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1. RESUMO 

 
Um dos grandes desafios do professor da atualidade é encontrar uma 
metodologia de ensino que torna sua prática, em sala de aula, mais efetiva. 
Neste sentido, este artigo tem como objetivo evidenciar a importância do ensino 
musical na educação. Diante destes foram escolhidos livros e artigos que tinham 
maior esclarecimento e que atendiam aos objetivos do trabalho. Destacando a 
relevância que a música tem nos processos de aprendizagem baseado em obras 
de Brito, Nogueira, Bréscia, Caiado além do Referencial Curricular para 
Educação Infantil. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica realizada 
em livros, sites e artigos já publicados, onde foram analisadas e refletidas, para 
chegar ao resultado final que consiste em destacar que a música leva a 
construção e reconstrução do conhecimento permitindo que o aluno aprenda de 
uma maneira dinâmica e interdisciplinar, tornado assim o processo ensino-
aprendizagem mais eficaz. No entanto esta pesquisa mostra como é amplo o 
processo de aprendizagem através da música, pois ela se encaixa em diferentes 
maneiras de ensinar, levando a construção de valores, além de proporcionar 
uma aprendizagem prazerosa, quando é levado em consideração o 
conhecimento já adquirido pelo educando e o meio em que este se encontra. 
 

2. INTRODUÇÃO  

 

Apesar de pouco conhecida a Lei nº 11.769, sancionada em agosto de 

2008, torna obrigatório o Ensino de Música na Educação Básica das Escolas de 

todo o Brasil.  

Mas antes mesmo desta lei ser sancionada a introdução da música no 

processo de ensino vinha sendo discutida e apoiada por diversos especialistas, 

músicos e artistas, afirmando que a mesma pode contribuir de forma significativa 

no processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Caiado, em um estudo realizado por pesquisadores 

alemães, indicam que, pessoas que analisam as variações musicais apresentam 

área do cérebro 25% maior se comparados a outras pessoas que não 

desenvolvem trabalho com música, bem como aos que estudaram as notas 

musicais e as divisões rítmicas, obtiveram um desempenho melhor aos demais 

colegas em relação a um determinado conteúdo de matemática. 

Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com intuito de 

explorar a educação musical e analisar suas contribuições, tanto para uma 

didática mais dinâmica e prazerosa para o educador, quanto para o 

desenvolvimento de habilidades não cognitivas por parte do educando, pois a 

criança que tem o convívio com a música tem a possibilidade de desenvolver 



habilidades como a concentração, equilíbrio, raciocínio, reflexão e tornando-se 

apta a enfrentar desafios impostos pelo ensino de uma maneira mais segura. 

O primeiro contato que a criança tem com a musicalização é quando ainda 

está na barriga da mãe, e através dela o bebê já desenvolve sua mente para 

conhecer os sons e ritmos e a mesma possibilita o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Diante disso surge a questão, até que ponto a música pode ser utilizada 

como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem? 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo principal analisar a importância da música 

no processo de aprendizagem através da literatura existente no meio acadêmico, 

assim como investigar as diferentes formas de aplicá-la em sala de aula e discutir 

as vantagens de se ensinar através da educação musical.  

Já como objetivos específicos, foram elencados:  

a) Mostrar que a música pode ser utilizada no ambiente escolar, como 

uma ferramenta produtiva no processo educacional. 

b) Evidenciar a importância do ensino musical no desenvolvimento de 

áreas como: Coordenação motora, processo de socialização, 

comportamento, desenvolvimento linguístico. 

c) Orientar como, quando e onde aplicar a música dentro da sala de aula. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas 

disponíveis na internet, como bibliotecas virtuais, artigos publicados em 

periódicos, teses e dissertações etc. e também em livros, revistas e artigos 

disponíveis no meio acadêmico com o objetivo de adquirir e reforçar ainda mais 

o conhecimento sobre o tema em questão. 

Pesquisar autores que já discutiram sobre o assunto abordado no intuito 

de buscar respostas para a tese aqui levantada.  

Segundo Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa bibliográfica “[...] é feita a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 



sites”, com o intuito de proporcionar maior compreensão do problema abordado 

na busca de elaborar e verificar hipóteses. 

