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Maria Regina de Menezes Santos ¹ 

Gisele Bezerra M. Dutra ² 

  

RESUMO 

 
Em síntese, este trabalho teve com tema a importância da Música na Educação Infantil. Contudo, 

inicialmente abordamos algumas questões relacionadas à forma como a música participa do 

desenvolvimento da criança e às habilidades que a mesma desenvolve em relação à música nas 

diferentes etapas do desenvolvimento infantil. A relevância deste estudo centra-se no (re) pensar, 

relaciona-se com as possibilidades de ações dos educadores, apontam estratégias que incluem o 

movimento corporal no cotidiano pedagógico, com finalidade de auxílio na construção de saberes, 

proporcionando aos alunos condições, mínimas, essenciais para um bom desenvolvimento humano e 

para melhorar no desempenho escolar.  Visto tais aspectos, o presente estudo teve por objetivo, refletir 

sobre a música favorecendo o desenvolvimento para a cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio 

afetivo do indivíduo. Desse modo, trouxe como metodologia uma revisão de literatura baseada em 

obras bibliográficas, no que tange à inclusão, a pesquisa está fundamentada nos seguintes autores: 

LIMA (2012), BUENO (2012), BRASIL (1998), NOGUEIRA (2003), JEANDOT (1993), ILARI 

(2003), BRITO (2003), dentre outros. Concluímos que a música é um instrumento desencadeador de 

aprendizagem, tornando mais lúdico e prazeroso o desenvolvimento infantil.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil.  Música. Habilidades. 

 

 

ABSTRACT 

 
In summary, this work had as theme the importance of Music in Early Childhood Education. However, 

initially we address some issues related to the way music participates in the child's development and 

the skills that the child develops in relation to music in the different stages of child development. The 

relevance of this study is centered on (re) thinking, related to the possibilities of educators' actions, 

pointing out strategies that include body movement in the pedagogical routine, with the purpose of 

helping in the construction of knowledge, providing students with minimal conditions , essential for 

good human development and for improving school performance. In view of these aspects, the present 

study aimed to reflect on music, favoring development for the individual's cognitive / linguistic, 

psychomotor and affective partner. Thus, it brought as a methodology a literature review based on 

bibliographic works, with regard to inclusion, the research is based on the following authors: LIMA 

(2012), BUENO (2012), BRASIL (1998), NOGUEIRA (2003), JEANDOT (1993), ILARI (2003), 

BRITO (2003), among others. We conclude that music is an instrument that triggers learning, making 

child development more playful and pleasurable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a música vem sendo utilizada como uma ferramenta pedagógica pelos 

professores e vem sendo fundamentada nas formações e encontros pedagógicos nas 

instituições de ensino. Destas épocas remotas, a música sempre esteve presente em nossas 

vidas. Ela vai destes os sons da natureza, tais como, o barulho das ondas do mar, os cantos 

dos pássaros, a brisa serena, o som produzido pela nossa própria voz, aos sons produzidos por 

instrumentos criados pelo homem. 

A música se faz presente na vida das pessoas deste muito cedo. Ao nascer à criança se 

defronta, além do som do ambiente que a cerca, com o som da voz de sua mãe cantarolando 

músicas de ninar, e logo com o tempo, nota que a música está presente também nas 

brincadeiras, nos brinquedos sonoros, nas danças, nos momentos alegres e tristes de nossas 

vidas. Assim como também, irá percebendo a adversidade de músicas existentes para cada 

momento, uma vez que, há músicas para adormecer, dançar, chorar, recordar, louvar, festejar, 

incentivar, relaxar, dentre tantos outros estilos existentes. E com isso, a música se associa a 

vida, marcando momentos e períodos de nossa existência, além de favorecer o 

desenvolvimento e as relações interpessoais entre pessoas e comunidade. 

Nesse sentido, este trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a 

importância da música para a formação da criança. Isso vale tanto para as atividades escolares 

quanto para todas as outras atividades desenvolvidas para e com a criança. Além de contribuir 

para que os diversos conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos pelo infante, a música 

faz com que ele desenvolva sua criatividade, sua subjetividade e exerça sua liberdade, 

tornando-o, no futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de 

ser autônomo e cidadão. 

Nesta perspectiva elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: Quantas crianças não 

aprendem a reconhecer e identificar letras, cores, números, formas geométricas, ritmos e 

histórias com o auxílio das músicas? 

