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RESUMO 

 

Esta monografia trata da importância do trabalho com a música para o desenvolvimento da 

criança em seu aprendizado escolar. O presente trabalho tem como objetivo observar os conceitos 

de desenvolvimento da criança, não somente o aspecto cognitivo, mas também o aspecto afetivo. 

Serão apresentadas reflexões a respeito do papel da música na educação infantil sob o referencial 

teórico de Jean Piaget e Isabel Galvão – no que tange o desenvolvimento e as fases da criança –, 

assim como, Vera Bréscia e Teca Brito – sobre música, cultura e educação. Observamos que a 

música tem acompanhado a história da humanidade ao longo do tempo, exercendo as mais 

diferentes funções. Está presente em diversas regiões do mundo, culturas, épocas, ou seja, a 

música é uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. A forma 

pela qual a música como linguagem acontece no seio dos diferentes grupos sociais é bastante 

diversificada. Roy Bennett (1986), em suas pesquisas sobre a história da Música, afirma que, na 

pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música muito importante. Era através da 

música, da arte, que o ser humano encontrava campo fértil para projetar seus desejos, medos e 

outras sensações. Entendemos que o processo de desenvolvimento da criança engloba diversos 

aspectos, que não se restringem apenas aos aspectos físicos ou intelectuais. Dessa forma, o 

trabalho busca evidenciar a relevância da música para o desenvolvimento da criança como ser 

integral. É importante ressaltar que toda criança está imersa em um contexto político, econômico 

e cultural, portanto, a formação de sua subjetividade é mediada pelos diversos fatores que 

constituem os grupos sociais nos quais está inserida.  

 

Palavras-chave: Música. Educação Infantil. Educação.  



 

ABSTRACT 

 

This monograph deals with the importance of working with music for the development of 

children in their school learning. This paper aims to observe the concepts of child development, 

not only the cognitive aspect, but also the affective aspect. Reflections on the role of music in 

early childhood education will be presented under the theoretical framework of Jean Piaget and 

Isabel Galvão – regarding the development and phases of the child –, as well as Vera Brescia and 

Teca Brito – about music, culture and education. We observe that music has accompanied the 

history of mankind over time, performing the most different functions. It is present in various 

regions of the world, cultures, eras, that is, music is a universal language that surpasses the 

barriers of time and space. The way in which music, as a language, happens within different 

social groups is quite diverse. Roy Bennett (1986), in his research on the history of music, states 

that in prehistory the human being already produced a very important form of music, it was 

through music, art, that the human being found fertile ground. to project your desires, fears, and 

other sensations. We understand that the process of child development encompasses several 

aspects, which are not restricted to physical or intellectual aspects. Thus, the work seeks to 

highlight the relevance of music to the development of children as integral. Importantly, every 

child is immersed in a political, economic and cultural context, so the formation of his 

subjectivity is mediated by the various factors that constitute the social groups in which he is 

inserted. 

 

Keywords: Music. Early Childhood Education. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A música sempre esteve presente no cotidiano do ser humano. Há aproximadamente 

50.000 anos, as primeiras manifestações musicais já haviam sido feitas no continente africano e 

se expandiram pelo mundo com o dispersar da raça humana. Se pararmos para observar, os sons 

que estão à nossa volta, muitos deles fazem parte do nosso cotidiano e são criações nossas: o 

tamborilar dos dedos na mesa, quando batucamos em algum lugar com as mãos, quando ligamos 

um rádio, quando cantarolamos com o canto dos pássaros, o vento e até mesmo o som da água ou 

qualquer outro som que possamos produzir. 

A música sempre existiu como forma de expressão cultural. Ela carrega todas as 

características culturais de um povo, envolvendo aspectos econômicos, condições climáticas e 

aspectos tecnológicos que envolvem a relação dos povos com a linguagem musical. Segundo 

Bennet (1986), na pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música que era essencial 

para se expressar. O dia a dia com seus utensílios já não era o bastante. Era por meio dos sons e 

da música que os sentimentos eram expressos: raiva, medo, desejos, sentimentos que fugiam à 

razão. Existem indícios de que esses povos acreditavam que a música era algo deixado por 

alguma divindade. No entanto, a música tinha uma ligação direta com o cosmos e o movimento 

dos planetas.  

Foi assim que surgiram as primeiras lendas a respeito da origem da música. Não existe 

nada que indique se os sons vocais surgiram antes do som dos instrumentos. Porém, várias 

formas arqueológicas em pinturas, gravuras e esculturas mostram imagens de músicos em ação 

ou de indivíduos expressando corporalmente alguma dança, mas não demonstram nenhum indício 

de qual dos atos surgiu primeiro ou de como os instrumentos era produzidos. Atualmente, a 

música está presente em todas as mídias. Considerada uma linguagem de comunicação universal 

é utilizada para tocar as pessoas, sensibilizar de acordo com a intensidade de como isso será 

sentido, seja para fins comerciais, religiosos, apenas informativo ou outros. 

