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Desenvolvimento intelectual de crianças por meio do ensino de música na 

Educação 

Resumo 

A música é uma linguagem universal, com inúmeros dialetos, que variam de 
cultura para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, organizar os 
sons e de definir notas básicas e seus intervalos. (JEANDOT, 1990 apud 
SUMIYA, 1997). O presente projeto tem por objetivo entender qual a 
importância da música no desenvolvimento das habilidades cognitivas das 
crianças. A abordagem metodológica está pautada na pesquisa bibliográfica  
acerca do assunto Educação Infantil, Musicalização, Desenvolvimento 
Cognitivo. Os resultados iniciais do projeto apontam baixa produção de material 
bibliográfico em torno da temática. 

Introdução 

O projeto, a seguir, contempla aspectos inerentes ao desenvolvimento humano, 

conceituando a música, a musicalização, educação musical, buscando os 

benefícios que a música pode trazer para o desenvolvimento intelectual das 

crianças. 

Pode-se afirmar que a música é intrínseca ao ser humano desde antes de seu 

nascimento e em todas as fases da sua vida, facilitando o desenvolvimento do 

indivíduo no campo emocional, aguçando os sentidos e a sensibilidade. 

Crianças aprendem a ouvir, e a educação musical tem como objetivo estimular 

essa escuta inteligente. (CAIRES, 2005) 

Portanto, essa pesquisa propõe uma busca desse universo musical, 

esclarecendo a sua contribuição no ambiente escolar, a qual pode ser usada 

como recurso de transformação pedagógica, melhorando o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Objetivo Geral:  

Evidenciar a importância da música no desenvolvimento infantil. 

Objetivos específicos:  

 Mostrar o quanto é benéfico para o desenvolvimento da criança a 

construção e manipulação de instrumentos musicais; 

 Diferenciar musicalização de educação musical; 

 Evidenciar a musicalização no ambiente escolar, mostrando o quanto 

agradável torna-se esse ambiente com música em seu currículo; 
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 Apontar aspectos inerentes à formação do professor, observando a 

capacitação dos mesmos para ministrar aulas de música ou contendo 

material musical; 

 Classificar benefícios no desenvolvimento das crianças com o uso da 

música no ambiente escolar; 

Metodologia 

A metodologia usada nesta pesquisa será uma revisão bibliográfica 

sistemática, acerca dos aspectos inerentes ao tema da pesquisa. A base para 

tais pesquisas será o acervo físico da biblioteca da Faculdade Anhanguera de 

Santa Bárbara, assim como o acervo do sistema integrado de bibliotecas da 

Anhanguera Educacional. Também será realizada busca de publicações online 

no Sistema Anhanguera de Revistas Eletrônicas (SARE), na EBSCO Host e em 

bibliotecas virtuais das Faculdades públicas e privadas e nos bancos de dados 

LILACS, Scielo, PubMed e Google Acadêmico; 

Desenvolvimento 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na biblioteca da Faculdade no acervo 

físico da biblioteca da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, assim como o 

acervo do sistema integrado de bibliotecas da Anhanguera Educacional. 

Também foi realizada busca de publicações online no Sistema Anhanguera de 

Revistas Eletrônicas (SARE), na EBSCO Host e em bibliotecas virtuais das 

Faculdades públicas e privadas e nos bancos de dados LILACS, Scielo, 

PubMed e Google Acadêmico. 

Resultados Preliminares 

Naturalmente, é preciso que se diga que, em relação às publicações 

disponíveis na Faculdade Anhanguera sobre a importância da música no 

desenvolvimento infantil são em números bem reduzidos. Em todas as 

unidades da instituição foram encontradas somente 09 (nove) publicações 

relacionadas diretamente à musicalização na educação infantil.  

A falta de publicações sobre a musicalização dificulta o processo de formação 

do professor na área. Outro aspecto já observado na pesquisa é a falta de 

conhecimento adequado na formação inicial, ou seja, a graduação inibe o 

professor de tomar a iniciativa de promover a musicalização com seus alunos, 

ficando restrito apenas a ouvir e cantar as músicas. 
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