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1. RESUMO 

Este trabalho tem como meta fazer uma demonstração da função e relevância da 

música na educação infantil. Para tanto deve-se: Mostrar a importância da musica 

no ensino infantil. Desenvolver os âmbitos afetivos, cognitivo, motor e linguístico da 

criança por meio da música; Esclarecer à sociedade sobre a música como recurso 

de estímulos do desenvolvimento intelectual; Incentivar a imaginação e a criatividade 

dos alunos por meio da música; Mostrar a importância da música nas escolas.  

Considerando que as canções são uma ferramenta pedagógica privilegiada e para 

um melhor desenvolvimento, Tomando como base a pesquisa bibliográfica com 

base em fontes seguras. Conclui-se que a musica tem como objetivo ensinar de 

forma que chame atenção da criança, que iram interagir com este método nos dando 

resultados positivos na aprendizagem. As atividades com música também favorecem 

pelo seu caráter lúdico e de livre expressão: uma prática que não exige cobranças 

de resultados por ser uma forma de aliviar e relaxar a criança, podendo também nela 

explorar as parlendas, nas quais essa somatória tende a contribuir para o 

envolvimento social, despertando noções de respeito e consideração pelo outro, e 

abrindo espaço para outras aprendizagens.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Durante muitos anos a música foi colocada em segundo plano como quesito 

de estímulos para o desenvolvimento infantil, pois se acreditava que ela poderia ser 

prejudicial. Com o passar do tempo, a sociedade mudou e hoje as crianças são 

estimuladas, desde muito cedo, pois os pais querem que seus filhos tenham um 

ótimo desenvolvimento intelectual, e outras habilidades. Em relação à música, em 

alguns casos, a estimulação auditiva é realizada antes mesmo do nascimento, 

quando as mães ainda grávidas ouvem um repertório selecionado, contam historias 

ou então frequentam aulas de música. 

A música esta presente em todas as culturas em todos os lugares por isso 

pode ser utilizada como fator determinante em vários aspectos, como o 

desenvolvimento motor, o linguístico, o afetivo e o aspecto cognitivo de todos os 

indivíduos, estabelecendo também vínculos afetivos que permanecerão para 

sempre.  



Percebe-se a necessidade de se ampliar a contribuição e a importância da 

musicalidade no desenvolvimento infantil para o âmbito educacional, estendendo-a 

para a sociedade, ao considerar, a música e a sua importância nos primeiros anos 

de vida, como colaboradora no processo de desenvolvimento da criança 

propriamente dito. 

Este trabalho foi idealizado, objetivando ressaltar a importância da música no 

processo ensino aprendizagem na educação infantil. 

Nessa perspectiva, o trabalho propõe expor a música no desenvolvimento 

cognitivo, em seguida fazer uma colocação sobre o ensino aprendizagem e 

finalizando ressaltaremos a importância da música neste processo bem como 

demonstrar o valor e a contribuição que ela durante os primeiros anos de vida, pode 

contribuir com o educador nas atividades didático pedagógicas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Esse artigo tem como objetivo geral entender como a música pode influenciar 

na aprendizagem de crianças no ensino infantil. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Mostrar a importância da musica no ensino infantil. Desenvolver os 

âmbitos afetivos, cognitivo, motor e linguístico da criança por meio da 

música. 

 Esclarecer à sociedade sobre a música como recurso de estímulos do 

desenvolvimento intelectual. 

 Incentivar a imaginação e a criatividade dos alunos por meio da 

música. 

 Mostrar a importância da música nas escolas. 

 

4.  METODOLOGIA 

 



A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica com base em fontes seguras 

das redes sociais, com o foco na importância da musica para o desenvolvimento 

infantil, com base nos teóricos comprometidos com esse assunto. 

A pesquisa bibliográfica que segundo Severino (2002) consiste em “informar o 

leitor a respeito das fontes que serviram de referência para a realização da pesquisa 

que resultou no trabalho escrito”.  

  A internet também foi utilizada como fonte de pesquisa. Ainda segundo 

Severino (2002), a internet “tornou-se uma indispensável fonte de pesquisa para os 

diversos campos de conhecimento”. 