Dentre tantos significados dados à música, não podemos deixar de lado os efeitos que 

esta proporciona, como sentimento, emoção, provocação, parte de cada um de nós. Quem nunca 

se emocionou ouvindo um som romântico e prazeroso, que invade nossas lembranças tocando 

todo o nosso interior? E como se ainda não bastasse, quando ouvimos um som alegre e agitado, 

sentimos vontade de expressar a alegria e nosso corpo reflete a vontade de dançar e se mover.  
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Se para os adultos a música proporciona e provoca sensações distintas, para as crianças 

isso não é diferente. As crianças também sentem as vibrações do universo musical. Desde cedo, 

elas são expostas a diversos sons e ritmos. Isso acontece desde o momento em que estão no 

ventre de suas mães, permanecendo no decorrer de suas vidas. Durante as diversas fases do 

desenvolvimento das crianças, assim como o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, a 

música pode influenciar de forma positiva, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade, 

das expressões corporais e artísticas, da memorização e para a aprendizagem das crianças. O 

comportamento social e afetivo pode ser estimulado com a música, beneficiando as relações no 

âmbito escolar, deixando aquele aspecto de um espaço repleto de regras e transformando a escola 

em um ambiente mais alegre e receptivo, fazendo com que as crianças se sintam mais à vontade 

no ambiente de aprendizagem.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/ 1996, torna obrigatório o 

ensino de Arte na Educação Básica. Em seu art. 26 § 2º, diz: “O ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover 

o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).  

Sabemos da importância da música como conceito histórico, social, psicológico e 

cultural. Essa mesma importância, em especial, podemos colocar no convívio das crianças que 

são beneficiadas em seu desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, social e ainda levam a 

influência da música para o seu dia a dia e, principalmente, para o ambiente onde muitas delas 

passam a maior parte do tempo: a escola. 

 

A função da música – tal como a da arte – repousa no sentido de proporcionar um tipo 

de auto expressão livre. De fato, tem ela sido denominada “disciplina de expressão”. 

Enriquece a vida da criança por meio das oportunidades que lhe oferece para participar 

dos sentimentos de outros e expressar seus sentimentos a outros, enquanto observa, 

ouve, executa e cria. Como disciplina socializadora, tem também grande valor 

(BRÉSCIA, 2011, p. 86). 

 

Os professores, diante de sua missão de transformar vidas por meio do conhecimento, 

podem inserir a música em suas aulas através de brincadeiras, jogos, parlendas, acalantos, entre 

outros meios, valorizando o uso da música para além do hábito frequente encontrado nas datas 

comemorativas, sem muito sentido no que estão fazendo. Para isso, os professores não precisam 

ser mestres em música. Eles devem ter a sensibilidade e o interesse em aguçar na criança o gosto 
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para os vários gêneros musicais, valorizando a cultura na qual a criança está inserida e o que ela 

traz de experiência musical para o espaço escolar.  

O trabalho com música tem muito a oferecer tanto para a criança quanto para o 

professor, pois é através dela a criança pode se sentir mais à vontade no ambiente escolar, 

desenvolvendo e interagindo com os colegas, descobrindo sua própria identidade e se inserindo 

cada vez mais na sociedade em que vive. O objetivo deste trabalho é mostrar a influência da 

música nas diferentes fases do desenvolvimento da criança, como o cognitivo, o motor, o afetivo 

e o social. Apresenta-se também a música como uma linguagem de expressão dentro e fora das 

escolas, proporcionando à criança o conhecimento e a valorização da própria cultura.  
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2 A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A música e os diversos tipos de sons influenciam a criança desde muito cedo, no ventre 

de sua mãe, momento em que nascem, através da voz dos pais ou dos familiares, as canções que 

lhes são apresentadas, enfim, o indivíduo vive em um universo musical. Os bebês, por exemplo, 

com seus balbucios, fazem sons para expressar o que estão sentindo ou o que desejam. Com o 

passar do tempo, a criança se desenvolve musicalmente, tornando efetivo o reconhecimento das 

vozes que a rodeia. “Numerosos autores afiançam que o diálogo musical entre mãe e bebê, que 

muitas vezes são menosprezados, é de fato indispensável para um desenvolvimento sadio”. 

BRÉSCIA (2011, p. 64). 

