
1 

 

                                    

FACULDADE PLUS 
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Maria Lúcia Alves da Silva 

    A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

                                                                                               Maria Lúcia Alves da Silva ¹ 

                                                                                        Giselle Bezerra Mesquita Dutra ² 

RESUMO 

 

A música tem sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a 

criatividade, na educação infantil. Este trabalho é o resultado de estudos sobre a importância da 

musicalidade na educação infantil, que atende a vários propósitos, o que a torna, suporte para a 

formação de hábitos, atitudes, disciplina e condicionamento da rotina e até mesmo, como auxílio 

na aprendizagem da escrita. Verifica-se, que diante destes fatores, a música está ganhando um 

importante papel nas escolas na busca pelo aumento do nível de aprendizagem da educação 

infantil, utilizada como mais um recurso no aprendizado das crianças, como uma forma de 

linguagem que permite à criança comunicar-se, fazendo uso de gestos, cantos e brincadeiras 

cantadas. Para alcançar os objetivos propostos, será utilizado como metodologia, pesquisa 

bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta a livros, compilando estudos 

sobre obras de autores como, (GOBBI, 2011); (GONÇALVES, 2009); (BRÉSCIA, 2003, 2011); 

(COSTA, 2011); (DIAS, 2010), que trazem em seu bojo informações e definições relevantes ao 

desdobramento do trabalho. Além disso, serão utilizados ainda, artigos periódicos, revistas e via 

Internet. O resultado da pesquisa sugere que, a música auxilia a memória, a percepção, estimula 

a inteligência e torna-se um agente motivador no processo de ensino aprendizagem. Ao final do 

estudo, pode-se afirmar que, muitos educandos desenvolvem habilidades apoiados pela arte 

musical desenvolvidos pelo lado afetivo e emocional, o que possibilita assimilação de conteúdos 

através da sensibilidade, sobretudo, quando o educando consegue relacionar letras e sons, 

trabalhados junto à música, com a realidade cognitiva construída em sala de aula. 

Palavras-chave: Música; didática; processo construtivo; ensino de música. 

ABSTRACT 

Music has its contribution to cognitive and motor development, awakening creativity in early 

childhood education. This work is the result of studies on the importance of musicality in early 

childhood education, which serves several purposes, which makes it, support for the formation of 

habits, attitudes, discipline and conditioning of the routine and even, as an aid in learning the 

writing. It was found that in view of these factors, music is gaining an important role in schools 

in the search for increasing the level of learning in early childhood education, used as another 

resource in children's learning, as a form of language that allows the child to communicate using 

gestures, songs and sung games. In order to achieve the proposed objectives, this study used as a 

methodology, a qualitative bibliographic research carried out by consulting books, compiling 

studies on works by authors such as, (GOBBI, 2011); (GONÇALVES, 2009); (BRÉSCIA, 2003, 

2011); (COSTA, 2011); (DIAS, 2010), which bring with them information and definitions 

relevant to the unfolding of the work. In addition, periodic articles, magazines and via the Internet 
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were also used. The research results suggest that, music helps memory, perception, stimulates 

intelligence and becomes a motivating agent in the teaching-learning process. At the end of the 

study, it can be said that many students develop skills supported by musical art developed by the 

affective and emotional side, which allows assimilation of content through sensitivity, especially 

when the student is able to relate letters and sounds, worked with the music, with the cognitive 

reality built in the classroom 

Keywords: Music; didactic; constructive process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

             Conforme estudos sobre a História da Educação Brasileira, Duarte, (2013, p.12), 

destaca. “(...) os primeiros sinais de presença da arte musical em processos educativos 

ocorreram com a chegada das primeiras missões jesuíticas.” Assim, a música era, e ainda 

é utilizada no processo de catequese na qual as letras com conteúdo evangelizador, 

contribuíam na formação religiosa do educando.  

Nesse sentido, Dias (2010, p. 12)), afirma que, (...) a Educação Musical tem sido 

incluída e retirada do currículo escolar brasileiro a cada reforma educacional.” Ora foi 

elencada como componente curricular, ora como conteúdo vinculado ao ensino de Artes.  

Contudo, quando presente nos Referenciais Curriculares e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, os conteúdos de Educação Musical ainda estão ausentes do 

cotidiano escolar, o que se evidencia na pesquisa, refletindo a carência do ensino de 

Música enquanto prática curricular e sequencial neste nível educacional.  

Todavia, Dias (2010, p. 12)), considera que a Arte e Música não são neutras e nem 

apolíticas, mas sim determinadas social e politicamente.  

Nessa mesma linha, Costa, (2011, p.13), adverte, (...) o processo de ensino e 

aprendizagem da música não se constitui como um fenômeno desligado das questões e 

problemáticas que permeiam a sociedade, pelo contrário: fatores econômicos, políticos, 

ideológicos, objetivos e subjetivos o condicionam.  

Entretanto, o educando mesmo sem conhecimentos específicos sobre 

musicalidade, dispõe de um sistema automático de recepção musical. Este sistema, ao ter 
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contato com as formas de manifestações sonoras, de forma consciente ou inconsciente, 

despertam competências, favorecendo a relação eficaz, com o sociocultural, valores 

políticos-ideológicos e até mesmo com conhecimentos específicos de diversas áreas do 

estudo.  

