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Resumo 
 
O minicurso aborda sobre a Música na Educação Infantil como um instrumento pedagógico. 
Esta é considerada como uma linguagem rica, em todos os aspectos, pois traz a liberdade de 
expressão, comunicação e socialização, para as crianças. A Música, na Educação Infantil, tem 
papel de favorecer descobertas e permitir vivências na aprendizagem, adequando facilidade 
no desenvolvimento e no processo de educação.  Assim tem como objetivo mostrar como a 
música é importante no currículo escolar, de que forma pode auxiliar em diversas áreas do 
desenvolvimento pedagógico na educação infantil. Para tal foi realizada uma pesquisa de 
cunho bibliográfico. Desse modo, para a discussão teórico-metodológica desta temática os 
autores estudados foram Camargo (2009); Godoi (2011) e Freitas (2016); além do documento 
oficial do Ministério da Educação para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). Portanto, vale 
ressaltar a importância que a música traz no aprendizado e no desenvolvimento da criança, e 
estima ter no currículo escolar tanto em escolas públicas como particulares, desde a educação 
infantil. 
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Um breve histórico da música no brasil 

Após a chegada dos portugueses no Brasil, os jesuítas trouxeram a educação musical, 

tendo como objetivo de catequizar e ensinar valores. A educação musical servia para 

conteúdo, para a religião, para aqueles que tinham dificuldades, e a memorização para efetivar 

o aprendizado (CAMARGO, 2009). 

De acordo com o autor citado acima, a partir de 1854, por meio de um decreto 

passou a ter o ensino da música na escola pública. E em 1889, aderiu um novo decreto que 

exige o professor ter a especialização no ensino da música. 

Já em 1920, Mário de Andrade, trouxe um novo ponto de vista para a música, 

ressaltando sua função social e assim dando valor a cultura popular. Tendo o apoio do 

compositor Villa-Lobos, instituiu o canto orfeônico, não somente nos anos iniciais, como 
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também nos anos finais das escolas públicas, procurando assim, criar uma identidade 

brasileira (CAMARGO, 2009). 

Porém, a música em sua forma de ensinar, foi muito criticada pela a política, mesmo 

assim, Villa-Lobos, via como uma oportunidade de todos terem acesso à música. 

Com a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que 

substituiu a educação musical pela a educação artística, que abrangia quatro áreas, sendo elas: 

música, teatro, artes plásticas e desenho (atualmente a dança) (CAMARGO, 2009, p. 7). 

Foi a partir disso, que no ano de 1974, surgiram cursos de formação superior em 

educação artística. Os cursos tinham caráter de polivalência, que segundo Cruz, Batista Neto, 

2012, p.5 apud Houaiss (2001), significa assumir múltiplos valores ou oferecer várias 

possibilidades de emprego e de função, o saber multifuncional, que executa várias tarefas. 

Então o resultado foi professores despreparados para atuarem nessa disciplina.  

De modo, que na prática da educação artística não houve o planejamento e nem 

normas, as atividades eram escolhidas pelos os alunos, sem preocupação metodológica, na 

qual, orientasse os alunos nas suas escolhas, assim, teve uma contribuição para baixar a 

qualidade do ensino da arte (CAMARGO, 2009, p. 7). 

A LDBEN n.9394/96 instituiu como disciplina curricular obrigatória em todos os 

níveis da educação básica, porém deixou livre a escolha da área a ser trabalhada na sala de 

aula, entretanto eram minoria os professores especializados em música, com isso, mais uma 

vez a música foi prejudicada, devido à falta de especialização desses professores 

(CAMARGO, 2009, p. 8 apud FONTERRADA, 2005, p. 192). 

De acordo com Camargo (2009, p. 8 apud NARITA, 2009, p. 5), em 2006, houve um 

projeto, que tramitou no senado durante o ano de 2007 e início de 2008, e aprovada em agosto 

do mesmo ano. Diante dessa conquista torna-se obrigatório o ensino da música na educação 

básica amparada na lei 11.767 de 2008. Assim, o professor dos anos iniciais deverá ter em sua 

formação além dos conteúdos já legitimados pela a Educação Básica no Brasil, também a 

música. 

Portanto, diante de todo esse cenário onde a música está fora da escola há mais de 30 

anos, a implementação deverá ocorrer gradualmente. 

 

 

 



 

A música na educação infantil 

A música tem grande importância no contexto da educação infantil. Pode-se observar 

essa importância em diversas situações do cotidiano da vida da criança e suas relações com o 

mundo.  

 
O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas 
situações do cotidiano fazem com que os bebês, e crianças iniciem seu 
processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias 
curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas parlendas, 
reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem (BRASIL, 1998. p.51). 

 
Assim, a música está presente na vida da criança antes mesmo do nascimento. Para 

isso se faz necessário conhecer o procedimento que a música desenvolve na criança na vida 

intrauterina. 

Ainda, no útero materno, o bebê já entra em contato com elementos da música como o 

ritmo, pois dentro do útero se escuta a pulsação do coração da mãe e assim, sente as vibrações 

(CAMARGO, 2009).  