Visto tais aspectos, o presente estudo teve por objetivo, refletir sobre a música 

favorecendo o desenvolvimento para a cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio afetivo do 

indivíduo. Entre os objetivos específicos destacamos: Descrever a importância da música na 

educação infantil. Analisar as contribuições que a musicalidade traz para aprendizagem.  

Identificar o entendimento dos professores sobre o papel da música na educação infantil.  
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Desse modo, trouxe como metodologia uma revisão de literatura baseada em obras 

bibliográficas, no que tange à inclusão, a pesquisa está fundamentada nos seguintes autores: 

LIMA (2012), BUENO (2012), BRASIL (1998), NOGUEIRA (2003), JEANDOT (1993), 

ILARI (2003), BRITO (2003), dentre outros.  Concluímos que a música é um instrumento 

desencadeador de aprendizagem, tornando mais lúdico e prazeroso o desenvolvimento 

infantil.  

Diante dessa conjuntura o artigo apresenta os seguintes capítulos: A introdução que 

aborda a temática de modo geral, assim como também apresenta os objetivos da pesquisa, a 

justificativa, a metodologia e questionamentos; O segundo capítulo, Origem da Música: Breve 

histórico; O terceiro capítulo, Importância da música na educação infantil como 

Impulsionador da Aprendizagem, seguido da conclusão final.  

 

 

2. ORIGEM DA MÚSICA: BREVE HISTÓRICO 

 

De forma concisa, o termo música vem do grego musiké téchne, que expressa “a arte 

das musas”, é uma alusão à tradição grega e sua origem não é clara. Teoricamente, os 

primeiros moldes sonoros do homem da pré-história foram exclusivamente por meio do som 

dos movimentos corporais seguidos de sons vocais, eles almejava findar a possessão do 

animal na sua essência, a sua alma. Porém, a música pré-histórica não se caracterizou como 

arte: teria fundamentado em uma expansão impulsiva e instintiva do movimento sonoro ou 

apenas um expressivo meio de comunicação, sempre ligada às palavras, aos ritos e a dança.  

Convém mencionarmos ainda, a teoria sobre a música na pré-história basta lembrar-se 

da existência de tribos indígenas que mantêm total isolamento das sociedades organizadas e 

vivem ainda de forma rudimentar (paradas em um período da pré-história) e que possuem 

rituais envolvendo a música, utilizando a percussão corporal, a voz e objetos primários, 

básicos desenvolvidos para esse fim (CANDÉ, 2001 pg. 38).  

No intuito de esclarecer o que se entende por uma abordagem pautada na origem da 

Música, na Grécia, a música servia como uma forma anexa as divindades, um caminho para a 

perfeição. A ideologia desse período relacionava a música à dança e ao teatro, cultivando uma 

totalidade, e ao som da lira eram narrados poemas. As tragédias gregas encenadas eram 

totalmente cantadas seguidas da lira, da cítara e de órgãos de sopro chamados aulos. Sobre 
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isso, destacamos que na antiguidade Pitágoras, filósofo grego, proporcionou uma 

oportunidade única, descobriu as notas e os intervalos musicais. 

Sobretudo em Roma a música foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela 

música ocidental. Na Idade Média a Igreja doutrinava sobre os costumes e culturas dos povos 

em toda a Europa. Nesse período, na Europa, cresce o interesse pela música profana (que não 

era religiosa). Já a música barroca conseguintemente demarcou o período da história da 

música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do compositor, maestro e 

instrumentista Johann Sebastian Bach. No romantismo a música buscava uma liberdade maior 

da composição clássica e uma expressão mais densa e viva, repleta de conceitos 

representativos e experiências sensoriais. 

O surgimento do ensino de Música no Brasil remete-se ao século XVI, no que diz 

respeito aos primórdios do descobrimento, com a finalidade de catequizar as crianças e jovens 

indígenas das terras brasilis. Enquanto colônia portuguesa, os padres jesuítas encontraram na 

música uma ferramenta educacional auxiliar para o ensino da leitura e da matemática aos 

nativos. Com o tempo, estendeu-se não apenas ao ensino do canto religioso, mas também de 

expressões populares como as modinhas portuguesas, entre os anos de 1658 e 1661. 

(CÁRICOL, 2014). 