Essa pesquisa é apresentada de forma explicativa aprofundando-se sobre o 

tema, para o melhor entendimento visando á importância da música nas escolas. 

Finalizando e concluindo a suma importância da música nas escolas de hoje, 

sugerindo a aplicação da mesma, dentro das salas de aula, considerando os 

aspectos emocionais em que ela pode influenciar. 

A música faz com que as crianças aprendam com mais facilidade e se sintam 

mais acolhidas no ambiente de estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 A importância da música na educação 

 

É evidente que a musica é uma pratica pedagógica muito importante no 

ensinamento da criança, a música tem por objetivo a colaborar para formação 

integral do aluno ajudando no seu desenvolvimento colaborando para sua 

alfabetização, toda escolas necessita de aulas de musicas pra melhor resultados 

educacionais. 

Perante o direito da educação para todos está contemplada por meio da LDB 

de 1996 esta lei no seu artigo 26, § 2° deixa a clara à obrigatoriedade do ensino da 

arte, sendo está componente curricular obrigatória nos diversos níveis da educação 

básica com objetivo auxiliar o desenvolvimento dos alunos (Rodrigues, 2011). 

Ainda no mesmo artigo, § 6°, define-se a obrigatoriedade do ensino da 

música, submetendo-se que ela, bem como as demais disciplinas, deverá ser 

conteúdo do currículo nas escolas públicas e que todos, sem distinção alguma, terão 

oportunidade de adquirir o conhecimento musical de forma sistemática, embora 



cientes de que, como as demais disciplinas, o aprendizado da música neste estágio 

não habilita os estudantes á pratica profissional (Rodrigues, 2011). 

Nota-se que a música é uma ferramenta obrigatória nas escolas, isso 

comprova o tão grande valor que ela tem para o desenvolvimento da criança. 

Nos dias atuais, conforme Loureiro (2003 apud Rodrigues, 2011), a música na 

educação escolar brasileira está ausente há varias décadas. O motivo, dentre vários 

fatores, foi à perda de identidade enquanto a disciplina. 

Em 1971 a música foi transformada em um dos componentes da disciplina 

Educação artística, no entanto, com a intenção de superação da pedagogia 

tecnicista da época e as preocupações na formação do individuo criativos capazes 

de enfrentarem os novos desafios, promoveram sua reinserção nos currículos da 

escola fundamental. 

Nota-se que a música na educação brasileira ainda é vista como acessório 

para entretenimento, como um recurso de reposição em momentos em que não se é 

possível cumprir o planejado pelo currículo escolar, sem a importância devida como 

material didático pedagógico que possa contribuir para o desenvolvimento no ensino 

aprendizado do aluno e a formação do homem. As estratégias, na maioria das 

vezes, inadequadas, reforçando a ideia de que essa atividade como conhecimento 

cientifica, não apresenta o mesmo valor das outras disciplinas. 

Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, muitas 

instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao contexto 

educacional. Contata-se uma defasagem entre o trabalho realizado na área da 

música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciada pela realização de 

atividades de reprodução e imitação em detrimento de atividades voltadas a criação 

e á elaboração musical. Nesse contexto á música é tratada como se fosse um 

produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo 

conhecimento constrói. (BRASIL, 1998, p. 45). 

Nota-se que ainda existem escolas que não acreditam que a musica possa 

ser uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento do aluno, na verdade isso 

acontece, pois tem pessoas com dificuldades para entender essa linguagem musical 

ao contexto, devida essa nova obrigatoriedade da musica nas escolas, ainda 

existem educadores que não tem entendimento para darem essa disciplina. 

Para Loureiro (2003 apud Rodrigues, 2011), no Brasil, a aquisição de 

habilidades musicais ainda é um processo acessível somente a uma pequena 



parcela das crianças. Mesmo com a legalização para a implantação no currículo, a 

dificuldade encontrada nas escolas publica brasileiras não são muito diferentes da 

realidade do século XIX. 

Com a implantação da lei n° 11.769, de 18 de agosto de 2008, a música como 

atividade educativa sofre ainda uma série de limitações, tais como carência de 

material músico-pedagógico, salas inadequadas, tempo disponível reduzido, além de 

turmas numerosas. O número de professores da área ainda está muito a quem do 

necessário e esse fato provoca um grande desajuste na educação musical. 

