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A MÚSICA COMO RECURSO
NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.



Estudar uma história é, em primeiro lugar, divertir-se 
com ela, captar a mensagem que nela está implícita 
e, em seguida, após algumas leituras, identificar
os seus elementos essenciais, isto é, 
que constituem sua estrutura. 

Música e teatro são artes que sempre estiveram
relacionadas, de diferentes maneiras e em diversas 

culturas da história. A história também pode tornar-se 
um recurso precioso do processo de educação musical. 

O faz de conta deve estar sempre presente, 
e fazer música é de uma maneira ou de outra,

ouvir, inventar e contar histórias.



Com um olhar voltado para um desenvolvimento 
prático e reflexivo, temos como objetivo
um trabalho de construção, criar métodos
que articulem a criação, a experimentação,
a percepção e a sensibilização musical.
Priorizar o "fazer musical", permitindo que
se vivenciem novas possibilidades, favorecendo
o desenvolvimento da observação,
da percepção e da criatividade.



A música é muitas vezes vista como um privilégio de alguns 
poucos possuidores de um dom bem específico. 
Não é incomum pensarmos que só possa ser produzida por 
vozes bem afinadas ou por instrumentos manuseados com 
perfeição. Sob a justificativa da complexidade, acabamos 
não utilizando recursos musicais que tornariam muito mais 
ricas diversas atividades em inúmeros seguimentos.

* Para uma melhor compreensão da proposta, pode-se realizar:
Criação de instrumentos musicais com sucata, exploração de sons
e ritmos com a percussão corporal e instrumental,
prática de exercíco de performances.

Mas o desenvolvimento musical é possível,
mesmo através de atividades simples, com uma

nova abordagem, novos timbres e novos recursos,
que podem ser realizadas por qualquer pessoa,

independente de formação musical prévia.



ALGUMAS ATIVIDADES
DE SENSIBILIZAÇÃO SONORA

E DESENVOLVIMENTO
DE HABILIDADES VOCAIS

E CORPORAIS:



• Espreguiçar-se lenta e demoradamente, sentindo
cada parte do corpo, como um gato se aquecendo
no sol da manhã.

• Movimentar a cabeça em todas as direções, cima, 
baixo, esquerda, direita, girar a cabeça em sentido 
horário e anti-horário, repousar a cabeça sobre
o ombro esquerdo e depois no ombro direito.

• Com a boca fechada, imaginar que está comendo 
um grande e delicioso brigadeiro, ao mesmo tempo 
em que mastiga emita sons de satisfação prolongados, 
como: hummm! A boca deve estar sempre cheia, 
cuidado para o som não sair anasalado. Tente sentir
a vibração em todas as regiões da cabeça.



A percussão corporal é um trabalho que se adéqua
a pessoas de todas as idades, em diversas profissões, 

como forma de entretenimento, aproximação
e como excelente recurso no desenvolvimento

mental e motor. São movimentos baseados
na exploração dos  inúmeros sons que podem

ser reproduzidos pelo corpo humano.



É a manifestação do invisível de forma 
visível. É possível distinguir uma mudança

da percepção e conhecimento
da criança  do próprio corpo de forma

mais natural, explorando os limites
de sua coordenação motora.

Comprovou-se especialmente eficaz com 
alunos com diversos graus de dificuldades 
específicas, sejam elas, de coordenação 
motora, de concentração, de rejeição
ao toque, ou sérias questões cognitivas.





A  possibilidade de comunicação direta
e de uma interação conjunta promove
uma conexão em aspectos sensíveis
e afetivos que desenvolvem um papel 
muito importante dentro da contação
de história.

Johnny Pedra – Músico, escritor e contador de história

Quando a vivência musical é feita em grupo nos traz 
a conscientização de forma natural, que apesar de 

sermos diferentes, cada um com suas características, 
podemos somar e construir algo novo, entendendo 

que fazemos parte de um todo. 
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