Todavia, o ensino de Música foi inserido no currículo escolar brasileiro nas 

instituições educacionais públicas, pela primeira vez, mediante Decreto Federal nº 331A, de 

17 de novembro de 1854, que determinava o aprendizado básico de noções de música e 

exercícios de canto. (CÁRICOL, 2014). Desde então ao longo de vários anos, o ensino de 

Música transpôs avanços, desafios e retrocessos com a inserção de novos decretos, 

notadamente, nas então comarcas de São Paulo e Rio de Janeiro no século XIX. 

Contextualizando a história da música brasileira, foi aparecer no cenário da educação 

formal bastante tempo depois dessas manifestações. No século XX, quando a educação 

infantil foi sancionada, ainda que banalizada por muitos anos, supôs apenas a função de 

manter a ordem nos grupos de alunos, porém, conforme as pesquisas sobre educação foram se 

aprofundando, as diretrizes da educação também se modificaram. Em 1996, surgiu a lei nº 

9394, onde o ensino das artes entra como elemento curricular do ensino básico da educação 

infantil, proporcionando liberdade para se trabalhar música na sala de aula. 

De acordo com as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

educação infantil, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas devem ser experiências 

vividas pelas crianças através das interações e das brincadeiras e essas poderão construir e se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
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apropriar de conhecimentos por meios de suas ações e interações com o outro, o que facilita a 

aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização. Sob a ótica dos eixos estruturantes das 

práticas pedagógicas e as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, há seis 

direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que asseguram as condições para que as 

crianças aprendam em situações que possam vivenciar e resolver os desafios que lhe são 

propostos no mundo social e natural. Esses direitos de aprendizagem são apresentados da 

seguinte forma: 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Brincar 

cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente, com 

adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das 

atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da 

vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, 

sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: 

as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar, como sujeito 

dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social 

e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. (BRASIL, 2018, p. 27). 

Esses direitos foram pensados de forma que pudessem ser elementos essenciais para a 

formação das crianças, desde desenvolvimento do autoconhecimento por parte do aluno, até a 

criação de senso crítico e de sua visão de mundo. Mas é preciso que a criança receba 

estímulos para desenvolver histórias, criatividade, pinturas, músicas, entre outras, e as 

instituições de ensino a garantia da prática desses direitos às crianças. 

2.1. A influência da música na expressividade humana 

De acordo com o que está disposto nas Diretrizes da Educação, a respeito da 

modalidade de educação infantil: “A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. 

Ela estabelece as bases da personalidade humana, da socialização. As primeiras experiências 

da vida são as que marcam mais profundamente as pessoas. (2000, p.49).” 
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É evidente o quanto a música está presente na vida das pessoas desde cedo. Mesmo 

quando se encontra no ventre da mãe, é comprovado que os bebês escutam determinados 

sons. Como afirma MARTINS, com relação à formação musical. 

NA GESTAÇÃO-A partir dos dois meses de gestação, o feto já é sensível a 

sons exteriores. Aos quatro, pode até reagir à determinada composição 

chutando a barriga da mãe. ATÉ OS 4 ANOS-A música ativas várias áreas 

sensoriais do cérebro, e não sós aquelas ligadas à audição. Uma melodia 

pode despertar associações com a visão e o olfato- um fenômeno conhecido 

como sinestesia. Dos 4 aos 10 anos- A música passa a sensibilizar mais áreas 

do cérebro ligadas ao desenvolvimento motor. (MARTINS, 2009, p. 22, 

Revista VEJA). 

Ao longo do desenvolvimento na infância pode-se observar que ao utilizar a música 

como instrumento de apreciação, é perceptível o reflexo deste uso sob a forma de movimento 

e expressão não só física como também dos sentidos. 

Todavia, pode-se observar o papel importante que a música exerce sob o 

desenvolvimento neurológico da criança. Através desta arte, o público infantil, constrói 

práticas que julgam necessárias tanto à aprendizagem informal, quanto à formal. Partindo do 

pressuposto de que esta última é papel da escola desenvolver nos cidadãos, é que se pode 

constatar mais uma vez a utilização da música como instrumento pedagógico rico, capaz de 

desenvolver tais habilidades. 

A música é das formas de arte, a que mais diretamente mobiliza a emoção, forma 

memórias e causa relaxamento. As crianças devem começar o dia cantando [...]. É 

um momento de bem-estar coletivo. [...]. A música deve estar presente também na 

sala de aula e nos espaços comuns. A percepção de sons é realizada pela 

exploração de instrumentos de percussão, de ritmos feitos com o próprio corpo e da 

emissão de sons com objetos. (LIMA, 2012, p. 48, Revista Presença Pedagógica). 

