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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a relação existente entre a música e a 
psicomotricidade direcionadas ao campo da educação infantil. Pesquisamos 
trabalhos de autores ligados à psicomotricidade e também à música, como: Jean Le 
Boulch, De Meur, Henry Wallon, Gislene de Campos Oliveira, Émile Jaques-
Dalcroze, Carl Orff, Violeta Hemsy de Gainza, Teca Alencar de Brito, entre outros, 
buscando identificar os impactos da música, enquanto ferramenta pedagógica para o 
processo de ensino-aprendizagem na educação de crianças de zero a seis anos; 
descrever os aspectos psicomotores relacionados à musica e investigar a questão 
do lado dominante em oposição à lateralidade contrariada no âmbito musical.  
Abordamos aspectos históricos relativos à psicomotricidade, desde a criação deste 
termo, as estruturas psicomotoras, até os dias atuais; as vantagens de se incentivar 
desde muito cedo as atividades que despertam a motricidade; os  possíveis 
problemas acarretados pela má definição da lateralidade; coletamos brincadeiras 
rítmicas e músicas que trabalham a questão da motricidade na criança e as 
transcrevemos para o suporte partitura musical, acreditando que desta forma, 
professores que utilizam a música na educação infantil, tenham mais um recurso ao 
seu dispor. Para isso, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica do tipo 
exploratória. O trabalho está estruturado em três capítulos, sendo o primeiro, 
referente à contextualização histórica do termo psicomotricidade, o segundo aborda 
a música na educação infantil, com foco na psicomotricidade e o terceiro, aborda a 
questão da lateralidade na educação infantil, com foco na música.  

Palavras-chave: Educação Infantil. Psicomotricidade. Musicalização Infantil. Música. 
Lateralidade.
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1. INTRODUÇÃO 
 

O termo psicomotricidade tem sido muito usado ultimamente, quando falamos em 

educação infantil. Estudar este tema é estar mais qualificado para proporcionar às 

crianças, condições favoráveis ao seu desenvolvimento integral. A psicomotricidade 

está intimamente ligada a três princípios básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. 

Através do corpo em movimento a criança se descobre, descobre o mundo a sua 

volta e, portanto, se desenvolve. Este processo de desenvolvimento e descoberta se 

inicia desde a sua gestação. Desde o útero, a criança demonstra sensibilidade aos 

sons, pois o bebê tem contato com os sons corporais de sua mãe, além de ouvir os 

sons do mundo exterior, incluindo a música. As respostas ao som e à vibração, 

geralmente começam na vigésima sexta semana de gestação e atingem o ápice 

aproximadamente na trigésima segunda semana (KISILEVSKY et al., 1992 apud 

PAPALIA, 2006). Esta sensibilidade do bebê aos sons é demonstrada pela reação 

com movimentos corporais, ou seja, com ritmo. Acredita-se que a música possui 

uma estreita relação com o ritmo e possui poder de incitação a movimentos 

corporais, necessários à exploração de mundo e desenvolvimento cognitivo da 

criança, além de promover a consciência corporal. Sobrei isso Gainza nos fala que: 

“a música e o som, enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo no 

homem; impulsionam-no à ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas 

de diferente qualidade e grau” (GAINZA, 1988, p.22 – 23). Para Barbosa (2008), em 

se tratando de percepção corporal, a criança toma conhecimento do próprio corpo, 

de suas partes, através de movimentos corporais, das posturas e atitudes. Além 

disso, a música ainda trabalha o afeto, que é um dos princípios básicos da 

psicomotricidade de acordo com Alves (2007). A música demonstra afetividade, seja 

nos textos das canções, no caráter lírico da melodia ou a forma amável das mães ao 

entoá-las. Estes são fatores intrínsecos à psicomotricidade. Dessa forma queremos 

saber de fato, qual é a relação entre a música e a psicomotricidade na educação 

infantil. 

Crianças com distúrbios psicomotores apresentam transtornos que podem ser de 

ordem física (motora), cognitiva ou socioafetiva (BARBOSA, 2008). São muitos os 

distúrbios psicomotores, que vão desde instabilidade emocional e intelectual, atraso 
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na linguagem e na escrita, passando por falta de coordenação motora global e fina, 

além de alterações no esquema corporal e estrutura espacial, afetando desse modo, 

a representação mental do próprio corpo e a localização deste no espaço. Conhecer 

as causas destes transtornos, o modo de evitá-los e tratá-los; conhecer o impacto 

benéfico que a psicomotricidade e a música podem causar na criança, além da 

aplicação correta dos saberes psicomotores são extremamente importantes para 

auxiliar o desenvolvimento integral da criança, seja atuando na educação ou 

reeducação psicomotoras. Aliada à música, a psicomotricidade assume um caráter 

lúdico e afetivo, portanto, com maior impacto e aceitação das crianças na faixa etária 

de zero a seis anos de idade. Este estudo poderá dar grande suporte a educadores 

que atuam com essa faixa etária, principalmente aqueles que lidam diretamente com 

a música na educação infantil. Traremos nos apêndices partituras musicais de 

canções transcritas pelo autor, que trabalham a questão da psicomotricidade, sendo 

de grande valia, pois algumas dessas músicas são passadas por tradição oral e 

quando mais precisamos, não temos acesso às fontes, ou pelo menos, temos 

dificuldade em encontrá-las. Em outros casos, temos acesso apenas às letras das 

músicas, ficando obscurecida a parte rítmico-melódica e harmônica.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre música e psicomotricidade 

na educação infantil. Os objetivos específicos são: identificar os impactos da música 

enquanto ferramenta pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem na 

educação infantil; descrever os aspectos psicomotores relacionados à música e 

investigar a questão do lado dominante em oposição à lateralidade contrariada no 

âmbito musical.  

Será abordada inicialmente a parte histórica da psicomotricidade, seus conceitos e 

desenvolvimento desde Dupré até os dias atuais. No segundo capítulo trataremos da 

relação entre música e psicomotricidade e alistaremos uma série de músicas 

trabalhadas na educação infantil, indicando a finalidade de cada uma delas de 

acordo com os preceitos psicomotores. No terceiro capítulo trataremos mais 

detalhadamente sobre a lateralidade e tudo que lhe é pertinente, como a sua causa, 

os efeitos da lateralidade contrariada na criança, etc.. Faremos uma relação entre a 

lateralidade e a música. Finalizaremos com conclusões a cerca do tema proposto, 

esperando que este trabalho possa ser útil para profissionais que lidam com 
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educação infantil e utilizam a música como ferramenta para trabalhar a 

psicomotricidade nas crianças.  

Para realizar este trabalho, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica do 

tipo exploratória, onde pesquisamos vários autores tanto da área da educação 

infantil quanto da educação musical.  
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2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A PSICOMOTRICIDADE 

2.1 NOS PRIMÓRDIOS DO MOVIMENTO 
 

Desde os primórdios da humanidade os movimentos corporais estavam presentes. 

O homem sempre utilizou o corpo para se expressar, seja através da linguagem 

corporal, rituais ou dança. Através das pinturas nas cavernas, chamadas pinturas 

rupestres, inferimos que os movimentos corporais faziam parte do cotidiano do 

homem primitivo, seja através de rituais, dança ou caça. 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana 

(BRASIL, 1998). Para Harrow (1972 apud OLIVEIRA, 2012, p.30), “a sobrevivência 

do homem primitivo estava ligada ao desenvolvimento psicomotor”. O homem 

precisava caçar, pescar, mais tarde passou à prática da colheita de alimentos e para 

isso, “os objetivos psicomotores eram essenciais para a continuação da existência 

em grupo”. Harrow ainda fala dos movimentos básicos inerentes ao homem que são: 

“correr, saltar, escalar, levantar peso, carregar (sentido de transportar), pendurar e 

arremessar”. Ele cita que as crianças realizam estes movimentos sem a necessidade 

de serem ensinadas. “Possuem movimentos naturais porque são inerentes ao 

organismo humano, não necessitam ser ensinadas e representam a necessidade de 

se tornarem ativas”. O papel do professor nesse caso “seria modelar e tornar 

eficiente a execução destes movimentos” (OLIVEIRA, op.cit.)  

Segundo Novaes (2010), a prática do movimento corporal teve início na pré-história 

e foi sendo “posteriormente desenvolvida pelos povos da antiguidade como os 

persas, egípcios, chineses, hindus, gregos e romanos”. Enquanto o movimento 

corporal para os povos da pré-história assumia um caráter ritualístico, religioso, para 

os gregos e romanos assumia um caráter disciplinador e bélico, pois as conquistas e 

defesas de territórios, exigiam uma “educação militar que já disciplinava os corpos 

para guerra”. A valorização da atividade física pelos gregos não tinha um caráter 

unicamente bélico, eles buscavam a “perfeição humana, tanto no sentido intelectual 

como também no físico” (NOVAES, op.cit.). A cultura milenar dos gregos atribuía 

uma grande importância ao movimento e à música, empregando grande efeito para 

a educação e caráter dos cidadãos. Platão já professava o equilíbrio entre corpo e 
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espírito (mente) e ao falar de educação, Sócrates dizia que “para o corpo temos a 

ginástica e para a alma, a música”. Isso quer dizer que, na visão da antiga Grécia, 

para que a educação tenha êxito, ela deve trabalhar os aspectos do corpo e da 

mente e para isso deve-se lançar mão da ginástica e da música. Em A República de 

Platão, em um diálogo entre Glauco e Sócrates, este disse: 

“[...] a educação musical é a parte principal da educação, porque o 
ritmo e a harmonia tem o grande poder de penetrar na alma e tocá-la 
fortemente, levando com eles a graça e cortejando-a, quando se foi 
bem educado”. (Platão, p.94) 

 

Ainda no diálogo entre Glauco e Sócrates,  este reafirma a importância da união da 

música com a ginástica (movimentos corporais) para a educação integral das 

crianças. Segundo sua visão, aqueles que se entregam somente à ginástica, 

adquirem uma “rudeza de espírito” e aqueles que se entregam somente à música, 

adquirem “brandura”, o ideal para eles, seria unir essas duas artes e dessa forma 

atingir um equilíbrio entre corpo e mente. Segue abaixo o diálogo entre Glauco e 

Sócrates, onde expõem a sua visão de que o ideal seria unir a ginástica à música, 

sob risco de adquirir “rudeza de espírito”, caso se envolva apenas com a ginástica, 

ou “moleza e brandura”, caso se envolva apenas com a música: 

“já notaste, certamente, qual é a disposição de espírito dos que se 
entregam à ginástica durante toda vida e não se interessam pela 
música? Ou  dos que fazem o contrário? [...] da rudeza e dureza de 
uns, da moleza e brandura de outros” (sic!). (Platão, p.105). 

 

A questão da ginástica para os gregos era muito valorizada e estava de certa forma 

ligada à disciplina e ao equilíbrio espiritual. Na obra A Política, Aristóteles (apud 

OLIVEIRA, op.cit., p.29) já enunciava um primórdio de pensamento psicomotor 

quando analisou a função da ginástica para um melhor desenvolvimento do espírito. 

Na visão de Aristóteles, o corpo precisa da atividade física, e com ela chega-se à 

disciplina e consequentemente ao equilíbrio de espírito. Pode-se dizer que o 

surgimento da psicomotricidade teve seu embrião na ideia do equilíbrio entre corpo e 

mente. Foi baseado no equilíbrio e desequilíbrio entre corpo e mente que o homem 

começou a aprofundar suas pesquisas nesta área.  

Piaget (1999), estudando as estruturas cognitivas, descreve a importância do 

período sensório-motor e da motricidade, principalmente antes da aquisição da 



12 
 

linguagem, no desenvolvimento da inteligência. “A inteligência, portanto, é uma 

adaptação ao meio ambiente, e, para que isso possa ocorrer, necessita inicialmente 

da manipulação pelo indivíduo dos objetos do meio com a modificação dos reflexos 

primários” (OLIVEIRA, op.cit.). Vayer faz referência à educação corporal na idade 

escolar, para ele o grande erro pedagógico consiste em separar a educação 

chamada intelectual, da educação chamada física. Vayer (1982) ainda acrescenta 

que na criança após os 12 anos de idade, a sua maturação nervosa termina, e com 

ela, a educação psicomotriz (caráter funcionalista).  

Gallahue (1998 apud, BARBOSA, 2008) explica o desenvolvimento motor em um 

modelo constituído de quatro fases: 

A primeira fase é a do Movimento Reflexo. É caracterizada pelos movimentos 

reflexos e involuntários do bebê, desde o seu desenvolvimento no útero até 

aproximadamente os quatro meses de vida. Possui dois estágios: o da Informação 

Codificada, responsável pelas respostas involuntárias para suprir às suas 

necessidades de nutrição e proteção; e o da Informação Decodificada, que inicia o 

controle dos movimentos trocando as atividades sensório-motoras pelo 

comportamento perceptivo-motor. (BARBOSA, op.cit.) 

A segunda fase é a do Movimento Rudimentar. Esta fase é caracterizada pelos 

primeiros movimentos voluntários. Fatores biológicos e do meio ambiente é que 

determinam a variação do desenvolvimento de criança para criança. Possui dois 

estágios: o de Inibição do Reflexo, que está interligado ao estágio Informação 

Decodificada, da primeira fase, pois vai desde o nascimento até por volta de um ano 

de vida e se desenvolve à medida que os movimentos vão ficando mais elaborados 

e o estágio do Pré-Controle, no qual apresenta-se o aumento do grau de precisão e 

controle dos movimentos de Manipulação, Locomoção e Estabilização.(BARBOSA, 

op.cit.) 

A terceira fase é a do Movimento Fundamental. Nesta fase, as crianças começam a 

desenvolver um crescimento das habilidades motoras básicas. Engloba a faixa etária 

de dois a sete anos. Esta é a época da descoberta, onde as crianças buscam 

executar movimentos com maior fluidez e controle. Esta fase possui três estágios. O 

Estágio Inicial representa a primeira tentativa de meta orientada da criança. Durante 

esse estágio, a orientação espacial e temporal do movimento é pobre, marcada pelo 
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uso restrito ou exagerado do corpo, com pouca coordenação e ritmo. O Estágio 

Elementar envolve um maior controle e coordenação rítmica dos movimentos 

fundamentais e melhor orientação temporal e espacial. O Estágio Maduro é 

caracterizado pela eficiência mecânica, coordenação e execuções controladas dos 

movimentos fundamentais. (BARBOSA, op.cit.) 

A quarta fase é a do Movimento Especializado. Ao invés de serem identificados 

como aprendizagem, os movimentos passam a ser uma ferramenta que pode ser 

aplicada a uma variedade de habilidades, agora progressivamente refinadas, 

combinadas e elaboradas. Inicia-se por volta dos sete anos de idade e se aprimora 

pelo resto da vida. (BARBOSA, op.cit.) 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE 
 

Le Camus (1986) explica que a palavra “psicomotor” foi utilizada inicialmente, por 

volta de 1870, para nominar as regiões do córtex cerebral situadas além das áreas 

propriamente motoras, onde pode-se operar a junção, entre imagem mental e 

movimento. Na atualidade o termo passa a ser compreendido como a reunião entre 

as atividades psíquicas e motrizes das crianças. 

