musicalização 
Pedagógica, que as estratégias metodológicas, lúdicas e musicais, são muito atrativas para os alunos 
e eficientes no trabalho pedagógico.  

Neste artigo, pretende-se apresentar as reflexões geradas pela efetivação dessa Oficina 
Pedagógica para a formação de professores. 
 
A Oficina Musicalização Pedagógica 

 
A oficina Musicalização Pedagógica, umas das oficinas do Projeto de Extensão Oficinas 

Pedagógicas: estratégias metodológicas dinamizadoras para o trabalho docente está em andamento 
desde janeiro de 2012, na efetivação do seu terceiro módulo. Essa oficina tem por objetivo 
proporcionar ao participante o aprimoramento de sua estratégia docente por meio da ludicidade e 
musicalização, visando contribuir com o processo formação docente e desenvolvimento e 
aprendizagem. Assim, vale dizer, que ela não pretende formar profissionais para o exercício da 
disciplina de arte ou música na escola, mas contribuir com a instrumentalização do professor para o 
ensino dos conteúdos curriculares da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

As ações da Oficina têm sido delineadas com base nos conceitos de ludicidade e 
musicalização. Dessa forma, faz-se necessária a elucidação desses conceitos antes de prosseguir 
com o relato da experiência e da reflexão gerada a partir dela. 
 Assume-se, na prática dessa Oficina Pedagógica, o conceito de ludicidade desenvolvido e 
afirmado por Luckesi (1998, p. 28) quando diz 

 
Em síntese, sou muito tentado a dizer que o que caracteriza a ludicidade é a 
“plenitude da experiência” que ela propicia a quem a pratica. A atividade lúdica é 
uma atividade onde o sujeito entrega-se a experiência sem restrições, de qualquer 
tipo, especialmente as mentais, que, usualmente, tem por base juízos pré-
concebidos sobre as coisas e práticas humanas. 

 
Com essa conceituação, Luckesi (1998) indica que as experiências que são capazes de 

envolver integralmente o ser humano, levando-os à entrega integral, sem reservas, podem ser 
consideradas lúdicas. Assim, entende-se que ludicidade não é sinônimo de brincadeiras ou jogos 
como comumente é utilizado na literatura e na prática. Aliás, por esse entendimento, afirma-se que 
nem toda brincadeira é lúdica e nem toda atividade lúdica é uma brincadeira. Ou seja, a partir da 
explicação de Luckesi (1998) pode-se afirmar que a brincadeira só é lúdica quando envolve 
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integralmente a criança, fazendo-a viver plenamente a experiência. Em que situações essa vivência 
plena é possível? Acredita-se que nas situações em que o centro de interesse ou necessidade do ser 
humano é atingido, quando a vivência gera benefícios físicos, mentais, cognitivos, afetivos ou outros. 
No caso específico da Oficina Musicalização Pedagógica, conclui-se que a musicalização pode ser 
lúdica se satisfaz esses requisitos. Mas o que é musicalização? 

Musicalização, a partir do entendimento de Oliveira (2001), significa inserir ou manter a 
criança em contato com a criação/execução de sons diversos, “portanto não podemos dizer que a 
musicalização serve para transformar as crianças em seres musicais, apenas precisamos incentivá-
las a continuar usando e criando sons” (OLIVEIRA, 2001, p. 100). Ou seja, “Musicalizar significa 
desenvolver o senso musical das crianças, sua sensibilidade, expressão, ritmo, “ouvido musical”, isso 
é, inseri-la no mundo musical, sonoro. O processo de musicalização tem como objetivo fazer com que 
a criança torne-se um ouvinte sensível de música, com um amplo universo sonoro” (OLIVEIRA, 2001, 
p.99). 

A partir dessa compreensão é possível afirmar que a musicalização precisa ser na escola, 
uma atividade lúdica, envolvendo plenamente os indivíduos que a vivenciam. Dessa forma, ela se 
torna uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Todavia, na maioria das vezes, ao ingressar no cotidiano escola, os professores sentem 
muitas dificuldades para utilizar essa ferramenta de forma pedagógica. Isso se dá pela falta de 
formação específica, pela ausência de habilidade musical ou por outros motivos. Nesse sentido, a 
Oficina Musicalização Pedagógica vem contribuir com o professor, oferecendo vivências, nas quais 
se exercitam habilidades musicais e pedagógicas, relacionando, reflexivamente, com o trabalho 
docente. 

Na sequência desse artigo, serão apresentados os depoimentos dos participantes da 
Oficina Musicalização Pedagógica e suas análises. 
 
Depoimentos dos participantes da Oficina. 

 
Para expor os depoimentos dos participantes da Oficina, serão utilizados letras e números 

ao invés dos seus nomes, a fim de garantir o anonimato de todos eles. Vale lembrar que o grupo de 
participantes é composto de acadêmicos do curso de Pedagogia e os professores da rede municipal 
de ensino. 

