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RESUMO  

 

 
A relevância da musicalização no ensino e na aprendizagem da educação infantil, 
pois a música faz parte do cotidiano da vida das crianças e pode ser utilizada em 
vários momentos no processo de aprendizagem das crianças e ela amplia os 
conhecimentos, a psicomotricidade e a motricidade infantil, além do fato de 
conhecer-se com as canções um pouco mais sobre a cultura, onde vive e insere-se, 
sendo um dos eixos de aprendizagens essenciais na Educação Infantil. O objetivo 
geral da pesquisa é compreender os benefícios da música na Educação infantil. O 
tipo da pesquisa realizada foi qualitativa, tendo por base a pesquisa bibliográfica, 
sendo estes os meios pelos quais foram obtidos a fundamentação teórica; tendo 
como os principais autores utilizados, tais como: Bréscia (2003), Del-ben (2011), 
Saraiva (2013) e Girardi, (2004), entre outros. Constatou-se que a música favorece a 
aprendizagem infantil quando há organização e planejamento prévio das atividades 
a serem executadas com utilização de objetivos bem específicos.  
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MORAES, Iara Cristiane Ferreira de. The relevance of musicalization in teaching and 
learning in Child Education. 31. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia) – 
Uniderp, Campo Grande, 2019. 

ABSTRACT 

 
The relevance of musicalization in the teaching and learning of children's education, 
since music is part of the everyday life of children and can be used at various times in 
the process of learning children and it amplifies the knowledge, the psychomotricity 
and the children's motricity, besides the fact to know with the songs a little more 
about the culture, where it lives and inserts itself, being one of the essential learning 
axes in the Infantile Education. The overall goal of the research is to understand the 
benefits of music in early childhood education. The type of research carried out was 
qualitative, based on bibliographical research, and these were the means by which 
obtained the theoretical basis; with the main authors used, such as: Brescia (2003), 
Del-ben (2011), Saraiva (2013) and Girardi, (2004), among others. It was verified that 
the music favors the infantile learning when there is organization and previous 
planning of the activities to be executed using very specific objectives. 
 

 

Key-words: Child Education; Music; Learning. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

 O tema da pesquisa é importantíssimo, pois a música é um elemento cultural 

riquíssimo, faz parte de nossas vidas e precisamos como professores entender 

corretamente como deve ser utilizada dentro da Educação infantil, uma vez que ela é 

a primeira etapa da educação básica brasileira e é um direito da criança a partir dos 

4 anos de idade frequentar o ensino e um dever dos responsáveis legais realizar a 

matricula das crianças. 

 O despertar musical começa muito antes de nosso nascimento, já desde 

existe dentro da barriga de nossas mães, a esse respeito Jeandot (1990, p. 18): 

 
A ―receptividade à música é um fenômeno corporal‖. A música 
impressiona o indivíduo desde sua vida intra-uterina. este percebe os 
sons de seu mundo fetal (batidas cardíacas, ruídos intestinais, 
movimentos musculares, etc), e os sons do ambiente que o circunda 
(palavras, ruídos, melodias, timbres, etc)  

 

 Aprendemos os ritmos desde o útero materno e vamos ampliando nossos 

conhecimentos no dia-a-dia com a televisão, com o rádio e afins, assim, a pesquisa 

buscará entender a contribuição da música no desenvolvimento integral das crianças 

―[...] de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 2018). Ampliando 

todas as possibilidades da criança, desenvolvendo todas sua capacidades, para 

promovê-la como uma cidadã crítica. 

A educação infantil é uma etapa de amplo desenvolvimento das capacidades 

de nossas crianças em que se aprende muito por meio de atividades lúdicas e do 

movimento, ela é assim definida na Lei de Diretrizes e Bases da educação em seu 

Art. 29:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  

 

 Portanto, é preciso que nas escolas desenvolvamos amplamente as 

habilidades infantis e para que assim, seja precisamos envolver nossas crianças em 

atividades culturais e sociais que possam ampliar suas capacidades cognitivas. De 

acordo com Brito (2003, p.57): 
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Improvisar é criar instantaneamente orientando-se por alguns 
critérios. Se para falar de improviso é preciso ter em mente o 
assunto, o domínio de um vocabulário, ainda que pequeno, assim 
como algum conhecimento de gramática, algo semelhante ocorre 
com a música. . 

 
 É inegável que a música um grande aliado do professor para alcançar o pleno 

desenvolvimento das crianças, no entanto, há ainda muitos obstáculos para o 

professor faça a utilização adequada das canções como instrumento de 

aprendizagem das crianças nas aulas desde o princípio de seu trabalho. 

 Então, vai-se buscar respostas aos questionamentos de como devem ser 

utilizadas a música nas aulas como instrumento de ampliação dos conhecimentos 

prévios das crianças e como ajudá-las a ampliar sua oralidade e psicomotricidade 

usando a música?  