Em 1909, na França, Dupré chamava a atenção de seus alunos sobre o 

desequilíbrio motor e denominou esse quadro de “debilidade motriz”. Em 1920, após 

constatar uma grande relação entre anomalias psicológicas e anomalias motrizes, 

Dupré empregou o termo psicomotricidade para designar o paralelismo psicomotor, 

ou seja, uma estreita relação entre o desenvolvimento da motricidade, da 

inteligência e da afetividade. Para SOUSA D. (2004), a patologia cortical, a 

neurofisiologia e a neuropsiquiatria são conhecidas como as três vias de acesso do 

conceito de psicomotricidade.  

Ao longo da história da psicomotricidade, com os esforços e pesquisas de autores 

de várias áreas de conhecimento, a psicomotricidade foi se desenvolvendo. Para Le 

Camus:  
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“ a psicomotricidade é, em sua evolução, dividida por três grandes 
impulsos: o primeiro nos anos 30 do século passado, quando se 
trabalhava a reeducação psicomotora” (...); “o segundo grande 
impulso ocorreu por volta 1960, quando se trabalhava a reeducação 
psicomotora e a terapia psicomotora” (...); “o terceiro, em torno de 
1970, quando, além da reeducação e da terapia psicomotora, ocorre 
a inclusão da educação psicomotora”. (Le CAMUS, 1986 apud, 
BENETTI, 2012, p.3) 

 

Levin (1995) também fala em três diferentes cortes que norteiam a prática da 

psicomotricidade e ele as nomeou de Cortes Epistemológicos. 

2.2.1 PRIMEIRO CORTE EPISTEMOLÓGICO / PRIMEIRO IMPULSO. 
 

No início do século XX a psicomotricidade era caracterizada pelo paralelismo 

psicomotor, buscando superar o dualismo cartesiano, que colocava o corpo 

completamente separado da alma.  

Para falar das mudanças ou evoluções da psicomotricidade, Levin (1995 apud 

SOUSA D., op.cit.) fala em cortes epistemológicos e Negrine (1995, apud 

MACHADO, 2007) e Le Camus ( 1986, apud, BENETTI, 2012) falam em três 

impulsos. Na etapa do primeiro corte epistemológico, a psicomotricidade recebeu 

grande influência da neuropsiquiatria. “Estava centrada no aspecto motor e num 

corpo instrumental, uma ferramenta de trabalho para o reeducador que se propõe a 

consertá-lo”. Eram propostos exercícios para educar a atividade tônica,  envolvendo 

mímica, equilíbrio físico e também atividades de controle motor, envolvendo ritmo, 

coordenação e habilidade motora, além de exercícios para diminuir sincinesias1 e 

paratonias2. Negrine (1995, apud MACHADO, op.cit.) Fala que o primeiro impulso 

ocorreu nos anos trinta, recebendo a influência psicológica de Wallon. O final desta 

etapa é considerada como dirigida para uma vertente reeducativa e os testes de 

Guilmain servem de instrumento de avaliação do perfil psicomotor da criança. “A 

influência que Guilmain recebeu da corrente da educação física, sobretudo na 

elaboração de seu modelo de diagnóstico psicomotor” propondo a avaliação do perfil 

                                                           
1 Sincinesia é o comprometimento de alguns músculos que participam e se movem, sem necessidade, durante 
a execução de outros movimentos envolvidos em determinada ação. É involuntária e geralmente inconsciente. 
(OLIVEIRA, 2012, p.73) 
2 Incapacidade para relaxar voluntariamente a musculatura. (FALCÃO, 2009) 
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psicomotor da criança de 03 anos, “contribuiu de maneira decisiva para a evolução 

da concepção funcionalista da psicomotricidade”. (SOUSA S., op.cit.p.5). 

Morizot (1984 apud SOUSA D., op.cit.) nos fala que a partir da década de trinta, 

começaram a ser incorporadas outras noções, decorrentes de pesquisas no campo 

da psicologia e da psicanálise. Foram muito importantes as contribuições de Charcot 

que se interessava pela função motora, fazendo dela a base da patologia 

psiquiátrica; as contribuições de Head na sua abordagem do esquema corporal; de 

Schilder com sua visão psicanalítica da imagem do corpo e, a importância de Gesell 

e as contribuições de Wallon sobre os aspectos psicofisiológicos da vida afetiva, a 

consciência corporal, a relação intrínseca tônus-emoção.  

Em 1925, Henry Wallon, um dos pioneiros no estudo da psicomotricidade,  

pesquisou o movimento humano como instrumento na construção do psiquismo.  Ele 

relacionava o movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos da 

criança. Salientou dessa forma o “aspecto afetivo como anterior a qualquer tipo de 

comportamento”. Para Wallon (1979, p.17-33 apud OLIVEIRA, 2012, p.32-33), existe 

uma evolução tônica e corporal chamada diálogo corporal e que constitui “o prelúdio 

da comunicação verbal”. Este diálogo corporal é fundamental na gênese 

psicomotora, pois a “ação desempenha o papel fundamental de estruturação cortical 

e está na base da representação”.  

Segundo Sousa D. (2004) citado por Fonseca (1988) os trabalhos de Henri Wallon 

(1925), forneceram observações definitivas acerca do desenvolvimento neurológico 

do recém-nascido e da evolução psicomotora da criança. Wallon diz que “o 

movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo”. Wallon 

Citado por Le Camus(1986, apud SOUSA D., op.cit.) estudou a relação entre 

motricidade e caráter, diferentemente de Dupré, que correlacionou a motricidade 

com a inteligência. Essa diferença permitiu a Wallon relacionar o movimento ao 

afeto, a emoção ao meio ambiente e aos hábitos da criança.  Para Wallon o 

conhecimento, a consciência e o desenvolvimento geral da personalidade não 

podem ser isolados das emoções. A partir de sua obra foi possível construir, pela 

síntese de muitas correntes e teorias, uma técnica terapêutica nova, cujo objetivo 

era a reeducação das funções motoras perturbadas. Sua obra continuou durante 

décadas a influenciar a investigação sobre crianças instáveis, impulsivas, emotivas, 
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obsessivas, apáticas, delinquentes, a diversos campos de formação como 

psiquiatria, psicologia e pedagogia.  Segundo Sousa D. (op.cit.), Wallon foi o 

principal responsável pelo nascimento do movimento de reeducação psicomotora, 

que foi conduzido mais tarde por J. de Ajuriaguerra e Gizele Soubiran. 

Edouard Guilmain em 1935, influenciado pelas pesquisas de Wallon, a partir das 

técnicas provenientes da neuropsiquiatria, estabeleceu a reeducação psicomotora, 

constituindo-se de exercícios para reeducar a atividade tônica e o controle motor. 

“Na Alemanha, Kofka e os psicólogos da Forma (Teoria Gestalt), interessam-se 

pelos mecanismos da percepção, dos processos perceptivos e na relação destes 

com o corpo humano” (MACHADO, op.cit.). 

Julian de Ajuriaguerra e R. Datkine, 1947/48, na França apud Fonseca (1988, apud 

SOUSA D., op.cit.) provocaram uma mudança na história da psicomotricidade, com 

as primeiras técnicas reeducativas vinculadas aos distúrbios psicomotores. Nessa 

época, Ajuriaguerra atualiza o conceito de psicomotricidade, associando-o ao 

movimento. Em seu manual de Psiquiatria Infantil, Ajuriaguerra delimita com clareza 

os transtornos psicomotores, “que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico”. Com 

essas contribuições, a psicomotricidade se diferencia de outras ciências e adquire 

sua própria especificidade e autonomia. 

Podemos dizer que o primeiro corte epistemológico ou primeiro impulso, marca a 

fase da reeducação psicomotora. Para Coste (1992, apud SANTOS, 2003) “a 

reeducação psicomotora atua nas funções prejudicadas utilizando-se do próprio 

corpo para a reabilitação”. “Através de técnicas específicas interfere nos transtornos 

evidenciados”. 

2.2.2 SEGUNDO CORTE EPISTEMOLÓGICO / SEGUNDO IMPULSO 
 

De Wallon até a década de 70, ocorre o que Levin (2001) chama de segundo corte 

epistemológico; autores como Ajuriaguerra, Guilmain e o próprio Piaget ajudaram a 

delimitar o que hoje entendemos por psicomotricidade. Diga-se, no entanto, que na 

prática o que se fazia era a reeducação psicomotora no modelo de Guilmain 

(SANTOS, op.cit.). Camus (1986, apud SOUSA D., op.cit.) dá uma nova definição 

para psicomotricidade: “uma motricidade em relação”, Levin (1995, apud SOUSA D. 
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op.cit.) interpreta esse pensamento como sendo marco para o segundo corte 

epistemológico, mudando o foco do plano motor e direcionando-o ao corpo em 

movimento. Dessa forma é acrescentada à psicomotricidade, além da reeducação, a 

terapia psicomotora, ocupando-se, observando e operando num corpo em 

movimento. 

Negrine (1995, apud MACHADO, op.cit.) fala que o segundo impulso da 

psicomotricidade na França, ocorreu nos anos sessenta, com Camus recebendo 

influência de Wallon e da noção de esquema corporal. O olhar dessa fase está 

centrado não mais em um corpo motor, mas em um corpo em movimento. Abre-se 

espaço para a educação psicomotora, já que o corpo toma dimensão instrumental, 

uma dimensão cognitiva e outra tônico emocional (SOUSA D., op.cit.). Levin (1995) 

diz que: 

 “A terapia psicomotora centra seu olhar, a partir da comunicação e da 
expressão do corpo, no intercâmbio e no vínculo corporal, na relação 
corporal entre a pessoa do terapeuta e a pessoa do paciente em diálogo de 
empatia tônica”.  (1995, p.42, apud SOUSA D., 2004). 

 

 

“Nesse sentido, o novo enfoque dado à relação, à afetividade e ao movimento, 

possibilita uma reformulação na prática da psicomotricidade: abandonam-se as 

técnicas reeducativas, abrindo-se espaço para a terapia psicomotora”. (SOUSA. D. 

op.cit.) 

Podemos dizer que o segundo corte epistemológico ou segundo impulso, marca a 

fase da terapia psicomotora. Para Levin (2001, apud SANTOS, op.cit.) “a terapia 

psicomotora atua sobre a emoção, a expressividade e a afetividade, considerando o 

sujeito-corpo-movimento em sua integralidade, ou seja, o ser Bio-psico-social”. 

2.2.3 TERCEIRO CORTE EPISTEMOLÓGICO / TERCEIRO IMPULSO 
 

As contribuições da psicanálise, a partir de 1974, passam cada vez mais, a integrar-

se aos interesses teóricos e metodológicos dos psicomotricistas, o que vai abrir 

espaço para que, em 1977,  Samí  Alí,  lança uma proposta para uma articulação 

mais profunda entre as teorias psicanalíticas e a psicomotricidade. Dessa forma, a 
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psicomotricidade incorpora em suas construções teóricas, vários conceitos 

psicanalíticos como: inconsciente, transferência, imagem corporal, sublimação e 

outros, ficando assim um esboço de uma teoria psicanalítica da psicomotricidade.  

Nesse período  André Lapierre e Bernard Aucoutourier delimitam suas posturas.  

Neste momento do percurso histórico da psicomotricidade marcado profundamente 

pela teoria da psicanálise, Levin (1995, apud SOUSA D., op.cit.) demarca uma 

virada fundamental na concepção teórico-prática do campo psicomotor, situando, 

portanto, o terceiro corte epistemológico. Nesta fase o olhar do psicomotricista já 

não está mais centrado num corpo em movimento, mas num sujeito desejante com 

seu corpo em movimento. No vínculo com o cliente, o psicomotricista leva em 

consideração não mais à relação de empatia, mas a relação transferencial, dando 

ênfase não mais à manifestação expressiva, mas simbólica, delineando-se, assim, o 

campo da clínica psicomotora.  

O terceiro impulso ocorre na década de setenta, quando os pedagogos realizam um 

deslocamento do corpo instrumental para um corpo relacional. Esta nova 

aproximação da psicomotricidade influenciará também no ensino da educação física, 

principalmente nos países latino-americanos (MACHADO, op.cit.). Para Santos 

(op.cit.), a terapia psicomotora teve início com a união de conceitos e práticas da 

psicanálise aliada à valorização do sujeito com seu corpo em movimento. 

Podemos dizer que o terceiro corte epistemológico ou terceiro impulso, marca a fase 

da educação psicomotora. Para Levy (2000, apud SANTOS, op.cit.) “a educação 

psicomotora atua na formação do indivíduo, possibilitando o seu desenvolvimento 

global utilizando-se do corpo como meio para atingir os fins pedagógicos”.  

 

2.3 A PSICOMOTRICIDADE NO BRASIL 
 

Em alguns países, a profissão do psicomotricista é reconhecida de direito e, em 

outros, vem buscando este reconhecimento a exemplo do Brasil. Sousa D. nos fala 

que na década de 50, alguns profissionais ligados às áreas da deficiência 

começaram a valorizar o corpo e o movimento. Nessa época, em Porto Alegre/RS, 
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foi criado o serviço de Educação Especial, dentro da Secretaria de Educação do 

Estado, dirigido pela psicóloga Rosat, inserindo no atendimento a Ortopedia Mental 

e a Educação Física para excepcionais.   

Segundo Lussac (2008) em 1977 é fundado GAE, Grupo de Atividades 

Especializadas, que veio a promover a partir de 1980 vários encontros nacionais e 

latino-americanos. O 1° Encontro Nacional de Psicomotricidade foi realizado em 

1979. O GAE é responsável pela parte clínica e o ISPE, Instituto Superior de 

Psicomotricidade e Educação, destinado à formação de profissionais em 

psicomotricidade, se dedica ao ensino de aplicações da psicomotricidade em áreas 

de saúde e educação.  

Em São Paulo/SP, Hain Grunspün, psiquiatra da infância e A. Lefevre neurologista,  

enfatizavam o movimento para os processos terapêuticos da criança excepcional. E 

no final da década, Grunspün já indicava exercícios psicomotores nos distúrbios de 

aprendizagem por Lesão Cerebral Mínima, caracterizando os distúrbios de 

psiconeurológicos.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, em 29 de maio de 1989, pelo 

Decreto Lei nº 97.782 foi autorizado no Rio de Janeiro o primeiro curso de 

graduação em Psicomotricidade. Conforme Sousa D. (2004), a partir de 1968, foi 

que se difundiu a psicomotricidade no Brasil, através de cursos e cadeiras de 

psicomotricidade em universidades de diversos estados brasileiros. Aqui, aconteceu 

à mesma evolução ocorrida na França. No início, a psicomotricidade foi introduzida 

nas escolas especializadas como um recurso psicopedagógico que visava corrigir 

distúrbios e preencher lacunas de desenvolvimento das crianças excepcionais. 

Nessa abordagem instrumentalista, começaram a se aplicar exercícios conhecidos 

da maioria dos professores como: exercícios de coordenação viso-motora, ritmo, 

orientação e estruturação espacial, organização do esquema corporal, lateralidade 

dentre outros. (SOUSA, D. op.cit.) 

A primeira formação sistematizada aconteceu no Rio de Janeiro com a vinda, da 

França, de Mademoiselle Ramain e Germain Farjado, em 1970.  Posteriormente, 

iniciaram os cursos de formação pelos franceses André Lapierre e Francoise 

Deobeau.  Lapierre trabalha o autoconhecimento, em vista de uma abordagem 
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psicomotora relacional, que valoriza o movimento espontâneo e a parte fantasmática 

do mundo interno de cada indivíduo. (SOUSA, D. op.cit.) 