No decorrer da infância – fase em que a criança começa a desenvolver sua identidade, 

especialmente através de atividades lúdicas –, a partir da interação com o meio, é necessária a 

mediação dos adultos para ajudar na construção da sua subjetividade.  

 

Toda ação humana envolve a atividade corporal. A criança é um ser em constante 

mobilidade e utiliza-se dela para buscar conhecimento de si mesma e daquilo que a 

rodeia, relacionando-se com objetos e pessoas. A ação física é necessária para que a 

criança harmonize de maneira integradora as potencialidades motoras, afetivas e 

cognitivas (BRASIL, 1997, p. 49). 

 

A música pode ser trabalhada de diversas formas durante a infância. Através dos 

acalantos, das cantigas e também das parlendas. Pode ser introduzida nos processos de 

aprendizagem, promovendo momentos de descontração, nos quais a criança desenvolverá o 

interesse pela música. Muitas cantigas são passadas de geração em geração, como o “Boi da cara 

preta”, “Nana neném”, “Ciranda cirandinha”, entre outras – canções que escutamos quando 

criança e as repetimos durante a vida para outras crianças. Além das cantigas, durante a infância, 

a criança vai, dia a dia, explorando seu meio, conhecendo os sons que a música oferece, seja por 

um brinquedo musical, pela descoberta do som do simples batucar uma caixa ou uma garrafa, 

bater as mãos, ou qualquer outro som descoberto por ela mesma. Partindo desses sons, a criança 

já começa a produzir suas próprias “músicas”. Ela começa sentir, refletir, perceber e 

experimentar os sons criados por ela mesma. 

 

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 
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atividade musical, além de atenderem a necessidades de expressão que passam pela 

esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa integrar experiências que 

envolvam a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez 

mais elaborados (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

Neves (2012) aponta que, na fase pré-operatório, a criança também já é capaz de 

reproduzir as cantigas ouvidas com versos incompletos, fora do tom e ritmo bem acentuado. Já 

com três e quatro anos, ela consegue reproduzir pequenas melodias simples, aperfeiçoando o 

controle da voz e da linguagem. Ela também aprende a dramatizar as canções, participando e 

memorizando inúmeros jogos cantados e se interessa por instrumentos rítmicos. Ainda de acordo 

com o autor citado, pode-se mencionar também que a criança com cinco e seis anos já passa ter 

os movimentos dos membros superiores e inferiores mais sincrônicos, quando se inicia o 

surgimento do equilíbrio rítmico e a descoberta da curiosidade para experimentar os sons da 

bandinha rítmica. As etapas variam de criança para criança, lembrando que cada uma tem seu 

próprio tempo de desenvolvimento e amadurecimento.  

O universo musical que está em torno da criança é muito vasto. Podemos partir do 

momento de contar uma histórica, em que se pode trabalhar o “faz-de-conta” como auxílio, 

introduzir canções para que a mesma possa se expressar com mais facilidade. A questão da 

escolha das canções pode ser feita através do repertório que a própria carrega consigo, partindo 

da comunidade, da cidade onde mora, da cultura de sua família, de seu cotidiano.  

A cultura infantil é muito rica. A criança consegue transformar o que traz do seu 

cotidiano e ainda faz um momento de interação, uma troca perfeita de experiência com outras 

crianças. Segundo Brito (2003), é importante conhecer e preservar nossas tradições musicais e 

também conhecer, explorar e respeitar a cultura dos outros povos e seus recursos musicais.  

 

Mediante a pesquisa em livros, meios audiovisuais e, principalmente, pelo contato direto 

com grupos, sempre que possível pelo canto, pela dança, pela representação, estará 

ampliando o universo cultural e musical e estabelecendo, desde a primeira infância, uma 

consciência efetiva com relação aos valores próprios da nossa formação e identidade 

cultural (BRITO, 2003, p. 94). 

 

Outra forma de influência da música na criança é partindo do desenvolvimento da sua 

acuidade auditiva, por exemplo, os sons que a natureza oferece. É importante expor a criança a 

lugares ou ambientes que ela consiga decifrar o som da água correndo, o canto dos pássaros, o 

som do vento soprando entre as árvores, os sons causados pelo trânsito, pois eles também não 
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deixam de produzir seus sons. Em contato com outros ambientes, a criança passa a perceber o 

que também escuta e não somente o que enxerga, gerando assim outra influência em seu 

desenvolvimento. 

 

Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento 

e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres 

humanos e suas máquinas traduzem, também sonoramente, sua presença, seu “ser e 

estar”, integrando ao todo orgânico e vivo deste planeta (BRITO, 2003, p. 17). 

