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1. RESUMO 

As crianças gostam e precisam de música, na escola, por ser um importante 
instrumento no desenvolvimento da coordenação motora, expressão corporal e 
verbal, manifestação artística como história e cultura, sons, ritmos e melodias. Esta 
também contribui para a reflexão da importância da música no processo de ensino 
aprendizagem. Esse artigo tem por objetivo analisar as contribuições que o ensino 
da música pode proporcionar no desenvolvimento das crianças na educação infantil, 
a música como facilitadora da aprendizagem e instrumento para tornar a escola um 
ambiente mais alegre e receptivo. O levantamento bibliográfico foi realizado 
consultando-se o Google Acadêmico, SCIELO, artigos científicos. Nesse artigo a 
inteligência musical, mostra a capacidade que a música tem para facilitar a 
integração, a inclusão social e a reflexão do indivíduo. As atividades com música 
favorecem a inclusão das crianças, porque contribui para a desinibição, contribuindo 
para o desenvolvimento social, despertando noções de respeito e consideração pelo 
outro, abrindo assim espaço para outras aprendizagens.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Musica; Ensino e Aprendizagem; Desenvolvimento                           

Infantil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A música é um instrumento facilitador do ensino de aprendizagem, 

contribuindo com o conhecimento ao longo da escolaridade, principalmente com a 

utilização de seus recursos lúdicos, tornando o processo mais significativo, 

desenvolvendo ainda a sua criatividade, sensibilidade e integração do contexto, que 

responde o problema, em que medida a música contribui como ferramenta na 

construção do conhecimento na educação infantil? 

A formação integral da criança reverencia os valores culturais, desenvolvendo 

o raciocínio, a criatividade e outros dons, ela tem a facilidade de ampliar e facilitar a 

aprendizagem do educando. 

As crianças gostam e precisam de música, na escola, por ser um importante 

instrumento no desenvolvimento da coordenação motora, expressão corporal e 

verbal, manifestação artística como história e cultura, sons, ritmos e melodias. Esta 

também contribui para a reflexão da importância da música no processo de ensino 

aprendizagem.  

Conforme Barreto (2000) o trabalho com musicalização infantil na escola é um 

poderoso instrumento que desenvolve, além da sensibilidade à música, fatores 

como: concentração, memória, coordenação motora, socialização, audição e 

disciplina. 



3. OBJETIVOS 

 

Analisar as contribuições que o ensino da música pode proporcionar no 

desenvolvimento das crianças na educação infantil, a música como facilitadora de 

aprendizagem, como instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e 

receptivo, auxiliar o desenvolvimento motor e contribuir para o conhecimento dos 

valores culturais e integração social. 

Forma delineados os seguintes objetivos específicos: 

 Aguçar os sentidos da criança como audição, expressão corporal e 

atenção; 

 Conhecer sobre culturas e costumas de outras regiões; 

 Trabalhar diversão, alegria e ludicidade, para que as crianças 

aprendam e vão sendo incluídas no convívio social com outras crianças; 

 Trabalhar com sincronia de movimentos através da música; 

 Conhecer tipos de instrumentos musicais e os sons da natureza. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado consultando-se o Google 

acadêmico, SCIELO, artigos científicos e fontes impressas.  

Segundo Lakatos e Marconi (2001), “Toda pesquisa implica o levantamento 

de dados de variadas fontes quaisquer que sejam métodos ou técnicas 

empregadas”. 

As leituras realizadas numa pesquisa bibliográfica devem ser registradas, 

documentadas através de anotações. (ANDRADE, 2010). 

Na tentativa de mostrar as técnicas usadas com a música, a abordagem 

realizada foi a qualitativa que é a descrição das situações que implicaram em 

resolução de problemas de maneira agradável e significativa capaz de integrar a 

criança no seu contexto. 

 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Bréscia (2003), a música é uma linguagem universal. Desde as 

primeiras civilizações, a música já era usada em rituais como: nascimento, 

casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade, naquela época, Pitágoras 

de Samos, filósofo grego da Antiguidade, ensinava como alguns acordes e melodias 

criavam reações definidas no organismo humano. 

Já Gainza (1988, p. 22) ressalta que “a música e o som, enquanto energia 

estimula o movimento interno e externo no homem, impulsionam-no a ação e 

promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”.  

De acordo com Wilhems (apud GAINZA, 1988, p. 36): 

Cada um dos aspectos ou elementos da música corresponde a um aspecto 
humano específico, ao qual mobiliza com exclusividade ou mais 
intensamente: O ritmo musical induz ao movimento corporal, a melodia 
estimula a afetividade, a ordem ou a estrutura musical (na harmonia ou na 
forma musical) contribui ativamente para a afirmação ou para a restauração 
da ordem mental no homem. 
 

Snyders (1992) comenta que a função mais evidente da escola é preparar os 

jovens para o futuro, para a vida adulta e suas responsabilidades. Mas ela pode 

parecer aos alunos como um remédio amargo que eles precisam para assegurar, 

num futuro bastante indeterminado, uma felicidade bastante incerta. A música pode 

contribuir para tornar esse ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem, afinal 

“propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da 

pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, 

compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no momento 

presente”.  (SNYDERS, 1992, p.14). 