Autora afirma ainda que a pratica é bem diferente pelo proposto pelas leis á 

falta de infraestrutura, o professor não possui o conhecimento necessário e acaba 

transmitindo de acordo com sua própria percepçãosem os embasamentos técnicos e 

científicos devidos, logo, ensina conforme aprendeu, priorizando e considerando 

apenas seu próprio conhecimento ignorando a música apreciada pelos alunos e 

suas vivencias. 

 

5.2 A música e o desenvolvimento cognitivo 

 

Diversos estudos comprovaram que o desenvolvimento por meio a musica 

pode ter iniciado na gestão e a continuidade deste processo ocorre após o 

nascimento. E que a música deve ter oferecida o mais cedo possível á criança, 

tendo a possibilidade de desenvolver tanto a estrutura cognitiva bem como a 

emocional e social (PINTO, 2009).  

  Ao definir a palavra cognição que também vem do latim congestione, significa 

a aquisição de um conhecimento por meio da percepção. É o conjunto dos 

processos mentais usados no pensamento e na percepção, através do raciocínio 

para o aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. LIMA. 

(2008). 

O interesse no desenvolvimento cognitivo musical tem crescido de forma 

substancial nas ultimas décadas devido a recente descoberta no campo da 

neurociência. A distinção entre alturas, timbres e intensidade já aconteciam desde o 

nascimento até o decimo mês de vida, tornando-se cada vez mais refinadas. As 

preferências e memorias musicais também se dariam a partir dessa época, por meio 

de processos imitativos e de impregnação, estando também associado a inúmeras 

funções psicossociais, como comunicação e o desenvolvimento da linguagem 



compreensiva e expressiva, por exemplo, ou entretenimento ILARI (2005 apud 

PINTO, p.13,2009). 

Nota-se a importância da musicalidade na vida da criança, a música se torna 

um processo de envolvimento com a criança até mesmo antes de nascer, fazendo 

do que com que estimule sua memoria e na sua estrutura emocional e social. 

Ajudando em seu crescimento e adquirindo mais conhecimento pra sim mesmo. 

A música, portanto, tornou-se uma ciência básica com um grande número de 

variações de códigos, o que possibilita o desenvolvimento intelectual da pessoa. 

Quanto mais cedo à criança entrar em contanto com o mundo da música, maiores 

serão as chances de que elas assimilem novos códigos sonoros que a musica pode 

oferecer. Maior será seu conhecimento armazenado na memoria sonora, quanto 

mais tipos de sons a criança ouvir, o que pode ser também ampliado se a criança 

praticar algum instrumento musical. Nesse processo, ela torna-se o agente criador 

de diferente código sonoro, por meio de criações realizadas com seu instrumento. 

Para o autor, o estimulo ao aprendizado da musica é necessário, uma vez 

que a musica para a criança funcionaria como uma forma de exteriorização dos 

sentimentos, como um novo idioma que servirá de veículos para as emoções 

(STRALIOTTO, 2001 apud PINTO, p.14, 2009). 

 

5.3 A música como fator na aprendizagem infantil 

 

Perante á concepção de a musicalização ser um processo de construção do 

conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, 

favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do 

prazer de ouvir, da imaginação, memoria, concentração, atenção autodisciplina, do 

respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribui para uma 

afetiva consciência corporal e de movimentação da criança segundo Brescia (2003 

apud GRACIA E SANTOS, 2012). 

Nota-se que á musica além de ser fator que facilita o processo ensino 

aprendizagem, ele tem uma utilidade em vários aspectos como, despertar a 

criatividade, usar sua imaginação, concentração, tudo isso pode ser trabalhado com 

estímulos de música. 



A atividade que envolve a música, de certa forma, permite que a criança 

conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e 

também permitem a comunicação com o outro. 

Para Barreto (2000 apud GARCIA E SANTOS, 2012). As atividades podem 

contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo, 

linguístico, psicomotor e sócio afetivo da criança, da seguinte forma:  

 Desenvolvimento cognitivo/ linguístico: a fonte do conhecimento da 

criança são as situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu dia. 

