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1. RESUMO 

A música tem sido tema de constantes pesquisas na área da Educação, o seu 
caráter ideológico, seu poder de influenciar comportamentos, são frequentemente 
alvos de especulações. A música é uma manifestação artística e cultural presente na 
sociedade há muitas gerações, que desperta nos indivíduos as mais variadas 
sensações. O objetivo desse artigo é demonstrar o papel primordial da música na 
Educação Infantil e sua contribuição para o desenvolvimento criativo e reflexivo da 
criança, e em demais habilidades, além de sugerir formas para aplicar a música 
como proposta pedagógica em sala de aula. Diversas pesquisas tem apontado a 
música como estimuladora, facilitadora, e mediadora em inúmeros processos do 
desenvolvimento humano, entre eles, o cognitivo, emocional, motor e social. Cabe, 
portanto ao professor, a direção escolar e a todos os envolvidos nas atividades 
escolares oportunizarem essa vivência musical, elaborar uma proposta curricular 
que contemple a inclusão da música, buscar estratégias, metodologia diferenciadas, 
parcerias inclusive com ONGs, enfim tornar possível essa iniciativa promissora em 
prol de uma educação melhor.  
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2. INTRODUÇÃO  

 

A música tem sido tema de constantes pesquisas na área da Educação, o seu 

caráter ideológico, seu poder de influenciar comportamentos, são frequentemente 

alvos de especulações. Diversos estudos buscam analisar a relação do ser humano 

com a música, destacando inclusive, os benefícios que esta pode proporcionar ao 

desenvolvimento humano em diferentes aspectos. De acordo com essas 

considerações, o trabalho se propõe a responder se a música como ferramenta 

pedagógica interfere no aprendizado e desenvolvimento das crianças na Educação 

Infantil?           

O presente trabalho se objetiva a demonstrar o papel fundamental da música 

na Educação infantil e sua contribuição para o desenvolvimento criativo e reflexivo 

da criança. 

O artigo estrutura-se em três momentos, o primeiro define o conceito de 

música e imprime algumas considerações sobre a relação que se estabelece entre a 

música e o ser humano. Em seguida, com base em artigos científicos aponta os 

benefícios que a música propicia à criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, e por fim, traz uma breve reflexão sobre a inserção da música no 

currículo escolar e algumas sugestões didático-pedagógica para o trabalho com a 

música em sala de aula. 



 A relevância na escolha do tema está relacionada às potencialidades 

existentes quanto ao uso da música na Educação Infantil, aos benefícios que esta 

agrega à aprendizagem, e a necessidade de buscar alternativas que atendam ao 

que fora proposto pela LDBEN no § 6 do Art. 26, que prevê a música como conteúdo 

obrigatório no componente curricular. Conhecendo os benefícios da música na 

Educação Infantil, torna-se bem mais fácil desenvolver atividades pedagógicas que 

possibilitem entrar no mundo da criança e contribuir para a sua formação. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O artigo tem por objetivo central demonstrar o papel fundamental da música 

na educação infantil e sua contribuição para o desenvolvimento criativo e reflexivo 

da criança  

  Objetivos específicos: 

 Compreender a música como manifestação artística, cultural e social; 

 Conhecer os benefícios da música para a aprendizagem; 

 Verificar as melhores formas de trabalhar a música na Educação Infantil; 

 Relacionar a música com o desenvolvimento da sociabilidade e 

expressividade;  

 Enfatizar a música como parte integrante da vida humana, portanto, 

indissociável à educação;  

 

4. METODODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura realizada entre maio de 

2015 a julho de 2016. Para Minayo (1993), o método que orientará o 

desenvolvimento da pesquisa, e segundo Trentini e Paim (1999) decidirá as bases 

intelectuais que sustentam a pesquisa. 

Foi realizado levantamento bibliográfico recorrendo-se a base de dados do 

Google Acadêmico e Scielo, em que se utilizou para busca os seguintes termos: 

música, música na educação infantil, educação musical, música e desenvolvimento 

infantil. Além de consultas a livros específicos sobre o tema. 



 Quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória, já que visa familiarizar o 

leitor com o assunto abordado, destacando os benefícios que a música proporciona 

ao desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. 

 Esses estudos foram indispensáveis para apontar a música como 

facilitadora  ̸ estimuladora do processo ensino aprendizagem e atender ao que se 

propõe o referido artigo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Música é a arte ou técnica de combinar harmoniosamente vários sons, no 

entanto, muitas pessoas poderiam defini-la simplesmente como um estilo de vida, e 

outras ainda atribuir-lhe significados que vão muito além do técnico ou científico. 