 Assim, buscaremos com a pesquisa ressaltar a relevância da música e como 

podemos usá-la como meio de ampliar os conhecimentos prévios das crianças. O 

objetivo geral da pesquisa é compreender os benefícios da música na Educação 

infantil e os objetivos específicos são: contextualizar o processo histórico da 

Educação Infantil no Brasil; apresentar as bases legais que amparam esta etapa da 

educação; fundamentar sobre a importância do Ensino de Arte na Educação Infantil 

e sobre a importância da disciplina de musicalização para a aprendizagem das 

crianças; relacionar as perspectivas da importância do ensino de música para o 

desenvolvimento infantil e a importância da prática pedagógica neste processo. 

 O tema da pesquisa é: A relevância da musicalização no ensino e na 

aprendizagem da educação infantil. Escolheu-se esse tema, porque a música faz 

parte do cotidiano da vida das crianças e pode ser utilizada em vários momentos no 

processo de aprendizagem das crianças, já que ela amplia os conhecimentos, a 

psicomotricidade e a motricidade infantil, além de conhecer com as canções um 

pouco mais sobre a cultura, onde vive e insere-se, sendo um dos eixos de 

aprendizagens essenciais na Educação Infantil. 

 A pesquisa sobre música na Educação infantil se embasará na Pesquisa 

bibliográfica, pesquisa que é feita:  

[...] com o intuito de levantar um conhecimento disponível sobre 
teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo 
investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais 
teorias de um tema, e pode ser realizada com diferentes 
finalidades. (CHIARA, KAIMEN, et al., 2008). 
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Assim, serão lidos textos de autores diferentes, selecionando trechos lidos em 

livros, artigos acadêmicos, monografias e revistas, realizando-se um levantamento, 

seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa, essas 

que servirão de embasamento teórico a pesquisa realizada, ajudando a formar um 

pressuposto sobre o tema estudado.   

Buscar-se-á relacionar como fonte bibliográfica para nossa pesquisa, os 

trabalhos relacionados ao tema escolhido, textos escritos após o ano 2000 com 

cerca de 20 anos de publicação, associados às palavras clave: música, lúdico, arte. 

Escolheu-se Nogueira como uma das autoras a ser lida, pois a mesma é 

doutora em educação e em seu artigo ―A música e o desenvolvimento da criança‖ 

aborda a relevância da música na educação infantil. Além da escritora BRITO, que 

escreveu o livro: "Música na educação infantil: propostas para a formação integral da 

criança", esse que reúne reflexões teóricas e sugestões práticas de caminhos da 

educação musical contemporânea com base em seu próprio trabalho e de 

pesquisadores como Bréscia (2003), Del-ben (2011), Saraiva (2013) e Girardi, 

(2004), entre outros. Sendo o livro de Brito um dos mais importantes referenciais 

direcionados à educação musical de crianças. 

No primeiro capítulo do trabalho falaremos sobre a música e como ele 

contribui para a aprendizagem das crianças, no segundo será relatado sobre como a 

importância da disciplina de Arte e o porquê de se realizar o estudo da música nesta 

disciplina desde a Educação Infantil e no último capítulo falar-se-á sobre como é 

importante do ensino de música para o desenvolvimento infantil e como o professor 

deve trabalhar com a música para contribuir com a aprendizagem infantil. 
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2.  A MÚSICA E SUA COLABORAÇÃO NA APRENDIZAGEM INFANTIL 

 

 

 No primeiro capítulo falar-se-á sobre a música e a sua importância na vida 

dos seres humanos e o modo como contribui significativamente para a 

aprendizagem infantil, pois é indiscutível que a música é um elemento cultural 

riquíssimo que nos acompanha desde o nascimento ou mesmo dentro da barriga de 

nossas mães, presente em todas as culturas do planeta Terra. Para Nogueira (2003, 

p.1): 

 

A presença da  música na vida dos seres  humanos é incontestável. 
Ela  tem acompanhado a história da humanidade, ao longo dos 
tempos, exercendo as mais diferentes funções.  Está presente em 
todas as regiões do globo, em todas as culturas, em todas as 
épocas: ou seja, a música é  uma linguagem universal, que 
ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.  
 
 

 Assim, ela é uma linguagem universal que pode ser usada com diversos fins, 

alegrar, tirar o tédio, movimenta-se, divertir-se e até para fazer chorar. Segundo 

Brasil (1998, p. 46, vol.3): 

  

A música está presente em diversas situações da vida humana. 
Existe música para adormecer, música para dançar, para chorar os 
mortos, para conclamar o povo a lutar, o que remonta à sua função 
ritualística. Presente na vida diária de alguns povos, ainda hoje é 
tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as 
festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. 
Nesses contextos, as crianças entram em contato com a cultura 
musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas 
tradições musicais. 

 

Temos músicas para serem tocadas e/ou ouvidas em distintos momentos, 

tantos de alegria como tristeza, também em rituais, etc. A música ―faz parte de 

cultura das crianças por causa das canções de ninar e das brincadeiras. O pouco 

que ainda resta abre um oportuno espaço para o trabalho na escola." (GIRARDI, 

2004).  

Moraes (2001, p.7), ressalta que ―a música é, antes de qualquer coisa, 

movimento, sentimento ou consciência do espaço tempo. Ritmo; sons, silêncios e 

ruídos; estruturas que produz formas vivas‖. Ela ajuda as crianças a irem 
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compreendendo os diferentes ritmos que compõem nossa vida e também suas 

próprias emoções, pois ela serve aos seres humanos como uma espécie de terapia. 