Em 1980, foi fundada a Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora (SBTP) 3, sob 

a presidência de Beatriz Saboya, fruto de muito trabalho, e com a participação de 

Françoise Desobeau, tendo conseguido, então, ser integrada à Sociedade 

Internacional de Psicomotricidade, que era sediada em Paris/França. 

Em 1982, o ISPE-GAE realiza o vínculo científico-cultural com a Escola Francesa 

através da exclusiva Delegação Brasileira da OIPR - Organisation Internationale de 

Psychomotricité et de Relaxation. Também em 1982 a Sociedade Brasileira de 

Terapia Psicomotora/SBTP, começou a organizar, no Rio de Janeiro, os seus 

trabalhos, acontecendo o primeiro congresso, presidido por Beatriz Saboya.  A partir 

dessa época começaram a surgir aqui às primeiras publicações na área da 

psicomotricidade. Inicialmente, os Anais do referido Congresso, a revista 

Continuidade do CESIR, as monografias apresentadas à Sociedade, o primeiro 

exemplar do IPERA e a revista Corpo e Linguagem, da Editora Jacobé, dirigida por 

Sônia Pereira Nunes. (LUSSAC, op.cit.) 

Seguindo a evolução da psicomotricidade, surgiu no Brasil, em 1983, o curso de Pós 

Graduação em Psicomotricidade, na Universidade Estácio de Sá e no Instituto 

Brasileiro de Medicina de Reabilitação IBMR, ambos na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1985, Beatriz Saboya criou um curso de formação, em 4 anos, no Centro de 

Estudos da sua Clínica, e Regina Morizot iniciou um curso de Especialização em 

terapia psicomotora, em sua própria clínica, Centro de Estudos de Terapia 

Associadas, com duração de três semestres.  

Sousa D. (2004) nos fala que nos anos de 1986/7, foi ministrado, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, um curso de Educação e Reeducação Psicomotora como 

Especialização em Psicomotricidade, em nível de pós-graduação Lato-Sensu. E, em 

julho de 1989, no mesmo instituto IBMR, foi aberto o curso de formação de 

psicomotricista com duração de quatro anos, em nível de graduação, hoje, já 

aprovado pelo MEC. Nossa evolução aqui aconteceu como na França. Iniciou-se 

                                                           
3 Em 8 de maio de 1986 foi votada a mudança de nome de SBTP para SBP - Sociedade Brasileira de 
Psicomotricidade. 
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com a reeducação psicomotora, e posteriormente a educação, terapia e clinica 

psicomotora. 

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, desde os anos de 80, pela necessidade 

de ampliar seus objetivos, está presente, em vários estados, promovendo cursos, 

seminários e pesquisas, com bons trabalhos científicos, acontecendo vários 

congressos nacionais, com repercussões internacionais. (SOUSA, D. op.cit.) 

2.4 DEFINIÇÕES DE PSICOMOTRICIDADE 
 

Defontaine (Apud OLIVEIRA, 2012) define os dois componentes da palavra; psico 

significando os elementos do espírito sensitivo, e motricidade traduzindo-se pelo 

movimento, pela mudança no espaço em função do tempo e em relação a um 

sistema de referência. Defontaine (apud OLIVEIRA, op.cit.) ainda diz que “a 

psicomotricidade é um caminho, é o desejo de fazer, de querer fazer; o saber fazer e 

o poder fazer”.  

Já Fonseca (1988, p.332 apud OLIVEIRA, op.cit., p.35) afirma que se deve tentar 

evitar uma análise desse tipo para não cair no erro de enxergar dois componentes 

distintos: o psíquico e o motor, pois, para ele são a mesma coisa. A esse respeito, 

ele declara:  

“Defendemos, através da nossa concepção psicopedagógica, a 
inseparabilidade do movimento e da vida mental (do ato ao pensamento), 
estruturas que representam o resultado das experiências adquiridas, 
traduzidas numa evolução progressiva da inteligência, só possível por uma 
motricidade cada vez mais  organizada e consciencializada”.(OLIVEIRA, 
op.cit.) 

 

Fonseca (2004 apud GOMES J., 2008) fala que a psicomotricidade é a unidade 

psiquê-corpo no que se refere ao movimento do ser humano inserido no ambiente 

físico e relacional. Para esse autor: 

“a ação ou motricidade humanas só podem ser concebidas em 
psicomotricidade quando o componente motor se inter-relaciona 
dinamicamente com o componente emocional e com o componente 
cognitivo, na medida em que é essa interação neuropsicomotora que lhe 
fornece a característica intrínseca e única da sua totalidade adaptativa e 
evolutiva”. (FONSECA, 2004, p.33 apud  GOMES, 2008, p.6) 
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Segundo o ISPE-GAE, psicomotricidade é uma neurociência que expressa o 

pensamento através do ato motor harmônico. É a sintonia fina que coordena e 

organiza as ações gerenciadas pelo cérebro e as manifesta em conhecimento e 

aprendizado. 

Para a SBP, psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 

através 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 (SBP, 2007 apud LUSSAC, 

op.cit.).  

Para Nicola, uma conceituação atual de psicomotricidade é que esta ciência nova, 

cujo objeto de estudo é o homem nas suas relações com o corpo em movimento, 

encontra sua aplicação prática em formas de atuação que configuram uma nova 

especialidade. A psicomotricidade estuda o homem na sua unidade como pessoa 

(NICOLA, 2004, apud, LUSSAC, 2008). 

Na visão de De Meur & Staes “a psicomotricidade quer justamente destacar a 

relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade e facilitar a 

abordagem global da criança por meio de uma técnica.” (DE MEUR & STAES, 1991, 

apud LUSSAC, op.cit.). 

Para Jacques Chazaud (apud, LUSSAC, op.cit.), “a psicomotricidade consiste na 

unidade dinâmica das atividades, dos gestos, das atitudes e posturas, enquanto 

sistema expressivo, realizador e representativo do “ser-em-ação” e da 

“coexistência””. 

Segundo Núñes  e Vidal (1994 apud BARBOSA, op.cit.): a psicomotricidade é a 

técnica ou grupo de técnicas que tendem a interferir  no ato intencional significativo, 

para estimular ou modificá-lo, usando como mediadores a atividade corporal e sua 

expressão simbólica. O objetivo, por conseguinte, é aumentar a capacidade de 

interação do sujeito com o ambiente. 

Para De Lièvre e Staes (1989), citados por Núñes e Vidal (1994 apud BARBOSA, 

op.cit.): a psicomotricidade é a posição global do sujeito. Pode ser entendido como a 
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função de ser humano como uma unidade psicossomática e que atua sobre a sua 

totalidade por meio do corpo e do movimento no meio ambiente, por meio de 

métodos ativos de mediação, principalmente corporal, com o propósito de contribuir 

para o seu desenvolvimento integrante. 
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3. A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM FOCO NA 
PSICOMOTRICIDADE 

3.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVÉS DA MUSICALIZAÇÃO 
 

 

Ao falar em desenvolvimento infantil utilizando a música, faz-se necessário 

primeiramente conceituar o significado de musicalização. Para Penna (1990, p.22), 

“musicalizar é desenvolver instrumentos de percepção necessários para que o 

indivíduo possa ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 

sonoro/musical como significativo”. Segundo Gainza (1988, p.101) musicalizar é 

“tornar um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao 

mesmo tempo, respostas de índole musical”.  Podemos dizer então que musicalizar 

seria fornecer ao indivíduo condições para que possa perceber os sons enquanto 

fenômeno musical e ao mesmo tempo desenvolver condições mínimas de expressão 

através da música.  

Geralmente crianças cujos pais, ou algum familiar próximo, são envolvidos com 

música, apresentam grandes possibilidades de também desenvolverem o gosto pela 

música e até mesmo habilidades musicais. A ligação com a música pode se dar até 

mesmo antes do nascimento. Segundo Papalia,(2006, p. 121) “a capacidade musical 

é uma das muitas características passadas dos pais para os filhos através de uma 

combinação de influências genéticas e ambientais”. Segundo a teoria das 

inteligências múltiplas de Howard Gardner (1995), existe um conjunto de sete 

habilidades, chamadas de inteligências e que cada indivíduo as possui em grau e 

combinações diferentes. São elas: Inteligência musical, corporal-cinestésica, lógico-

matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal. Atualmente, Gardner 

admite a existência de uma oitava inteligência, a naturalista, que seria a capacidade 

de reconhecer objetos na natureza, e discute outras, a existencial ou espiritual e até 

mesmo uma moral sem, no entanto, adicioná-las às sete originais. A inteligência 

musical baseia-se no reconhecimento de padrões tonais (incluindo sons do 

ambiente) e numa sensibilidade para ritmos e batidas. Inclui também capacidades 

para o manuseio avançado de instrumentos musicais. Para Gardner estas 

inteligências são parte da herança genética humana, mas isso não exclui fatores 
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ambientais. Portanto o ambiente onde a criança está inserida é extremamente 

importante para seu desenvolvimento integral, isto inclui aquelas em fase 

gestacional, que desde cedo, reagem ao mundo exterior. Para Kisilevsky (apud 

PAPALIA, 2006), as respostas ao som e à vibração, geralmente começam na 

vigésima sexta semana de gestação e atingem o ápice aproximadamente na 

trigésima segunda semana. Segundo Lamare (2009, p.37), “desde o quinto mês de 

gravidez, o feto responde a sons de vários tipos”. Ou seja, para Lamare a interação 

do feto com os sons exteriores começa a partir do vigésimo mês de gestação. O 

contato diário da gestante com a música “predispõe seu filho a uma natural 

sensibilidade ao ritmo”. Sobre isso Brito nos fala que: 

“o envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda 
antes do nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem 
com um ambiente de sons provocados pelo corpo da mãe, como o 
sangue que flui nas veias, a respiração e a movimentação dos 
intestinos. A voz materna também constitui material sonoro especial e 
referência afetiva para eles”. “Os bebês e as crianças interagem 
permanentemente com o ambiente sonoro que os envolve e – logo – 
com a música, já que ouvir, cantar e dançar são atividades presentes 
na vida de quase todos os seres humanos, ainda que de diferentes 
maneiras”.(BRITO, 2003, p.35) 

 

 Gomes, A. (2007) afirma que “o bebê gosta de ritmo”. Ele usa o ritmo musical para 

se balançar desde os seis meses de vida; para dançar, movimenta as pernas 

cadencialmente; até seus balbucios seguem, com frequência, uma espécie de ritmo  

(GOMES, A., op. cit.). Tanto Kisilevsky, quanto Lamare e Gomes, A., são uníssonos 

quanto a interação da criança com os sons internos e externos, desde o útero e esse 

interesse é confirmado quando a criança vem ao mundo. Isso reforça a afirmação de 

Gomes, A. ao falar que a criança gosta de ritmo. Portanto os sons, e é claro a 

música possuem um poder de atração muito grande sobre as crianças e deve ser 

trabalhada como ferramenta a favor da psicomotricidade. Para Ferreira (2012) a 

música é uma das maneiras lúdicas e divertidas que pode e deve ser trabalhada na 

escola com os pequenos.  

Para Gainza (1988), a música movimenta, mobiliza, e por isso contribui para a 

transformação e para o desenvolvimento. Segundo Willems (1976 apud GAINZA, 

1988), cada um dos aspectos ou elementos da música corresponde a um aspecto 

humano específico, ao qual mobiliza com exclusividade ou mais intensamente. Para 

Willems: 
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“o ritmo musical induz ao movimento corporal, a melodia estimula a 
afetividade e a ordem ou estrutura musical (na harmonia ou na forma 
musical) contribui ativamente para a afirmação ou para restauração 
da ordem mental no homem”.  WIllems (1976 apud HEMSY DE 
GAINZA. 1988) 

 

Pode-se inferir da afirmação acima, que a música provoca sensações variadas no 

homem. Na maioria dos casos, quando uma criança ouve uma música com ritmo 

marcante, logo ela põe-se a mover o corpo no mesmo ritmo; a melodia trabalha a 

parte afetiva, ela poderá estimular sensações de alegria, tristeza ou mesmo 

inquietação; a estrutura musical e o contraponto estimulam as conexões neurais. A 

respeito da estimulação cerebral através da música, podemos citar o “efeito Mozart”. 

Pesquisas de Gordon Shaw e Frances Rauscher em 1993 apontam que ouvir certas 

músicas de Mozart ativa os neurônios e melhora a inteligência. Na mesma linha de 

pensamento, Carolina Octaviano (2010) afirma que o estudo da música pode trazer 

grandes benefícios para o cérebro. 

Pode-se afirmar que a atividade musical envolve quase todas as 
regiões do cérebro e os subsistemas neurais. Quando uma música 
emociona, são ativadas estruturas que estão nas regiões instintivas 
do verme cerebelar (estrutura do cerebelo que modula a produção e 
liberação pelo tronco cerebral dos neurotransmissores dopamina e 
noradrenalina), e da amídala (principal área do processamento 
emocional no córtex) . Na leitura musical, o córtex visual é a área 
utilizada. O ato de acompanhar uma música é capaz de ativar o 
hipocampo (responsável pelas memórias) e o córtex frontal inferior. 
Já para a execução de músicas, são acionados os lobos frontais – o 
córtex motor e sensorial. (OCTAVIANO, revista eletrônica, 2010) 

 

Sendo a música tão benéfica para a parte cognitiva, ela deve ser estimulada desde 

cedo e terá maiores resultados se aliada à estimulação de movimentos corporais. O 

professor da pré-escola deve estar ciente dessa linha de pensamento.  O professor 

deve estimular a exploração de sons, a expressão dos sons através dos 

movimentos. Aristóteles em sua obra A Política, já dizia “que todos os movimentos 

possíveis são úteis para o bebê”. Ele ainda nos diz que “em certos lugares, comete-

se o erro de proibir à criança o choro e os movimentos expansivos. Todos estes atos 

servem para seu desenvolvimento e fazem parte, por assim dizer, dos exercícios 

corporais”.  
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O processo de desenvolvimento e descoberta se inicia desde a sua gestação. A 

esse respeito,  Ferreira (2012, p.1) nos fala que:  

“A primeira manifestação do ser humano é o movimento. Desde a 
vida intrauterina realiza movimentos que são importantes para a 
formação estrutural e comportamental do ser humano. O movimento 
corporal possibilita para a criança o conhecimento de si mesma e 
promove processos de descoberta de mundo e de socialização”. 
(FERREIRA, op.cit.) 

 

Para Brito (2003) o processo de musicalização dos bebês e crianças começa 

espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a variedade de 

sons do cotidiano, incluindo aí a presença da música. Daí a importância do ambiente 

que cerca a criança e da estimulação desde cedo.  

Sobre isso Barbosa diz que: 

“incentivar as crianças a cantar, percutir, bailar, tocar um instrumento 
e a ouvir diversos tipos de música contribui para o desenvolvimento 
integral da criança. Ouvir música de estilos diversos e idioma potencia 
a aprendizagem das línguas, a leitura, o raciocínio lógico e apetência 
para as matemáticas” (BARBOSA, 2008).  