Compreende-se, que a música tem possibilidades aplicativas variadas, dentre elas 

é possível destacar também, como benefícios ao educando: o seu uso na contextualização 

de letras previamente selecionadas e relacionadas com conteúdo programático de série; 

fundo sonoro criado e cuidadosamente escolhido a ponto de servir como clima para o 

assunto narrado; a construção de letras em melodias já existentes, ou seja, elaboração de 

paródias; música como instrumento de avaliação, na forma de composição.  

Constata-se, que a decisão de trabalhar com a música, requer alegria, motivação e 

objetividade. O educador precisa abraçar a alma artística e motivar os seus alunos a 

compreenderem a importância, utilidade e magia do que está sendo trazido para eles. Sem 

esses elementos o trabalho está propício a uma desorientação, com os objetivos longe de 

serem alcançados e descrédito do recurso na aprendizagem.  

Observa-se, no entanto, que a escolha pelo tema sobre a utilização da música em 

sala de aula, no que se refere ao desenvolvimento cognitivo da criança, traz 

questionamentos sobre como a música é explorada na escola e como ela pode auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento.  

Dessa forma, considera-se, que é fundamental, o educador obter conhecimentos 

específicos sobre tal assunto, para saber qual música usar e em que momento, usá-la como 

instrumento de suporte cognitivo, nas brincadeiras e na aplicação das disciplinas 

curriculares.  

Frente a essa realidade, a pesquisa está alicerçada na seguinte problemática: Por 

que é importante trabalhar a música com crianças na educação infantil? Tem como 

objetivo geral – Pontuar a importância do trabalho com a música no contexto de crianças 

da educação infantil.  

Trabalhar com música favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da falar, 

criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação. memoria, 

concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo para uma efetiva 

consciência corporal e de movimentação.  

O ensino da música favorece o desenvolvimento do gosto estético e da expressão 

artística, além de promover o gosto e o ensino musical. Assim, justifica-se, a importância 
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do estudo, uma vez que, são inúmeros os benefícios que a música pode proporcionar no 

desenvolvimento da criança principalmente no campo social, intelectual e cultural.   

Dessa forma, para alcançar os objetivos propostos, será utilizado como 

metodologia, pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta 

a livros, compilando estudos sobre obras de autores como, (GOBBI, 2011); 

(VYGOTSKY, 2011);   (GARDNER, 1995); (GONÇALVES, 2009); (BRÉSCIA, 2003, 

2011); (COSTA, 2011) e (DIAS, 2010), dentre outros, que trazem em seu bojo 

informações e definições relevantes ao desdobramento do trabalho.  

O presente estudo é composto por esta Introdução, posteriormente por uma sessão 

que trata da importância da música como auxilio na aprendizagem.  Em especial, no 

ambiente escolar como um todo. Na sessão seguinte, apresenta a música na educação 

infantil e no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. E por fim, apresentam-

se as considerações com a conclusão da pesquisa sobre o tema abordado.  

O trabalho apresentado pretende oferecer uma contribuição ao estudo da música, 

no que diz respeito à sua utilização, na educação infantil. Espera-se que este estudo possa 

contribuir de maneira que se entenda a verdadeira importância da música no cotidiano da 

educação infantil.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM 

 

          Observa-se que a música também pode ser definida como forma de linguagem que 

se utiliza da voz, instrumentos musicais e outros artifícios, para expressar algo a alguém. 

Sendo assim, as práticas musicais não podem ser dissociadas do contexto cultural.  

Nessa mesma linha, Bréscia (2003, p. 25), afirma,  

(...) música é um conceito grego que significa a arte das musas. E, deste, deriva 

a palavra música, que define a arte de organizar sensível e logicamente uma 

combinação coerente de sons e silêncios. Para isso, são usados os princípios 

fundamentais da melodia, harmonia e o ritmo. BRÉSCIA (2003, p. 25).  

 

  De acordo com a mesma autora, cada cultura possui seus próprios tipos de música 

totalmente diferentes em seus estilos, abordagens e concepções do que é a música e do 

papel que ela deve exercer na sociedade, destacando as diferenças entre elas.  

A maior propensão ao humano ou ao sagrado; a música funcional em oposição à 

música como arte; a concepção teatral do concerto contra a participação festiva da música 

folclórica, dentre outras. Contudo, de forma geral, a música é conhecida como ciência e 
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arte, podendo ser utilizada para diversos fins, sejam para experiências, tratamentos, festas, 

ou até para relaxar, fazer dormir; um adulto, uma criança. 

Bréscia (2003, p. 25), define que a música é uma, “(...) combinação harmoniosa e 

expressiva de sons e, como a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras 

variáveis conforme a época, a civilização, dentre outros.” Direcionando, portanto, ao 

processo da alfabetização, no recurso musical, percebe-se que uma aula com novos 

estímulos, nesse caso o auditivo, proporciona a construção da alfabetização, por meio da 

ligação do som, aos seus códigos linguísticos sociais estabelecidos.  

  

2.1 Concepções sobre a Música  

  

Compreende-se, que a linguagem musical tem sido interpretada, entendida e 

definida de diversas maneiras, em cada época e cultura, em sintonia com o modo de 

pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes.  

Constata-se, que a música tem sido interpretada como melodia, ritmo, harmonia, 

elementos que estão muito presentes na produção musical dentre outras possibilidades de 

organização do material sonoro.  

Nesse sentido, Brito (2003, p. 26), aponta os elementos musicais incluindo o som 

são básicos na música:   

Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem 

com a mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio. As vibrações 

irregulares são denominadas ruído.  

Ritmo: é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos ou curtos. 