 

Outro ambiente que não pode ficar de fora deste assunto é o escolar, principalmente na 

educação infantil. Como citado anteriormente, na educação infantil, é o momento da criança 

construir sua identidade, promover ainda mais seu desenvolvimento cognitivo, motor e também o 

afetivo, fazendo com que a criança passe a interagir e a se socializar com outras da mesma faixa 

etária, percebendo a diversidade entre elas. Segundo Weigel, “as atividades musicais coletivas 

favorecem a autoestima, bem como a socialização infantil, pelo ambiente de compreensão, 

participação e cooperação que podem proporcionar” (1988, p. 15). 

No ambiente escolar, no segmento da educação infantil, a música age de uma forma 

mais integradora, em que a criança conhece melhor a si mesma e aos outros, socializando com o 

ambiente e com os demais colegas. “De modo geral a pré-escola visa incentivar o 

desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivos, linguísticos, psicomotores e socioafetivos, 

ao mesmo tempo em que garante a aquisição de novos conhecimentos” (WEIGEL, 1988, p. 11). 

O estímulo que a música provoca na criança contribui para que o conhecimento caminhe de uma 

forma mais divertida, desenvolvendo a criatividade, ampliando o vocabulário, proporcionando 

mais facilidade ao se expressar e promovendo, dentro das instituições de ensino, o interesse pela 

aprendizagem. 

No Ensino Fundamental, a criança entra em um estágio mais complexo, no qual o 

processo de aprendizagem é organizado com centralidade na aquisição de conteúdos voltados 

para a leitura e escrita. Nessa etapa da educação básica, a música age de uma forma específica, 

trabalhando mais o desenvolvimento das expressões corporais e artísticas, com o estímulo dos 

reconhecimentos de diversos sons, aprendendo, sobretudo, a disciplinar as diversas emoções que 

surgem com o passar do tempo. 
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O trabalho com a música, no Ensino Fundamental, possibilita uma variedade de modos 

de percepção e sensações do aluno na sua relação com o mundo, através dos recursos 

expressivos de que dispõe o seu organismo para a comunicação e o conhecimento do 

mundo em que ele vive (BRÉSCIA, 2011, p. 78). 

 

As escolas podem usar a música em diversos momentos da rotina, como, por exemplo, 

na hora da entrada, substituindo sinal de alerta, antes, durante ou depois de algumas atividades, 

na hora do lanche, da higiene e até mesmo na hora da despedida na escola. Com a utilização da 

música, pode-se estimular a criança a realizar determinadas atividades, mas sempre com o 

cuidado de não deixar que tanto a música quanto as atividades se tornem mecânicas e repetitivas. 

 

É muito importante brincar, dançar e cantar com as crianças, levando em conta suas 

necessidades de contato corporal e vínculos afetivos. Deve-se cuidar para que os jogos e 

brinquedos não estimulem a imitação gestual mecânica e estereotipada que, muitas 

vezes, se apresenta como modelo as crianças (BRASIL, 1998, p. 59). 

 

Explorar dentro da escola os mais variados gêneros musicais aumenta o repertório 

musical das crianças e as alegrias na aprendizagem e no desenvolvimento. No âmbito escolar, 

uma peça fundamental que não pode falhar é o professor. As ações do docente nas atividades com 

música são muito valiosas, pois é ele quem ensina, observa, avalia da vida às suas aulas e 

desperta na criança o interesse pela aprendizagem. Os educadores devem considerar os interesses 

da criança e, de modo atento, observar às necessidades dos alunos e criar atividades musicais que 

despertem a alegria e o interesse em aprender. 

 

Na arte musical, como educação, o que conta é o processo educativo, ou seja, o professor 

deve procurar favorecer a vivência de atividades rítmicas e musicais, sem preocupações 

com resultados imediatos. A ação do professor irá variar de acordo com o momento e o 

clima da turma: ora provocando situações novas, ora atuando como catalizador dos 

interesses emergentes ou dispersos, mas que possam ser aproveitados para levar a 

criança a se expressar musicalmente (WEIGEL, 1988, p. 21). 

 

Existem na escola outras ações para trabalhar a música, como a atividade com 

interpretação, na qual a criança pode interpretar e reproduzir uma obra musical, indo além do 

processo de imitação. Seguindo a interpretação de obras musicais, podemos citar a improvisação 

que a criança pode fazer de um determinado texto, tema ou pensamento. Com essa ação, ela tem 

o poder de se expressar e criar uma música através do improviso relacionado com as suas ideias. 
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A composição também contribui para esses trabalhos. Pedir para a criança criar outras 

letras de canções já conhecidas leva a uma atividade de criação livre, trabalhando e explorando 

aquilo que elas já conhecem. Outro meio de trabalho é a improvisação, em que a criança, além de 

interpretar e compor, aprende a improvisar letras de músicas.  