 

Além de desenvolver várias habilidades, principalmente nas crianças, a música 

também possibilita estas, a se movimentarem de acordo com o ritmo proposto, o que de fato 

contribui para que as mesmas descarreguem energia, que durante esta fase da vida tem de 

sobra (desde que a criança seja saudável). Por isso, na escola a música deve estar implantada 

da seguinte forma: “Associadas à música estão: a dança, as brincadeiras e os jogos com 

movimentos e gestos corporais, que devem constituir conteúdos para o trabalho com as 

crianças”. (CENTURIÓN, 2004, p. 125,). 

Observa-se com isso, o porquê da música chamar tanto a atenção da criança e até 

mesmo dos bebês, pode-se constatar que a causa de gostar é pelo fato da musicalidade e 

mistura de sons, ritmos, melodias, movimentos e imagens. Essas funções psiconeurológicas 

envolvem aspectos psicológicos e cognitivos, que constituem as diversas maneiras de adquirir 

conhecimentos, ou seja, são as operações mentais que usamos para aprender, para raciocinar.  
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Para Rosa (1990) afirma que a simples atividade de cantar uma música proporciona à 

criança o treinamento de uma série de aptidões importantes. A musicalização é importante é 

importante na infância porque desperta o lado lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a 

socialização, a alfabetização, inteligência, capacidade de expressão, a coordenação motora, 

percepção sonora e espacial e matemática. 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música 

está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e 

comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. Faz 

parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga era 

considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos ao lado 

da matemática e da filosofia. (BRASIL, 1998, p. 45). 

A música tem uma linguagem abrangente. E o ensino dela favorece o gosto estético e 

de expressão artística. Formando o ser humano com uma cultura musical desde criança, 

estaremos educando adultos capazes de usufruir a música, de analisá-la e de compreendê-la. O 

educador pode trabalhar a música em todas as áreas da educação. 

Georges Snyders (1990) descreve a música como uma obra de arte. Dela pode-se 

extrair riquíssimos temas, abordando as mais diversas disciplinas. É fato que as escolas, não 

valorizam a música. Por sua vez, os professores que utilizam a música como instrumento, em 

seu trabalho, obtém resultados positivos. 

Segundo Rosa, os estudos de musicólogos como Mursell, Teplov, e outros, a 

capacidade de se aprender música está relacionada às experiências anteriores da criança, a 

atenção, memória, percepção e leitura de mundo. Para Gainza (1986:110), 

[...] o conceito e a prática caminham juntos. Por princípio todo conceito 

deverá ser precedido e apoiado pela prática e manipulação ativa do som: a 

exploração do ambiente sonoro, a invenção e construção dos instrumentos, o 

uso sem preconceito dos instrumentos tradicionais, a descoberta e a 

valorização do objeto sonoro. Na pedagogia como na arte, a única constante 

é o movimento, a busca interna e a exploração da realidade circundante. 

 

No entanto, Howard (1984, 61), afirma que “não se pode ensinar nada a ninguém. É 

por isso que não dou muita atenção à pedagogia. O que é um professor? É um homem que 

sabe que nada se pode ensinar. Fazer música é uma atividade psicofísica interior”.  

Em resumo, podemos dizer que quanto mais se conhece o homem, maior é a 

capacidade de ele aprender a música, e mais eficaz será o trabalho educativo no campo da 

música. “Educar musicalmente é propiciar à criança uma compreensão progressiva da 

linguagem musical. Através de experimentos e convivência orientada”, (MARTINS, 1985: 
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47). Este é o grande desafio de nós educadores. Por isso temos que ter habilidades e 

competências para instigar a capacidade do aluno a fim de obtermos resultados positivos. 

Diversos fatores determinam o processo de planejamento de aulas para a 

musicalização infantil. Segundo autores Vivian Madalozzo e Tiago Madalozzo (2013) não 

pretendemos citar todos eles, visto que muitos são culturais e distinguem-se pela formação do 

educador. Para Seashore (1919, p.170):  

As impressões de ritmos musicais despertam sempre, e em certa medida, imagens 

motoras na mente do ouvinte, e em seu corpo, reações musculares intuitivas. As 

sensações musculares acabam por associar-se às sensações auditivas que, assim 

reforçadas, se impõem mais ao espírito, para apreciação e análise. 