Ao ouvir o som musical é uma tendência natural o fato de que as crianças, 

uma vez que a música proporciona estímulos cognitivos e motores e quando 

utilizada com fins pedagógicos, ela facilita no processo de aprendizagem infantil.  

 A criança é um ser ‖rítmico-mímico‖, que utiliza espontaneamente os gestos 

ao gosto da sensação que eles despertam. Ao pensar uma ideia e ao expressá-la 

verbalmente, a criança se encontra num processo de representação. Quando canta, 

ela está fazendo uma apresentação de representação construída através de uma 

leitura cognitiva (JEANDOT, 1990, p.19).  

 Assim, é natural que a criança aprenda brincando, divertindo-se com a música 

e sua melodia, brincando e explorando sua motricidade, pulando e gesticulando, 

afinal: 

 

independente das condições em que a criança vive, brincar é natural 
dela. A atividade lúdica é fundamental, pois contribui para sua vida 
afetiva e intelectual. [...] teremos adultos equilibrados. A presença de 
momentos lúdicos na vida escolar da criança leva-a a grandes 
descobertas, à auto-suficiência, ao crescimento e ao 
desenvolvimento cognitivo, à construção de julgamentos ético-
morais, ao aprendizado de fazer escolhas. [...] Educação Musical é 
uma proposta de socialização em grupo não apenas de formadora de 
conteúdos. ZAMBRIN apud STRAPAZZON (p.11) 

 

Ou seja, a música é um instrumento importante no desenvolvimento 

intelectual, social e afetivo das crianças e é indispensável que desde a Educação 

infantil as crianças tenham acesso ao processo de musicalização, é primordial que a 

música esteja presente em todas as experiências proporcionadas, principalmente na 

disciplina de Arte.  

 

 

2. 1 MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A educação Infantil faz parte da educação básica brasileira, é a sua primeira 

etapa, com objetivo de desenvolver as crianças integralmente, ainda segundo, a Lei 

de Diretrizes e Bases da educação Nacional, deverá ser oferecida em: 
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I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade.    

 

 Esta etapa de ensino é estruturada em creche e pré-escola, atendendo 

criança até os cinco anos de idade, sendo que a pré-escola, é agora um ensino 

obrigatório no Brasil. 

 Tem suas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas, em que um dos eixos 

de aprendizagem (âmbitos de experiências) contemplados para ser estudado e 

vivenciado na Educação Infantil é a música, assim está descrito o: 

 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil relaciona 
objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações didáticas 
numa perspectiva de operacionalização do processo educativo. [...] 
Essa estrutura se apoia em uma organização por idades — crianças 
de zero a três anos e crianças de quatro a seis anos — e se 
concretiza em dois âmbitos de experiências — Formação Pessoal e 
Social e Conhecimento de Mundo — que são constituídos pelos 
seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, 
Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e 
sociedade, e Matemática. (BRASIL, 1998, p.44) 
 

 Tendo objetivos específicos e claros e de aprendizagem que contemplam o 

aprender musical as nossas crianças dentro da educação infantil, visto que a música 

é uma 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 
(NOGUEIRA, 2003, p.1). 
 

 A música corrobora para o desenvolvimento da oralidade infantil, ao brincar 

com os diferentes ritmos, melodias e rimas presentes nas canções, elas permitem 

também que as crianças percam o medo de falar em público de modo lúdico. Brito 

(2003, p.49) afirma que: 

 

As cantigas de ninar, as cantigas de roda, as pares lendas e todo o 
tipo de jogo musical têm grande importância, pois é por meio das 
interações que se  
estabelecem que os bebês desenvolvam um repertório que lhes 
permitirá comunicar-se pelos sons: os momentos de troca e 
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comunicação sonora- musicais favorecem o desenvolvimento afetivo 
e cognitivo, bem como a criação de vínculo fortes tanto com os 
adultos quanto com a música.  

 

  

Ajuda no desenvolvimento da oralidade; corroborando mais com o processo afetivo 

das crianças, trazendo-lhes segurança e tranquilidade, criando vinculo com outras 

crianças e com os adultos, além de ser também um processo de inclusão das 

crianças especiais, pois com Brasil (1998, p.49) salienta que: 

 

O trabalho com música deve considerar, portanto, que ela é um meio 
de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e 
crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. 
A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da 
expressão, do equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento, além 
de poderoso meio de integração social 

 

 A música na Educação Infantil promove a inclusão de todos, é um grande 

instrumento de integração das crianças que cantam, brincam e dançam juntas, 

promovendo assim, nas atividades e brincadeiras a ampliação das capacidades 

infantis, da autoestima e autoconhecimento. 

 A música é um grande instrumento de aprendizagem para as crianças, pois 

traz consigo, vários sons, ruídos, combinações e vozes que despertam sentidos 

infantil, os quais contribuem com a formação dos seres humanos, tornando-os 

sensíveis e criativos.   

