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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos, a origem e a 
importância da música, especialmente no contexto escolar e durante o processo de 
Ensino-Aprendizagem do aluno. A música pode facilitar o trabalho do educador e do 
profissional graças a sua grande influência e benefícios sobre os alunos. Além disso, 
será exposta a importância da contribuição musical no meio social do aluno, não só 
na escola como também na família e sociedade. Assim, através de pesquisa 
bibliográfica muitos autores darão sua contribuição ajudando a compreender em quê 
a música pode colaborar com a aprendizagem do aluno e com o trabalho na 
educação infantil.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to present the concepts, origin and importance of music, 
especially in the school context and during the process of Teaching-Learning of the 
student. Music can facilitate the work of the educator and the professional thanks to 
its great influence and benefits on the students. In addition, the importance of 
musical contribution in the social environment of the student will be exposed, not only 
in the school but also in the family and society. Thus, through bibliographic research, 
many authors will contribute by helping to understand how music can contribute to 
student learning and work in early childhood education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Música pode ser um auxílio muito importante para a criança, para seu 

desenvolvimento escolar, importante também para o trabalho do educador ou 

psicopedagogo, podendo incluir a música em vários projetos, integrando a criança 

ao meio social de forma mais espontânea e motivadora.  

Para isso deve-se apresentar propostas de incentivos para que possam 

trabalhar esse conteúdo em salas de aulas. Por exemplo: apresentar um conteúdo 

histórico através das músicas de época. Outros exemplos serão mostrados no 

decorrer do trabalho. 

Assim, por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisou-se muito sobre o tema, 

o qual foi inspirado no livro “Música na Educação Infantil”, de Teca Alencar de Brito. 

Além dessa autora, muitos outros autores, psicólogos e filósofos serão mencionados 

nesse artigo, os quais contribuem ampliando os conceitos sobre como trabalhar a 

música com a criança sem deixá-la agitada. Para isso, o educador precisa ter 

competência para lidar com esse tipo de conteúdo. 

Nos tópicos que seguem serão abordados os seguintes temas: O que é 

música? Suas origens e definições; crianças, sons e música; e a importância da 

música na Educação Infantil. Todos esses tópicos serão importantes para a 

compreensão do tema e para contribuir com outros trabalhos sobre o mesmo. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa se fez necessário a utilização do método de 

pesquisa bibliográfica, buscando descrever através de teóricos o ensino da música e 

a sua contribuição na formação integral das habilidades intelectuais e / ou artísticas, 

no contexto do ensino fundamental. 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Música: conceitos e definições 

A música consiste em uma combinação e ritmo, harmonia e melodia, isto de 

modo agradável ao ouvido. Em sentido amplo, a música é a organização temporal 

de sons e silêncios (pausas), e em sentido restrito, trata-se da arte de transmitir e 

coordenar efeitos sonoros e harmonias, através da voz ou de instrumentos musicais. 

Sem dúvidas, a música é uma manifestação cultural e artística de um povo, 

um veiculo de expressão de sentimentos. Ela evoluiu através dos tempos 

constituindo-se atualmente numa grande diversidade de gêneros musicais: música 

clássica ou erudita, música religiosa ou sacra, música popular e música tradicional 

ou folclórica. Cada um desses gêneros tem, ainda, vários subgêneros ou estilos 

musicais.  

A música surgiu na tentativa do homem reproduzir os sons da natureza, e 

existem diversas lendas sobre sua origem. É importante perceber que a música 

representa a sociedade e a cultura de sua época, sofrendo transformações durante 

o tempo. 

Para Hanz-Joachim Kollreutter (1990), a música é uma linguagem que 

organiza, intencionalmente, os signos sonoros no continuum espaço-tempo. Ele 

considera a música como linguagem, destacando a sua característica transmissora 

de informação. 

O Novo dicionário Aurélio da língua Portuguesa apresenta no verbete 

“música” a seguinte definição: “Arte e ciência de combinar os sons de modo 

agradável ao ouvido [...] Qualquer conjunto de sons” (FERREIRA, 2009, p. 43). O 

verbete funda-se numa abordagem subjetiva, que confere valor àquilo que agrada 

ao ouvido. Quando define música como “qualquer conjunto de sons”, isento de seu 

resultado estético, aponta o caráter depreciativo da definição. 

A música está presente na vida e na cultura dos povos. Na sua trajetória, 

estudos históricos permitem afirmar que a música foi a fonte de inspiração de 

grandes filósofos, que já a apontavam como o caminho para uma educação de 

qualidade, na qual seus valores colocariam a humanidade na trilha da sabedoria e 

da produção harmônica de conhecimentos. É uma forma de expressão que permite 



ao ser humano manifestar suas alegrias e tristezas, suas dúvidas e sentimentos, 

suas ideias e sensações. 

Segundo Bréscia (2003, p.25), a música é “uma linguagem universal, tendo 

participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações”. Conforme 

dados antropológicos as primeiras músicas foram usadas em rituais, com o passar 

do tempo começou a ser utilizada emlouvores. 