Melodia: é a organização simples de uma série de sons musicais e sucessão 

rítmica.  

Harmonia: é a combinação dos ouvidos simultaneamente, é o agrupamento 

agradável de sons.  

 

Para o mesmo autor, música possui a capacidade de gerar emoções que 

transcende; que leva a própria canção para muito além de fronteiras culturais. Sendo 

assim, é considera-se, que a influência da música, é benéfica para a iniciação ao 

aprendizado, de forma a colocar em ação a criança desde muito pequena, pois esse treino 

ajuda a desenvolver sua memória e atenção.  

A música é relevante nos processos de ensino/aprendizagem, já que a criança 

desde pequena ouve cantigas de ninar, embalada pela mãe para dormir. Não é a letra da 

canção, mas, essencialmente o som da melodia que influencia na aprendizagem, 

contribuindo no desenvolvimento da estrutura mental da criança.  
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Nessa mesma linha, está a teoria de Vygotsky, sobretudo, quando o pensador russo 

se reporta à formação das estruturas mentais superiores da criança. A memória, percepção 

e atenção.  

VYGOTSKY, (2011, p. 90), dá ênfase, “(...) na importância da ação, da linguagem 

e dos processos interativos na construção dessas estruturas.” Para o autor, a importância 

da música na aprendizagem está no despertar do indivíduo para as sensações agradáveis 

e alegres, uma vez que, em geral, provêm de suas recordações. Isto pode ser explicado 

pelo fato de o som da música ativar a mente e trazer sentimento de leveza e calmaria.  

Ainda, de acordo com o mesmo autor, tal magia, é a razão das crianças gostarem 

de brincar com canções e rimas, mesmo em idade bastante precoce na vida. Sobre este 

assunto, comenta Farias (2001, p. 4) que,  

(...) a música passa uma mensagem e revela a forma de vida mais nobre, a qual, 

a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas no 

inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à 

consciência. Como componente cultural, a música tem a capacidade de 

produzir em humanos, profundas emoções, como alegrais e tristeza para mudar 

nosso estado de espírito ou para transformar o ambiente em que nos 

encontramos. 

  

          O mesmo autor, menciona que a música é capaz de influenciar o comportamento 

individual e social do ser humano, pois, a mente humana tem a capacidade de atribuir 

significado aos sons que fazem a música transformá-los em símbolos que combinam 

emoções; tais como: o riso às lágrimas, da alegria,  ao nojo ou a indiferença.  

Dessa forma, essa capacidade de gerar emoções que transcende; que leva a própria 

canção para muito além de fronteiras culturais.  

Com relação a este assunto, Moreno (2011, p. 12), destaca,  

(...) a música desperta a sensibilidade e a criatividade de estudantes em 

diferentes faixas etárias, possibilitando ao professor, planejar suas ações de 

acordo com a necessidade e realidade dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. É normal hoje em dia, vermos e ouvirmos, estudantes 

cantarem ao som de músicas provido de celulares, tablets, smartphones, ipods, 

ipads e mp4 e até mesmo criar sons melódicos com objetos que estão à sua 

disposição em sala de aula. 

 

           A referida autora, relata que por meio da música, é possível criar uma atmosfera 

agradável, ambientes propícios ao ensino e à aprendizagem. Esta, possui potencial 

determinantes para fortalecer sentimentos de ternura apreendidos nas interações que 

ocorrem dentro da sala de aula.  
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De modo que, a música, aliada ao ensino, pode auxiliar na assimilação do 

conhecimento, com o uso da música é possível também, despertar e desenvolver nos 

alunos sensibilidades mais aguçadas, na observação de questões próprias à disciplina 

alvo.  

Subsidiando a informação anterior, Moreno (2011, p. 14), ressalta que,  

(...) é através do acompanhamento e da repetição das letras, que os 

estudantes, aos poucos, aprendem a música e a pronúncia correta, mesmo 

que ainda não saibam o significado de algumas palavras ou expressões. 

Portanto, a música se torna essencial para a aquisição e o desenvolvimento 

da linguagem na criança. (MORENO, 2011, p. 14), 

   

A música e canções se tornam recursos eficazes de ensino, motivação inesgotável 

na aprendizagem de línguas. Sobre este assunto, Moreno (2011, p. 14), afirma,   

(...) a música tem grande potencial comunicativo, por ser considerada como 

uma literatura de massa e um importante veículo para a transmissão de 

ideologias e crenças. Por meio das canções, reflexão e recreação pode mostrar 

vários aspectos da vida cotidiana de hábitos e costumes, bem como muitas 

canções lidam com questões atuais.  

  

Explicitando a ideia, da referida autora, verifica-se que os significados e sentidos 

originados nas vivências dos sujeitos, são construídos a partir da relação desses com a 

música. Assim, esses significados partem das vivências afetivas do sujeito, o que 

demonstra a utilização viva da música.  

No entanto, esses significados/sentidos mudam, constroem-se e se desconstroem, 

são novamente recriados, porque também são constituídos pelos sentidos, ou seja, pelas 

relações determinadas dos sujeitos com a história, e se ligam ao uso vivo da música. 

2.2 A Importância da Música no Processo de Ensino-Aprendizagem 

            Constata-se que o uso da música como estratégia de ensino-aprendizagem, 

abordado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 3), propicia a 

percepção dos estudantes como sujeitos integrantes da sociedade e agentes do mundo à 

medida que se torna capaz de analisar criticamente o conteúdo das canções. 