 

A Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical foi proposta pelo pesquisador 

e educador musical de nacionalidade britânica Keith Swanwick. Com base nos estudos 

de Piaget, esta teoria trata do desenvolvimento musical de crianças e adolescentes. Nas 

palavras de Swanwick (2005), a aprendizagem musical é construída em etapas de 

desenvolvimento: o homem se desenvolve por etapas, como em uma espiral: Antes da 

pronúncia do vocabulário, sons; antes da vida adulta, uma vida infantil e pré-adulta. 

A música é a linguagem que organiza som e silêncio, este deve ser o primeiro conceito 

para elas sobre música. Som é tudo o que soa e tem movimento, estamos cercados por estas 

expressões o tempo todo. 

No princípio, podemos supor, era o silêncio. Havia silêncio porque não havia 

movimento e, portanto, nenhuma vibração podia agitar o ar – um fenômeno de 

fundamental importância na produção do som. A criação do mundo, seja qual for à 

forma que ocorreu, deve ter sido acompanhada de movimento e, portanto, de som. 

(O. KARÓLY APUD BRITO, 1990, p.5). 

 

Na educação infantil existem inúmeras possibilidades de se trabalhar a música e os 

benefícios que ela pode oferecer.  Um professor realizando uma atividade com seus alunos e 

que envolve a musicalização, propicia a eles, de acordo com a forma de aplicação, o estímulo 

de movimentos específicos que auxiliam na organização do pensamento, além de favorecer a 

cooperação e comunicação das atividades que são realizadas em grupo.  

 

3. IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO 

IMPULSIONADOR DE APRENDIZAGEM  

 
De acordo com a Bréscia (2003, p.25), “a música é uma linguagem universal, estando 

presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam”. 

Portanto, a música é um elemento sempre presente na cultura humana. 
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Segundo Koellreutter (2001), a música é uma linguagem, pois é um sistema de signos 

e, nela, se faz presente um jogo dinâmico de relações que simbolizam, em microestruturas 

sonoras, a macroestrutura do universo. Essa linguagem define-se pela criação de formas 

sonoras com base nos opostos e existe em tipos variados: tom e ruído. Além disso, diferentes, 

modos lúdicos convivem no interior de uma mesma peça.  

Para Nogueira (2003, p.01) a música é entendida como experiência que: 

“[...] acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de sua 

trajetória neste planeta. E, particularmente nos tempos atuais, deve ser vista como 

umas das mais importantes formas de comunicação [...]. A experiência musical não 

pode ser ignorada, mas sim compreendida, analisada e transformadas criticamente”. 

 

A criança consegue perceber os variados tipos se sons existentes no seu ambiente, 

desperta emoções podendo ser trabalhados a expressão, ritmos e os diferentes sons, 

habilidades não só no sentido artístico, mas também criativo estimulando a construção do seu 

conhecimento. Assim como se utiliza da palavra ou gestos para manifestar suas ideias, terá 

como meio de expressão mais uma forte ferramenta na construção de seus argumentos - a 

música.  

Ao trabalhar a música na escola, não podemos deixar de considerar os conhecimentos 

prévios da criança sobre a música e o professor deve tomar isso como ponto de partida, 

incentivando a criança a mostrar o que ela já entende ou conhece sobre esse assunto, deve ter 

uma postura de aceitação em relação à cultura que a criança traz. Segundo Bueno, (2011, 

p.189): 

A participação em atividades musicais aumenta a habilidade da criança para 

aprender Matemática básica e Leitura. Também desenvolve habilidades 

cruciais para ter uma vida bem sucedida, como por exemplo, a autodisciplina 

trabalha em grupo e habilidades para a resolução de problemas. 

A educação infantil é a melhor etapa para estimular o senso ritmo e a audição, 

despertando a sensibilidade da criança e a interação no canto em conjunto, aprendendo a 

analisar algo, a diferenciar coisas e ter a noção de ordenação do tempo, através da música a 

importância desse estímulo desde cedo é favorável ao momento de ensino e aprendizagem que 

faz parte deste tempo no processo do desenvolvimento humano. 