 

A arte de um modo geral, e a música especificamente, pode ser bastante benéfica 

para as crianças e para o ser humano de um modo geral. A ausência de contato 

com atividades artísticas, incluindo a música, torna o processo de aprendizagem 

incompleto, ou no mínimo, limitado. Podemos inferir essa visão do PCN, o qual 

afirma que: 

“O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força 
comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da 
poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes 
que buscam o sentido da vida”. (MEC/SEF, 1997) 

 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil reforça a ideia da 

necessidade da música para o desenvolvimento infantil: 

“ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar 
brinquedos rítmicos, (...) são atividades que despertam, estimulam e 
desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem a 



28 
 

necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética 
e cognitiva”. (MEC/SEF, 1998) 

 

A falta do contato com a música para as crianças, ou pelo menos a falta da vivência 

e experimentações com o ritmo, pode vir a causar transtornos futuros na área 

educacional. Para Barbosa (op.cit), “a falta de habilidade rítmica pode causar uma 

leitura lenta, silabada, com pontuação e entonação inadequadas”.  Para a autora, a 

falta de habilidade rítmica ainda pode refletir na escrita, pois, “as dificuldades de 

ritmo contribuem para que a criança escreva duas ou mais palavras unidas, adicione 

letras nas palavras, ou omita letras e sílabas”.  

Wallon (1975, p.17) afirma que “é sempre a ação motriz que regula o aparecimento 

e o desenvolvimento das formações mentais”. Em outras palavras, o movimento está 

intimamente ligado ao desenvolvimento mental. O movimento é uma força geradora 

do desenvolvimento mental em busca de adequação ao meio. 

Para Wallon, (1979) o movimento, assume uma grande significação. 
No inicio a criança apresenta uma “agitação orgânica e uma 
hipertonicidade global”, ocasionando uma relação com o meio 
ambiente de forma difusa e desorganizada. Pouco a pouco, começa a 
se expressar através dos gestos que estão ligados à esfera afetiva e 
que são, portanto, o escape das emoções vividas. Este mundo das 
emoções mais tarde dará origem ao mundo da representação. O 
movimento, como um elemento básico de reflexão humana, aparece 
depois, como um fundamento sociocultural e dependente de um 
“contexto histórico e dialético”. (OLIVEIRA, 2012, p.33) 

 

Para Oliveira (2012) a criança exprime-se por gestos e palavras. Estas aquisições, 

por sua vez, encaminham-na para sua autonomia. É pelo movimento que a criança 

“integra a relação significativa das primeiras formas da linguagem (simbolismo)”. 

Segundo Fonseca (1987, p.32 apud OLIVEIRA, 2012, p.33) “a significação da 

palavra evolui com a maturidade motora e com a corticalização progressiva”.  

Com a música a criança será bastante estimulada ao movimento. Segundo Gainza 

(1988), a música vai além de sua dimensão educativa e assume uma função 

terapêutica. Para a autora, a influência e o poder que caracterizam a música como 

coadjuvante do desenvolvimento integral do ser humano aparecerão especialmente 

destacados no caso dos indivíduos que apresentam deficiências ou problemas 

físicos, afetivos, mentais ou de integração social. Campbell e Dickinson (2000, p.147 



29 
 

apud BARBOSA, 2008, p.118) dizem que a música melhora a aprendizagem de 

todas as matérias. Gainza (1988, p.90-91) afirma que as atividades musicais na 

escola podem ter objetivos profiláticos nos seguintes aspectos:  

• Físico: assegurando uma quantidade de atividades capazes de promoverem o 

alívio de tensões devidas à instabilidade emocional e fadiga; 

• Psíquico: promovendo os processos de expressão, comunicação e descarga 

emocional através do estímulo musical e sonoro; 

• Mental: proporcionando todo tipo de situação que possa contribuir para 

estimular e desenvolver o sentido da ordem, da harmonia, a organização, a 

capacidade de compreensão.  

Segundo Oliveira (2009, p.41) o equilíbrio “está subordinado às sensações 

proprioceptivas, cinestésicas e labirínticas. Através da movimentação e da 

experimentação, o indivíduo procura seu eixo corporal, vai se adaptando e buscando 

um equilíbrio cada vez melhor”. 

Devemos estimular musicalmente as crianças o quanto antes, pois através da 

interação com as canções folclóricas, acalantos, (e mais tarde os brincos e as 

cantigas de roda) a criança desenvolverá de maneira mais efetiva, a noção de 

esquema corporal, equilíbrio e ritmo, além de desenvolver a parte afetiva  estimulada 

através das melodias e do contato afetivo com a mãe ao niná-las. Para Santos 

(op.cit.): 

“é no período sensório-motor que os acalantos tem sua maior 
importância; oferecem pelo ato de ninar um suporte afetivo ao 
crescimento da criança; envolvida nos braços da mãe a criança 
percebe o seu contorno externo, adquirindo as primeiras noções de 
equilíbrio, ritmo, espaço e tempo numa área intermediária”. “O 
esquema corporal desabrocha a partir do acariciar da mãe”. “ As 
cantigas de roda (...),dão continuidade à elaboração emocional e 
estruturação da pessoa em desenvolvimento iniciado pelos 
acalantos”.(SANTOS, op.cit., p.43) 

 

“O uso da música aliada à psicomotricidade revela-se como uma estratégia 

fundamental no desenvolvimento das capacidades infantis” (FERREIRA, 2012). 

Portanto a música se comporta como grande auxiliar para a psicomotricidade. 

Segundo Brito (2003), “todo trabalho a ser desenvolvido na educação psicomotora, 

deve buscar a brincadeira musical, aproveitando que existe uma identificação natural 
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da criança com a música. A atividade deve estar muito ligada à descoberta e à 

criatividade”. 

Para Ferreira (2012) a música e a expressão corporal são atividades essenciais para 

a educação infantil, sendo que através da música a criança integra experiências de 

vivencia, percepção, equilíbrio, autoconhecimento, interagindo com o mundo; e a 

expressão corporal objetiva o conhecimento do próprio corpo, suas capacidades de 

ações, um instrumento de comunicação e autorrealização.  

Para Santos (op.cit.), a música dos brinquedos cantados altera a sensibilidade, o 

humor, faz aflorar a criatividade e a expressividade do corpo e da alma, revelando as 

habilidades e dificuldades da criança, se convertendo então, em instrumento de 

trabalho na psicomotricidade. Através das atividades que envolvem a musica e o 

ritmo corporal, podemos perceber os pontos de maior dificuldade da criança, seja na 

parte de equilíbrio corporal, coordenação motora global ou fina etc. Abrindo dessa 

forma, espaço para a atuação psicomotora.  

Piaget (1987), estudando estruturas cognitivas, descreve a importância do período 

sensório-motor e da motricidade, principalmente antes da aquisição da linguagem, 

do desenvolvimento da inteligência. A inteligência, portanto, é uma adaptação ao 

meio ambiente, e para que isso possa ocorrer, necessita inicialmente da 

manipulação pelo indivíduo dos objetos do meio com a modificação dos reflexos 

primários (PROVETI, 2005). Para Gainza (op.cit.) “a música e o som, enquanto 

energia, estimulam o movimento interno e externo no homem”, sob este prisma a 

música pode ajudar no processo de adaptação ao meio ambiente e 

consequentemente no desenvolvimento da inteligência.  SUZUKI (1994, p.21 apud 

REINOSO, 2008, p.25) acredita “firmemente, que a aptidão cultural e musical não 

vem de dentro, não é herdada, mas ocorre através de condições ambientais 

favoráveis”. 

Santos (op.cit.) nos diz que as crianças no período sensório-motor iniciam o 

desenvolvimento de algumas estruturas psicomotoras, porém ainda com capacidade 

limitada. “Os acalantos4 são fundamentais nesta etapa caracterizando um momento 

                                                           
4 Acalantos, também conhecidos como Cantigas de Ninar, são pequenas  canções, geralmente 
lentas, entoadas pelas mães ou amas para adormecer ou consolar seus bebês. 
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de maior acolhimento da mãe para o bebê”.  Na figura 1 temos um exemplo de 

acalanto. 

 

Fig.1 

 

 

Para o pré-operacional simbólico as brincadeiras de roda são as atividades mais 

adequadas. “Os objetos já permanentes na vida dos pequenos os deixam mais à 

vontade para imitar, criar e se relacionar” (SANTOS, 2003. p.42). Santos (op.cit.) 

afirma que as cantigas de roda dão continuidade à elaboração emocional e 

estrutural da pessoa em desenvolvimento iniciado pelos acalantos.  Vide-se na 

figura 2 um exemplo de cantiga de roda. 

Fig.2

 

 

No período pré-operacional intuitivo, a maturação das estruturas psicomotoras tem 

continuidade, porém, de uma forma mais elaborada. Só então a lateralidade vai se 

confirmar, por exemplo, para treinar a escrita. 
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A música inserida no ambiente escolar, em sintonia com outras disciplinas pode se 

tornar uma valiosa ferramenta educacional, com o poder de atrair até mesmo 

crianças com problemas diversos. Sobre isso Barreto (2000, p.45) fala que: 

“Ligar a música e o movimento, utilizando a dança ou a expressão 
corporal pode contribuir para que algumas crianças em situação difícil 
na escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade 
psicomotora,  instabilidade psicomotora, etc.)”. 

 

Para Penovi (1971), A música provoca mudanças na conduta de crianças com 

necessidades especiais contribuindo para que se adaptem melhor á vida escolar, 

promovendo sua interação social e maior proveito nas atividades de aprendizagem.  

A partir dos três anos, aproximadamente, os jogos com movimento são fonte de 

prazer, alegria e possibilidade afetiva para o desenvolvimento motor e rítmico, 

sintonizados com a música, uma vez que o modo de expressão característico dessa 

faixa etária integra gesto, som e movimento. ( MEC/SEF, 1998) 

Para Bréscia (2003) a musicalização promove o desenvolvimento da sensibilidade e 

criatividade além contribuir para a consciência corporal.  

“a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que 
tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, 
oferecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso 
rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 
concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva 
consciência corporal e de movimentação”. (BRÉSCIA, 2003, apud 
BARBOSA, 2008).  

 

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

desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permite a comunicação 

com o outro (BARBOSA, op.cit.). Weigel (1988, apud BARBOSA, op.cit.) e Barreto 

(2000, apud BARBOSA, op.cit), afirmam que as atividades (musicais) podem 

contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo/ 

linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, da seguinte forma:  

• Desenvolvimento Cognitivo / Linguístico: a fonte de conhecimento das 

crianças são as situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu 

dia a dia. Quanto maior riqueza de estímulos, melhor será seu 
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desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmico-musicais 

que permitem uma participação ativa favorecem o desenvolvimento dos 

sentidos das crianças.  

• 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. Atividades como 

cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências 

importantes para a criança, pois elas permitem que se desenvolva o senso 

rítmico, a coordenação motora, fatores importantes também para o processo 

de aquisição da leitura e da escrita.  

• Desenvolvimento Socioafetivo: As atividades musicais coletivas favorecem o 

desenvolvimento da socialização, estimulando a compreensão, a participação 

e a cooperação. Dessa forma a criança vai desenvolvendo o conceito de 

grupo. 

Bréscia (2003, apud BARBOSA, op.cit.) nos fala que através das atividades 

(músicais) o educador pode perceber quais são os pontos fortes e fracos das 

crianças, principalmente quanto à capacidade de memória auditiva, observação, 

discriminação e reconhecimento dos sons, podendo assim vir a trabalhar melhor o 

que está defasado. Este autor classifica os jogos musicais em três tipos, 

correspondentes às fases de desenvolvimento infantil:  

• Sensório-Motor (até dois anos). São atividades que relacionam o som ao 

gesto. A criança pode fazer gestos para produzir sons e expressar-se 

corporalmente para representar o que ouve ou canta. Favorecem o 

desenvolvimento da motricidade.  

• Simbólico (A partir dos dois anos). Aqui se busca representar o significado da 

música, o sentimento, a expressão. Contribui para o desenvolvimento da 

linguagem.  

• Analítico ou de Regras (a partir dos quatro anos). São jogos que envolvem a 

estrutura da música, onde são necessárias a socialização e a organização. 

Ela precisa escutar a si mesma e aos outros, esperando sua  vez de cantar 

ou tocar. Ajuda no sentido de organização e disciplina. 
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Autores como JOLY, 2003; ILARI, 2003 (apud COSTA, 2010) afirmam que toda 

criança necessita do contato com a música e que a alegria deste contato seja 

sempre renovada por meio de um ensino criativo, dinâmico e atual. Segundo Costa 

(op.cit.), “o ensino da música inclui a sensibilidade, a motricidade, o raciocínio, além 

da transmissão e do resgate de uma série de elementos da cultura”. 

 Zampronha (2007, p. 131-132 apud CARNIELLI, 2009, p.53) Cita o educador 

Gonzalo Brenes (1954) que classificou o desenvolvimento musical infantil em quatro 

etapas: ritmo, melodia, harmonia e forma. 

• Fase do ritmo – corresponde à fase Sensório-motora de Piaget. Através de 

movimentos mais livres e, posteriormente, com movimentos mais 

coordenados, reage e percebe o ritmo musical. 

• Fase da melodia – corresponde à fase pré-operacional. A criança mostra-se 

sensível à linha melódica, começando a emitir séries de sons com intervalos 

pequenos. Inventa e reproduz música e trecho com características já 

conhecidas.  

• Fase da harmonia – corresponde à fase operacional-concreta. Há o interesse 

pelos efeitos, pela combinação simultânea dos sons, a harmonia. 

• Fase da forma – corresponde á fase operacional-formal. Com percepção 

ampliada, passa-se a entender as estruturas e formas musicais elementares. 

Costa (2010) afirma que atividades desenvolvidas com a música são ótimas para a 

socialização das crianças e dessa forma, desenvolvem a parte psíquica e motora, 

além do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. 

“as atividades desenvolvidas com a música favorecem a integração e 
a socialização das crianças com o grupo, portanto propicia o 
desenvolvimento tanto psíquico como motor, os movimentos, as 
expressões, os gestos corporais, bem como suas possibilidades de 
utilização de danças e jogos recebem um destaque especial em seu 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo”. (COSTA, op. cit.) 

 

Percebemos então, que atividades motoras possuem grande importância para a 

educação infantil, pois elas “contribuem para o desenvolvimento global das 

crianças”. “A psicomotricidade aliada à música auxilia o desenvolvimento motor e 

intelectual do aluno, pois o corpo e a mente são elementos integrados da sua 

formação e desenvolvimento.” (COSTA, op. cit.) 
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Analisando as atividades musicais das crianças, como elas interagem e se 

desenvolvem musicalmente, Ilari (2003, apud COSTA, op.cit.), desenvolveu um 

quadro elencando as características do desenvolvimento musical de crianças de 0 a 

6 anos. O autor cita que bebês de 0 a 6 meses possuem memórias de músicas 

ouvidas durante a gestação. De 7 a 12 meses os bebês interagem com a música, 

realizando movimentos corporais, porém não necessariamente sincronizados 

ritmicamente. De 13 a 18 meses as crianças começam a fazer experimentações 

vocais. De 19 a 24 meses elas fazem experimentações livres com as canções. Com 

dois anos de idade as crianças já cantam partes de canções.  Dos três aos quatro 

anos a imitação das canções melhora e dos cinco aos seis anos as crianças já 

conseguem cantar a maioria das canções aprendidas, de maneira cuidadosa. Vide-

se o quadro completo no anexo I. 