 Destaca-se que por sua relevância no desenvolvimento integral infantil, é 

salutar que a música perpasse por todos os âmbitos de experiências (―currículo‖ da 

Educação Infantil) trabalhados dentro da Educação Infantil por sua relevância 

histórica, social e cultural, pois nesta etapa de ensino: 

 

O fazer musical é uma forma de comunicação e expressão que 
acontece por meio da improvisação, da composição e da 
interpretação. Improvisar é criar instantaneamente, orientando-se por 
alguns critérios pré-definidos, mas com grande margem a realizações 
aleatórias, não-determinadas. Compor é criar a partir de estruturas 
fixas e determinadas e interpretar é executar uma composição 
contando com a participação expressiva do intérprete. Nessa faixa 
etária, a improvisação constitui-se numa das formas de atividade 
criativa. Os jogos de improvisação são ações intencionais que 
possibilitam o exercício criativo de situações musicais e o 
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desenvolvimento da comunicação por meio dessa linguagem. 
(BRASIL, 1998, p.57, vol. 3) 

 

 As crianças vão aprender música através do improviso, do brincar com o ritmo 

musical, com a exploração dos movimentos, do brincar e cantar.  Segundo Gohn; 

Stavracas (2010), cabe aos adultos o papel de oferecer às crianças, contato com 

diferentes ambientes sonoros, desta forma ao mesmo tempo em que desvendam 

seu potencial sonoro, começam a incluí-los à movimentação presente nessa 

interação. 

 É indispensável trabalhar-se com a música, afinal ela se faz presente em 

nosso dia-a-dia no rádio, na televisão, em propagandas, enfim, a vivenciamos 

praticamente em todos os lugares e em diferentes momentos. Ela mantém relação 

com várias linguagens apregoadas na educação infantil, em especial a disciplina de 

Arte. 

  Não se trata de formar músicos na educação infantil e sim de acordo com 

Oliveira (2001, p. 99) o: 

 

Musicalizar significa desenvolver o senso musical das crianças, sua 
sensibilidade, expressão, ritmo, ―ouvido musical‖, isso é, inseri-la no 
mundo musical, sonoro. O processo de musicalização tem como 
objetivo fazer com que a criança torne-se um ouvinte sensível de 
música, com um amplo universo sonoro. 

  

 É então, o momento do professor despertar nas crianças o senso 

musical, a sensibilidade auditiva e até motriz, trazê-las para o lúdico, a alegria 

proporcionada pela música. É preciso conhecê-la e explorá-la em todas as etapas de 

ensino e por tanto, apreendida desde a Educação Infantil, estudada e vivenciada 

com prioridade na disciplina de Arte. 
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3. APRENDENDO COM MÚSICA NA DISCIPLINA ARTE 

 

  

 Read (1943, apud Reis, 2003) defende a ideia que a arte proporciona o 

desenvolvimento do que é inato em cada indivíduo e fá-lo quer na forma individual, 

quer através do grupo social. Sendo assim, é indispensável aprender sobre a Arte e 

suas expressões desde muito pequeno, estudá-la e vivenciá-la desde a Educação 

Infantil. 

 Arte é uma disciplina obrigatória no Brasil, sendo que começa na educação 

infantil com a pré-escola, seguindo até o Ensino Médio. Sendo que ―o ensino de arte 

está baseado no interculturalismo, na interdisciplinaridade e na aprendizagem dos 

conhecimentos artísticos, a partir da inter-relação entre o fazer, o ler e o 

contextualizar arte‖ (SILVA e ARAÚJO, 2007). 

 Para Brasil (1998, p.18) 

 
Na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte tem 
uma função tão importante quanto a dos outros conhecimentos no 
processo de ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada 
com as demais áreas e tem suas especificidades. A educação em 
arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e 
dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua 
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 
culturas. 

 

 A área de Arte tem que se relacionar com as demais áreas de conhecimento, 

pois é tão importante quanto às demais, proporcionando o desenvolvimento do 

pensamento e da percepção estética das crianças. Ainda mais que: 

 
O mundo nos cerca de provocações: cores, texturas, odores, 
sonoridades, gestos, movimentos. Estamos envolvidos 
constantemente pela arte, mas muitas vezes não percebemos estas 
manifestações, pela tribulação do cotidiano, pela acomodação dos 
nossos sentidos. A quem mais, senão aos professores, caberia a 
importante tarefa de estimular o olhar, aguçar a curiosidade e 
sinalizar reações? O professor pode e deve ser o elo de ligação entre 
o sensível e o real, vinculando os conhecimentos instituídos com os 
individuais, buscando significado e construindo uma relação que  
fomente a cultura individual e, conseqüentemente, a cultura na 
escola. (URIARTE, 2005, p. 156-157) 
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Estudar Arte é fundamental, pois se vive em uma sociedade com muitas 

obrigações e afazeres, até mesmo as crianças muitas vezes estão repletas desses 

que as impedem de descobrir o mundo que as cercam, tendo muitas vezes que 

explorar o mundo na disciplina de Arte, sendo o professor o mediador do 

conhecimento a ser apreendido, respeitando as aprendizagens necessárias a idade 

de cada criança. 

 Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil devemos 

tomar cuidados no que diz respeito a peculiaridades e esquemas de conhecimentos 

próprios de cada faixa etária das crianças; portanto se destaca que: ―o pensamento, 

a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança 

devem ser trabalhados de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento 

das capacidades criativas das crianças‖ (BRASIL, 1998, p.91). 

 É indispensável, assim, que na Educação Infantil, a disciplina de Arte 

possibilite a criança dar novo significado a compreensão que tem do mundo físico, 

da sociedade e da cultura em que se insere, pois segundo Ferraz; Fusari (1993, p. 

43): 

 

Queiramos ou não, é evidente que a criança já vivencia a Arte 
produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É óbvio que 
essa Arte exerce vivas influências estéticas na criança. É óbvio, 
também, que a criança com ela interage de diversas maneiras. 
 

 A criança observa a estética adulta, a vivencia e a reconstrói em seu 

imaginário, depois o reconstitui e o expõe através do desenho, das brincadeiras e 

das canções.  

 De acordo com Brasil (1999, p.91): ―o pensamento, a sensibilidade, a 

imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhados 

de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das capacidades 

criativas das crianças‖. Sendo, a disciplina de Arte de importante destaque, já que 

nela se estuda e aprecia os conhecimentos artísticos e culturais da humanidade e 

seu estudo se justifica por: 

 
Proporcionar o desenvolvimento de sensibilidades estéticas e 
artísticas da imaginação e do potencial criativo, o sentido histórico da 
nossa herança cultural, meios de transcender o universo musical de 
seu meio social e cultural, desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
psicomotor e o desenvolvimento da cognição não verbal 
(HENTSCHKE, 1995, p.30) 
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 De acordo com Hentscchke, o ensino de música traz diversos benefícios a 

sensibilidade estética, a imaginação, transcendência da compreensão da cultura, 

desenvolvimento da cognição, motricidade, afetividade. 

 Além disso, o ideário sobre o ensino da arte contempla as diferenças de raça, 

etnia, religião, classe social, gênero, opções sexuais e um olhar mais sistemático 

sobre outras culturas. Com o vislumbre de que os estudantes consigam aprender e 

explorar a valorização das diferenças culturais, étnicas e sociais. Utilizando-se da 

música que: 

  

―[...] é uma das mais antigas e valiosas formas de expressão da 
humanidade e está sempre na vida das pessoas. Antes de Cristo, na 
Índia, China, Egito e Grécia já existiam uma rica tradição musical. Na 
antiguidade, filósofos gregos consideravam a música como uma 
dádiva divina para o homem‖ (GONSALVES, 2012, p.3 apud 
SARAIVA, 2013, p. 11). 

 

 Uma das formas mais antigas e valiosas formas de expressão da 

humanidade, deste modo, no processo de ensino e aprendizagem infantil, a música 

é fundamental, ajudando ao longo de sua história na formação de hábitos, atitudes e 

comportamentos positivos, tais como: lavar as mãos antes das refeições, escovar os 

dentes, etc. Contribuindo para memorização de conteúdos, dos números, do 

alfabeto etc., pois foram traduzidos em canções que auxiliam na memorização e na 

aprendizagem deles de um modo lúdico. 

 Schafer (2003 apud David, 2006) afirma que o elemento mais importante da 

música é a intenção de quem a produz. Ainda, ela pode ser compreendida como 

sons organizados propositalmente e concretizados de diversas formas em cada 

contexto cultural. Para isso, é necessário se fundamentar nas ferramentas sonoras 

principais da melodia, harmonia e ritmo.  

 E conforme Souza (2011, p.12): 

 
No contexto escolar, esta tem a finalidade de ampliar e facilitar a 
aprendizagem do educando, tendo em conta que ensina o indivíduo 
a ouvir e a escutar de maneira activa e reflectida e não se justifica 
apenas em função de uma mera reprodução cultural: a música 
precisa de contribuir para a transformação, bem como para a 
independência dos alunos. Isto significa, em termos musicais, tratar a 
música como linguagem, o que pode ser avaliado na prática musical 
pela capacidade de expressão, de fazer escolhas musicais e de criar 
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uma experiência musical com sentido. Significa também um encontro 
com um repertório diversificado, outros estilos e culturas. 

 

 A aprendizagem será facilitada de acordo com o modo que irá ser trabalhada, 

dependerá também do objetivo elencado pelo professor a ser alcançado nas aulas 

de Arte. 

 Para (GAINZA,1988), a música é um elemento de fundamental importância, 

pois movimenta e mobiliza as pessoas e assim, contribui para sua transformação e o 

seu desenvolvimento. Ela não substitui o restante da educação, mas tem como 

função atingir o ser humano em sua totalidade.  

 Destaca-se que a música no ensino não substitui outras metodologias e 

técnicas de aprendizagem, mas serve como um complemento a elas, 

proporcionando uma educação mais profunda e significativa aos estudantes. 