Oliveira, Bernardes e Rodriguez (1998) afirmam que as crianças, mesmo antes de 

aprenderem a falar, se expressam através de movimentos, sons e ritmos. Para as autoras, a 

convivência com os diferentes sons e ruídos é de suma importância, pois através dos mesmos 

se faz descobertas e com elas, o conhecimento e a exploração do diferente. 
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Ao salientar atividades que trabalham gestos, dança os sons do meio ambiente e dos 

animais, estimula-se a criatividade, as crianças ganham noções de altura, podem observar o 

próprio corpo em movimento, atentar-se ao meio onde vivem prestar atenção nele e explorar a 

criatividade, já que ela tira base de qualquer ambiente em que a professora e seus alunos 

estejam. Snyders (1997, p.27) diz que: 

“os métodos modernos da pedagogia musical estão absolutamente corretos 

ao propor atividades de escuta ativa, não somente para evitar que os alunos, 

se não tiverem nada de preciso a fazer, conversem ou se evadam da aula 

através de devaneios, mas por que faz parte da natureza da obra musical 

despertar uma admiração ativa: o objetivo da escuta ativa não é chegar a uma 

espécie de êxtase teológico, mas despertar emoções controladas, que 

integrem a alegria ao conjunto da pessoa, tanto na sua sensibilidade quanto 

na sua compreensão”. 

Os campos de desenvolvimentos são os que lidam com a afetividade, na prática como 

a música, que se dá pelo aprendizado de um instrumento ou a apreciação dos sons, isso, 

segundo o autor, potencializa o aprendizado, tanto no emocional quanto no cognitivo. 

Em tese, Jeandot (1993) descreve as habilidades que as crianças desenvolvem em 

relação à música nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Para autora, cada idade 

reserva um aspecto particular em relação à música, sendo que aproximadamente em torno de: 

 2 anos, a criança é capaz de cantar versos soltos, fragmentos de 

canções, geralmente fora do tom. Reconhece algumas melodias e cantores. 

Gosta de movimentos rítmicos em rede, cadeira de balanço, etc.;  

  3 anos, a criança consegue reproduzir canções inteiras, embora 

geralmente fora do tom. Tem menos inibição para cantar em grupo. 

Reconhece várias melodias. Começa a fazer coincidir os tons simples de seu 

canto com as músicas ouvidas. Tenta tocar instrumentos musicais. Gosta de 

participar de grupos rítmicos: marcha, pula, caminha corre, seguindo o 

compasso da música; 

  4 anos, a criança progride no controle da voz. Participa com 

facilidade de jogos simples, cantados. Interessa-se muito em dramatizar as 

canções. Cria pequenas músicas durante a brincadeira; 

  5 anos, a criança entoa mais facilmente e consegue cantar melodias 

inteiras. Reconhece e gosta de um extenso repertório musical. Consegue 

sincronizar os movimentos da mão ou do pé com a música. Reproduz os tons 

simples de ré até dó superior. Consegue pular em um só pé e dançar 

conforme o ritmo da música. Percebe a diferença dos diversos timbres 

(vozes, objetos, instrumentos), dos sons graves e agudos, além da variação 

de intensidade (forte e fraca); 

  6 anos, a criança percebe sons ascendentes e descendentes. Identifica 

as fórmulas rítmicas, os fraseados musicais, as variações de andamento e a 

duração dos valores sonoros. Adapta palavras sobre ritmos ou trecho musical 

já conhecido. Acompanha e repete uma sequência rítmica;  

 7 anos, a criança expõe e defende suas ideias. Ouve em silêncio, 

acompanhando a melodia e o ritmo da música. Canta acentuando a tônica 

das palavras. Bate as pulsações rítmicas com as mãos, enquanto o pé acentua 

o tempo mais forte. Distinguem ritmos populares – baião, rock, samba, 

marcha, valsa –, expressando-se com o corpo, criando gestos livremente, 
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segundo esse ritmo. Produz pequenas melodias (compostas de perguntas e 

respostas) segundo uma fórmula rítmica. Interpreta músicas com expressão e 

dinâmica; 

  8 anos, a criança é mais rápida em suas próprias reações e também 

compreende melhor as dos demais. Percebe e distingue com segurança os 

elementos rítmicos, criando frases rítmicas;  

  9 anos, a criança adquire maior domínio de si mesma. Gosta muito de 

conversar. É capaz de distinguir os elementos da música: melodia, ritmo, 

harmonia. Percebe o fraseado musical. Lê, interpreta e responde a fórmulas 

rítmicas;  

  10 anos, a criança facilmente cria sonoplastias para histórias e trilhas 

sonoras para novelas. Canta a duas ou três vozes. Gosta de cantar, mas não 

canções pueris. Escuta discos com entusiasmo, principalmente de músicas 

mais tocadas na televisão e no rádio; 

 A partir de 11 anos, o entusiasmo é o traço mais característico. 