Após o nascimento, a criança continua o contato com a música, por meio da mãe e 

objetos sonoros, assim, deixando a criança mais tranquila. E a partir daí a criança começa a 

balbuciar, cantar, pois o tempo todo ela está experimento o som que sai da boca. E quando 

está aprendendo a ficar de pé, qualquer som e ritmo que a criança ouve, está mexendo o 

corpo, aprendendo assim, gestos e coordenações (CAMARGO, 2009). 

Com isso, pode-se perceber que a música está presente na vida das crianças desde o 

útero materno. Camargo (2009, p. 10 apud BRITO, 2003, p. 35) diz que “Podemos dizer que o 

processo de musicalização dos bebês e crianças começa espontaneamente, de forma intuitiva, por meio 

do contato com toda a variedade de sons do cotidiano, incluindo aí a presença da música”. 

Partindo disso, a criança já tem uma pré-disposição para fazer música, na medida em 

que ela for sendo estimulada. 

 Atualmente, algumas instituições tem uma grande dificuldade de inserir as aulas de 

música em seu contexto educacional, tanto nas escolas públicas como nas particulares. A 

música na educação infantil atende muitos objetivos, e precisa ter conhecimento da sua 

importância para a questão educacional (BRASIL/RCNEI, 1998, p. 46). 

Segundo Godoi (2011, p. 23), a musicalização infantil é um poderoso instrumento 

educacional, pois a música desenvolve a sensibilidade, a concentração, memória, coordenação 

motora ampla e fina, a acuidade auditiva, a socialização, na qual, o tempo todo está se 



 

inteirando com os amigos e professores. Desse modo, aprendendo a respeitar o outro, tendo 

de atender a disciplina pessoal, e muitas outras qualidades que colaboram na formação do 

indivíduo.  

Para a música ter um significado e alcançar seus objetivos com a criança, precisa ser 

trabalhada de formas diversificadas, como: exploração dos sons, brincadeiras cantadas, 

sonorização de histórias, parlendas, canto, jogos cantados, parâmetros sonoros e exercícios de 

pulsação. Também pode ser trabalhado os ruídos cotidianos, sendo uma maneira de explorar 

os sons (GODOI, 2011). 

Freitas e Treviso (2016, p. 14 apud Saviani, 2003), destaca que a  

 

[...] música é uma das artes com imenso potencial educativo, pois ela está 
intimamente vinculada aos conhecimentos científicos ligados à física e à 
matemática além de exigir habilidades motoras e destreza. Ela ainda é 
classificada como um dos mais eficazes recursos para uma educação cujo 
objetivo é a formação integral do indivíduo. 

 
Portanto, pode perceber que a música, auxilia no desenvolvimento do aluno em 

diversas áreas, trazendo grandes benefícios para a sua potencialidade plena.  

Desse modo, a música inserida no currículo escolar é uma oportunidade para que o 

aluno tenha acesso a essa área do conhecimento, e, ela integrada no currículo, se aplicada 

adequadamente e com professores qualificados na área, auxiliará no desenvolvimento de 

habilidades criativas proporcionando que o aluno crie, inove em todas as situações 

necessárias, além de ser uma ferramenta que ajuda os alunos a descontraírem e ainda favorece 

o desenvolvimento cognitivo (FREITAS; TREVISO, 2016, p. 16). 

Compreende que quando o docente emprega a música como instrumento pedagógico, 

além de aumentar seu conhecimento sobre determinado assunto, também proporciona aos 

alunos momentos que possam se expressar e dessa forma ter momentos prazerosos, sendo eles 

proporcionados pela arte.  

Considerações 

Conclui-se que a música colabora na formação e na ampliação do conhecimento da 

criança, pois ela proporciona o aprendizado em muitos aspectos e facilita o ensino-

aprendizado. 

Na educação infantil, é uma etapa que a criança se encontra na fase de conhecimentos 

e grandes descobertas essenciais, como na área afetiva, social, psicomotora, cognitiva e a 



 

linguística, sendo áreas importantes que a música contribui para o desenvolvimento, pois 

estimula a audição, que fica localizado na parte temporal do cérebro, onde se desenvolve 

muito a memória, a coordenação, lateralidade, noção espacial, noções de ordenação no tempo, 

assim tendo um melhor desempenho. 

Assim, a música ligada ao ensino é entendida por muitos autores como foi apontado, 

como uma importante ferramenta pedagógica. Pois a música, não é somente para formar 

cantores ou dominar instrumentos, mas o ato do professor cantar, trabalhar a música ou tocar 

alguns instrumentos, deve ter o objetivo de desenvolver o aluno em sua totalidade, agrupando 

a música a elementos relacionadas do currículo da educação infantil. 

Portanto, é importante ressaltar a importância que a música traz no aprendizado e no 

desenvolvimento da criança, e estima ter no currículo escolar tanto em escolas públicas como 

particulares, desde a educação infantil. 
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