Para Sekeff (2002, p.14) trata-se também de um recurso de expressão, 

comunicação, gratificação, mobilização e auto realização, portanto está atrelada ao 

ser humano, em muitos aspectos, tanto no que diz respeito a seu interior, ligado às 

emoções, pensamentos, intelecto, etc, como ao exterior, reflexo da sua socialização 

com o meio em que vive. 

 A música está presente na sociedade há muitas gerações, tanto que, o 

homem primitivo antes mesmo da descoberta do fogo, utilizava-se de gestos e sons 

rítmicos para se comunicar (SCHAEFFNER, 1958), e é apresentada ao ser humano 

logo em seus primeiros dias de vida, ou mesmo em sua vida intrauterina, se 

considerarmos o fato de que após o quarto mês de gestação o sentido da audição já 

está desenvolvido, e admitirmos o que foi sugerido por Turner e Nanayakkara (1997) 

ao afirmarem que os órgãos ao redor do útero produzem sons, e que assim sendo o 

bebê já está em contato com esses ruídos, ou seja, é quase inegável que a música, 

ou pelo menos os sons, fazem parte da vida humana, e não se trata de questão de 

escolha, mas de algo que não se pode fugir. 

O campo da psicologia trata a música como um agente de estimulação 

motora, sensorial, emocional e intelectual, aliado a outras ciências como a 

psiquiatria e a musicoterapia, entre outras, que também defendem um caráter 

transcendental da música sustentam a legitimidade da ligação existente entre 

música e educação, bem como a importância e necessidade da inserção da música 

como ferramenta pedagógica nas escolas. 



Em vários países, o ensino da música nas escolas já é uma realidade, o 

Brasil, no entanto, mesmo com a aprovação da Lei N° 11.769 / 08 que prevê a 

música como conteúdo curricular obrigatório, ainda encontra dificuldades para torná-

la um fato, sendo a maior delas a falta de profissional capacitado, embora não seja 

exigido pela Lei um profissional especializado. O que fica evidente é que pouco se 

valoriza ou se conhece os benefícios que a música agregada à educação pode 

proporcionar ao educando, especialmente na educação infantil, que de acordo com 

a presente pesquisa são inúmeros, como poderá ser visto a seguir. 

De acordo com Luria (1991, p.81) a linguagem é o veículo mais importante do 

pensamento e através dela o que sentimos ou pensamos passa a ser racionalizada, 

a música como uma forma de linguagem permitirá que a criança se expresse de 

maneira natural e espontânea, contribuindo assim para sua auto  expressão. 

Outro benefício decorrente da música, constatado nessa pesquisa é relativo a 

capacidade de memorização, tão importante no processo de aprendizagem, pois 

segundo Sokolov (1969) as experiências acumuladas são essenciais para a 

realização de outras atividades, e a fixação na memória é indispensável para o 

desenvolvimento intelectual e prático do indivíduo, em outras palavras, o que se 

aprendeu hoje, amanhã não precisará ser repetido, mas será necessário para 

assimilar o novo conteúdo, isso ocorre de maneira gradativa. 

Quando se trabalha sons estimula-se a capacidade auditiva, o que também 

favorece a oralidade, pois é a partir do que se ouve que a fala se desenvolve. 

Quanto mais situação comunicativa e expressiva estiver exposta, melhor será o 

desenvolvimento das capacidades linguísticas da criança. (BRASIL, 1998). 

Para Bréscia (2003, p.81) “[...] o aprendizado da música, além de favorecer o 

desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o 

desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo”. 

Em partes, o pensamento do autor tem respaldo na neurociência que torna sabido 

que a música altera a estrutura cerebral e ativa diferentes partes do cérebro, 

despertando em cada indivíduo em contato com a música diversas sensações, entre 

elas a percepção auditiva, o movimento, a memória, a linguagem. (ROCHA; 

BOGGIO, 2013). É imprescindível ressaltar que durante a infância o cérebro é mais 

maleável e os efeitos da aprendizagem, consequentemente são maiores nessa fase 

(FLOHR, MILLER & DEEBUS, 2000), justificando a importância de esse contato 

acontecer preferencialmente nos anos iniciais. 



 Weigel (1988) de uma maneira geral discorre que a música incentiva o 

desenvolvimento de crianças nos aspectos cognitivo, linguístico, psicomotor e sócio 

afetivo, e ao mesmo tempo assegura a aquisição de novos conhecimentos, 

sobretudo na socialização escolar. 

 A música é também uma excelente ferramenta para o trabalho com crianças 

com necessidades especiais, em alguns casos adquirindo características e funções 

terapêuticas. Em casos de paralisia cerebral e distrofia, por exemplo, melhora a 

coordenação motora, já em distúrbios da fala é utilizada para ensinar controle da 

respiração e dicção.  