3.1.1 MÚSICA, BRINCADEIRA E MOVIMENTO. 
 

A música mantém uma forte ligação com o brincar. Em todas as culturas as crianças 

brincam com a música (MEC/SEF, 1998). Em algumas línguas, como no inglês (to 

play), no francês (jouer), no latim (vinculum), por exemplo, usa-se o mesmo verbo 

para indicar tanto as ações de brincar quanto as de tocar música. (...)”em diversas 

línguas, se chama “jogo” à manipulação dos instrumentos musicais, como na língua 

árabe, por um lado, e por outro, nas línguas germânicas e eslavas” (HUIZINGA, 

1980, p.115). 

Na língua portuguesa o termo “brincar” vem do latim vinculum e significa laço, união. 

“No entanto é o termo lúdico da nossa língua, também proveniente do latim ludus, 

que melhor abrange e define as atividades artísticas, culturais, brincadeiras e jogos” 

(SANTOS, op.cit. p. 10).  

Segundo o RCNEI, o trabalho com música para crianças de zero a três anos deve 

ser organizado de forma que as crianças desenvolvam capacidades de: 

• Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e 

produções musicais; 

• Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 
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Já para crianças de quatro a seis anos, os objetivos estabelecidos para a faixa etária 

de zero a três anos deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se, ainda, 

oportunidades para que as crianças sejam capazes de: 

• Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os 

outros e ampliar seu conhecimento de mundo; 

• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de 

improvisações, composições e interpretações musicais. ( MEC/SEF, 1998) 

Diversos pesquisadores se interessaram pela relação entre música e movimento. 

Entre esses se destaca Émile Jaques-Dalcroze,  compositor e pedagogo suíço, 

criador da Rítmica Dalcroze, também conhecida com Euritimia.  A Euritmia (de eu = 

bom, rhythm = fluxo, rio ou movimento) de Dalcrose estuda todos os elementos da 

música através do movimento, partindo de três pressupostos básicos:  

• Todos os elementos da música podem ser experimentados (vivenciados) 

através do movimento. 

• Todo som musical começa com um movimento – portanto o corpo, que faz os 

sons, é o primeiro instrumento musical a ser treinado. 

• Há um gesto para cada som, e um som para cada gesto. Cada um dos 

elementos musicais – acentuação, fraseado, dinâmica, pulso, andamento, 

métrica – pode ser estudado através do movimento.  

Segundo (GOULART, 2000), Dalcroze constatou que faltava aos estudantes a 

coordenação entre olhos, ouvido, mente e corpo, necessária à atividade musical. 

“Assim, percebeu que o primeiro instrumento musical que se deveria treinar era o 

corpo”.  Na rítmica de Dalcroze os movimentos são improvisados pelos alunos, o 

professor não dita quais movimentos os alunos deverão realizar. Segundo Goulart 

(op.cit.) O professor que usa a metodologia de Dalcroze costuma pedir aos alunos:  

“Mostre-me o que vocês estão ouvindo”, em vez de “Digam-me o que vocês estão 

ouvindo”. Este é um grande exemplo de expressão musical através de movimentos 

corporais. 

Sobre a técnica de Dalcroze, Carnielli (2009) fala que através das atividades 

corporais busca-se o desenvolvimento da escuta ativa, da sencibilidade motora, o 

sentido rítmico e a expressão. Para isso, utiliza-se movimentos como “correr, andar, 
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saltar, deslocar-se em direções diferentes, livre ou com ritmo”. Nas atividades 

musicais, organizadas pela escuta, os exercícios são: “bater palmas no tempo 

rítmico, interrompendo ou recomeçando, criar movimentos expressivos para trechos 

musicais, entre outros. Esses exercícios tem como objetivo alternar, dissociar ou 

combinar movimentos, estimular a concentração, a memória e a audição interna” 

(CARNIELLI, op. Cit.). Mársico (2003, apud CARNIELLI, op.cit.) lembra que “esses 

movimentos precisam estar, desde o início, relacionados com a música”. 

Para o compositor e educador musical Carl Orff o movimento corporal é fundamental 

para a aprendizagem músical num todo, não só ritmicamente, bem como música e 

movimento corporal estão completamente interligados. “ A exploração do movimento 

envolve a descoberta das possibilidades de movimentação do corpo. Na 

metodologia Orff, o movimento é uma ajuda indispensável para o desenvolvimento 

de habilidades musicais e a formação de conceitos” (LIMA; RUGER, 2007 apud 

REZENDE et al, 2011). 

3.1.2 BRINCADEIRAS ENVOLVENDO MÚSICA 
 

Para Santos (2003), brinquedos cantados são geralmente cantigas anônimas 

acompanhadas de movimentos expressivos, saltitantes ou dramatizados. A 

utilização dos brinquedos cantados na “prática psicomotora revelam valores e 

costumes culturais, pontos de referência para a comunicação e o relacionamento 

com o outro” (SANTOS, 2003, p.11).   

Santos (2003) ainda afirma que: 

 “a música dos brinquedos cantados altera a sensibilidade, o humor, 
faz aflorar a criatividade, a expressividade do corpo e da alma 
revelando as habilidades e dificuldades da criança” (SANTOS, 2003, 
p. 13). 

 

Desse modo pode-se afirmar que os brinquedos cantados podem ser usados como 

uma importante ferramenta para aplicação na psicomotricidade.  

Com objetivo de trabalhar a conscientização corporal, encontram-se abaixo 

brincadeiras que envolvem a música como coadjuvante na conscientização corporal. 
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Na brincadeira Quem não dançar, “dança”, a criança deverá dançar conforme o 

ritmo da música. Quando o professor pausar a música, (ou parar de tocar o 

instrumento musical) a criança deverá falar a última palavra cantada. Proveti (2005) 

afirma que esta brincadeira estimula a percepção auditiva, atenção e memória 

auditiva, ritmo, coordenação motora global, esquema corporal, lateralidade e 

equilíbrio.  

A brincadeira Estátua trabalha o movimento corporal e a percepção. A criança 

deverá dançar ao som de uma música, quando o professor pausar a música (ou 

parar de tocar o instrumento musical), e disser: estátua!, a criança deverá ficar 

imóvel, como uma estátua. O professor deve tentar fazer caretas e brincadeiras para 

ver quem se mexe primeiro. Não vale fazer cócegas. Quem se mexer ou rir primeiro 

paga uma prenda. “No movimento, terá que controlar seu corpo, quando for pedido 

que pare e não se mexa e na percepção, ficará atenta ao que o silêncio lhe 

proporciona” (FERREIRA, op.cit. p. 11). 

Segundo Barbosa (op.cit.) o Jogo de Esconde-Esconde aliado à música irá trabalhar 

a noção de intensidade sonora, além de desenvolver a noção espacial. As crianças 

devem escolher um objeto a ser escondido. Uma das crianças deve se retirar da 

sala por alguns segundos, enquanto as demais escondem o objeto.  À medida que a 

criança aproxima do objetivo escondido, as outras produzem sons com maior 

intensidade e quanto mais distante do objeto menor a intensidade.  

Baseado na brincadeira Vivo ou Morto temos O Jogo do Grave e Agudo. Esta 

brincadeira trabalha os parâmetros sonoros grave e agudo, mas também pode-se 

trabalhar o equilíbrio, coordenação motora global e tonicidade dos membros 

inferiores. Utilizando um instrumento musical, um apito, ou mesmo a própria voz, o 

professor deverá tocar aleatoriamente sons graves e agudos. Ao ouvir o som grave 

a criança deverá agachar-se e ao ouvir o som agudo deverão levantar-se. 

3.2 A MÚSICA E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRUTURAS 
PSICOMOTORAS 
 

A música aliada a brincadeiras que envolvam movimentos corporais, além de ajudar 

na percepção rítmica, ajuda a criança  na conscientização dos segmentos corporais. 
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“Brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, simultaneamente, possibilitam a 

percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo e o contato físico” 

(MEC/SEF, 1998) 

 

Segundo FERREIRA (op.cit.), a psicomotricidade estabeleceu elementos básicos, 

que auxiliam em determinadas áreas do desenvolvimento infantil: Esquema 

Corporal; Lateralidade; Estruturação Espacial; Orientação Temporal e Pré-escrita. 

Barbosa (op.cit.) fala em estruturas psicomotoras básicas que são: locomoção, 

manipulação e tônus corporal, que interagem com a organização espaço-temporal, 

as coordenações finas e amplas, a coordenação óculo-segmentar, o equilíbrio, a 

lateralidade, o ritmo e o relaxamento. 

Segue-se breve comentário sobre estruturas psicomotoras, indicando músicas que 

poderão ser trabalhadas com as crianças com objetivos de despertar a consciência 

sobre cada uma delas.  

Coordenação motora global: Diz respeito à atividade dos grandes músculos. 

Depende da capacidade de equilíbrio postural. Para Oliveira (op.cit.) “a coordenação 

global e a experimentação levam a criança a adquirir a dissociação de movimentos”. 

Diversas atividades levam à consciência global do corpo, como andar que é um ato 

neuromuscular que requer equilíbrio e coordenação; correr, que requer, além destes, 

resistência e força muscular; e outras como: saltar, rolar, pular, arrastar-se, nadar, 

lançar-pegar, sentar. A música “Marcha Soldado”5, através dos movimentos de 

marcha, trabalha os membros inferiores e a dissociação dos movimentos entre braço 

e pernas, através do movimento de continência e de tirar e colocar o chapéu de 

papel na cabeça e trabalha também a consciência rítmica ao manter o pulso rítmico 

da marcha. A interpretação dessa música consiste em cantar a letra variando 

movimentos como: elevar os joelhos (marcha), bater continência, olhar para a direita 

ou esquerda e tirar o chapéu da cabeça. Vide-se fig. 3. 

 

Fig.3 

                                                           
5 A música Marcha Soldado advém do folclore brasileiro. 
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Coordenação motora fina: Diz respeito à habilidade e destreza manual e constitui 

um aspecto particular da coordenação global. Segundo Oliveira (2012, p.42), uma 

coordenação elaborada dos dedos da mão facilita a aquisição de novos 

conhecimentos. Brandão ( 1985 apud PROVETI, op.cit.) analisa a mão como um dos 

instrumentos mais úteis para a descoberta do mundo, afirmando que ela é um 

instrumento de ação a serviço da inteligência. Em Goiás é muito comum pais 

advertirem seus filhos, quando a estes são servidos alguns petiscos ou estão 

observando um objeto frágil, com a frase: “agente vê com os olhos e não com as 

mãos”. Encontra-se nesta frase um pleonasmo, que é o emprego de palavras 

desnecessárias ao sentido da expressão. Neste caso, porém, se nos abstivermos do 

rigor da frase, ela nos ajudará a entender um pouco do processo de aquisição de 

conhecimento da criança, principalmente no período sensório-motor. Nesta fase a 

visão e o tato, ou seja, o ato de pegar, respondem por grande parte da descoberta 

de mundo das crianças. Oliveira (op.cit.) fala que somente a coordenação motora 

fina não é suficiente, para ela “é necessário que haja também um controle ocular, 

isto é, a visão acompanhando os gestos da mão” (OLIVEIRA, 2012, p.43). Esta 

habilidade é chamada de coordenação oculomanual ou visomotora. 

Para Ajuriaguerra (apud OLIVEIRA, op.cit.) o desenvolvimento da escrita depende 

de diversos fatores: maturação geral do sistema nervoso, desenvolvimento 

psicomotor geral em relação à tonicidade e coordenação dos movimentos e 

desenvolvimento da motricidade fina dos dedos. Para Ferreira (op.cit.) a pré-escrita:  

“e a fase em que a criança desenvolve sua motricidade fina, os 
movimentos realizados com as mãos e os dedos passam a ser mais 
trabalhados, estimulando sua coordenação para um movimento mais 
preciso. Segundo a autora, esses movimentos são necessários para a 
aprendizagem das letras e dos números” (FERREIRA, 2012, p.3). 
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A música “Os Dedinhos”6 ajuda a trabalhar a coordenação motora fina através do 

movimento de cada dedo da mão. Com estes movimentos a criança estimula a sua 

coordenação, preparando a mão e os dedos para movimentos mais precisos que a 

escrita exige. As crianças ainda aprendem o nome de cada dedo, ampliando seu 

vocabulário e trabalhando a memória. Vide-se fig. 4. 

 

Fig. 4 

 

 

Esquema corporal: Para Pieron (apud PROVETI, op.cit.) esquema corporal é a 

representação que cada um faz de si mesmo e que lhe permite orientar-se no 

espaço.  Já para Vayer (apud PROVETI, op.cit. p. 22) “é a integração das sensações 

relativas ao próprio corpo, em relação aos dados do mundo exterior”. 

Segundo Ferreira (op.cit.) esquema corporal é o nome dado à consciência física, 

cognitiva, emocional e social que o indivíduo tem de seu próprio corpo. Ele é 

responsável pela construção da sua personalidade e favorece o conhecimento de si 

e do mundo ao seu redor.  

Para Fonseca, C. (2008, p. 28) Esquema Corporal “é a representação das relações 

espaciais entre as partes do corpo percebidas cinestesicamente e 

proprioceptivamente”. Esta autora cita que o desenvolvimento do esquema corporal 

inicia-se antes do nascimento, intraútero e se desenvolve com a maturação do 

                                                           
6 A música “Os Dedinhos” foi extraída do álbum Os Dedinhos, da cantora Eliana. Gravadora BMG. 1993.  
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indivíduo. Acerca de como ocorre o processo evolutivo do esquema corporal, 

Fonseca (op.cit) diz que:  

“(...) começa com as sensações viscerais digestivas provindas da 
alimentação e funções viscerais excretoras que permitem que o ser 
experimente as vivências acerca do próprio corpo”. E depois das 
sensações de origem cutânea provenientes da pele e do tato por 
meio do contato com a mãe resultando nas sensações 
exteroceptivas. Com a exterocepção a criança distinguirá o que faz 
parte de si mesmo, seu mundo interno e o que pertence ao ambiente” 
(FONSECA, C. 2008, p. 29-30). 

 

Oliveira (op.cit.) fala que “o corpo é uma forma de expressão da individualidade. A 

criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em função de seu próprio 

corpo”. “O desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de seu corpo 

com os objetos de seu meio, com pessoas com quem convive e com o mundo onde 

estabelece ligações afetivas e emocionais” (OLIVEIRA, op.cit.).  

Le Boulch propôs a divisão do esquema corporal em três etapas: 

1ª Etapa: Corpo Vivido (até três anos de idade). Esta etapa corresponde á fase da 

inteligência sensório-motora de Jean Piaget. O bebê sente o meio ambiente como 

sendo parte dele mesmo. Não tem consciência do “eu” e se confunde com o espaço 

em que vive. Aos poucos a criança vai se diferenciando do meio e no fim desta 

etapa pode-se falar em imagem do corpo, pois o “eu” se torna unificado e 

individualizado. 