 Snyder (apud BARRETO;CHIARELLI, 2011, p.5) explica que: 

 
a música torna o ambiente escolar mais alegre e favorável à 
aprendizagem por 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. Propiciando 
uma atmosfera escolar mais receptiva para os alunos, dando um 
efeito calmante após a atividade física fazendo também que reduza 
atenção em momentos de avaliação, podendo utilizar músicas como 
recursos de aprendizado em diversas disciplinas. As atividades 
musicais realizadas na escola visam a vivencia e compreensão da 
linguagem musical, propiciar a abertura de mais sensoriais, 
ampliando a cultura geral, facilitando a expressão de emoções e 
contribuindo para a formação integral do ser. 
 

 

 Como vemos, a música deixa um espaço mais harmonioso e propício para 

que se efetivem as aprendizagens na Arte e em outras disciplinas também, pois ―[...] 

o aprendizado de 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‖. (BRÉSCIA, 2003, p. 81). 

 A riqueza cultural da música contribui para a formação integral de nossas 

crianças, tanto que Barreto e Chiarelli (2011, p.1) afirmam que:  

 

a musicalização pode contribuir com a aprendizagem, evoluindo o 
desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, linguístico e psicomotor da 
criança. A música não só fornece uma experiência estética, mas 
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também facilita o processo de aprendizagem, como instrumento para 
tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, até mesmo porque 
a música é um bem cultural e faz com que o aluno se torne mais 
crítico. 

 

 Ajuda no desenvolvimento integral de nossas crianças, facilitando sua 

aprendizagem, tornando-as assim, mais críticas, entretanto é salutar que seu uso 

pedagógico deve ser estruturado pelo professor. 
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4. O PAPEL DO PROFESSOR AO TRABALHAR COM MÚSICA   

 

 

 O professor é o elo entre a música e a aprendizagem que quer que ocorra 

com as crianças e sua utilização em sala de aula, então deve sempre organizar e 

planejar sua ação musical para as aulas, pois: "Ensinar música é mediar as relações 

das pessoas com a música, visando facilitar e promover aprendizagens musicais" 

(DEL-BEN, 2011, p.25).  

 Há várias formas de se trabalhar a música na escola, por exemplo, de forma 

lúdica com as canções e as brincadeiras coletivas, utilizando-se de jogos, 

brincadeiras de roda ou com a confecção de instrumentos musicais, pois se sabe 

que o ensino de música: 

  

[...] é importante na educação porque a música é importante no viver, 
como uma das formas de relação que estabelecemos conosco, com 
o outro, com o ambiente. Somos seres musicais, dentre outras 
características que nos constituem, e o jogo expressivo que 
estabelecemos com sons e silêncios, no tempo/espaço, agencia 
dimensões que por si só são muito significativas. Fazendo música 
trabalhamos nossa inteireza, o que é essencial.  Brito (2010, p.91) 

 

Sua relevância no ensino se explica, porque a música faz parte da vida, de 

nossa essência como ser humano, ajudando-nos a estabelecer novas relações 

sociais com outros e conosco. Assim, 

 

[...] o educador, deve ser capaz de observar, reconhecer e avaliar o 
nível de desenvolvimento das crianças e suas necessidades. 
Fundamental nesse processo é a atitude de tentar colocar-se no 
lugar da criança para captar sua forma de ser e as hipóteses que 
está construindo sobre o mundo em cada momento. (OLIVEIRA, 
1999, p. 73) 

 

 O professor deve avaliar e conhecer o nível de desenvolvimento das crianças, 

descobrir suas necessidades, para estabelecer prioridades no desenvolvimento do 

trabalho com a música, uma vez que na educação infantil, dos zero aos cinco anos 

de idade, segundo Schroeder (2011, p. 108): 

 

É possível observar o processo de apropriação da linguagem 
musical, nessa faixa etária, também, ou talvez principalmente, em 
situações nas quais as crianças não estão propriamente ―fazendo 
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música‖, mas vivenciando-a de diversas outras formas: dançando, 
representando, imitando, fazendo gestos, brincando. 

 

 As crianças nesta etapa de ensino aprendem a linguagem musical, brincando, 

gesticulando, representando, imitando gestos de adultos e outras crianças, ou seja, 

vivenciando as canções cotidianamente.  

 Na educação infantil, portanto, o objetivo da educação musical é 

primeiramente despertar a criança para o mundo dos sons e assim, musicalizar o 

indivíduo para que ele possa ser sensível à música e aos materiais sonoros 

interagindo e criando sobre eles.  

 Assim, ao trabalhar música, o professor será o mediador das aprendizagens, 

aquele que vai organizar e selecionar toda a sequência didática com a utilização das 

músicas, então tem antes de tudo selecionar a aprendizagem que quer que suas 

crianças alcancem e selecionar a música que ajude a contemplar tal aprendizagem; 

uma vez que: 

 

O comportamento das crianças, diante da música, tem-se modificado 
no decorrer dos tempos. Há algumas décadas - mais 
especificamente em relação ao canto – o repertório infantil era, 
basicamente, oral e, predominantemente, formado por canções 
folclóricas. Certamente havia um  
contexto onde essas canções faziam sentido. (SIQUEIRA, 2008, 
p.69). 