Nesta etapa da pesquisa muitas dúvidas foram esclarecidas, mostrando 

como é amplo o processo de aprendizagem através da música, pois ela se 

encaixa em diferentes metodologias do educar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A criança desde cedo está ligada a contextos musicais, seja com as 

músicas que ouve quando ainda está na barriga de sua mãe, sempre que 

colocadas para dormir quando bebê, em muito das vezes, cantaroladas pela 

mãe, em festas promovidas pela família e até as músicas que são tocadas em 

seu meio social.  

Portanto, o convívio contínuo com a mesma faz com que a criança crie 

laços e oportunidades para compreender um pouco de tudo que está a sua volta. 

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. 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. 
 

Para Bréscia o aprendizado através da música ajuda no desenvolvimento 

da criança, ampliando sua atividade cerebral, fazendo com que ela tenha um 

avanço no desempenho escolar e também uma melhor socialização com os 

demais. Assim nota-se que a criança quando exposta a apreciação da música, 

tende a desenvolver áreas cognitivas, motoras e afetivas.  

O professor por sua vez ao desenvolver uma atividade musical dentro de 

sala de aula pode abordar uma intertextualização, respeitando e levando em 

consideração os conhecimentos prévios de seus alunos, suas origens culturais 

com o objetivo de incentivá-los a compartilhar estes conhecimentos com outros 

colegas, o mesmo deve lembrar de sempre trazer o novo para sala. 

Renovando suas atividades e fazendo que seus alunos aprendam através 

da interação, pois por muitas vezes são apresentadas as mesmas atividades 

musicais desenvolvidas durante anos, sem uma avaliação reflexiva, e isso acaba 



levando ao desinteresse, desestimulando os alunos e não contribuindo para o 

conhecimento necessário para seu desenvolvimento intelectual e pessoal.  

 
Ensinar música, a partir dessa óptica, significa ensinar a reproduzir e a 
interpretar músicas, desconsiderando as possibilidades de 
experimentar, improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de 
fundamental importância no processo de construção do conhecimento 
musical (BRITO 2003, p. 52). 

 

A música é desenvolvida em diversas áreas, mas é pouco aplicada como 

métodos de ensino, uma vez que muitos não sabem quão fundamental ela é para 

a evolução da criança.  

Por meio dela a criança pode expressar seus desejos, sentimentos, 

dificuldades, sensações, recordações, além de ajudar no desenvolvimento 

linguístico, psicomotor, e sócio afetivo.  

 

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, 2003, p. 45). 

 

Diante disto, a escolha do tema da pesquisa, foi relacionada ao uso da 

música em ambiente escolar, em razão de que a mesma provoca discórdias e 

indagações sobre como, quando e onde aplicá-la e acaba fazendo com que se 

torne restrito no processo de aprendizagem. 

O professor ao se deparar com uma sala de aula, as vezes tem certa 

dificuldade em manter a concentração do grupo, atrapalhando o rendimento e a 

aprendizagem da turma, porém, a música tem contribuído de forma efetiva na 

busca de uma alternativa que contribua para a resolução deste problema.  

Em uma pesquisa realizada pelo Instituto ABCD, que identifica e trata 

distúrbios de aprendizagem, em conjunto com a Unifesp (Universidade Federal 

de São Paulo), apresentou resultados significativos na avaliação de alunos em 

duas situações distintas em relação ao ensino musical, um grupo que teve 

convívio com música apresentou melhores resultados em relação a outro grupo 

que não teve a música inserida em suas práticas educativas. 



 

Na pesquisa, realizada pela análise entre um grupo de alunos que 
possuía contato semanal com música recebendo aulas três vezes por 
semana durante cinco meses, e outro que servia apenas como base 
de controle não recebendo qualquer tipo de atenção especial; foram 
percebidos nos estudantes que recebiam as aulas, aumentos de nota 
significativos em português e matemática em relação aos que não 
possuíam esse contato (AMORIM, 2015). 

 

A forma lúdica também está presente nessa maneira de ensinar, 

proporcionando uma aula dinâmica ao propor brincadeiras em que os alunos 

identifiquem sons do seu cotidiano, ajudando a desenvolver suas emoções de 

maneira clara fazendo com que eles expressem seus sentimentos e 

experimentem novas sensações. Os jogos que contemplam essa didática, ou 

seja, que utilizam atividades do cotidiano do aluno, dão base para este 

desenvolver muito a criatividade e a atenção das crianças (BRITO, 2003). 