Isto, tanto no que se refere ao seu aspecto linguístico como, também, na 

interpretação e reflexão sobre a realidade vivenciada.  

Dessa forma, compreende-se que o uso da música como estratégia é percebido 

como uma prática crítico-educativa que, sobretudo, pode contribuir para o 

estabelecimento de relações pertinentes de semelhanças/diferenças entre culturas.  
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Assim, entre a cultura materna do aprendiz e a cultura da língua estrangeira-alvo, 

que conforme a compreensão de Gobbi (2011, p. 2),  

(...) o texto é entendido como uma unidade de sentidos contextualizada da 

comunicação verbal; é a materialização de um enunciado. O processo de 

atribuição de sentidos se efetiva pela leitura, que estabelece diferentes relações 

entre o sujeito e o texto.  

 

Evidencia-se, que é por meio da leitura que o leitor tem possibilidade de 

estabelecer relações entre diversos elementos presentes no texto, como: cultura, língua, 

procedimentos interpretativos, contextos e ideologias. Canções, letras musicais e poemas 

musicados são recursos pedagógicos que podem e devem ser usadas na aula de língua 

estrangeira.  

Sobre este assunto, Gobbi (2011, p. 4), comenta que,  

(...) o uso de canções como estratégias de aprendizagem de línguas estrangeiras 

não é novidade visto que essa temática remonta a Idade Média, quando os 

gregos as utilizavam como ferramenta de educação social. Portanto, essa 

retomada tem despontado desde o início do século XX.  

 

Nesse sentido, autores como Dommel e Sacker (1986, p. 47), que publicaram 

reflexões sobre o uso de música no ensino de alemão como língua estrangeira, afirmam,  

“(...) não se trata de um ensino centrado na música, o que, caso fosse, banalizaria esse 

valioso recurso pedagógico.” Para os referidos autores, é sobretudo, uma estratégia que 

possibilita a inserção cultural no ambiente de sala de aula. Tal inserção é propiciada pelo 

uso de canções no ensino de língua estrangeira.  

Observa-se, no entanto, que a música em sala de aula, não tem apenas essa 

finalidade, conforme Gobbi (2011, p. 4), expõe,   

(...) oportuniza aquisição vocabular, aperfeiçoamento da compreensão 

auditiva e aprendizado de tópicos gramaticais próprios da estrutura 

linguística da língua-alvo. Estes são alguns objetivos capazes de serem 

alcançados por meio da música no ensino aprendizagem. 

 

 Sendo assim, os aspectos mais significativos no uso da música, não se limitam aos 

objetivos linguísticos alcançados através do uso de canções; alguns aspectos emocionais, 

portanto não linguísticos, não devem ser percebidos como marginais, no encaminhamento 

do processo ensino-aprendizagem.  

Ainda de acordo com a concepção da referida autora, tais aspectos estão bastante 

relacionados à maneira pela qual a utilização da música como instrumento mediador do 

ensino-aprendizagem, possibilitando a criação de contexto favorável ao aprendizado 

dentro de sala de aula, resultando em aprendizagens significativas.  
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Gobbi (2011, p. 4), cita também, “(...) que o uso de música é capaz de fazer com 

que o aprendiz manifeste, dentro da sala de aula, sua sensibilidade, suas experiências e 

habilidades criativas.” Portanto, com a música cria-se um ambiente onde o aprendiz se 

expressa de maneira espontânea e expõe, naturalmente, seus conhecimentos sobre a 

língua-alvo para a análise do professor.  

Nessa direção, Holden e Rogers (2001, p. 201), relatam,  

(...) o professor pode solicitar ajuda aos aprendizes para selecionar as músicas 

que serão trabalhadas em sala de aula, lembrando que o estilo musical é próprio 

de cada faixa etária. Assim, por exemplo, ao se tratar de crianças de quatro e 

cinco (4 - 5) anos de idade, canções natalinas, folclóricas ou de ninar serão as 

preferidas; já no caso de adolescentes, grande parte das músicas pertence ao 

estilo pop, rock roll, blues tradicional ou outras preferências musicais próprias 

dessa faixa etária. 

 

 Dessa forma, compreende-se que a escolha coletiva do repertório musical para a 

sala de aula, se revela uma oportunidade de interação entre aprendiz-professor, que é 

muito importante para despertar ou manter a motivação dos aprendizes. Neste aspecto, 

vale ressaltar, que nos dias atuais, o professor tem ao seu alcance um leque de variadas 

opções, das quais pode dispor para utilização em sala durante suas aulas.  

Observa-se, ainda, que muitos estudiosos do ensino, nos últimos anos, 

intensificaram a defesa expressa por Dommel e Sacker (1986, p. 49), a de que,  

 

(...) quanto mais cedo a música for inserida na aprendizagem da criança, maior 

será seu desenvolvimento cognitivo. Aliados importantes como os recursos da 

internet através dos karaokês de músicas baixadas da web. As tecnologias 

estão cada vez mais integradas no processo ensino-aprendizagem e são de fácil 

acesso para professores e estudantes, além da população em geral. 

  

 Nesse sentido, Duarte, (2013, p. 24), afirma,  

  
(...) a música como linguagem e forma de conhecimento, leva a ver a criança 

como alguém que interage o tempo todo com o meio, organizando suas ideias 

e pensamentos. Os primeiros anos de aprendizagem são propícios para que a 

criança comece a entender o que é linguagem musical, aprenda a ouvir sons 

e a reconhecer diferenças entre eles.  