Facilmente a criança perde sua própria identidade em função do grupo. As 

tarefas coletivas a atraem. É a época de montar ópera, criar uma obra 

musical em conjunto. Os debates, no nível analítico, aumentam. Ouve com 

facilidade tanto a música popular quanto a clássica. Gosta muito de música 

americana. (JEANDOT, 1993, p. 63-64). 

 

A autora pontua que todas essas características variam de criança para criança, sendo 

que o desenvolvimento da mesma pode ser acelerado através da interferência do trabalho de 

musicalização realizado na escola. 

3.1. O Professor anexo a Metodologia com arte Musical na Escola 

A aprendizagem deve acontecer de forma que socialize o indivíduo, que ele conquiste 

a autonomia e se torne crítico e criativo. ― O respeito à autonomia e à dignidade de cada um 

é imperativo ético, e não, um favor que podemos ou não conceder uns aos outros‖. 

(BEZERRA, 2010, p.162 apud FREIRE, 1996, p.59). 

Para (BRÉSCIA, 2003) a musicalização é um processo de construção do 

conhecimento, no qual seu objetivo é despertar e desenvolver o gosto musical, que favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir musica, da 

imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da 

socialização e afetividade, também contribuindo para sua efetiva consciência corporal e de 

movimentação. 

Em suas reflexões, Ausebel (apud MOREIRA e MAZINI, 1982), apresenta dois eixos 

de aprendizagem memorística (mecânica), sendo um deles aprendizagem por descoberta – em 

que o estudante precisa descobrir o conteúdo antes de assimilá-lo. Por esta razão, o uso do 

meio mediático, dentro da sala de aula, deve ser adaptado para ser utilizado pelas crianças. 

É importante que o professor explore os materiais sonoros com a criança, pois elas 

“estão sempre atentas às características dos sons ouvidos e produzidos se gerado por um 
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instrumento musical, pela voz ou qualquer objeto, descobrindo possibilidades sonoras com 

todo material acessível.” (BRASIL, 1998, p.51). 

A utilização de métodos que instiguem uma aprendizagem sadia e significativa, 

proporcionando formas novas de aprendizagem, faz com que o aprendizado se apreenda na 

prática. O professor pode, por exemplo, recorrer aos jogos musicais, uma vez que: 

O jogo musical, quando utilizados de forma lúdica, 

participativa não competitiva pode constituir uma 

fonte rica de aprendizado, motivação e neuro 

desenvolvimento. Em geral, os jogos acontecem 

em aulas coletivas, o que obviamente visa à 

estimulação dos sistemas de orientação espacial e 

do pensamento social. Jogos de memória de 

timbres, notas e instrumentos, dominós de células 

rítmicas ou instrumentos musicais e brincadeiras 

de solfejo podem ativar os sistemas de controle de 

atenção, da memória, da linguagem, de ordenação 

sequencial e do pensamento superior. Já os jogos 

que utilizam o corpo, tais como mímica de sons 

imaginários, brincadeira da cadeira, cantigas de 

roda, encenações musicais e pequenas danças 

podem incentivar o sistema da memória, de 

orientação espacial, motor e de pensamento social, 

entre outras. Além de prazerosos, os jogos 

musicais de participação ativa podem constituir 

exemplos típicos do “aprendizado divertido” 

(ILARI, 2003, p. 9). 

O ensino da música torna-se imprescindível considerarmos pode reunir grande 

variedade de fontes sonoras. Devem-se valorizar os brinquedos populares, instrumentos 

étnicos, materiais aproveitados do cotidiano‖. (BRITO, 2003, p.64). Os brinquedos sonoros 

são materiais que devem ser valorizados dentro da aprendizagem formal, pois possuem uma 

interação para realização continuada da aprendizagem musical. Brinquedos populares como 

piões sonoros, reco-reco, chocalho, violão, pandeiro, teclado, ao serem usados, dão entoações 

acústicas a ritmos, em diferentes emissões sons produzidas. 