2ª Etapa: Corpo Percebido ou “Descoberto” (3 a 7 anos). Corresponde à 

organização do esquema corporal devido à maturação da “função de interiorização”, 

aquisição esta de suma importância, pois auxilia a criança a desenvolver uma 

percepção centrada em seu próprio corpo. Le Boulch (apud OLIVEIRA op.cit) define 

esta função de interiorização como “a possibilidade de deslocar sua atenção do meio 

ambiente para seu corpo próprio a fim de levar à tomada de consciência”. A criança 

passa a aperfeiçoar e refinar seus movimentos, adquirindo uma maior coordenação 

dentro de um espaço e tempo determinado. A criança chega à representação mental 

dos elementos do espaço, descobre sua dominância e com ela seu eixo corporal. No 

final desta etapa o nível do comportamento motor bem como o nível intelectual pode 

ser caracterizado como pré-operatório, porque está submetido à percepção num 

espaço em parte representado, mas ainda centralizado sobre o próprio corpo. 
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3ª Etapa: Corpo Representado (7 a 12 anos). Nesta etapa observa-se a estruturação 

do esquema corporal, pois já apresenta a noção do todo e das partes de seu corpo, 

conhece as posições e mantém um maior controle e domínio corporal. No início 

desta fase, a imagem do corpo é estática e reprodutora, por volta dos 10/12 anos a 

criança dispõe de uma imagem mental do corpo em movimento efetuando e 

programando mentalmente suas ações (imagem de corpo operatório). Nesta etapa 

ocorre a descentralização do corpo, que não é mais visto como ponto de referência.  

Crianças que não apresentam consciência e conhecimento de seu corpo podem 

apresentar dificuldades de percepção, controle e equilíbrio. Apresentam confusão 

em localizar partes de seu corpo, em perceber a posição de seus membros, em 

orientar-se no espaço e no tempo, além da dificuldade de coordenação dos 

movimentos, o que as tornam lentas na execução das atividades como abotoar uma 

roupa, andar de bicicleta, ou até tocar um instrumento musical. Além disso, essa 

falta de conhecimento de sua presença no mundo pode levar a uma dificuldade de 

contato com as pessoas e a um mau desenvolvimento da linguagem.  

A música “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé”7 (M. Cook, J. Fatt, A. Field, G. Page)  ajuda 

a aguçar a consciência de esquema corporal na criança, pois a mesma, de uma 

maneira divertida, deverá localizar e apontar partes do corpo como: cabeça; ombro; 

joelho; pé; olhos; ouvidos; boca e nariz. Esta música ainda trabalhar a memória, pois 

a criança acaba memorizando a sequencia de movimentos e ausência dos mesmos; 

coordenação global através dos movimentos amplos e atenção. Vide-se fig. 5. 

 

Fig.5 

                    

 

                                                           
7 A música “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé” foi extraída do álbum Xuxa Só Para Baixinhos, vol.1. Gravadora Som 
Livre. 2000. 
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Equilíbrio: O equilíbrio reúne um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas. O 

equilíbrio estático exige mais concentração e abstração. O equilíbrio dinâmico está 

relacionado às funções tônico-motoras e sensoriais (Thompson 2000 apud 

SANTOS, op.cit. p. 47). Para Proveti (op.cit.) “é um dos sentidos mais nobres do 

corpo humano”. Pode ser classificado em equilíbrio estático e dinâmico. O equilíbrio 

estático envolve movimentos não locomotores como, ficar em pé, apenas com as 

pontas dos pés etc. já o equilíbrio dinâmico envolve movimentos locomotores como, 

andar sobre uma linha pré-delimitada. A música “Equilíbrio”8 composta por Cristina 

Teixeira Vicentini Trabalha muito bem a questão do equilíbrio. Vide-se fig. 6. 

 

Fig. 6 

            

 

 

Estruturação Espacial9: MEUR & STAES (1991 apud BRUSTOLIN, 2011) definem 

a estruturação espacial como: a tomada de consciência da situação de seu próprio 

corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em 

relação às pessoas e coisas. É através do espaço e das relações espaciais que nos 

situamos no meio em que vivemos, estabelecemos relações entre as coisas, em que 

fazemos observações, comparando-as, vendo as semelhanças e diferenças entre 

elas (OLIVEIRA, op.cit.).  Para Ferreira (2012, p.2) “estruturação espacial é quando 

                                                           
8 A música “Equilíbrio” foi extraída do DVD Momento da Criança apresenta Escolhinha da Cris.  2011. 
9 Oliveira (2012) diz que não podemos conceber  a ideia de espaço sem abordarmos a noção de 

tempo. Eles são indissociáveis. Por esta razão essa orientação é chamada de espaçotemporal. 

Apenas à guisa de estudo estamos dividindo-as entre estruturação espacial e temporal.  
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a criança toma consciência do seu próprio espaço, o que está ao seu redor tendo 

seu corpo como referência, depois pessoas ou coisas que a rodeiam”. 

Toda nossa percepção do mundo é uma percepção espacial, na qual o corpo é a 

referência (COSTE, 1992 apud SANTOS op.cit.). Para Oliveira (op.cit.) a 

lateralização é a base da estruturação espacial e é através dela que uma criança se 

orienta no mundo que a rodeia. A música “Dança do Canguru”10 de Agripino 

Aroeira/Rosilda Santos trabalha com as crianças a noção espacial ao imitar os pulos 

do canguru. Nesta música a criança dará pulos para frente; para trás; para o lado e 

para o outro e ainda gira em torno de si mesma. Estes são excelentes movimentos 

para se trabalhar a questão da estruturação espacial. Vide-se fig. 7. 

 

Fig. 7 

 

 

 

 

Estruturação Temporal: Para Coste (1992 apud SANTOS op.cit. p.49) “o tempo é, 

simultaneamente, duração, ordem e sucessão; a integração desses três níveis é 

                                                           
10 A música “Dança do Canguru” foi extraída do álbum Aline Barros e Cia, vol.3. Gravadora MK Music, 2011. 
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necessária à construção temporal do indivíduo”.  A estruturação temporal é 

articulada com a estruturação espacial, através delas é que o indivíduo dá sequencia 

aos seus movimentos e se organiza na vida cotidiana. Coste (apud FONSECA, 

2008) ainda afirma que a estruturação espacial é parte integrante do processo de 

lateralização. De acordo com De Meur e Staes (1991 apud FERREIRA, op.cit. p.3) 

“as noções temporais são muito abstratas, muitas vezes bem difíceis de serem 

adquiridas por nossas crianças”. 

Percebe-se uma grande ligação entre a orientação temporal e a linguagem. 

Podemos inferir esta ideia através das palavras de Oliveira. 

“Da mesma forma que a palavra escrita exige que se tenha uma 
orientação no papel, (...) a palavra falada exige que se emitam 
palavras de uma forma ordenada e sucessiva, (...) obedecendo um 
certo ritmo e dentro de um tempo determinado” (OLIVEIRA, op.cit). 

 

Os principais conceitos envolvendo a orientação temporal são: simultaneidade, 

ordem e sequencia, duração dos intervalos, renovação cíclica de certos períodos e 

ritmo.  

• Simultaneidade: é vivenciada inicialmente através do movimento, de forma 

motora. São movimentos que, para serem realizados, tem que aparecer 

juntos. A simultaneidade requer boa coordenação. 

• Ordem e sequencia: Para Kephart (apud OLIVEIRA, op.cit.) sequencia é “a 

disposição dos acontecimentos em uma escala temporal, de modo que as 

relações de tempo e a ordem dos acontecimentos evidenciem-se”. Para uma 

criança conseguir colocar em ordem cronológica suas ações do dia a dia 

precisa ter noção de antes e depois, da ordem em que seus gestos podem 

ser realizados. 

• Duração dos intervalos: Os fenômenos que acontecem no tempo apresentam 

uma certa duração – tempo curto e tempo longo – e envolvem as noções de 

hora, minuto e segundo, isto é o tempo decorrido. De Meur (apud OLIVEIRA, 

op.cit.) fala em tempo subjetivo e tempo objetivo. O tempo subjetivo é 

determinado pela sua própria impressão e emotividade. Uma atividade que 

lhe dá prazer terá um tempo menor e passará mais rapidamente. É 
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predominante nas crianças.  O tempo objetivo é matemático, sempre idêntico. 

É fundamental para uma maior organização do mundo em que vivemos.  

• Renovação cíclica de certos períodos: É a percepção de que o tempo é 

determinado por dias, semanas, estações.  

• Ritmo: O ritmo não envolve apenas as noções de tempo, mas está ligado ao 

espaço também. A combinação dos dois dá origem ao movimento. Kephart 

(apud OLIVEIRA, op.cit.) distingue três tipos de ritmos: motor, auditivo e 

visual. O ritmo motor está ligado ao  movimento do organismo que se realiza 

em intervalo de tempo constate. Andar, correr são exemplos de ritmos 

motores. O ritmo auditivo normalmente é trabalhado em associação com 

algum movimento, pois muitas crianças não percebem os ritmos auditivos a 

não ser que estejam associados a um componente motor. O ritmo visual 

envolve a exploração sistemática de um ambiente visual muito amplo para ser 

incluído no campo visual em uma só fixação. A falta de contato com o ritmo 

visual prejudica a leitura, e a criança não consegue imprimir um ritmo 

constante de leitura. Para Carnielli (op.cit.) “o desenvolvimento rítmico está 

diretamente relacionado com a estruturação temporal e espacial, 

coordenação global fina e óculo-manual”.  

 

A música “Vovô”11 de Paulo Tatit e Edith Derdyk ilustra muito bem o fator temporal, o 

ontem, o hoje e o amanhã. A criança passa a perceber que o vovô já foi criança 

assim como a criança, no amanhã poderá ser avô. Vide-se fig.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

                                                           
11 A música “Vovô” está contida no álbum Pé com Pé do grupo Palavra Cantada. Gravadora MCD, 2004. 
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Lateralidade: Oliveira (op.cit.) diz que lateralidade é a propensão que o ser humano 

possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo do que o outro em três 

níveis: mão, olho e pé. Existe desse modo uma dominância de um dos lados, 

apresentando maior força muscular, precisão e rapidez. Falaremos mais 

detalhadamente sobre lateralidade no próximo capítulo. A música “Vem Que Eu Vou 

Te Ensinar”12 explora a questão da lateralidade quando se pede para a criança 

colocar a mão direita à frente e atrás seguido da esquerda. O mesmo deve ser feito 

com os ombros e pernas. Esta música também trabalha um pouco a parte de 

estruturação espacial, quando se pede na letra para que a criança rode sem sair do 

lugar, coloque  a barriga e depois a cabeça para frente e para trás. Vide-se fig. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 

                                                           
12  A música “Vem Que Eu Vou Te Ensinar” foi extraída do álbum Xuxa Só Para Baixinhos. Gravadora Som Livre. 
2001. 
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Imagem corporal: Diz respeito aos sentimentos do indivíduo em relação à estrutura 

de seu corpo como a bilateralidade, lateralidade e equilíbrio corporal. Após a 

percepção global do corpo, vem a etapa de consciência de cada segmento corporal. 

Esta se realiza de forma interna (sentindo cada parte do corpo) e externa (vendo 

cada segmento em um espelho ou em outra criança). Para Fonseca, C. (2008) 

Imagem Corporal é a figura do corpo humano formada na mente. Para Ajuriaguerra 

(1972 apud PROVETI op.cit.) a evolução de cada criança é sinônimo de 

conscientização e conhecimento cada vez mais profundo de seu corpo, pois é 

através dele que a criança elabora todas as suas experiências vitais e organiza toda 

sua personalidade. Lewis e Scanell (1995 apud FONSECA, C. 2008) definem 

imagem corporal como uma subjetiva representação da aparência física formada a 

partir de estímulos visuais, sensações táteis e cinestésicas que sofre constante 

mutação de acordo com os estímulos do ambiente e está relacionada diretamente 

com o esquema corporal. 

Na criança, a imagem do corpo depende, compreende-se e completa-se na imagem 

do corpo do outro. A música “O Jacaré”13 de Newton Helinton de Oliveira ajuda a 

internalizar a ideia de imagem corporal. Pode ser cantada citando várias partes do 

                                                           
13  A música “O Jacaré” foi extraída do álbum Coisas de Criança. Newton Helinton. Gravadora Comep. 1993.  



50 
 

corpo, e a criança segue fazendo os gestos e tocando nas partes do corpo citadas 

pela música. Vide-se fig. 10. 

 

Fig. 10 
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4. A QUESTÃO DA LATERALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

COM FOCO NA MÚSICA 

4.1 CONCEITUAÇÃO E TIPOS DE LATERALIDADE 
 

 

“Estima-se que 10% da população mundial seja canhota, mas, devido à 

discriminação, essa proporção era de 3% no início do século 20” (ALMEIDA, 2002). 

Esta estatística comprova que os canhotos são minoria no mundo e justifica uma 

frase que já caiu no senso comum: “O mundo é dos destros”. Para Almeida esse 

número pode ser ainda maior, pois muitas pessoas, forçadas por pressões sociais e 

ambientais usam a mão direita forçosamente. Para o professor de neurofisiologia da 

Universidade de São Paulo, Luiz Eugênio de Mello "a influência ambiental é decisiva 

em eventualmente converter um canhoto em falso destro ou em definir um indivíduo 

sem determinação inata óbvia na expressão de uso de membros" (MELLO, 2002 

apud ALMEIDA, 2002).  

Quanto à definição da lateralidade Barbosa (op.cit.) fala que no primeiro ano de vida 

da criança não há preferência por nenhum lado. No segundo ano ela continua 

usando ambas as mãos, mas gradativamente fixa a preferência por uma delas. Com 

dois anos completos quase todas as crianças já definiram sua lateralidade, mesmo  

que depois apareçam breves períodos de uso da outra mão. Finalmente com seis 

anos está completa a definição. Oliveira (op.cit.) fala que a reversibilidade que é a 

possibilidade de reconhecer a mão direita ou a mão esquerda de uma pessoa à sua 

frente, não pode ser abordada antes dos seis anos, seis anos e meio. 

Le Boulch (1984 apud FONSECA, C. 2008) conceitua a lateralização como um 

predomínio motor referido ao segmento direito ou esquerdo do corpo. Para Oliveira 

(op.cit.)  lateralidade é “a propensão que o ser humano possui de utilizar 

preferencialmente mais um lado do corpo do que outro em três níveis: mão, olho e 

pé”. Alguns autores falam em quatro níveis: mão, olho, pé e ouvido. Para Negrine 

(1986 apu GOMES, A. op.cit.) “a lateralidade é, por um lado, uma bagagem inata e, 

por outro, uma dominância espacial adquirida”.  
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Segundo Fonseca, V. (1989, p. 69 apud GOMES, A. 2007) a lateralidade constitui 

um processo essencial às relações entre a motricidade e a organização psíquica 

intersensorial.  Representa a conscientização integrada e simbólica interiorizada dos 

dois lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o que pressupõe a noção da linha 

média do corpo. Desse radar vão decorrer, então, as relações de orientação face 

aos objetos, às imagens e aos símbolos, razão pela qual a lateralização vai interferir 

nas aprendizagens escolares de uma maneira decisiva. A lateralização é uma 

característica da espécie humana. A capacidade de a criança ascender à 

simbolização passa pela dominância cerebral, pois, caso contrário, resulta em 

distúrbios quer na linguagem falada, quer na linguagem escrita (GOMES, A., op.cit.).  