A apresentação de diversos instrumentos musicais pode aguçar ainda mais a curiosidade 

e a sensibilidade. Podemos apresentar os instrumentos dos mais antigos até os mais sofisticados. 

Ou também trabalhar com a produção de diversos instrumentos. “Construir instrumentos 

musicais e/ ou objetos sonoros é atividade que desperta a curiosidade e o interesse das crianças”. 

BRITO (2003, p. 69). Uma ação leva à outra e, a partir da construção de diversos tipos de 

instrumentos, pode-se trabalhar também com os atributos dos sons.  

Ao trabalhar atividades que envolvem a tonalidade, como a altura do som – se é grave, 

média ou aguda –, a intensidade – fraca ou forte –, a duração – se é curta ou longa – e também o 

timbre, ajuda a diferenciar os instrumentos das vozes. As crianças serão estimuladas a perceber as 

características musicais e terão oportunidades de deixar fluir a criatividade. De acordo com Brito 

(2003, p. 46): “A educação musical não deve visar à formação de possíveis músicos do amanhã, 

mas sim a formação integral das crianças de hoje”.  

A música pode ser trabalhada visando contribuir para o desenvolvimento da criança, 

estimulando o interesse pelos vários gêneros musicais, pelas diferentes culturas, partindo delas ou 

não. O trabalho consiste em colocar as crianças em situações de interação com seu meio e com o 

outro. Deixamos claro que o objetivo não é formar músicos, mas sim crianças autônomas e 

críticas, com um fator rico de desenvolvimento influenciado pelas maravilhas da música. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA A PARTIR DO TRABALHO MUSICAL 

 

O desenvolvimento cognitivo, ou o desenvolvimento da inteligência, forma um período 

muito importante na vida de uma criança. Nessa fase, o processo de pensamento ajuda a criança a 

compreender os fatos que acontecem à sua volta, durante o seu dia a dia. A teoria das 

inteligências múltiplas de Howard Gardner ajuda a esclarecer a relevância da música no 

desenvolvimento integral da criança e para a construção do conhecimento. Para Gardner (1995, p. 

21): “Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 

importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural”.  
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Uma das inteligências múltiplas apresentadas por Gardner (1995) é a inteligência 

musical, que implica em observar e avaliar as habilidades que a criança possui em manter os tons 

e os ritmos musicais, o interesse em aprender tocar instrumentos e reconhecer determinadas 

canções. Gardner (1995 p. 25) descreve que, inicialmente, a inteligência se expressa em grande 

potencial a partir da interação genética e ambiental.  

Para facilitar o desenvolvimento cognitivo da criança, podemos oferecer a ela um 

ambiente rico de músicas diversas, através de situações, oportunidades e estímulos favoráveis à 

sua idade. Ela pode se desenvolver intelectualmente de uma forma ampla e dinâmica, 

considerando que cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. 

 

O indivíduo livre, que constrói a sua personalidade através do trabalho e do 

desenvolvimento da sua inteligência, alcançará a sua independência, a sua autonomia 

para poder dirigir a sua vida, escolhendo o caminho que melhor lhe aprouver, para que 

possa conseguir bastar-se a si próprio (ANGOTTI, 2003, p. 28). 

 

Os atributos que a música oferece podem auxiliar na riqueza dos estímulos para o 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, a convivência das crianças com atividades musicais, 

como tocar, ouvir, apreciar e imitar, favorece o desenvolvimento do conhecimento e o intelectual. 

Durante uma atividade musical, a criança pode desenvolver a sensibilidade, a criatividade, 

imaginação, atenção, a movimentação e, inclusive, a socialização. Nesse sentido, segundo Weigel 

(1988, p. 13): “Todos os aspectos do desenvolvimento estão intimamente relacionados e exercem 

influência uns sobre os outros, a ponto de não ser possível estimular o desenvolvimento de um 

deles sem que, ao mesmo tempo, os outros sejam igualmente afetados. 

A partir dessas atividades, a criança desenvolve sua acuidade auditiva, começa 

acompanhar os movimentos, os gestos e também o ritmo. Entrelaçando a música com o 

desenvolvimento das crianças, elas se tornam mais atentas. Sendo assim, vão pouco a pouco 

descobrindo suas capacidades, sua cultura e começam a estabelecer relações com o meio em que 

vivem. O desenvolvimento da criança se dá em todos os momentos e espaços de sua vida, 

começando pela família, em que acontece seu primeiro contato social, e vai se alastrando pela 

escola e por qualquer outro espaço social que ela percorra. Mesmo cada criança tendo seu próprio 

ritmo de desenvolvimento e sendo estimulada de formas diferentes, ela vai se socializando, 

descobrindo seu mundo próprio e o mundo que a rodeia. 
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Sendo assim, Gardner (1995, p. 23) defende que as “evidências de várias culturas 

apoiam a noção de que a música é uma faculdade universal. Os estudos sobre o desenvolvimento 

dos bebês sugerem que existe uma capacidade computacional “pura” no início da infância. 