É possível identificar, nos depoimentos dos participantes da oficina Musicalização 
Pedagógica, que as estratégias didáticas aprimoradas pelo uso de músicas são muito atrativas para 
os alunos. Conforme a professora B1 (participante da segunda turma): “desde quando comecei a 
aplicar as dinâmicas de musicalização na minha sala percebi que os alunos não se distraem mais, 
eles participam da atividade toda e ficam pedindo pra fazer de novo”. Como esse, vários depoimentos 
levam a crer as atividades de musicalização lúdica na sala de aula tende a favorecer o processo de 
ensino e aprendizagem. 

De acordo com Jeandot (1990, p.15) a música “é uma linguagem universal, mas com muitos 
dialetos, que variam de cultura para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, organizar os 
sons e de definir as notas básicas e seus intervalos”, por isso permite que os sentimentos e 
pensamentos mais ocultos e profundos sejam exprimidos, oportunizando um sentimento de liberdade, 
necessário ao processo de escolarização. Além disso, a autora afirma que a criança que vive em um 
mundo musical desde o seu nascimento, cercado de sons, ritmos e melodias se torna mais sensível 
afetiva e sensorialmente. Esse mundo musical, que se refere a autora, pode ser traduzido nas ações 
como canções de ninar, cantigas de roda, brincadeiras cantadas entre outras situações realizadas 
com a criança, desde sua primeira infância. Considerando a importância da música na vida e no 
desenvolvimento do ser humano, a Oficina Musicalização Pedagógica desenvolve dinâmicas de 
vivência para sensibilização, apreciação, valorização e conhecimento da música. 

Ducorneau (1984) afirma que o primeiro passo para que a criança aprenda a escutar bem 
consiste em permitir que ela faça experiências sonoras com as características do som como o timbre, 
a altura e a intensidade. Esses elementos musicais são evidenciados nas atividades realizadas na 
Oficina Musicalização Pedagógica. É possível perceber no discurso de alguns participantes da oficina 
que o hábito de escutar e identificar os sons tem sido aprimorado com as dinâmicas vivenciadas e 
permite uma nova postura aos professores e seus alunos frente aos conteúdos curriculares 
trabalhados. 

A professora C3 afirma “esses dias fiz com meus alunos uma dinâmica de sensibilização 
que aprendi na oficina de musicalização [...] depois disso, eles escutaram melhor minha explicação, 
prestaram mais atenção nas coisas que eu dizia”. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4 

Considerando esse depoimento é possível indagar: qual é a relação entre a música com o 
aprendizado dos conteúdos curriculares? Como isso ocorre?  

De acordo com o Referencial Curricular da Educação Infantil (1998, p.60) 
 

O fazer musical requer atitudes de concentração e envolvimento com as atividades 
propostas, posturas que devem estar presentes durante todo o processo educativo, 
em suas diferentes fases. Entender que fazer música implica organizar e relacionar 
expressivamente sons e silêncios de acordo com princípios de ordem é questão 
fundamental a ser trabalhada desde o início. Nesse sentido, deve-se distinguir entre 
barulho, que é uma interferência desorganizada que incomoda, e música, que é uma 
interferência intencional que organiza som e silêncio e que comunica. A presença do 
silêncio como elemento complementar ao som é essencial à organização musical. O 
silêncio valoriza o som, cria expectativa e é, também, música. Deve ser 
experimentado em diferentes situações e contextos. 

 
Assim, é possível compreender que a relação entre os conteúdos curriculares e a música (ou 

atividades de musicalização) pode ser permeada pela habilidade, desenvolvida nas atividades com 
música, de escuta sensível, de concentração, de valorização do som (ou estímulo sonoro) e do 
silêncio, fundamentais para aprendizagem.  

Além disso, Ilari (2006, p.191) afirma que a música tem um papel importante no 
desenvolvimento das sociedades e culturas, pois, implica em ideias de “parentesco, religião, política, 
economia, relações interpessoais, etc”, temas que as músicas expressam frequentemente. Nesse 
sentido, é possível dizer que os elementos da música, som, ritmo, melodia, harmonia, duração, 
intensidade, altura e timbre (WEIGEL, 1988), quando estudados e experimentados através da 
apreciação musical, despertam no ser humano algumas habilidades que se revelam nas atividades 
sociais, educacionais e relações pessoais. Ou seja, os elementos musicais não tem a função apenas 
musical, mas exercem um papel fundamenta no cotidiano das pessoas. 

 
Considerações Finais 

 
Considerando essas questões, acredita-se que é imprescindível oferecer atividades de 

musicalização para professores nas Oficinas pedagógicas, pois ampliam as possibilidades das ações 
docentes.  

Especialmente, porque muitos professores não tiveram formação nessa área e são 
insensíveis, do ponto de vista musical, dificultando a diversificação de suas estratégias docentes 
frente aos conteúdos curriculares. 

Nesse sentido, a oficina Musicalização Pedagógica vem oferecendo subsídio instrumental 
para a diversificação das estratégias docentes através da música. É uma das muitas tentativas para 
aprimorar o trabalho do professor, contribuir com o processo de formação desse profissional e com o 
ensino aprendizagem. 
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