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RESUMO
Esta pesquisa possui como objetivo a análise da utilização da música como ferramenta pedagógica no desenvolvimento
da criança, assim como compreender a importância da musicalização para o processo de desenvolvimento da criança na
Educação Infantil. Estudos recentes apontam que a introdução de músicas clássicas e eruditas na rotina da criança traz
inúmeros benefícios, dentre os quais destacamos a formação de pessoas críticas e reflexivas. Desta forma, por meio do
questionamento:  Qual  a  importância  da música no  processo de desenvolvimento da criança na Educação Infantil?
Propomo-nos a contribuir com as discussões e as pesquisas para a utilização da música na Educação Infantil por meio
de uma pesquisa bibliográfica, na qual utilizamos como fonte livros, artigos científicos, artigos publicados em anais de
congressos, dentre outros.  Ao final desta pesquisa, concluímos que a música é uma ferramenta que pode ser trabalhada
de modo interdisciplinar, o que possibilita desenvolver na criança vários aspectos do desenvolvimento humano, além de
resgatar a cultura de um povo, é trabalhado, também, a percepção, a atenção, a memória e o pensamento.
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1 INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, pois
será  nesta  fase  que  a  criança  se  desenvolverá  integralmente.  Os  Referenciais  Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI determinam que nesta etapa do aprendizado devam ser
trabalhados  na  criança  os  seguintes  eixos:  Identidade  e  autonomia,  Movimento,  Artes  visuais,
Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade e Matemática (BRASIL, 1998).

Bréscia (2003, p. 25) destaca que “a música é uma linguagem universal, tendo participado da
história da humanidade desde as primeiras civilizações e que ultrapassa as barreiras do tempo e do
espaço”. Desta forma, a música é considerada uma parte importante da produção cultural humana,
que é produzida pelo homem e enriquece a sua condição como ser social. 

Os RCNEI (BRASIL, 1998, p. 49) também discutem em seu texto que “A linguagem musical é
um  excelente  meio  para  o  desenvolvimento  da  expressão,  do  equilíbrio,  da  autoestima  e
autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social”. E é neste contexto que surge o
interesse por esta temática, pelos estudos dos referencias nas disciplinas do curso de graduação, e
na importância que a musicalização possui para a formação humana.

Sendo assim, buscamos responder ao problema da pesquisa: Qual a importância da música
no  processo  de  desenvolvimento  da  criança  na  Educação  Infantil?  Por  meio  do  levantamento
bibliográfico das pesquisas já realizadas na área. No texto que se segue poderemos conferir as
discussões e as reflexões acerca deste assunto.

2 MATERIAL E MÉTODO

O  desenvolvimento desta  pesquisa  foi  realizado  utilizando  estratégias  que  propicie  a
realização da pesquisa científica, por meio de uma pesquisa bibliográfica na qual utilizamos como
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fonte livros, artigos científicos, artigos publicados em anais de congressos, dentre outros. Para que
fosse possível  a  realização da discussão aqui  proposta,  selecionamos os autores  Rosa (1990),
Brasil (1998), Vygotsky (1998), Brescia (2003), Brito (2003), Amato (2006), Abreu (2010), Mateus
(2012) e Mariani (2012).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A música é uma forma de linguagem que comunica sentimentos, sensações e se constitui na
organização  entre  som  e  silêncio.  Levando  em  consideração  essa  definição  de  música,  os
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) expressa em
seu texto que a música se faz presente em nossas vidas em todos os momentos, sejam eles de
tristeza ou alegria, ainda é capaz de registrar, por meio de trilha sonora, momentos vividos, fatos ou
acontecimentos. 

De  acordo  com Rosa  (1990,  p.  12)  “o  homem e  a  música  sempre  viveram juntos,  eles
reproduziam o som que ouviam da natureza, como os cantos dos pássaros, o vento forte e seu
sussurrar nas folhagens, as águas dos rios, os estalarem dos galhos entre tantos outros”. Desta
forma, podemos considerar que a música faz parte da cultura de um povo, em especial da memória
de cada indivíduo.

Acredita-se  que  a  música  faz  parte  da  vida  do  homem  desde  que  os  seres  humanos
começaram  a  se  organizar  em  tribos  primitivas,  na  África.  Há  relatos  de  que  as  primeiras
manifestações na África se dispersaram pelo mundo juntamente com a raça humana, pois foram
encontradas em diferentes fontes arqueológicas imagens em pinturas, gravuras e esculturas que
representavam instrumentos musicais, músicos e dançarinos. No entanto, “não há registro de como
estes instrumentos foram produzidos” (TEBEROSKY, 2000 apud MATEUS, 2012, p.155).

Já no Brasil a música indígena produzida sofreu influência dos colonizadores portugueses e
dos escravos africanos que aqui chegaram. No entanto, os primeiros registros de atividade musical
foram realizados pelos  jesuítas  em função das atividades litúrgicas  nas igrejas.  No entanto,  de
acordo com Amanto (2006) foi nas décadas de 1930 e 1940 que o Brasil viveu o seu período mais
rico com relação a música, pois Villa Lobos implantou por meio da Superintendência de Educação
Musical e Artística – SEMA, o ensino de música em todas as escolas do país, o qual possui como
objetivo a orientação, o planejamento e o desenvolvimento do estudo de música nas escolas de todo
o país em todos os níveis de ensino. 