Finalmente, a notação musical oferece um sistema simbólico acessível e lúcido”. Partindo desse 

contexto, é possível observar que a inteligência e a imaginação das crianças não têm limites e 

podem ser estimuladas durante seu desenvolvimento. 
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3 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento humano é um exemplo de crescimento ou evolução que parte desde 

as fases mais primárias da vida até as posteriores, o que indica um claro nível de amadurecimento 

do indivíduo. Este desenvolvimento representa o ciclo de vida do ser humano desde a infância, 

passando pela adolescência e chegando à fase adulta. O indivíduo irá adquirir inúmeros valores, 

assim como definirá sua conduta e modo de pensar que estarão relacionados à vida em sociedade. 

De acordo com Piaget (2012), o indivíduo (a criança) aprende construindo e reconstruindo o seu 

pensamento, através da assimilação e acomodação das suas estruturas. Veremos os tipos de 

desenvolvimento que um indivíduo reproduz ao longo de sua trajetória, o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, e motor. 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO  

 

A palavra “cognição” remete às habilidades que garantem a capacidade do cérebro de 

processar informações e obter conhecimentos sobre o mundo. Sendo assim, ela engloba processos 

como pensamento, raciocínio, memória, linguagem, atenção, resolução de problemas, entre 

outros. Sabemos que os bebês não nascem sabendo fazer tudo isso. Por isso, com o tempo, essas 

habilidades precisam ser desenvolvidas. 

Você consegue se lembrar de algo que aconteceu antes dos seus três anos de idade? 

Quase nenhum de nós consegue, porque, até então, o cérebro ainda não é capaz de armazenar 

memórias. Com o tempo, a maturação desse órgão possibilita que a memória de longo prazo se 

estabeleça e, aos poucos, a cognição vai se desenvolvendo por completo. Por meio da 

aprendizagem contínua, a criança se desenvolve através dos estímulos do ambiente em que está 

inserida, aprendendo a resolver os problemas que encontra ao longo da vida. 

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO AFETIVO 

 

Relacionado às emoções, o desenvolvimento afetivo está presente desde os primeiros 

anos de vida da criança. Diversas abordagens da psicologia, incluindo a psicanálise, mostram 

como o amor e o carinho são importantes para que a criança cresça saudavelmente, logo nos 
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primeiros meses. Os sentimentos da criança em relação aos pais e aos adultos mais próximos são 

imprescindíveis para o desenvolvimento da inteligência emocional, evitando que ela cresça sem 

ter dificuldades afetivas. Quando citamos a palavra afetividade, pensamos logo em classificá-la 

como carinho, amor, ternura, alegria ou qualquer outro sentimento relacionado às emoções 

positivas. No entanto, o conceito de afetividade denota maior complexidade: 

 

As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida afetiva. 

Na linguagem comum costuma-se substituir emoção por afetividade, tratando os termos 

como sinônimos. Todavia, não são. A afetividade é um conceito mais abrangente no qual 

se inserem várias manifestações (GALVÃO, 2005, p. 61). 

 

A afetividade pode ser sentimentos ou emoções tanto positivas como negativas. Ambos 

os sentimentos e as emoções afetam qualquer indivíduo, seja ele adulto ou criança. A alegria, a 

tristeza, a raiva ou a ansiedade são também sentimentos afetivos que se manifestam através das 

nossas expressões faciais, corporais e também através dos comportamentos. O processo do 

desenvolvimento afetivo na criança é marcado pela fase na qual ela começa a construção da sua 

própria identidade e, partindo disso, passa a interagir com o seu meio e a controlar suas emoções. 

 

Segundo os estudos de Galvão sobre as teorias de Wallon, “Com base nas suas 

competências e necessidades, a criança tem sempre a escolha do campo sobre o qual 

aplicar suas condutas. O meio não é, portanto, uma entidade estática e homogênea, mas 

transforma-se juntamente com a criança” (GALVÂO, 2005, p. 39-40). 

 

Nesse mote, podemos ressaltar a contribuição da música para o desenvolvimento afetivo 

da criança, pois, através dela, a criança passa ter mais condições e oportunidades de interagir com 

outras crianças. Através de uma brincadeira ou de uma cantiga de roda, por exemplo, ela pode 

expressar o que está sentindo, se emocionar com determinadas cantigas destacando. Além disso, 

as possibilidades das trocas de ideias e experiências que surgem. Segundo Weigel (1988, p. 15), 

ao “participar de um grupo com a mesma finalidade, como um grupo musical, a cooperação se 

tornará mais constante e começará a se formar, em cada criança, a consciência do ‘nós’”. 