 

  De acordo, com o referido autor, ao desenvolver seu trabalho com crianças de 5 a 

6 anos deve buscar a brincadeira musical, aproveitando a existência de identificação 

natural da criança com a música.  

  

2.3 A Música e a Linguagem da Arte no Espaço Escolar: Ação pedagógica 
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 Verifica-se, que na escola, a música é linguagem da arte, é a possibilidade de 

estratégia de ensino, ou seja, um instrumento de auxílio para a aprendizagem das outras 

disciplinas. Para Romanelli (2009, p. 78), no espaço escolar, a linguagem musical deve 

estar presente nas atividades, 

 
(...) de expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, 

brinquedos e roda cantadas, em que se desenvolve na criança a linguagem 

corporal, numa organização temporal, espacial e energética. A criança 

comunica-se principalmente através do corpo e, cantando, ela é ela mesma, 

lá é seu próprio instrumento.  (ROMANELLI, 2009, p. 78). 

 

Conforme relatos do mesmo autor, ao seguir a música por meio de gestos ou 

dança, a criança trabalha a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons, 

descobrirá suas capacidades, estabelecendo relações com o ambiente em que vive. E, 

acrescenta,  

(...) atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são 

experiências importantes para a criança, pois elas permitem que o 

desenvolvimento do senso rítmico, coordenação motora, cujos fatores são 

importantes também, para o processo de aquisição da leitura e da escrita. 

(ROMANELLI, 2009, p. 78). 

 

 Conforme o autor, no ensino da música, essa linguagem musical deve ser um meio 

para se chegar à educação de pessoas com criatividade crítica, para a obtenção de bons 

resultados, por meio da adequação das atividades, e por meio da postura reflexiva e crítica 

do professor, facilitando a aprendizagem, propiciando situações enriquecedoras, que 

organizem experiências e garantam a expressividade infantil.  

Nessa mesma linha, Garcia, (2012, p. 6), expõe,   

(...) a musicalidade é parte integrante da cultura: É provável que a musicalidade 

tenha desempenhado um papel funcional e consolidação da capacidade 

humana, e um papel significativo na educação dos processos cognitivos e 

sociais do homem que hoje conhecemos. 

 

Assim, a musicalidade facilita interações e pode envolver as pessoas em objetivos 

comuns, mesmo que as interpretações pessoais sobre o seu significado flutuante 

contribuem para que ela seja uma pratica capaz de reforçar a emergência de domínios 

gerais e os modos de pensamento necessários à convivência social.  

De acordo com relatos de Garcia, (2012, p. 6), “(...) são as interações com a música 

e com as outras pessoas que dão lugar às relações e significações que permitem a 

compreensão dos significados musicais em nossa cultura.” O autor, considera que a 
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música pode ser a ponte entre os nossos mundos interno e externo, um modo de situar-se 

na cultura e ter uma identidade própria. Ou seja, as experiências com a música facilitam 

o desenvolvimento infantil no que se refere ao senso de pertencimento ao grupo familiar 

e à cultura.  

Dessa forma, compreende-se, que como educador na parte musical, a nossa ação 

pedagógica pode ser uma forma de intervir nessas relações, fortalecendo os vínculos. 

Assim, observa-se, que estudos sobre a criança e a infância trouxeram contribuições 

relevantes às reflexões pedagógicas sobre as práticas musicais na educação infantil.  

A educação musical incorpora valores e dá continuidade aos processos de 

aprendizagem musical que se inicial fora da escola. De modo geral, a reflexão pedagógica 

que dá suporte a esses enfoques tem em comum, a preocupação em engajar as crianças 

em atividades que capturem o seu interesse, para então introduzir os conhecimentos 

novos.  

Segundo Brito (2003, p. 70), os educadores devem,   

(...) expor a criança à linguagem musical e dialogar com ela, sobre e por meio 

da música. Ou seja, é preciso estudar a música e explorar as informações 

nelas contidas. Deve-se explorar da mesma forma, músicas das outras 

culturas, civilização, grupo social, comunidade, pois cada um tem sua própria 

expressão musical.  

 

Entretanto, recomenda o referido autor, que antes destas ações, o educador deve 

pesquisar o universo musical que a criança pertence, e encorajar atividades relacionadas 

com a descoberta e com a criação de novas formas de expressão através da música.  

Ainda segundo os estudos de Brito, (2003, p.70),    

(...) não só o professor deve pesquisar, mas que a criança também deve ser 

estimulada para isso. De modo, que ao educar, o professor deve enriquecer o 

repertório musical criando e ampliando caminhos com vários recursos tais 

como, disco e materiais para a construção musical e para serem explorados, 

observar o trabalho de cada criança e planejar atividades que envolvam 

músicas de diferentes povos, diferentes épocas, diferentes formas, diferentes 

compositores o que permite, conhecer melhor a nós mesmo e ao outro.  

 

  Dessa forma, o seu trabalho deve ser criativo, despertando a motivação da criança, 

para novas possibilidades de aprendizado que facilite as atividades dos alunos, quando 

solicitado. Nessa mesma linha de pensamento, tem-se o estudo de que Gardner (1995, p. 