Nesse sentido, as experiências rítmicas musicais que permitem uma participação 

ativa favorecem o desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com os 

sons, ela desenvolve sua audição; ao acompanhar gestos ou dançar ela esta 

trabalhando a coordenação motora e a atenção: ao cantar ou imitar sons ela está 

descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente em que 

vive. 

 Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem 

inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, 

aprenda a controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo tem um 

papel importante na formação e equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque toda 

expressão musical ativa, age sobre mente, favorecendo a descarga emocional, a 

reação motora e aliviando as tensões. Atividades como cantar fazendo gestos, 

dançar, bater palmas, pés, são experiências importantes para a criança, pois elas 

permitem que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, fatores 

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

 Desenvolvimento sócio afetivo: a criança aos poucos vai formando 

sua identidade, percebendo-se dos outros ao mesmo tempo buscando integrar-se 

com os outros. Através do desenvolvimento da autoestima, ela aprende a se aceitar 

como, é com suas capacidades e limitações. As atividades musicais coletivas 

favorecem o desenvolvimento da socialização estimulando a compreensão, a 

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

de grupo. Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe de 

prazer, ela demostra seus sentimentos, libera suas emoções, desenvolvendo um 

sentimento de segurança e auto realização. CHIARELLI, BARRETO, (2005apud 

GRACIA, SANTOS, 2012). 



A autora afirma que com a música é possível trabalhar de varias formas, seja 

nas escolas, ruas ou até em familiares a música faz parte da vida dos seres 

humanos, a musicalidade nas escolas podem ser trabalhadas em vários aspectos, 

por isso se torna uma ferramenta pedagogia muito importante na vida do aluno. 

 

 6. RESULTADOS 

 

Baseando no que foi desenvolvido no trabalho acima, evidencia-se que as 

diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas com a prática da 

musicalização. De certa forma, a música é conhecida como um universo que 

conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a comunicação 

do individuo consigo mesmo e com o meio em que vive. Ao atender deferentes 

aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional e espiritual, 

a música pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional. 

Nesse sentido faz-se necessária a sensibilização dos educadores para que se 

conscientizem sobre as possibilidades que a música oferece para o bem-estar e o 

desenvolvimento dos alunos da educação infantil, pois ela fala diretamente ao corpo, 

à mente e às emoções. 

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória 

e a inteligência com base numa educação de qualidade e de um ensino 

aprendizagem significativo e interdisciplinar; certamente está relacionado à 

disposição dos professores em fazer um bom trabalho, o que privilegie o 

aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos. Em todas as disciplinas nas 

quais a música for trabalhada. 

As atividades com música também favorecem pelo seu caráter lúdico e de 

livre expressão: uma prática que não exige cobranças de resultados por ser uma 

forma de aliviar e relaxar a criança, podendo também nela explorar as parlendas, 

nas quais essa somatória tende a contribuir para o envolvimento social, despertando 

noções de respeito e consideração pelo outro, e abrindo espaço para outras 

aprendizagens.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 



 A música possui varias formas de ser transmitida com isso pode se afirmar 

que a música é um estímulo em diversas áreas na educação infantil como uma 

forma única de conhecimento ela pode influenciar de varias maneiras.  

Portanto a expressão musical é muito importante na educação infantil e no 

mundo em que vivemos, pois em todo lugar ela é transmitida, a musicalidade na 

educação infantil ela tem uma enorme desenvoltura, além de ajudar na 

alfabetização, ela trabalha o emocional, aspecto cognitivo, linguístico, psicomotor e 

sócio afetivo de cada criança. 

A música consegue transmitir algo que não sabemos explicar, podemos 

trabalhar em várias formas. 

Podemos considerar sim a música como ferramenta que possa alfabetizar a 

criança tudo tá ligado á musicalidade. A música ela é necessária na educação 

infantil, pois a criança aprende brincando. 

Portanto diante dos estudos podemos visar o quanto a música está ligada á 

educação, foi possível concluir que a música é um instrumento valioso para o ensino 

e aprendizado de crianças na educação infantil. 
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