Partindo das diversas formas de entrelaçar a música com o desenvolvimento afetivo da criança, 

podemos notar as manifestações das emoções que começam aflorar em cada criança, fazendo 

com que ela se liberte se expresse, sinta-se realizada e capaz de interagir com o outro e com o 

meio em que se está inserida. 
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3.3 O DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

Outra fase do desenvolvimento da criança é o desenvolvimento motor que, assim como 

os demais desenvolvimentos, é contínuo, acompanha a criança durante toda a vida. Gallahue 

(2001, p. 25) afirma que são “alterações progressivas do comportamento motor, no decorrer do 

ciclo de vida, realizadas pela interação entre as exigências da tarefa, a biologia do indivíduo e as 

condições do ambiente”. 

O movimento e o ritmo são dois fatores indispensáveis quando falamos a respeito do 

desenvolvimento motor da criança. As crianças criam o ato de se mover ainda no ventre de suas 

mães e, com o passar do tempo, desenvolvem diferentes habilidades de movimento propriamente 

dito. A criança está o tempo todo em movimento, seja para pedir algo que deseja durante uma 

brincadeira ou até mesmo nas práticas esportivas. Conforme Weigel (1988, p. 14): “O 

movimento/ atividade é condição principal da vida da criança, pois sem movimento ela 

enfraqueceria física e mentalmente”.  

É de extrema importância salientar o papel do ritmo no desenvolvimento motor da 

criança, pois, assim como o movimento, o ritmo não acontece sozinho. Quando vemos crianças 

brincando, pulando, correndo, girando, batendo palmas, podemos observar o desenvolvimento 

motor de cada uma e como elas se movimentam. Alguns acompanham o ritmo dos movimentos 

mais rápidos e outros mais devagar. Segundo Bréscia (2011, p. 23): “Relaciona-se com o 

desenvolvimento motor da criança (por exemplo: cantar, acompanhar o ritmo com as mãos, os 

pés e movimentos de todo o corpo, tocar instrumentos)”. Em questões como essa, podemos 

incluir entre movimento e ritmo outro fenômeno chamado música. A música oferece uma 

combinação entre o movimento e o ritmo. A partir disso, a criança começa desenvolver ainda 

mais seus processos motores e suas expressões corporais. 

A combinação da música, do ritmo e do movimento faz com que a criança desenvolva 

várias habilidades. Se o ritmo de uma determinada música for acelerado, o movimento da criança 

será mais rápido. Mas, se o ritmo da música for lento, o movimento da criança será mais devagar. 

Snyders (2008, p. 82) afirma que a música: “nos agarra, sacode, invade, até impor-nos um 

determinado jeito de ser”. Assim, podemos ver os efeitos que as combinações com música 

causam no desenvolvimento motor da criança.  
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Os movimentos motores também significam as expressões das emoções, nos quais a 

criança começa a formar os equilíbrios mentais, ou seja, seu sistema nervoso. O contato das 

crianças com a música promove uma descarga emocional, em que elas expressam toda a tensão 

do corpo e também da mente. “E, no entanto, a capacidade de usar o próprio corpo para expressar 

uma emoção (como a dança), jogar um jogo (como num esporte) ou criar um novo produto (como 

o planejamento de uma invenção) é uma evidência dos aspectos cognitivos do uso do corpo” 

(GARDNER, 1995, p. 24). 

No convívio com as crianças, notamos que uma é mais ativa que a outra. Por isso, cada 

uma tem sua própria forma de expressar o que está sentindo ou pensando, através de danças, 

cantos ou qualquer outra forma que elas encontram. Segundo Weigel (1988, p. 15): “Sempre que 

a coordenação motora se desenvolve, a expressividade rítmica melhora. E a criança que tem boa 

expressividade rítmica terá favorecida a sua coordenação motora”. Assim, cada vez mais, a 

coordenação motora é desenvolvida, refletindo-se no decorrer da vida de cada criança, 

acompanhando o movimento e o ritmo a que estão expostos.  
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4 AS FASES DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Segundo Jean Piaget (2012), o desenvolvimento infantil é um processo pelo qual todas 

as crianças passam desde o nascimento até mais ou menos 12 anos de idade. Está relacionado ao 

desenvolvimento de habilidades específicas que garantem a autossuficiência da criança. Esse 

processo é caracterizado por marcos, nos quais certos comportamentos da criança são esperados a 

partir de certa idade.  