Sabemos que a metade esquerda do corpo é controlada pelo hemisfério direito, ao 

passo que a outra metade é controlada pelo hemisfério esquerdo. Quando há 

dominância do hemisfério esquerdo, temos o indivíduo destro; quando ocorre a 

dominância do hemisfério direito, temos o indivíduo canhoto. É legítimo, porém, 

admitir que haja colaboração dos dois hemisférios na elaboração da inteligência 

(GOMES, A. op.cit.). Conforme a literatura, podemos dizer que o destro não é 

aquele que utiliza somente a mão direita, pois, em vários atos motores, serve-se das 

duas mãos normalmente, porém, nesse caso a mão esquerda atua como 

coadjuvante, ou seja, atribui-se à esquerda uma função de apoio no “jogo 

complementar de ambas”. Para Oliveira (op.cit.) quando há um predomínio motor, ou 

seja, dominância de um dos lados, este apresenta maior força muscular, mais 

precisão e rapidez. 

Conforme dito acima, a lateralização ocorre em três níveis: mão, olho e pé. A 

dominância dos membros superiores, chamada dominância manual, pode ser 

percebida quando observamos com qual mão a criança segura o talher ou o lápis 

por exemplo. Podemos perceber a dominância ocular, quando pedimos para a 

criança olhar através do buraco da fechadura. Mas “é preciso tomar cuida ao 

afirmarmos qual é a dominância ocular, pois, às vezes um problema na vista pode 

mascarar essa percepção”  (OLIVEIRA, op.cit.). A dominância dos membros 

inferiores, chamada dominância pedal, pode ser observada quando a criança chuta 

uma bola ou desenha na areia com os dedos do pé. Ainda existe a chamada 

dominância auditiva, que refere-se à preferência ou tendência de escutar mais por 

um ouvido que por outro, por exemplo, ao falarmos ao telefone. Dentistas afirmam 
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que pode-se perceber a lateralidade através da observação dos dentes, pois o lado 

dominante fica mais gasto.  

Negrine (apud GOMES A. op.cit.) enfatiza que a lateralidade é um dos aspectos 

mais importantes para o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem. “Isso 

não quer dizer que todas as crianças que tenham dificuldades de aprendizagem 

também tenham alterações na lateralidade”. De Meur e Staes (1991 apud REZENDE 

et al. op.cit.) ressaltam que não devemos confundir lateralidade com o conhecimento 

que vem a ser direita-esquerda e comenta que: “o conhecimento direita-esquerda 

decorre da noção de dominância lateral”. O conhecimento direita-esquerda, o qual 

os autores se referem está incluso estruturação espacial.  

Guilharme (1983 apud OLIVEIRA, op.cit.) faz uma distinção entre o termo 

prevalência e dominância. Para ele, prevalência é a frequência de utilização de um 

lado, com suas implicações psicológicas e sociais. Já dominância possui implicações 

orgânicas. 

Coste (1992, p. 63 apud GOMES, A. op.cit.) define quatro tipos de lateralidade: 

Destralidade verdadeira, sinistralidade verdadeira, falsa sinistralidade, falsa 

destralidade. É relevante citarmos a lateralidade cruzada, que ocorre quando um 

indivíduo contraria sua tendência natural e passa a utilizar a mão não dominante em 

detrimento da dominante. Oliveira (op.cit.) fala em destra e sinistra homogênea, que 

ocorre quando a pessoa possui a mesma dominância nos três níveis – mão, olho e 

pé; ambidestria, que ocorre quando o indivíduo possui dominância espontânea nos 

dois lados do corpo, ou seja, executa os movimentos tanto com um lado como com o 

outro; lateralidade cruzada, quando, por exemplo, a criança utiliza mão direita para 

escrever, mas usa o pé esquerdo para chutar; e falsa sinistralidade ou destralidade, 

que é um desvio da lateralidade devido a amputações ou paralisias no lado 

dominante, mas também pode ocorrer devido a fatores sociais como: imposição 

familiar ou escolar; motivos afetivos etc.. 

4.2  HIPÓTESES SOBRE LATERALIDADE 

4.2.1 VISÃO HISTÓRICA 
 



54 
 

Wright e Sarasin citados por Defontaine (1980 apud OLIVEIRA, op.cit.) estudando os 

utensílios utilizados pelo homem da idade da pedra, constataram que os homens 

primitivos “não se prestavam a uma preferência manual particular e que havia um 

igual número de destros e canhotos”. Estes autores apontam a idade do bronze 

como sendo marco para o surgimento da preferência pelo lado direito. “Isto pode ser 

explicado pelo fato de que os camponeses tiveram que se adaptar a ferramentas 

que não foram fabricadas por eles, mas por pessoas específicas”.  

Oliveira (op.cit.) fala que outra explicação sobre a “supremacia da destralidade” foi 

devido às técnicas de guerra, onde todos eram ensinados a empunhar a espada 

com a mão direita, enquanto a esquerda protegia o coração com o escudo.  

Outro fator importante é o religioso. Associava o lado direito à verdade, bondade, 

coisas boas, sacras e preciosas; já o lado esquerdo era associado ao profano, ruim, 

malformado.  

4.2.2 HEREDITARIEDADE 
 

A hipótese hereditária ou genética baseia-se na verificação da existência de 

tendência familiar ao canhotismo. Em 1973, Annett (apud REIS, 1999), em 3.604 

casos, revelou que, se pai e mãe são destros, a probabilidade de o casal ter filhos 

destros é muito maior que nos casais de canhotos ou de canhoto e ambidestro. 

Chamberlain citado por Defontaine (1989 apud OLIVEIRA, 2012) fala em uma 

predisposição hereditária. Zazzo (apud OLIVEIRA, op.cit.) estudou gêmeos 

homozigotos, que teoricamente deveriam ter a mesma dominância. Ele não 

conseguiu comprovar sua teoria, pois encontrou em alguns casos gêmeos 

homozigotos com dominância diferente. Não se sabe se essa dominância diferente é 

de fato genética ou provocada por questões sociais. 

Existem estudos que aventam a possibilidade da predominância lateral ocorrer 

devido fatores hormonais no desenvolvimento fetal. 

“Os doutores Norman Geschwind e Albert Galaburda, em suas 
pesquisas, chegaram à conclusão que, entre os canhotos, há um 
maior índice de certos problemas imunológicos. Em cinco dentre oito 
doenças imunológicas, o número de canhotos era bem maior do que 
o da população em geral.   Eles supõem que o fato seja devido à 
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presença de testosterona no desenvolvimento fetal que diminuiria o 
aprimoramento do hemisfério esquerdo, favorecendo o 
desenvolvimento do hemisfério direito” (CARNEIRO, 2002). 

 

Moffat & Hampson apresentam em seus estudos sobre a lateralidade, uma relação 

entre a testosterona e a preferência manual. Para eles a testosterona salivar 

mostrou relações entre este hormônio e a preferência manual. “Indivíduos destros, 

de ambos os sexos, apresentam maiores níveis de testosterona salivar que os 

indivíduos canhotos” (MOFFAT & HAMPSON, 1996 apud RÊGO, 2008).  

Para autores como Ajuriaguerra e Guillarme o fator hereditário não deve ser 

rejeitado, mas também não podemos considerá-lo como única causa da dominância 

de lateralidade. 

4.2.3 DOMINÂNCIA CEREBRAL 
 

A partir dos estudos realisados por Broca em indivíduos afásicos14, chegou-se à 

conclusão de que existe uma dominância em um dos lados do cérebro, e que 

funciona de forma cruzada. Ou seja, no destro, encontramos uma dominância do 

córtex cerebral esquerdo; e no canhoto, o hemisfério cerebral direito controla e 

coordena as atividades do lado esquerdo. Segundo Nascimento (op.cit.), isso ocorre 

porque as fibras nervosas saídas do cérebro em direção aos músculos fazem um 

cruzamento e assim o hemisfério esquerdo controla a metade corporal direita, e o 

hemisfério direito controla a metade corporal esquerda.  

Brandão (apud OLIVEIRA, op.cit.) cita a hipótese da organização estrutural adquirida 

do cérebro. Segundo esta teoria, a posição do embrião no útero pode provocar uma 

diferença na irrigação sanguínea, o que favoreceria mais um hemisfério do que 

outro.  

4.2.4 INFLUÊNCIA DO MEIO PSICO-SOCIAL-AFETIVO E EDUCACIONAL 
 

Reis (op.cit.) se refere a essa hipótese, chamando-a de relacional. Segundo essa 

hipótese a lateralização da criança se desenvolve em função do meio em que vive. 

                                                           
14 Afasia significa a perda da capacidade de usar e compreender a linguagem oral e escrita (OLIVEIRA, 2012). 
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Já Oliveira (op.cit.) ao falar dessa hipótese, comenta que a preferência por uma 

determinada lateralidade se dá através do aprendizado. Aprendemos a escrever 

com a mão direita ou esquerda, de acordo com o nosso meio, seja por imposição, 

por imitação, por questão afetiva, etc. 

O indivíduo com preferência manual esquerda há muito vem sofrendo discriminação, 

ainda que de forma involuntária. Segundo Chris McManus (apud ALMEIDA, 2002) o 

lado esquerdo é sempre visto de forma negativa. “Há indícios de preconceito contra 

os canhotos desde que os homens tem usado a linguagem, há 100 mil anos ou 

mais”. Conforme constatamos nas palavras de Almeida, a discriminação começa no 

meio social com a própria língua.   

“Em português, canhoto também tem o sentido de inábil, desajeitado. 
Destro, ao contrário, significa aquele que é dotado de destreza, hábil, 
ágil, direito, correto. Em francês, o adjetivo canhoto ("gauche") é 
sinônimo de inepto, acanhado, sem refinamento. "Vai, Carlos, ser 
"gauche' na vida", escreveu Drummond de Andrade, um destro com 
alma canhota. "Sinistro", em italiano, é algo de mau agouro, fúnebre, 
ameaçador. O termo inglês ("left-handed") é descritivo, neutro, mas 
levantamento citado por McManus aponta mais de 80 sinônimos 
pejorativos na língua (ALMEIDA, op.cit.)”. 

 

Autores como Ajuriaguerra (1984 apud OLIVEIRA op.cit.), Defontaine (1980 apud 

OLIVEIRA op.cit.) e Guilarme (1983 apud OLIVEIRA op.cit.) acreditam que nenhuma 

dessas teorias sozinhas são suficientes para explicar o fenômeno da lateralização. 

Segundo a autora, a lateralização é o resultado da associação de diversos fatores. 

4.3 POSSÍVEIS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS COM A 
LATERALIDADE  
 

Segundo Romero (1988, apud GOMES, A. op.cit.), várias pesquisas e estudos vem 

estabelecendo relações entre os transtornos de lateralidade e a aprendizagem. 

Harris em 1957 relacionou a confusão na dominância cerebral com inabilidades para 

leitura. Barreto em 1971 encontrou relação entre a lateralidade cruzada e as 

dificuldades para aprendizagem. Rebelo em 1967 comentou haver certa frequência 

de crianças com lateralidade cruzada ou mal estabelecida concomitantemente com 

disfunção cerebral mínima em clínicas neuropediátricas.  
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 “Como a lateralidade é algo natural, recomenda-se que não se force a criança para 

que se estabeleça a sua dominância lateral, mas sim, que a mesma possa 

reconhecer, experimentar, escolher e utilizar a sua própria” (REZENDE et al. 2011).  

“Forçar a criança a uma dominância lateral que não é a sua pode causar sérios 

desconfortos prejudicando-a no desenvolvimento do seu esquema corporal e muito 

mais” (REZENDE et al. op.cit.). Contrariar a lateralidade pode ser muito danoso para 

a criança, acarretando em dificuldades de aprendizagem. Proveti (op.cit.) enumera 

algumas delas: 

• Dificuldade em aprender os conceitos de esquerda e direita. 

• Dificuldade em aprender a direção gráfica. 

• Comprometimento na leitura e escrita. O ritmo da escrita pode ser mais lento. 

A escrita torna-se muitas vezes ilegível e mesmo especular. 

• A má postura pode resultar em desestímulo decorrente do esforço que 

precisa fazer para escrever. 

• Dificuldade de coordenação motora fina, isto é, há uma probabilidade de 

maior imprecisão dos movimentos finos. 

• Dificuldade de discriminação visual: a criança pode apresentar confusão nas 

letras e números de direções diferentes como  d, b; p, q; 21 e 12. 

• Perturbações afetivas que podem ocasionar reações de insucessos, falta de 

estímulo para a escola, baixa autoestima. 

• Dificuldade de estruturação espacial, pois esta faz parte integrante da 

lateralização.  

• Grunspün (1966 apud OLIVEIRA, op.cit.) cita, ainda, distúrbio da linguagem e 

do sono; e Orton, citado por Defontaine (apud OLIVEIRA, op.cit.) cita a 

gagueira. 

• Aparecimento de maior número de sincinesias. 

Para Barbosa (op.cit.) caso a lateralidade não esteja bem definida, a criança pode 

encontrar problemas de ordem espacial; não perceber diferença entre seu lado 

dominante e o outro lado; poderá encontrar dificuldade em seguir uma direção 

gráfica, ou seja, iniciar a leitura pela esquerda.  
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Defontaine afirma que o canhoto apresenta duas espécies de dificuldades: as 

motrizes, pois os movimentos centrípetos da mão são mais fáceis de realizar do que 

os centrífugos (a criança acaba tendo que inclinar sua mão); e as visuais, pois, à 

medida que escreve, ele esconde com sua mão o que acabou de realizar, inclusive 

correndo o risco de borrar o papel. 

Jäncke, Schlaug e Steinmetz (1997) em sua pesquisa sobre assimetria na habilidade 

manual em músicos profissionais, chegaram à conclusão de que a assimetria na 

habilidade manual é menor em músicos do que em não músicos. Esta diminuição da 

assimetria da habilidade manual ocorre não pela perda da habilidade da mão direita, 

mas sim por um aumento da habilidade da mão esquerda. Os resultados desta 

pesquisa estão de acordo com as constatações de Annett que concluiu que o 

aumento da simetria manual em crianças ocorre devido a um aumento da habilidade 

da mão não dominante. 

“(...) músicos destros mostraram um grau reduzido de assimetria 
manual em comparação a destros não músicos. (...) O grau reduzido 
de superioridade na mão direita foi devido principalmente a um ganho 
da mão esquerda e não a uma perda da habilidade da mão direita. 
Esses resultados estão de acordo com a constatação de Annett em 
que o aumento da simetria manual em crianças é explicado por um 
aumento de habilidade da mão não dominante” (Jäncke, Schlaug e 
Steinmetz, 1997. Tradução nossa).  

 

Esta pesquisa nos revela mais uma vez que a música pode trazer grandes 

benefícios para quem a pratique. Neste caso específico, a prática musical, sem 

diferenciação entre destros e canhotos, pode vir a diminuir a diferença de habilidade 

entre as mãos.  

4.4 A LATERALIDADE NA MÚSICA 
 

“O meio ambiente em que vivemos foi feito pelo e para o destro, desde objetos mais 

simples como tesoura, régua, cartas de baralho” (OLIVEIRA, 2012, p.69). O nosso 

sistema de escrita também desfavorece os canhotos já que ele ocorre da esquerda 

para a direita e de cima para baixo e isto, segundo Oliveira (op.cit.), favorece o 

destro. 
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Falar sobre lateralidade no campo musical profissional é algo muito delicado. O fato 

de tocar de maneira conhota é visto com um certo preconceito (um pouco menos na 

música popular e exageradamente na música erudita) e algo pouco relevante. Existe 

então um grande empasse. Enquanto educadores argumentam que não devemos 

contrariar a lateralidade das crianças, sob risco de causar possiveis danos ao 

aprendizado, professores de música e conservatórios, argumentam que tal fato 

pouco influencia na aprendizagem musical; que é esteticamente deselegante para 

orquestras; que limita o acesso a instrumentos de qualidade etc.. 