38), no qual, destaca a questão da Inteligência, afirmando que,  

(...) a teoria das inteligências múltiplas, destaca que a música deve ser inserida 

no currículo escolar, pois ao indicar que, a música como um elemento 

estabelecedor da harmonia pessoal, facilita a integração, a inclusão social e até 

o equilíbrio psicossomático, se faz necessária às ações direcionadas à 

construção do ser. 
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 Nessa direção, Jeandot, (1990, p. 22),  

(...) uma vez que a sociedade se apresente desse modo tão dinâmico, é 

importante transformar o aprendizado numa capitação e formação do ser social 

a partir da realidade cognitiva do ser em questão, quando se começa a fazer 

interpretações do espaço de si e das pessoas ao redor. É fácil de entender 

porque os novos métodos geram tantos resultados positivos: o que interessa e 

o que marca, fica guardado, sendo lembrado com muito mais facilidade.  

 

 Jeandot, (1990, p. 22), recomenda ainda,  

(...) a audição poderá ser trabalhada com mais detalhes, acompanhando a 

ampliação da capacidade de atenção e concentração das crianças. A apreciação 

musical poderá propiciar o enriquecimento e ampliação do conhecimento de 

diversos aspectos referentes à produção musical: os instrumentos utilizados; 

tipo de profissionais que atuam e o conjunto que formam (orquestra, banda, 

coral, etc.); gêneros musicais como: clássico, eletrônico, jazz, pop, popular, 

romântico.  

 

  Conforme o autor, as atividades como ouvir música, aprender uma canção, brincar 

de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos, dentre outros, despertam, estimulam 

e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atender as necessidades de 

expressão que passam pelas esferas afetiva, estética e cognitiva.  

De acordo com o RCNEI, (1998, p. 65), “(...) é importante oferecer, a criança, a 

oportunidade de ouvir música sem texto, não limitando o contato musical da criança com 

a canção que, apesar de muito importante, não se constitui em única possibilidade.” E 

assim, por integrar poesia e música, a canção remete, ao contexto da letra, enquanto o 

contato com a música instrumental ou vocal sem um texto definido abre a possibilidade 

de trabalho com outras maneiras.  

As crianças podem perceber sentir e ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, 

pela imaginação e pela sensação que a música lhes sugere e comunica. Poderão ser 

apresentadas partes de composições ou peças breves, danças, repertório da música 

chamada descritiva, assim como aquelas que foram criadas, com o intuito de apreciar a 

música infantil (RCNEI, 1998).  

Sendo assim, compreende-se que as atividades de exploração sonora devem partir 

do ambiente familiar da criança, passando depois para ambientes diferentes. Nessa 

mesma linha, apresenta-se o estudo de Paz, (2000 p.16), o qual destaca exemplos de 

atividades que o professor pode fazer,   

(...) pedir para que as crianças fiquem em silêncio e observem os sons ao seu 

redor, depois elas podem descrever, desenhar ou imitar o que ouviram.  Antes 

de oferecer à criança um método, um instrumento em escolas ou 

conservatórios, é preciso trabalhar nelas o ouvir, escutar, perceber, descobrir, 

imitar, repetir os sons, isto é, construir seu conhecimento sobre música, pois 
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antes das regras musicais, deve vir a vivência, a familiaridade com os sons e 

suas particularidades.  

 

  Afirma o autor que, sem esse processo, não se pode esperar maravilhas no final 

do mês, más com a prática e reflexões orientadas, em contexto de respeito, valorização e 

estímulo a cada aluno, por meio de proposta que consideram todo o processo de trabalho, 

e não apenas o produto final.  

Para Jeandot (1990, p.22),  

(...) tem que formar na criança o musicista, que talvez não disponha de uma 

bagagem técnica ampla, mas será capaz de sentir, viver e apreciar a música, 

despertando também uma escuta sensível e ativa. A escuta envolve a ação de 

entender e compreender, ou seja, de tomar consciência daquilo que se captou 

através do ouvido.  

Percebe-se, portanto, que a música em diversas atividades como ouvir, expressão 

física e outros ajudam no desenvolvimento do ser humano. O uso da música como auxílio 

no processo de ensino aprendizagem é de suma importância para que esse 

desenvolvimento seja feito com sucesso. 

2.4 A Música e sua Contribuição para o Ambiente Escolar   

Para uma visão cognitivista, o conhecimento musical se inicia por meio da 

interação com o ambiente, por meio das experiências concretas, que aos poucos levam à 

abstração.  

Nesse sentido, Paz (2000, p.14), demonstra em suas pesquisas, que todos os 

indivíduos, (...) são capazes de aprender os ensinamentos da música, pois sendo capaz de 

emitir sons para falar, pode emiti-los também para cantar; assim como tem ouvidos para 

escutar palavras e sons, também os terão para a música.” Tudo é uma questão de educação 

e método.  

O ensino da música favorece o desenvolvimento do gosto estético e da expressão 

artística, além de promover o gosto e o ensino musical. Formando o ser humano com uma 

cultura musical desde criança, estarão sendo educado adultos capazes de usufruir a 

música, de analisá-la e de compreendê-la. Sendo assim, o conhecimento adquirido na 

linguagem musical segue o ser humano ao longo da vida.  

A música é arte seu papel na Educação Infantil é o de proporcionar um momento 

de prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar sons e ritmos, suscitando variadas emoções, 
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liberando tensões, inspirando ideias e imagens, estimulando percepções, acionando 

movimentos corporais e favorecendo as relações interindividuais.  

Conforme explana o mesmo autor, a música pode contribuir para tornar o 

ambiente escolar mais alegre e favorável à aprendizagem, propiciar uma alegria que seja 

vivida no momento presente. Para as crianças, a música deve ser apresentada de forma 

lúdica.  