Hoje vemos musica em tudo, seja na escola, no cinema, na igreja, nos 

comerciais de TV, como disse Bréscia, sendo a musica uma linguagem universal, 

tem o poder de participar da história da humanidade até os dias atuais. 

3.2 Crianças, sons e músicas 

Desde antes do nascimento, ainda na fase intrauterina, a criança já tem 

contato com o mundo sonoro, pois mesmo na barriga da mãe os bebes já vivem em 

um ambiente repleto de sons, estes provocados pelo corpo materno, como a 

respiração, o sangue correndo nas veias, o movimento dos intestinos, etc. Além 

destes ainda tem a voz da mãe que refere-se a um som especial e de referencia 

afetiva para a criança. 

Os bebês e as crianças interagem constantemente com o ambiente sonoro, já 

que a musica faz parte do mundo delas, ouvindo, cantando, dançando e se 

divertindo. 

O processo de musicalização tem inicio de maneira intuitiva, através do 

contato com os mais variados sons do cotidiano. Nesse sentido, as canções de roda, 

cantigas de ninar, parlendas e demais jogos musicais são de essencial importância, 

pois é por meio dessas interações que a criança desenvolve o repertório que lhe 

favorecerá a comunicação através de sons, além de desenvolver seu aspecto afetivo 

e cognitivo.  

A criança, no entanto, é um ser que brinca, e assim ela é capaz de fazer 

músicas, criar sons, num exercício permanente de recepção e curiosidade: a criança 

descobre sons, instrumentos, inventa e imita temas melódicos e rítmicos. 

Proposta de intervenção por meio lúdico  

A música e a dança são parceiras nessa jornada, pois a musicalidade vai 

além do ritmo, é um buscar da compreensão relacionando-se com a melodia 



transmitida com as vozes, com os instrumentos, com as variações de intensidade 

como já vimos anteriormente.  

Podemos usar a dança como forte aliada, conseguindo transmitir por meio de 

movimentos todo sentimento que a música pode provocar. Trabalhando também a 

criatividade na forma de expressão corporal onde o aluno cria diferentes movimentos 

através de estímulos musicais e com a improvisação dirigida ou espontânea, onde a 

criança poderá escolher o que gosta e junto com o professor poder transmitir 

diversas formas de linguagens corporais. 

Ao trabalhar música e dança em parceria é importante à variedade de meios 

capazes de ampliar novas possibilidades de expressões. 

Através da música e da dança é possível formular brincadeiras, nas quais os 

alunos possam experimentar todos os tipos de combinações e permutas de formas 

corporais, sociais e de pensamentos. De regras que tornariam muito mais difícil se 

fossem regidos apenas por valores imediatos de sobrevivência ou mesmo com 

rigidez e autoritarismo. 

Brincar é muito importante na vida de todo ser humano, principalmente na 

vida de nossos alunos, pois a brincadeira desenvolve a imaginação, a própria 

criatividade e a socialização. A brincadeira vinculada àmúsica faz com que o aluno 

descubra a alegria através da exploração do seu próprio corpo com qualidade de 

movimentos que se transformarão em experiências que auxiliarão na definição do 

seu caráter e na sua personalidade.  

 
A criança não existe passivamente no mundo adulto que a rodeia, mas 
participa dele no nível, dentro de seus espaços e possibilidades. Nessa 
participação ela contrasta e conflita situações e valores, adquire hábitos, 
traduz posturas e idéias em fundamentos existenciais seus, criando sua 
leitura do mundo e das pessoas […] Entender a criança, respeitá-la, 
significa dialogar com ela, o que também pressupõe o reconhecimento da 
criança como outro, como sujeito: respeitar os seus impasses, a exploração 
verdadeira do real, o deslumbramento diante dos objetos, da natureza e das 
palavras, a espontaneidade de sentimentos e expressão de seus desejos e 
necessidades (DAMAZIO,1988, p.44). 

Ao utilizar a música na educação infantil de forma lúdica, a criança liberta-se 

de restrições arbitrárias e expande o próprio campo de ação. Podendo ser explorada 

também na linguagem oral e escrita para depois transformada na linguagem 

corporal, ou diretamente na linguagem corporal.  



Os estudiosos Brandão e Micheletti (1997, p.26) afirmam que “a arte 

possibilita a assimilação de conhecimentos e, a transformação e adaptação dos 

mesmos no que se refere à vida social e pessoal”.Portanto a música vem a 

favorecer um olhar muito rico em todos os eixos da educação infantil, pois permite 

ao aluno viajar com sua imaginação, descobrir, buscar o conhecimento. 

A improvisação dirigida e espontânea na música visa vincular os jogos, 

danças coreografadas, poesias, teatros, trava línguas entre outras atividades que 

podem ser realizadas, pois o objetivo de trabalhar com a música, não é 

simplesmente trabalhar com aqueles poucos que já sabem e se interessam pela 

música, mas estimular aqueles que por situações sociais ou culturais, não tiveram e 

não tem contato com música de qualidade ou se quer nunca viram um instrumento 

musical. 