Porém, a educação musical ainda não é vista com bons olhos pela maioria 

dos professores, sendo julgada e por muitas vezes não sendo aplicada dentro 

de sala de aula, ou por falta de conhecimento do professor ou por indolência do 

mesmo na busca de outra maneira de trabalhar certos conteúdos que já estão 

preparados a anos, mas há inúmeras formas de se trabalhar a música na 

educação infantil, a seguir são apresentados alguns exemplos: 

a) brincadeiras de roda: atividade que ajuda a criança desenvolver a 

coordenação; 

b) criação dos próprios instrumentos musicais através de materiais 

recicláveis; 

c) brincar com a voz para o desenvolvimento da fala; 

d) levar a criança a um estudo sobre a letra da música que remeta ela 

a descobrir novas palavras e aprender sobre outras épocas e 

situações históricas; 

e) levar a criança a conhecer os sons diferentes que há em uma 

música e depois fazer com que ela tente explicá-los ou expressá-

los. 

Além dos benefícios que ela traz para a vida da criança, que são 

imensuráveis, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998, p. 48). 



 
Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar 
brinquedos rítmicos, jogos de mãos etc., são atividades que 
despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, 
além de atenderem a necessidades de expressão que passam pela 
esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa integrar 
experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, 
encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados. 

 

Com criatividade, os materiais podem ser confeccionados pelos próprios 

alunos, através de materiais de baixo custo, sendo até recicláveis. Fazendo com 

que eles participem do processo de criação, isso se tornará algo importante para 

os alunos, pois estes estarão desenvolvendo sua criatividade, o trabalho em 

equipe, e a expressão, mostrando o quão são importantes o processo de 

construção, além de trabalhar de maneira contextualizada. 

 

6. RESULTADOS 

 

Através do ensino musical aplicado na sala de aula fica evidente que, se 

trabalhado de uma maneira interdisciplinar e dinâmica, permite à criança 

construir e reconstruir seu próprio conhecimento. 

Por meio da letra de uma música pode-se estudar os fatos históricos por 

trás da mesma, analisar o período que ela foi escrita, investigar o que acorria, no 

Brasil e no mundo, naquela época, explorar as linguagens e culturas diferentes 

que ela representa, melhorar o vocabulário com palavras novas e 

desconhecidas, e levar os alunos a um processo de criação. 

Esta atividade fará com que ele desenvolva sua capacidade de imaginar 

e assim passar para o papel seus sentimentos e suas reais impressões, 

estimulando o seu desenvolvimento no processo de aprendizagem. 

Também vale ressaltar que a interação da criança com a música 

possibilita uma aprendizagem mais ampla e um desenvolvimento cognitivo mais 

eficiente, além de ser uma atividade prazerosa, possibilitando que ela faça 

atividades relacionadas com esta ferramenta, com maior facilidade. 

   

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Platão (300 a.C) dizia que a música é uma ferramenta muito poderosa no 

processo educacional, levando em consideração esse pensamento e as várias 

pesquisas realizadas até o momento, não há como negar os vários benefícios 

que a mesma traz para o desenvolvimento tanto cognitivo, afetivo, motor e 

psicomotor da criança, ela faz com que o cérebro se desenvolva de maneira mais 

rápida e perspicaz, promovendo o raciocínio e a aptidão para uma aprendizagem 

com maior significado.  

Ao trabalhar a educação musical dentro da sala de aula, o professor deve 

estar atento em como aplicá-la de maneira objetiva, de diferentes formas e em 

diferentes momentos, por isso deve haver um trabalho de contextualização e um 

planejamento antes de utilizá-la na sala de aula. 

Essa pesquisa mostra como é amplo o processo de aprendizagem através 

da música, pois ela se encaixa em diferentes maneiras de ensinar, levando a 

construção de valores, além de proporcionar uma aprendizagem prazerosa, 

quando é levando em consideração o conhecimento já adquirido pelo educando 

e o meio em que este se encontra. 
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