 

 Hoje, com o advento tecnológico, as crianças entram em contato com 

diversos ritmos musicais, perdendo um pouco dos ritmos culturais, que eram 

amplamente divulgados antes. Segundo White (apud Laraia, 2002), a ―[...] cultura é 

um processo acumulativo de todas as experiências históricas das gerações 

anteriores‖. 

 É preciso que seja feita esse resgate cultural dessas canções populares 

infantis e sua manutenção em distintos momentos dentro das instituições infantis, 

pois os demais ritmos e melodias do ―auge‖, ou seja, aqueles que se tocam 

constantemente ou até diariamente, mas passam com certa rapidez, elas terão  

acesso com o advento das mídias sociais. 

 O ensino da Música no contexto escolar é uma prática que tem por base uma 

relação entre professor, aluno e a própria Música, deve também levar em 

consideração a cultural em que a criança se insere, mas sempre cuidando para que 
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não tragam temas não condizentes com a vida infantil. Então, imprescindível que o 

professor ajuste a utilização musical com as habilidades e as competências que quer 

que suas crianças venham a adquirir. 

 Afinal, destaca-se que as diferentes mídias (tv, rádio, tabletes, notebooks, 

celular, etc.) têm influenciado na criação de novos costumes, de novas experiências 

as nossas crianças, é indispensável à seleção de tudo que nossas crianças 

vivenciarão com a música na escola; uma vez que elas são tocadas nos programas 

de televisão e nas rádios, e pouco acrescenta ao aprendizado infantil em questão de 

vocabulário, pior ainda muitas destas apresentam um conteúdo relacionado à 

sexualidade – ou a sua banalização, também à violência e outros temas não 

apropriados para nossas crianças da educação infantil. 

 Devem-se na Educação Infantil resgatar as canções culturais, desde as 

canções de acolhida, de ninar, as de roda, para o momento do banho e para 

momento das brincadeiras, pois: 

 

As cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas e todo tipo 
de jogo musical têm grande importância... Os momentos de troca e a 
comunicação sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo 
e cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes tanto com os 
adultos quanto com a música. (BRITO, 2003, p. 35) 

 

 A utilização das músicas nas aulas favorecerá a afetividade, o aprimoramento 

da oralidade, da motricidade, da audição e do cognitivo das crianças, desde que o 

professor selecione adequadamente o repertório que utilizará em suas aulas, pode 

ainda escolher outras músicas, pois há: 

 
As muitas músicas da música – o samba ou o maracatu brasileiros, o 
blues e o jazz norte-americanos, a valsa, o rap, a sinfonia clássica 
européia, o canto gregoriano medieval, o canto dos monges budistas, 
a música concreta, a música aleatória, a música da cultura infantil, 
entre muitas outras possibilidades – são expressões sonoras que 
refletem a consciência, o modo de perceber, pensar e sentir de 
indivíduos, comunidades, culturas, regiões, em seu processo sócio-
histórico. Por isso, tão importante quanto conhecer e preservar 
nossas tradições musicais é conhecer a produção musical de outros 
povos e culturas e, de igual modo, explorar, criar e ampliar os 
caminhos e os recursos para o fazer musical. (BRITO, 2003, p. 28) 

 

 Pode se variar o repertório no trabalho com as crianças, pois temos muitos 

ritmos a serem explorados como nos demostra Brito, de modo a ampliar o repertorio 
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cultural das crianças, é salutar saber que na instituição de ensino, o ambiente 

sonoro deve ser priorizado, pode se colocar chocalhos, móbiles, brinquedos que 

produzem som, etc., dependurados para que possam tocar e ouvir seu som, já que 

este processo para criança pequena é intuitivo.  

 Despertando-se a curiosidade para os distintos sons, também é objetivo da 

educação musical, já que para Tavares (2008) ―[...] a música é uma linguagem que 

possibilita ao ser humano a criar, expressar-se, conhecer e até mesmo transformar a 

realidade‖. 

 Pode-se colocar materiais sonoros a disposição das crianças, para brincar 

com os sons produzidos, vão criando sons e ruídos variados; também é possível 

haver a exploração e a escuta de obras musicais variadas que pouco a pouco 

permite a ampliação das aprendizagens infantis. 

  Sabe-se que a vivência, a reflexão musical, ou seja, o fazer musical por 

si só, torna-se uma forma de comunicação e de expressão da criança, acontecendo 

por meio da improvisação, da composição e da interpretação provocada pelas 

situações cotidianas apresentadas pelo professor. E  

 

Em sintonia com o modo como bebês e crianças de até seis anos 
percebem e se expressam, a escuta musical também deve integrar-
se a outras formas de expressão, como a dança, o movimento, o 
desenho, a representação... é preciso, no entanto, não deixar de lado 
a questão específica da escuta. Numa dança, por exemplo, as 
crianças poderão guiar-se pela forma - a estrutura que resulta na 
organização da composição, num trabalho que deve envolver a 
escuta propriamente dita, o diálogo com as crianças a respeito do 
que elas ouviram, identificaram, reconheceram.  
Desenhar pode envolver aspectos musicais objetivos e subjetivos, ou 
seja, é possível que as crianças desenhem os instrumentos cujo 
timbre identificarem, mas elas podem desenhar também suas 
impressões a respeito do que ouviram, o que sentiram ou 
imaginaram ao ouvir sua composição. 
O material selecionado para escuta deve contemplar todos os 
gêneros e estilos musicais, de diferentes épocas e culturas, 
privilegiando, no entanto, a produção musical do nosso país, com 
cuidado especial de não limitar o contato das crianças ao repertório 
infantil. (BRITO, 2003, p.189-190) 