Ao apresentarem os elementos básicos, já citados, o professor poderá oferecê-las, 

por intermédio dessa recreação, conhecimentos básicos de música como: altura (agudo, 

médio, grave), intensidade (forte, fraco) e timbre do som (a característica de cada som, o 

que nos faz diferenciar as vozes e os instrumentos); duração dos valores proporcionais 

(longo, curto). Uma compreensão dos símbolos que representam à música.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aborda a importância 

de trabalhar com Artes em suas diferentes linguagens, dentre elas a música.  

Nessa mesma linha, Gonçalves et al., (2009, p. 47), relatam em sua obra,  

(...) a música demonstra ser de grande relevância na Educação Infantil. 

Portanto, observa-se que é muito importante considerar o seu uso nas 

atividades de expressão física e com brinquedos, nos exercícios de ginástica e 

rítmicos, nos jogos e nas rodas cantadas. Prática que possibilita o 

desenvolvimento da linguagem corporal, em uma organização temporal, 

espacial e energética. 

 

 Para os autores, a principal comunicação da criança ocorre por meio de sua 

expressão corporal e, cantando, ela é seu próprio eu, seu próprio instrumento. Todavia, 

constata-se, por meio da pesquisa, que que através dos tempos, a música no contexto da 

educação infantil vem, atendendo a vários objetivos, alguns dos quais alheios às questões 

próprias dessa linguagem.  

  Os referidos autores, afirmam ainda que,   

(...) em muitos casos,  funciona como suporte para atender a vários 

propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos, tais 

como: lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol, 

dentre outros, tais como: a realização de comemorações relativas ao 

calendário de eventos do ano letivo simbolizados no dia da árvore, dia do 

soldado, dia das mães, e outros; a memorização de conteúdos relativos a 

números, letras do alfabeto, cores, traduzidos em canções. (GONÇALVES 

et al., 2009).  
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 Contudo, observa-se, que nos dias atuais, a música está presente em diversas 

situações da vida humana, sobretudo, na vida das crianças. 

3.1 A Música e a criança de 0 a 3 anos: Fases do Desenvolvimento  

 Verifica-se, que os bebês ampliam os modos de expressão musical pelas 

conquistas vocais e corporais. Podem articular e entoar um maior número de sons, 

inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrãos, onomatopeias e 

outras, explorando gestos sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois 

de conquistada a marcha, a capacidade de correr, pular e movimentar-se acompanhando 

com a música.  

De acordo com Weigel, (1988, p.13),   

(...) a criança se desenvolve em seus aspectos físicos e intelectuais, e está em 

constante desenvolvimento. Cada etapa do crescimento de uma criança, ou 

seja, a cada idade, ela apresenta um comportamento diferente, tanto o 

emocional, quanto o social e o intelectual 

  Conforme relata o mesmo autor, os adultos e os educadores, precisam conhecer e 

compreender o comportamento de cada criança, para tanto, torna-se, essencial, o 

acompanhamento. A criança precisa do outro para se desenvolver e o adulto pode ajuda-

la na resolução dos problemas que vão surgindo durante as fases do desenvolvimento.  

Assim, durante uma atividade envolvendo música, por exemplo, a criança pode 

desenvolver a sensibilidade, a criatividade, imaginação, atenção, a movimentação e 

inclusive a socialização. Dessa forma, todos os aspectos do desenvolvimento estão 

intimamente relacionados e exercem influência uns sobre os outros, a ponto de não ser 

possível estimular o desenvolvimento de um deles sem que, ao mesmo tempo, os outros 

sejam igualmente afetados.  

Assim, mesmo cada criança tendo seu próprio ritmo de desenvolvimento e sendo 

estimulada de formas diferentes, ela vai se socializando, ou seja, vai interagindo com seu 

meio, descobrindo o seu mundo próprio e o mundo que a rodeia.   

 

3.2 A Música como parte integrante no desenvolvimento do ser humano  

 

Constata-se que a música, durante toda a história, aparece presente em rituais de 

naturezas diversas: culto aos deuses, à natureza, em casamentos, em nascimentos e 

falecimentos. Segundo Lima (2012, p. 6),  
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(...) ela também embalava o trabalho no campo, o sono e as brincadeiras das 

crianças, embalava as interações socioculturais e harmonizava os momentos 

de ócio. Para o mesmo autor, a música é o elo entre o som e o silêncio, entre o 

criar e o sentir, entre os movimentos vibratórios e as relações que se 

estabelecem com eles. 

  

  Assim, pensar na música como elemento que une de forma complementar, o som 

e o silêncio fazem com que o indivíduo tenha uma relação intrínseca com a capacidade 

de perceber o mundo à sua volta, permitindo-lhe, a partir disso, construir e produzir sua 

própria história de diferentes maneiras. Conforme o autor, o homem é um artista que, no 

seu processo de criação, elaborou combinações de som e silêncio e as transformou em 

música.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância do trabalho com a música no contexto de crianças da educação 

infantil, a torna, suporte para a formação de hábitos, atitudes, disciplina e 

condicionamento da rotina e até mesmo, como auxílio na aprendizagem da escrita.  

Verificou-se que diante destes fatores, a música está ganhando um importante 

papel nas escolas na busca pelo aumento do nível de aprendizagem da educação infantil, 

utilizada como mais um recurso no aprendizado das crianças.  