Birkenshaw-Fleming (1993) lista alguns dos possíveis benefícios pertinentes 

ao ensino da musica a crianças com necessidades especiais, entre eles destaca a 

autoestima, a interação social, o desenvolvimento do tônus muscular e da 

coordenação psicomotora, todos esses fatores melhorariam a qualidade de vida e 

seu desempenho escolar.  

Segundo Fialho (2007), o ensino da música na escola não está restrito ao 

ensino de um instrumento musical específico, e nem é de todo necessário. O 

importante é apresentar a música em suas espeficidades, como área do 

conhecimento.  

 A música pode ser utilizada em vários momentos do processo de ensino 

aprendizagem, em uma proposta lúdica, criativa, emotiva e cognitiva, Utilizando-se 

inclusive, da interdisciplinaridade (CORREIA, 2010), estratégia bastante eficaz para 

integrar conteúdos de diferentes disciplinas em um mesmo ato pedagógico. 

Lima (2008, p.17) cita que por meio da música é possível transmitir conteúdo 

sistematizado, de uma maneira bem mais simples, facilitando o acesso ao 

conhecimento. 

A música é considerada um documento, ainda que subjetivo, rico em vestígios 

históricos, esse fato pode ser aproveitado em sala de aula pelo professor. [...] “ela é 

componente histórico de qualquer época, portanto oferece condição de estudos na 

identificação de questões, comportamentos, fatos e contextos de determinada fase 

da história [...]” (CORREIA, 2003). Essa proposta incentiva a pesquisa, aguça o 

senso crítico e reflexivo da criança, além de contribuir para a interação com o grupo. 

Ilari (2003) aconselha o professor fazer com que os alunos vivenciem a 

música em suas aulas através de brincadeiras e jogos musicais tais com cantiga de 



rodas, dança das cadeiras, jogos de memórias de timbres, notas e instrumentos, etc. 

Essas atividades tornam a aula mais prazerosa e o aluno mais receptivo. 

A música possibilita variedades de metodologia, recursos e ações 

pedagógicas, para o desenvolvimento de sua função na aprendizagem essas 

práticas devem ser pensadas considerando a individualidade de cada aluno. 

 

6. RESULTADOS 

 

Todos os benefícios acima citados e tantos outros que carecem de pesquisas 

mais aprofundadas, e/ou não foram abordados nesse estudo induzem para a 

reflexão do projeto de inclusão da música nas escolas, considerando que a 

finalidade da Educação Infantil é o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. 

No entanto, mesmo sendo uma iniciativa com grande potencial é também 

uma questão divergente e desafiadora. As escolas em sua maioria não estão 

preparadas pra incluí-la em seu currículo e acabam por utilizar métodos 

inadequados, depreciando o valor didático-pedagógico da música, além disso, a falta 

de material, as salas inapropriadas, a falta de profissionais qualificados constituem 

fatores prejudiciais para a efetividade dessa proposta. 

Diante do exposto nesse trabalho é válido afirmar que a música é parte 

integrante da vida humana constituindo material de grande valor histórico social e 

componente do processo de construção do conhecimento. Ela interfere 

positivamente na aprendizagem e contribui para a expressividade, criatividade e 

sociabilidade especialmente nas séries iniciais. Foi possível conhecer os benefícios 

da música não só para a aprendizagem, mas para o ser humano como um todo, em 

diversos aspectos e identificar sugestões para o trabalho com música em sala de 

aula. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O que se tem observado através dessas pesquisas é que a música atua em 

sala de aula como estimuladora, facilitadora e mediadora no processo de ensino 

aprendizagem, isso porque torna o ambiente mais harmonioso, a metodologia mais 



prazerosa e dispõe de mecanismos e estruturas capazes de potencializar 

habilidades cognitivas, motoras e sociais, favorecendo o aprendizado. 

Cabe, portanto ao professor, a direção escolar e a todos os envolvidos nas 

atividades escolares oportunizarem essa vivência musical, elaborar uma proposta 

curricular que contemple a inclusão da música, buscar estratégias, metodologia 

diferenciadas, parcerias inclusive com ONGs, enfim tornar possível essa iniciativa 

promissora em prol de uma educação melhor.  

Existem hoje no Brasil diversos projetos sociais como o Olodum, Guri, 

Afroreggae entre outros, voltados especialmente para a população de baixa renda, 

que utilizam a música como meio de inclusão, promoção social e cultural, e de 

recuperar crianças e jovens em situações de risco, essas inciativas tem se mostrado 

eficientes em minimizar os efeitos degradantes que tais situações provocam. A 

escola nesse interim teria o papel de divulgar, e incentivar a participação de seus 

alunos nesse tipo de projeto. A esse respeito fica uma sugestão para novas 

pesquisas ambicionando conhecer esses projetos e suas contribuições na 

Educação. 
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