3.1 A Musicalização na Educação Infantil

A música faz parte da vida da criança desde antes de seu nascimento. Dentro do útero ela
pode escutar os sons que são produzidos pelo próprio espaço que está ocupando, mas também
“pelos sons externos, como a voz da mãe, seu acalento, suas canções” (KLAUS; KLAUS, 1989 apud
ABREU, 2010, p.12).

Permitir que a criança tenha contato com a música e a produza é propiciar momentos de
comunicação, de socialização, de expressão e de construção de um novo conhecimento. Vygotsky
(1998) afirma que o desenvolvimento ocorre no decorrer de nossa vida e junto dela, a construção de
nossas  funções  psicológicas  superiores.  Desta  forma,  considera-se  que  o  lúdico  facilita  este
processo. 

Para Brito (2003, p. 46) o que 
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[...] importa, prioritariamente, a criança, o sujeito da experiência, e não a música, como muitas
situações de ensino musical consideram. A educação musical não deve visar à formação de
possíveis músicos do amanhã, mas sim à formação integral das crianças de hoje. 

Desta forma, é possível afirmar que na educação infantil  é imprescindível a utilização dos
jogos recreativos aliados às atividades de música e as demais artes. Permitir que a criança produza
música utilizando diversos recursos e desta forma criar e significar as suas produções, faz com que
a criança desenvolva alguns aspectos da sua personalidade como a concentração, a concentração e
o espírito coletivo, ou seja, há o desenvolvimento do ser humano como um todo.

Com relação a este desenvolvimento como um todo, os RCNEI (BRASIL, 1998, p. 61) trazem
em seu texto algumas considerações com relação a música associada aos movimentos corporais:

O gesto e o movimento corporal estão intimamente ligados e conectados ao trabalho musical. A
realização musical  implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é, também,
gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento os diferentes sons que percebe.
Os movimentos de flexão, balanceio, torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar,
saltar,  correr,  saltitar,  galopar  etc.,  estabelecem relações diretas  com os  diferentes  gestos
sonoros. 

Neste contexto, trabalhar a música junto aos movimentos corporais e a arte contribui para o
desenvolvimento da criança seja completo. Mariani (2012, p. 57), considera que “a arte e a música
introduzidas na vida da criança constroem adultos cultos, críticos e criativos, abertos a novas
possibilidades  e  novas  exigências  de  seu  tempo”.  Podemos  dizer  que  as  atividades  que
envolvem os gestos, palmas e movimento variados, mas ritmados à música também desenvolve
na criança o senso rítmico e a coordenação motora, o que é essencial nesta fase. 

A música deve ser  compreendida como uma forma de linguagem que é possível  de  ser
utilizada para o processo de ensino e de aprendizagem, desta forma, deve-se considerar como meio
para o desenvolvimento de atividades que são essenciais para a formação da criança na Educação
Infantil, ou seja, como forma de explorar conteúdos que estejam comtemplados dentro dos eixos de:
movimento, linguagem oral, matemática, artes visuais e identidade e autonomia. 

Brito (2003, p. 58) ressalta que: 

No  cotidiano  escolar  a  música  deve  ser  utilizada  em  atividades  como:  Trabalho  vocal;
interpretação e criação de canções; brinquedos cantados e rítmicos; jogos que reúnam som,
movimento e dança; jogos de improvisação; sonorização de histórias; elaboração e execução
de arranjos (vocais e instrumentais); invenções musicais (vocais e instrumentais); construção
de  instrumentos  e  objetos  sonoros;  registro  e  notação;  escuta  sonora  e  escuta  atenta  e
apreciação musical; reflexões sobre produção e a escuta.

O autor  ainda  nos  alerta  para  o  fato  de  não  utilizamos somente  canções  prontas,  e  de
explorar materiais e temáticas diversas a fim de criar músicas e ritmos novos, pois ele acredita que a
utilização de materiais prontos restringe a criatividade das crianças.

Desta forma, entendemos que o trabalho com a musicalização na Educação Infantil  deve
respeitar os aspectos para o desenvolvimento da criança e utilizar fontes sonoras diversificadas, que
estimulem a criatividade e sejam possíveis de serem criadas e recriadas. Para isso, podemos utilizar
brinquedos, materiais reciclados e até mesmo o próprio corpo.

4 CONCLUSÃO
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Concluo que por meio da música, a criança se beneficia em vários aspectos da vida, pois
transcende formas de trabalhar na Educação Infantil e como vi na linha histórica do surgimento da
música, expressa verdadeiramente, o ser humano, sendo pelos acontecimentos e fatos vivenciados
no cotidiano das pessoas, além de mostra e resgatar a cultura e os costumes de um povo. 

Os instrumentos músicas também sinalizam sonoramente momentos marcantes e que pode
ser  reproduzidos  pelas  crianças  de  forma  lúdica  e  divertida.  Assim,  trabalhar  com  música  na
Educação  Infantil  é  determinante  quando  se  pretende  despertar  na  criança,  a  sensibilidade,  a
criatividade, a coletividade e a ludicidade.

Foi possível também, perceber a grandeza que a música é, pois sendo uma ferramenta que
possibilita  que  o  desenvolvimento  cognitivo  seja  construído  gradativamente,  além  de  serem
trabalhadas as funções psicológicas superiores, como: a percepção, atenção, memória e construção
do pensamento.

A música sendo eixo apresentado nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil,  o professor  pode inserir  em suas aulas,  momentos inesquecíveis as crianças,  de forma
interdisciplinar e lúdica, sem cobranças ou obrigações.
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