Nesse sentido, pode-se dizer que os resultados apresentados e discutidos 

anteriormente acerca dos motivos para se praticar música na educação infantil, permitem 

afirmar que os objetivos da presente pesquisa foram alcançados, pois a maior parte dos 

resultados foi coerente com os encontrados na literatura, bem como acredita-se que 

estudos desta natureza podem vir a contribuir com a construção do conhecimento nessa 

área, pois tais achados possibilitam uma maior compreensão acerca do que motiva o 

professor, a oferecer esta  pratica, em sala de aula com crianças da educação infantil.  

Para alcançar os objetivos propostos, este estudo utilizou como metodologia, 

pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta a livros, e via 

internet.  

Inicialmente, observou-se, que a Educação infantil se constitui uma importante 

base para a formação sócio educacional do indivíduo. Ao avaliar os benefícios da música 

no contexto das aulas na educação infantil, foi possível verificar que a percepção e a 

expressão da criança estão atreladas ao som como material bruto, pois é imprecisa a 
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maneira como uma criança reage diante do som, com seus parâmetros e atributos 

diferenciais.  

Ao tocar um objeto ou um instrumento musical, a criança não se preocupa com a 

identificação dos sons ou ritmos medidos, ela se importa com a ação de tocar, com a 

exploração dos atributos do som, sejam eles os graves ou os agudos.  

Compreendeu-se, que o importante para o aluno é o gesto sonoro, a ação de tocar, 

permitindo que a criança possa se expressar e se desenvolver musicalmente, bem como 

torná-la mais atenta e com a percepção ampliada.  

Foi possível perceber, outras melodias com arranjos musicais fazem parte do 

potencial artístico dos indivíduos. Os seres humanos, em sua constituição genética, têm 

algo que os deixa detectando sons, ritmos e padrões musicais durante todo o tempo. 

Potencial que lhes permite atribuir significados aos sons, representá-los e, a partir deles, 

elaborar novos conhecimentos.  

Constatou-se, que os processos lúdicos possibilitam momentos de prazer, de 

entrega e de integração e, do mesmo modo, inúmeros aprendizados, propiciando 

experiências plenas, que envolvem as pessoas tornando-as mais saudáveis. É uma 

atividade sentida, compreendida através da fruição, povoadas pela fantasia, pela 

imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias de materiais simbólicos.  

Observou-se, que nos dias atuais, os sons estão por todos os lados, como exemplo, 

os gritos criativos de feirantes que não só vendem, mas contam piada para anunciar o 

produto, a música que anuncia o caminhão de gás, a buzina do vendedor de algodão doce, 

o sininho do moço do picolé, o som do carro de bombeiros, da ambulância, da polícia, 

enfim, é uma infinidade de sons, que se pode descrever.  

Nesse sentido, o ensino de música na educação infantil é obrigatório desde agosto 

de 2011, sendo que essa política, partilha a ideia de que com a educação musical insere-

se a criança em diferentes linguagens, o que vai permitir com que ela comece a se 

expressar através da música também. O contato com a música desde cedo, também está 

relacionada com o desenvolvimento intelectual da criança.  

Acredita-se em uma prática mais útil do que admirável, e que os educadores 

podem sim, mergulhar em experiências bem-sucedidas para multiplicar o fazer 

pedagógico ligado à sonoridade em suas diversas expressões. Mesmo reconhecendo 

problemas diversos em um sentido mais pragmático são visíveis as inúmeras 
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possibilidades de construção, desenvolvimento da criatividade e motivação para o lado 

artístico que podem morar em cada ser humano.  

A vida escolar, desde as séries mais básicas até os mais altos níveis científicos, 

implica em complexidade e a música já provou o seu potencial em apoiar o desvendar 

destas complexidades. A música como um Recurso Didático na Produção do 

Conhecimento tem trazido efeitos positivos, prometendo ainda mais, contando com a 

disposição dos educadores e das unidades escolares. A educação, pode aproveitar a arte 

não apenas do educador, mas principalmente do educando com o intuito de promover o 

maravilhoso encontro entre os sujeitos da aprendizagem e o conhecimento.  

Nesse contexto, conclui-se, que a música auxilia a memória, a percepção, estimula 

a inteligência e torna-se um agente motivador no processo de ensino aprendizagem. 

Atividades de música, favorecem também, a inclusão de crianças portadoras de 

necessidades especiais. Pelo seu caráter lúdico e de livre expressão, não apresentam 

pressões nem cobranças de resultados, são uma forma de aliviar e relaxar a criança, 

auxiliando na desinibição, contribuindo para o envolvimento social, despertando noções 

de respeito e consideração pelo outro, e abrindo espaço para outras aprendizagens.  

A pesquisa sugere, que muitos educandos desenvolvem habilidades apoiados pela 

arte musical que não são apenas desenvolvidos pelo lado afetivo-emocional, como 

também possibilita assimilação de conteúdos por meio da sensibilidade, principalmente 

quando o educando consegue relacionar letras e sons, trabalhados junto à música, com a 

realidade cognitiva construída em sala de aula.  

Portanto, os resultados apontaram que a música auxilia na memória, na percepção, 

estimula a inteligência e torna-se um agente motivador no processo de ensino 

aprendizagem. Compreendendo que este, foi mais um passo na ampliação do 

conhecimento a respeito do auxílio da música na aprendizagem da educação infantil, 

sugere-se futuras investigações considerando novas variáveis, necessárias na busca por 

melhor compreender a motivação à prática do ensino da música, na educação infantil.   
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