 

 O brincar se faz presente e sendo uma essência na Educação Infantil, por 

isso é muito importante brincar, dançar e cantar com as crianças, levando em conta 

suas necessidades de contato corporal e vínculos afetivos, priorizando assim 
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atitudes lúdicas de concentração e envolvimento sempre priorizando, dentro do 

processo educativo, as diferentes fases infantis, suas necessidades e maturação. 

 Segundo Edgar Willems, o educador deve, com efeito, ter em conta as 

potencialidades do aluno e, por consequência, a natureza dos elementos. 

(WILLEMS, 1970, p. 205). Assim, o professor no trabalho com a música deve 

considerar as capacidades de suas crianças, buscando ampliá-las; sempre lhes 

proporcionando atividades motivadoras e capazes de desenvolver as variadas 

potencialidades e habilidades professor deve proporcionar também atividades 

motivadoras e capazes de desenvolver as variadas potencialidades que a criança 

necessita para o seu desenvolvimento integral. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho abordou sobre a relevância da musicalização no ensino e na 

aprendizagem da educação infantil; sobre a música e como ele contribui para a 

aprendizagem das crianças, da importância da disciplina de Arte e o porquê de se 

realizar o estudo da música nesta disciplina desde a Educação Infantil e como é 

importante a realização do ensino de música para o desenvolvimento infantil e como 

o professor deve trabalhar com a música para contribuir com a aprendizagem 

infantil. 

O tema é relevante, já que a música faz parte do cotidiano da vida das 

crianças e pode ser utilizada em vários momentos no processo de aprendizagem 

das crianças e ela amplia os conhecimentos, a psicomotricidade e a motricidade 

infantil, além do fato de conhecer-se com as canções um pouco mais sobre a 

cultura, onde vive e insere-se, sendo um dos eixos de aprendizagens essenciais na 

Educação Infantil. 

A educação Infantil faz parte da educação básica brasileira é a sua primeira 

etapa tem como objetivo primordial o desenvolvimento das crianças integralmente no 

ensino, ela é estruturada em creche e pré-escola, um ensino baseado no cuidar e 

no educar, tendo suas legislações que a amparam (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Constituição Federal, etc). 

A música é uma linguagem universal que pode ser usada com diversos fins, 

alegrar, tirar o tédio, movimenta-se, divertir-se e até para fazer chorar. Ela, então, 

ajuda as crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos de idade) a irem compreendendo 

os diferentes ritmos que compõem nossa vida e também suas próprias emoções, 

pois ela serve aos seres humanos como uma espécie de terapia. 

 Assim, a música deve estar presente em todos os Campos de conhecimentos 

vivenciados na Educação Infantil, mas a Arte é a disciplina elementar para a 

aprendizagem com a música; pois nela se aprende por intermédio do 

interculturalismo e da interdisciplinaridade que ajuda as crianças a compreender a 

sociedade e a cultura em que se insere. 

 As crianças aprenderão a linguagem musical com um ensino devidamente 

planejado pelo professor; sempre brincando, gesticulando, representando, imitando 

gestos de adultos e outras crianças, ou seja, vivenciando as canções 
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cotidianamente, já que nesta etapa de ensino, o objetivo da educação musical é 

primeiramente despertar a criança para o mundo dos sons e assim, musicalizar o 

indivíduo para que ele possa ser sensível à música e aos materiais sonoros 

interagindo e criando sobre eles.  

O objetivo geral foi alcançado, visto que se descobriu que a música contribui 

para o desenvolvimento integral das crianças, ampliando significativamente os 

conhecimentos prévios das crianças, favorecendo ainda, a motricidade, oralidade, 

sociabilidade, dentre outros, quando o professor utiliza a música com objetivos 

específicos. E também os específicos, pode-se resgatar o contexto histórico da 

Educação Infantil, antes ensino assistencialista e agora se tem o cuidar e o educar 

aliados e associados. Sabe-se que a disciplina de Arte deve ser uma das que 

trabalhem com a música, mas de modo particular, privilegiadamente, pois a 

musicalização contribui para o desenvolvimento integral das crianças. Mas é salutar 

que, o trabalho com a música vem aliado aos objetivos a serem alcançados com 

cada atividade que envolve a música no ensino. 

 A música é importante para o desenvolvimento das crianças, portanto é 

imprescindível a continuidade da pesquisa sobre a música no processo de ensino e 

de aprendizagem das crianças na Educação Infantil; há ainda muitos obstáculos 

para o professor faça a utilização adequada das canções como instrumento de 

aprendizagem das crianças nas aulas desde o princípio de seu trabalho. Assim, 

pode se avançar na pesquisa das contribuições da música, destacando-se passo a 

passo os avanços que traz para as crianças da Educação Infantil. 
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