“Precisamos como profissionais da educação, considerar a vivência real do 

aluno, por mais restrita que ela seja não pode ser negada, deve ser o primeiro objeto 

da ação musicalizadora, como apoio para o salto até horizontes mais altos” (PENNA, 

1990, p.33). 

Portanto, a musicalização não deve trabalhar apenas com um padrão musical 

alheio à realidade dos alunos, impondo-o em contraposição à vivência dos mesmos, 

e sim partir de um repertório musical mais conhecido por eles como ponto de partida 

do trabalho, sem se restringir ao mesmo e posteriormente ou até mesmo 

concomitantemente, apresentar outros estilos musicais diferentes daqueles que eles 

já conhecem e têm o hábito de ouvir. 

Sendo assim, os alunos terão a oportunidade de conhecer e escolher um 

estilo musical próprio que mais se identifiquem, pois cada um tem o direito de 

escolher aquele que lhe seja de melhor agrado aos ouvidos, sem que aconteça a 

imposição de qualquer que seja o estilo musical por parte do professor. 

 Nós professores devemos ter em mente que o nosso compromisso deve abranger 

todos os alunos, sem reproduzir o processo de exclusão de alunos que não 

possuam determinado conhecimento. 

Vivemos em uma sociedade capitalista e percebemos que a Educação Infantil 

está se voltando quase que exclusivamente para a formação do intelecto do 

indivíduo e à aquisição de maior número de conhecimentos, portanto, ela não está 

preocupada com o trabalho dos sentimentos, da afetividade, da sociabilidade, da 



expressão corporal (corpo e movimento), pois tudo isto é encarado como algo não 

objetivo e inoportuno da Educação Infantil. 

Atualmente de maneira geral estamos priorizando os conhecimentos 

relacionados ao desenvolvimento do raciocínio, do conhecimento lógico-matemático, 

da leitura e escrita, estritamente relacionadas à parte racional, como se a criança 

fosse composta apenas de cérebro, não tivesse corpo, sentimentos e não 

necessitasse de outros tipos de linguagens e ou formas de expressão, para serem 

trabalhadas. Isso é decorrência de uma dicotomização do conhecimento, que acaba 

sendo dividido em dois: o racional e o corporal, no qual acaba se priorizando o 

primeiro.  

4 CONCLUSÃO 

No decorrer deste trabalho discorreu-se, sobre a importância do trabalho com 

a música voltado para a valorização da cultura e como forma de socialização, 

enxergando também, a sua contribuição para o desenvolvimento infantil de forma 

plena. Mas, principalmente, como linguagem que exprime e retrata idéias, os 

costumes, os sentimentos e as condutas sociais. Considerando o relacionamento da 

criança com a música e como ela se apropria da mesma, pois a música não 

representa apenas uma forma de expressão e integração da criança com a 

sociedade, por ela a criança entra em contato com as diferentes produções culturais 

e se apresenta também, como um elemento importante no processo educativo que 

possibilita o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras, além da 

capacidade de se socializar, contribuindo desta forma, para a formação integral da 

criança. 

A música também se relaciona com o brincar, pois brincando a criança 

desenvolve a sua capacidade de simbolizar, e desta forma, compreende e confere 

significados a sua realidade pela brincadeira, além é claro que contribuir para a 

socialização das mesmas e apropriar-se da música de uma maneira muito natural e 

espontânea.  

O trabalho com a música ainda permite explorar a cultura popular, divulgando 

a mesma, permitindo conhecer novas canções, brincadeiras populares e o folclore 

de cada região. Pois a produção musical de cada região brasileira é muito rica e 



dispõe de um vasto material para o desenvolvimento do trabalho com a música com 

as crianças. O contato das crianças com as produções musicais diversas deve 

prepará-las para compreender a linguagem musical como forma de expressão 

individual e coletiva, e como maneira de interpretar o mundo. 

As brincadeiras de roda, canções, jogos musicais, percussão corporal e/ou 

percussão instrumental, construção de instrumentos de percussão, entre outras 

atividades musicais permitem à criança transformar-se em um instrumento vivo, com 

a sua voz e seu corpo, propiciando a oportunidade de integrar-se ao grupo e 

desenvolver diferentes funções psicológicas. 

Nessa ótica, a música como linguagem tem muito a contribuir com sua 

expressividade por meio das manifestações/produções sonoras, movimentos 

corporais e ritmos que utilizam os sentidos humanos, fazendo com que a criança 

adquira a leitura do ser individual e social, e assim possa transformar suas relações 

interpessoais.  

A música apresenta-se como um importante recurso para o desenvolvimento 

escolar da criança, onde o educador ou psicopedagogo pode utilizá-la em diversos 

projetos. O ritmo, as palavras e a harmonia são elementos da música, porém os 

mesmos também fazem parte do universo mágico e puro da criança.  
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