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RESUMO

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar as contribuições da música para o processo de ensino e aprendizagem de alunos da pré-escola em 
uma escola pública em Santo Antônio do Descoberto/GO, na visão de duas professoras. Os objetivos específicos foram: verificar a relação 
existente entre a música e o desenvolvimento da oralidade e investigar os impactos que a música proporciona para uma aprendizagem 
significativa. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado primeiramente uma pesquisa bibliográfica embasada nas perspectivas de alguns 
teóricos, e também foi feita uma pesquisa de campo em escola de Educação Infantil. Durante a pesquisa de campo, foram observadas duas 
turmas, dessa forma foi possível contar com a participação de duas docentes como nossos sujeitos de pesquisa. Para obtenção dos dados dessa 
pesquisa, além do período de observação, utilizou-se o questionário como outro instrumento de pesquisa. Este questionário foi entregue para 
que as duas docentes respondessem. A partir dos dados obtidos na pesquisa de campo pelo questionário e também pela observação, foi feita a 
análise de dados utilizando a técnica de análise de conteúdo, dessa forma dividiu-se os dados em três categorias: o processo de formação 
docente e a música, a música e a prática docente e a música e o processo de aprendizagem. Foi possível verificar durante a análise de dados que 
existe ainda uma lacuna a ser preenchida na formação docente, pois foi constatado durante a nossa investigação, que as participantes da 
pesquisa não possuíam muitos conhecimentos sobre a música, podendo isso ser um fator que dificultava a utilização da música na sala de aula.  
Foi constatado que na prática das docentes, a música não parece ser utilizada com uma finalidade pedagógica, e sim sendo muitas vezes utilizadas 
para reafirmar condutas e tarefa na sala de aula, como idas ao banheiro, hora do lanche, etc. Verificou-se ainda que a instituição de ensino não 
prioriza a utilização da música, dando mais relevância a outras atividades, ou disciplinas mesmo com a promulgação da Lei 11.769/2008 que 
outorga a obrigatoriedade da música na escola, parece que a mesma ainda não tem sido tratada com muita prioridade pelas instituições de 
ensino. Constatou-se que a utilização da música se bem aplicada pode ser bastante eficaz para aprendizagem dos alunos da pré-escola, no que diz 
respeito à aprendizagem de alguns conteúdos, ou no desenvolvimento da oralidade.
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