A capacidade de explorar as possibilidades sonoras, por meio da improvisação, dá à 

criança condições de fazer uso dessa prática de forma instantânea, rápida. Isso permite que ela 

conte uma história cantando, invente letras diferentes para uma mesma melodia, faça rimas 

com nomes que lhe são conhecidos, imite diferentes sons presentes na natureza etc. Durante 

esse processo de improvisação a criança dá ensejo à sua imaginação, utilizando seu corpo 

como principal articulador desse processo. 

Conforme, Oliveira (2001) relata como planejar uma aula de musicalização: 

As aulas de música devem ter atividades diferenciadas para garantir o 

envolvimento dos alunos durante a maior parte do tempo e, assim, 
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possibilitar a realização de um bom trabalho. Podemos incluir em uma 

mesma aula: músicas para tocar, para dançar, para cantar, conto sonoro, 

entre outras atividades que o professor possa programar para as aulas de 

música. O importante é garantir a participação dos alunos na aula e, para que 

eles participem, é necessário diversificar as atividades, a fim de que a aula 

não se torne chata, desinteressante (OLIVEIRA, 2001 p.102). 

 

Nota-se que são muitas as possibilidades de diversificar uma aula para que a mesma 

não se torne entediante para as crianças e que consiga prender a atenção dos pequeninos 

sempre os instigando ao desenvolvimento, dessa forma os resultados serão melhores. 

No RCNEI (1998) se encontram várias formas de abordagem de ensino direcionado à 

criança. Numa dessas abordagens está à música como método de aprendizagem a ser utilizado 

e desenvolvido, para que trabalhem as capacidades afetivas, emocionais e sociais. 

A cultura dentro referencial curricular é entendida de forma a ampliar conteúdos 

dentro de seus códigos e produções simbólicas‖ (RCNI, 1998, pg. 46). Por isso, a música 

proporciona, ao professor, meios que possibilitem aprendizagens e manifestações culturais 

das e para as crianças.  

Para que o professor se utilize adequadamente destes meios, o seu perfil deve ser 

amplamente diversificado, para que no planejamento de suas atividades proporcione 

conteúdos diversos a garantir aprendizagens em diferentes abordagens, em especial quando se 

trabalha com a arte musical, uma vez que ―a implantação e/ou implementação de uma 

proposta curricular de qualidade depende, principalmente, dos professores que trabalham nas 

instituições‖. (RCNEI, 1998, p.41). 

O professor de educação infantil, através de uma abordagem interdisciplinar, deve 

considerara diversidade dos conteúdos disciplinares, para que haja uma articulação maior 

entre o que se ensina e o que se aprende. Assim, é preciso saber fazer uso de métodos 

interdisciplinares para melhor favorecer a aprendizagem. Deste modo, para educar com 

qualidade, as instituições precisam fazer adaptações estruturais e funcionais, para promover 

condições de desenvolvimento das crianças, de acordo com as orientações curriculares 

nacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho buscou entender os aspectos favoráveis que o ensino de música pode 

proporcionar às crianças da educação infantil, bem como verificar a importância do seu 

aprendizado e sua contribuição na socialização das crianças e perceber as formas de interação 

desta com os demais eixos de trabalho. Logo, a música está presente em diversas situações da 

vida humana, este tema nos chamou a atenção despertando o desejo de pesquisar a 

contribuição da mesma no processo de aprendizagem.  

Através do nosso estudo, percebemos que as atividades musicais fazem um apelo 

intrínseco ao interesse da criança devendo induzir a ações, comportamentos motores e 

gestuais inseparáveis da educação perceptiva. Todos os aspectos do desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e psicomotor estão intimamente interligados, tornando-se difícil dizer que a música 

é também um fator importante no desenvolvimento cognitivo e afetivo, pois ele permite essa 

interação da qual fazem parte os sentimentos correspondentes à criança. 

Nesse sentido, o presente artigo buscou levantar hipóteses e traçar caminhos que 

elucidem a questão ou que, pelo menos, contribuam para que educadores e profissionais da 

educação tenham oportunidade de experimentar maneiras diferentes de alcançar o 

aprendizado e a superação das dificuldades de aprendizagem por parte das crianças, uma vez 

que esse é o grande desafio de nossas salas de aula.  

Com isso, conclui-se que a formação inicial do professor precisa contemplar a 

educação musical, para assim poder instrumentalizar melhor o profissional em educação, 

possibilitando-o com técnicas e metodologias adequadas ao contexto da educação infantil, 

favorecendo o aprendizado tanto da música, quanto dos conteúdos e conhecimentos a ela 

associados. 
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