Além, de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, a música é 

usada como recurso para a aprendizagem, onde as aulas ficarão mais dinâmicas, 

atrativas e as crianças recordarão melhor as informações.  

A escola deve apresentar novos estilos e diferentes gêneros, proporcionando 

assim uma análise reflexiva sobre o conteúdo apresentado, permitindo que o aluno 

se torne mais crítico. 

As atividades musicais visam a abertura de canais sensoriais, facilitando a 

expressão de emoções, ampliando a cultura e contribuindo para a formação integral 

do ser. Além de melhorar o desempenho e a concentração em diversas disciplinas.  



           Para Bréscia (2003) é um processo de construção do conhecimento e tem 

como objetivo despertar o gosto musical e favorecer o desenvolvimento da 

sensibilidade, criatividade, imaginação, memória, concentração, atenção, 

autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade e também para 

uma efetiva consciência corporal e de movimentação. 

             Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam que atividades com a música podem 

contribuir como reforço no desenvolvimento cognitivo lingüístico, psicomotor e sócio-

afetivo da criança, da seguinte forma: 

 

Quadro 1 - Fases do desenvolvimento da criança 

Desenvolvimento 
cognitivo/linguístico 

As experiências musicais que permitem uma participação ativa 
(vendo, ouvindo, tocando) favorecem o desenvolvimento dos 
sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela desenvolve 
sua audição; ao acompanhar gestos ou dançar ela está 
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 a 
criança aprimorar 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 a mente, 
favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando as 
tensões. Atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater 
palmas, elas permitem que se desenvolva o senso rítmico, a 
coordenação motora, fatores importantes para o processo da 
leitura e da escrita. 

Desenvolvimento 
sócio-afetivo 

A criança aos poucos vai formando sua identidade, percebendo-se 
diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com 
os outros. 

Fonte: Weigel (1988) e Barreto (2000). 

 

  Nesse processo a autoestima 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. Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe dêem 

prazer, ela demonstra seus sentimentos, libere suas emoções, desenvolvendo um 

sentimento de segurança e auto-realização. 

Apenas com a nova LDBEN (BRASIL, 1996) instituída com a lei № 9.394, se 

contemplaria o ensino de artes no Art. 26 da seguinte forma. “Componente curricular 

obrigatório, no diversos níveis da educação básica, de forma que promova 

desenvolvimento cultural dos alunos.” E com isso a música passa a despertar a 



criatividade e linguagem possível na educação infantil que faz parte da educação 

básica que já esta aberta a trabalhar com a música nas escolas pela lei. 

[...] Souza (2000, p. 164) explique que ao incluir objetivos, justificativas, 

experiências e condições de ensino – aprendizagem resultante de uma reflexão 

profunda num dialogo permanente com realidade sociocultural, os relatos apontam 

elementos importantes relacionados as praticas pedagógicas de sala de aula, sua 

transformação numa ação pedagógica significativa. 

Em 1998, foi publicado pelo Ministério da Educação – (MEC) o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI. (BRASIL, 1998), o qual dá 

ênfase a presença da música na educação infantil, o documento traz orientações de 

colocar a serem trabalhados pelos professores. 

Para Nogueira (2003, p. 1): 

A música é entendida como experiência que [...] acompanha os seres 
humanos em praticamente todos os momentos de sua trajetória neste 
planeta. É particularmente nos tempos atuais, deve ser vista como uma das 
mais importantes formas de comunicação, a experiência musical não pode 
ser ignorada, mas sim compreendida, analisada e transformadas 
criticamente. 
 
 

6. RESULTADOS 

 

Música que podem ser trabalhada com o desenvolvimento da aprendizagem 

da criança e ao mesmo tempo resgatar ações de cidadania citando como exemplo 

da canção atirou o pau no gato. 

Não atire.  

O pau no ga-tô to  

Porque isso - sô! 

Não se faz – faz-faz  

O gatinhô – nhô  

È nosso ami-gô-gô  

Não se deve,  

Maltratar os animais, Miau!  

 

As crianças possuem bagagem musical, mesmo que poucos interagem com a 

música, mas ao mesmo tempo esta aprendendo e buscando interesse de aprender, 

assim trabalhando com a música na educação infantil abrange vários seguimentos 

para trabalha com eles. 



Segundo a professora Clélia Craveiro, conselheira da câmara da Educação 

Básica do CNE (Conselho Nacional de Educação), diz que “O objetivo não é formar 

músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos.”  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades com música favorecem a inclusão das crianças, porque 

contribui para a desinibição, contribuindo para o desenvolvimento social, 

despertando noções de respeito e consideração pelo outro, abrindo assim espaço 

para outras aprendizagens. 

Mostrando a forma que a música pode ser trabalhada nas salas de aula da 

educação infantil e entender a música como ferramenta pedagógica. Com esta 

pesquisa comprovou que a música deve ser trabalhada como brincadeiras e 

canções sempre lideradas pelo educador e acompanhadas pelas crianças de forma 

criativa.  

Com a pesquisa buscou-se despertar o interesse de outras pessoas e que 

quando a leiam encontrem meios para realizarem um trabalho de comprometimento 

e socialização com a música na educação, na Educação Infantil. 
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