Apesar de todas evidências sobre os danos causados pela imposição de escolha 

pela pela prevalencia manual destra, muitas escolas ainda insistem em o fazer. 

Existe uma cultura no meio musical de só oferecer uma única maneira de se 

aprender um instrumento musical, a destra. Os professores de música e músicos 

profissionais de um modo geral impôem muitas dificuldades para se aprender um 

instrumento ao modo canhoto. Nas orquestras profissionais, alegam que um violino 

tocado de modo canhoto irá quebrar a simetria estética, ou seja, teremos apenas um 

músico destoando dos demais no tocante à postura; segregação e discriminação 

uma vez que eles só poderão tocar nos seus próprios instrumentos, já que encontrar 

um instrumento para canhoto em uma roda de amigos ou em lojas especializadas é 

muito raro. Dizem ser extremamente fora dos padrões, extravagante, inverter para o 

modo canhoto as chaves do oboé, da flauta, do saxofone, por exemplo. Isso para 

não citar as teclas de um piano. No caso do violão, alguns professores aconselham 

inverter as cordas, tornando o instrumento “canhoto”. Com esta estratégia é possível 

um violonista canhoto tocar seu instrumento à maneira natural, porém, existem 

puristas que refutam a prática de inverter as cordas do violão, pois alegam que a 

estrutura interna (o leque harmônico) foi construido pessando na disposição das 

cordas graves e agudas. Ao inverter as cordas o instrumento pode perder qualidade 

sonora. 

Ryan Thomson músico destro, após sofrimento com distonia focal, optou por tocar 

seu violino de modo canhoto. Podemos ver neste fato um caso típico de falsa 

sinistralidade. Ele fala sobre a tradição dos professores de música erudita e músicos 

de orquestra em tocar de modo destro, sejam eles destros ou canhotos: 

“(...) se você olhar uma orquestra em qualquer parte do mundo, você 
vai notar que todos os violinistas estão tocando de modo destro! Tem 
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sido assim há centenas de anos. Destros e canhotos habitualmente 
aprendem a tocar o violino de modo destro. Os professores de violino 
ensinam todos os seus alunos a tocar de modo destro quer sejam 
eles destros ou não” (THOMSON, 2008, tradução nossa). 

 

Os músicos partidários da ideia de não inverter instrumentos para canhotos citam 

como exeplo o nosso trânsito. Não importa se você é canhoto ou destro, o volante 

sempre estará no lado esquerdo. Por que pensar diferente para o ensino dos 

intrumentos musicais? 

Com essa mesma visão podemos citar um instrumento musical chamado trompa15. 

Este é um instrumento bastante peculiar no tocante à lateralidade pois, enquanto a 

maioria dos instrumentos  são executados com a mão direita16, a tropa tem sua ação 

principal executada pela mão esquerda. Podemos dizer que é um instrumento 

genuinamente canhoto. O trompista aciona as chaves com a mão esquerda, e com a 

mão direita dentro do pavilhão ajuda a controlar o fluxo de ar dentro do instrumento, 

e é pela ação conjunta das chaves, da mão direita no interior da campânula, e do 

sopro do trompista que as notas são produzidas em diferentes alturas e timbres. E 

sendo este um instrumento canhoto por natureza, ainda assim, não se cogita a 

fabricação deste instrumento para o modo destro. Destros e canhotos aprendem a 

tocar este instrumento de uma única forma, a “canhota”. 

Para Marchand (2006) um fato interessante é que pianistas de modo geral tocam 

melhor com a mão direita, independentemente de serem destros ou canhotos. O 

autor chega a considerar tal fato estranho. Segundo Marchand, “ (...) outro fato 

estranho do mundo do piano é que praticamente todos os pianistas tocam melhor 

com a mão direita, até mesmo pianistas que são canhotos no cotidiano” 

(MARCHAND, 2006, p.1, tradução nossa). 

Marchand comenta que existem muitas músicas escritas apenas para a mão 

esquerda do piano (geralmente encarregada das notas graves, do acompanhamento 

harmônico) e pouquíssimas apenas para a mão direita. Segundo Marchand (op.cit.) 

“uma possível explicação tem a ver com a estrutura das mãos e da sua relação com 

                                                           
15 Este instrumento é classificado como aerofone pertencente à família dos metais. 
16 Geralmente a mão direita executa a parte principal. No violão a mão direita tange as cordas; no violino a mão 
direita segura o arco; no piano a mão direita executa as notas mais agudas (geralmente a melodia principal), 
etc.. 
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o teclado”. Segundo o autor, com a mão esquerda sobre o teclado do piano, o 

polegar fica no topo, tocando as teclas mais agudas. “O polegar é o mais forte de 

todos os dedos e, portanto bem adequado para tocar  melodias com a mão 

esquerda” (MARCHAND, op.cit. p.1, tradução nossa).  

Marchand comenta que grandes compositores escreveram músicas para mão 

esquerda do piano sozinha. Nomes como: Brahms; Bartok; Czerny; Ravel; Scriabin; 

Liszt; Prokofief; Britten; Hindemith; Saint-Saens etc.. Segundo Marchand (op.cit.), 

alguns compositores escrevem música para mão esquerda solo, a fim de criar peças 

tocáveis para pianistas que sofreram lesões temporárias em sua mão direita. 

Johannes Brahms chegou a escrever uma transcrição para mão esquerda solo da 

Chaconne em Ré menor de J.S. Bach para a pianista Clara Schumann quando ela 

lesionou sua mão direita.  

Outros compositores compõem músicas para que  aqueles que tiveram a mão direita 

invalidada ou amputada. Marchand (op.cit.) cita como exemplo o pianista Paul 

Wittgenstein que perdeu seu braço direito na Primeira Guerra Mundial. Ele então 

usou sua fortuna pessoal para encomendar obras para mão esquerda solo, e teve 

uma carreira de concertista como pianista canhoto.  

Outros compositores já compõem músicas para mão esquerda solo, com intuito de 

desenvolvimento da técnica de mão esquerda. Um exemplo desse tipo de 

composição são os 12 Etudes para mão esquerda solo, Op. 92, de Moritz 

Moszkowski.  

4.5 MÚSICOS CANHOTOS 
 

Podemos classificar os músicos canhotos em dois grupos: os canhotos que tocam 

como destros contrariando assim sua lateralidade, seja por influência social; 

educacional ou danos físicos e os canhotos que tocam como canhotos, que 

respeitam a sua lateralidade, porém sofrem devido à dificuldade em: encontrar 

instrumentos adequados; ingressar em orquestras profissionais devido à assimetria 

estética; encontrar professores dispostos a ensinar a tocar um instrumento musical 

na forma canhota, ou seja, invertida. 
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Canhotos que tocam como destros.  

Apesar de serem canhotos, aprenderam a tocar na forma dos destros. Podemos 

citar alguns nomes como: Niccolò Paganini; Ludiwig von Beethoven; Maurice Ravel; 

Robert Schumann; Mark Knopfler (guitarrista da banda Dire Straits); Kiko Loureiro 

(guitarrista da banda Angra); entre tantos outros. 

Canhotos que tocam como canhotos.  

Aprenderam a tocar na forma “natural”, ou seja, respeitando a sua lateralidade. 

Podemos citar nomes como: Eric Clapton (guitarrista); Paul McCartney (baixista); 

Tony Iommi (guitarrista da banda Black Sabbath); Ringo Star (baterista da banda 

Beatles); Ian Paice (baterista da banda Deep Purple); Phil Collins (baterista). 

O fato de tocar no modo canhoto ocorre com mais frequência no âmbito da música 

popular do que na música erudita. Para ser mais específico, ocorre com mais 

frequência com guitarristas de bandas de rock e violonistas em geral, do que em 

qualquer outro estilo e instrumento, devido à facilidade de adaptação destes 

instrumentos para o modo canhoto. Pode-se verificar que na maioria dos casos, que 

estes músicos são autodidatas, ou seja, aprenderam intuitivamente sem auxílio 

direto de um professor. Pois na maioria das vezes o professor de conservatório 

obriga, ou pelo menos induz o aluno a optar pelo lado destro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa constata que a cultura milenar grega já tinha notado a importância da 

união da música com a ginástica (movimentos corporais) para a educação integral 

das crianças. O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da 

cultura humana (BRASIL, 1998).  

Conclui-se que a psicomotricidade possui estreita relação com a música, pois esta  

atribui uma dimensão lúdica e atrativa à psicomotricidade, obtendo maior aceitação 

do público alvo que são as crianças. “O uso da música aliada à psicomotricidade 

revela-se como uma estratégia fundamental no desenvolvimento das capacidades 

infantis” (FERREIRA, 2012). Para Bréscia (2003, apud BARBOSA, op.cit.) a 

musicalização promove o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade além de 

contribuir para a consciência corporal.  

Constata-se que a música inserida no ambiente escolar, em sintonia com outras 

disciplinas, produz grande impacto enquanto ferramenta pedagógica para o 

processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Pode se tornar uma valiosa 

ferramenta educacional, com o poder de atrair até mesmo crianças com problemas 

diversos. Costa (2010) afirma que atividades desenvolvidas com a música são 

ótimas para a socialização das crianças e dessa forma, desenvolvem a parte 

psíquica e motora, além do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. 

Conclui-se que a música aliada a brincadeiras que envolvam movimentos corporais, 

além de ajudar na percepção rítmica, ajuda a criança  na conscientização dos 

segmentos corporais. Cada uma das estruturas psicomotoras como: lateralidade; 

esquema corporal;  equilíbrio, pode ser trabalhada ou estimulada através da música. 

Negrine (apud GOMES A. op.cit.) enfatiza que a lateralidade é um dos aspectos 

mais importantes para o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem. 

Existem várias teorias sobre como se origina a lateralidade, como: fatores históricos; 

sociais; hereditários, mas o fato é que nenhuma das teorias sozinhas são suficientes 

para explicar o fenômeno da lateralização. 
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Segundo Romero (1988, apud GOMES, A. op.cit.), várias pesquisas e estudos vêm 

estabelecendo relações entre os transtornos de lateralidade e a aprendizagem. 

Pesquisas mostram que o fato de contrariar a lateralidade da criança, somado a 

outros fatores, pode vir a trazer vários transtornos de aprendizagem. No passado 

crianças eram obrigadas a aprender a escrever com a mão direita, 

independentemente de sua dominância lateral. Atualmente a educação infantil está 

ciente desse fato e realiza atividades que permitem que a própria criança determine 

sua lateralidade. “Como a lateralidade é algo natural, recomenda-se que não se 

force a criança para que se estabeleça a sua dominância lateral, mas sim, que a 

mesma possa reconhecer, experimentar, escolher e utilizar a sua própria” 

(REZENDE et al. 2011). 

Por outro lado, existe no âmbito da educação musical, um grande preconceito e 

resistência em relação ao ato de tocar de maneira canhota. Dentre as alegações, 

consta o fato da assimetria estética em relação à postura dos demais integrantes de 

uma orquestra; a dificuldade em encontrar bons instrumentos; que “o mundo é dos 

destros”. Citam como exemplo o nosso sistema de trânsito. Não se cogita mudar a 

posição do volante apenas porque a pessoa é canhota, para eles, trata-se de uma 

adequação social. Restando dessa forma um grande impasse para o ensino de um 

instrumento musical. A criança poderá ter sua  lateralidade definida como canhota, 

por exemplo, escrever com a mão esquerda, chutar bola com a perna esquerda etc., 

mas tocar um instrumento com a mão direita. Resultando dessa forma uma 

lateralidade cruzada. O que pode ser constatado até o momento é que forçar a 

criança canhota a contrariar sua lateralidade pode ser muito traumático, enquanto 

que em adultos este processo pode ser superado. De modo que, tratando-se de 

educação infantil, não se deve contrariar a lateralidade da criança. Esta conclusão é 

extensiva ao ensino musical. 

O assunto da lateralidade na música é um assunto um tanto polêmico. Esta 

pesquisa abre espaço para outra em nível de mestrado. Estou motivado a pesquisar 

qual a melhor forma de ensinar um instrumento (nesse caso o violão) para alunos 

canhotos. Dividiremos em dois grupos: Canhotos que aprendem de forma destra e 

canhotos que aprendem de forma canhota e dessa forma averiguar o melhor 

processo de ensino de violão para alunos canhotos. 
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Anexo I 

Fonte: ILARI, 2003 apud COSTA, 2010. 

 
Idade 

 
Desenvolvimento Musical 

0-6 meses • Memória de música ouvida durante a gestação; 
• Reconhecimento da voz materna; 
• Preferência por sons, muda do grave para o agudo no fim da etapa; 
• Procura de fontes sonoras, inicialmente com movimento de olhos e depois 

com virada de cabeça; 
• Diminuição do movimento corporal quando há música; 
• No final desse período, respostas corporais generalizadas aos sons musicais. 

7-12 
meses 

• Balbuciar musical; 
• Movimento corporal não necessariamente sincronizado à música; 
• Percepção de contornos melódicos, padrões rítmicos, forma, timbre, vozes,  

modo de cantar; 
• Modulação de comportamento em resposta aos tipos de música; 
• Preferência por consonância, música a capela; 
• Reconhecimento de música conhecida, ouvida repetidamente. 

13-18 
meses 

• Vocalizações, experimentação vocal; 
• Jogos musicais - aprendendo a vez de cada um (cadê?); 
• Pronuncia das primeiras palavras. 

19-24 
meses 

• Aumento do vocabulário; 
• Experimentação livre com canções; 
• Surgimento de canções espontâneas curtas, consistindo, geralmente, em 

pequenos intervalos melódicos, com padrão rítmico flexível. 
2 anos de 

idade 
• Uso de padrões melódicos de canções conhecidas em cantos espontâneos; 
• Surge a habilidade de cantar partes de canções; 
• Imitação de partes de canções, embora sem acertar todas as notas; 
• Movimento de braços e pernas, sincronização temporária com o pulso (10%). 

3-4 anos 
de idade 

• Imitação de canções melhora; 
• Aprendizado de canções na seguinte sequencia: movimento, palavras, ritmo, 

frase; 
• Variedade dos movimentos corporais diminui, crianças se tornam mais 

seletivas com relação aos movimentos; 
• Período de prática e exploração de movimentos conhecidos; 
• Coordenação motora melhora sensivelmente; 
• Padrões rítmicos aparecem, inclusive em três repetições é fundamental; 
• Ritmos corretos/ ostinato; 
• Senso de tonalidade começa a emergir; 
• Representações inventadas – rabiscos que seguem o curso do ritmo musical. 

5-6 anos 
de idade 

• Senso de tonalidade mais estável, estável no fim da etapa; 
• Consegue cantar a maioria das canções aprendidas de maneira cuidadosa; 
• Resposta mais comum ao ritmo: palmas / movimentos curtos são mais fáceis 

de controlar; 
• Pulso correto e firme; 
• Repetições rítmicas e melódicas são comuns nessa fase; 
• Senso de forma e padrão na improvisação; 
• Representações inventadas – uso de figuras e símbolos abstratos para 

mostrar estruturas musicais ou elementos de forma; 
• Aos 6 ou 7 anos: uso de primeiras representações figurativas, inventadas: 

abertura para música de outras culturas. 
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