A criança não se desenvolve apenas em seus aspectos físicos e intelectuais. Ela está em 

constante desenvolvimento. Cada etapa do crescimento de uma criança, ou seja, a cada idade, ela 

apresenta um comportamento diferente, tanto o emocional, quanto o social e o intelectual. O 

desenvolvimento das crianças não se limita apenas às habilidades motoras, mas ocorre em várias 

esferas ao mesmo tempo. 

 

4.1 FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEGUNDO PIAGET 

 

Jean Piaget
1
 começou a se interessar pelo raciocínio das crianças enquanto trabalhava 

em uma escola para meninos. Ele ficou curioso com o raciocínio usado pelos meninos quando 

erravam as respostas das perguntas que os professores faziam. Ao observar diversas crianças 

durante o crescimento, inclusive seus próprios filhos, ele postulou quatro estágios (ou fases) do 

desenvolvimento cognitivo infantil. 

Os dois primeiros estágios (sensório-motor e pré-operatório) são bastante extensos, pois 

há uma grande quantidade de habilidades sendo aprendidas nessas fases. No entanto, os últimos 

dois estágios (operatório concreto e operatório formal) são extremamente importantes para a 

formação do pensamento na fase adulta e se desenvolvem de acordo com as habilidades 

adquiridas nos estágios anteriores. Vejamos, a seguir, cada um deles. 

Na fase sensório-motor (de 0 a 2 anos), a criança se concentra nas sensações e nos 

movimentos. Ela começa a entender o que as sensações significam e como os movimentos dela 

podem levar a alterações no mundo exterior. Por exemplo, nos primeiros meses de vida, o bebê 

                                                             
1
 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do 

século XX. Aos 23 anos, começou a trabalhar com o estudo do raciocínio da criança sob ótica da psicologia 

experimental. Em 1924, publicou seu primeiro livro, A linguagem e o Pensamento na Criança. Acompanhou a 

infância dos três filhos, uma das grandes fontes do trabalho de observação. 
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ainda não tem controle voluntário de suas ações motoras. Com o passar do tempo, adquire 

consciência de seus movimentos e é aí que começa a festa: ele percebe que, se esticar o bracinho, 

consegue puxar o móbile em cima do berço. A partir dessa fase, passa a testar as possibilidades 

de movimentação para ver onde pode chegar. 

O estágio pré-operatório (de 2 a 7 anos) se inicia com a capacidade do pensamento 

representativo, ou seja, a criança começa a gerar representações da realidade no próprio 

pensamento, o que possibilita a aprendizagem da fala (que se inicia bem mais cedo, mas se 

desenvolve mais rapidamente nesta etapa). Podemos exemplificar este estágio através das 

brincadeiras de “faz de conta”. É o pensamento representativo que permite o desenvolvimento do 

pensamento lógico posteriormente. Nessa fase, a criança pode se confundir com números e 

quantidades. Vale ressaltar que esse estágio também é marcado pelo egocentrismo, mas isso não 

significa falha de caráter, faz parte do desenvolvimento cognitivo típico de qualquer criança. Ao 

falar, ela fala sozinha e poucas vezes considera aquilo que foi dito para ela. Com isso, há também 

a necessidade de “dar vida” às coisas. Por exemplo, para as crianças nesse estágio, uma bola 

rolando faz isso porque tem vontade, não porque está em uma superfície íngreme ou porque uma 

força foi aplicada, tirando-a da inércia. A criança acredita que as coisas acontecem para si 

mesmas. Para crianças dessa idade, o sol se põe para que elas possam dormir, não porque o dia 

acaba naturalmente. 

O operatório concreto (de 8 a 12 anos) é marcado pelo início do pensamento lógico 

concreto. As crianças começam a manipular mentalmente as representações das coisas que 

internalizou durante os estágios passados. O aspecto central desse estágio é que essa manipulação 

só pode ocorrer com coisas concretas, dispostas no mundo real. Conceitos abstratos ainda não são 

compreensíveis. No estágio operatório concreto, há uma maior compreensão do que é moral. As 

regras da sociedade começam a fazer sentido e, em situações simples, a criança já é capaz de, por 

si só, julgar o que seria correto fazer. 

Por fim, o último estágio postulado por Piaget, o operatório formal (a partir de 12 

anos), tem seu início já na pré-adolescência, quando a criança é capaz de manipular 

representações abstratas, fazendo operações com conceitos que não possuem formas físicas, 

como certos conceitos matemáticos. Nesse estágio, as crianças começam a entender o mundo 

pelos olhos de outras pessoas: passam a compreender experiências que elas mesmas não 

vivenciaram em primeira pessoa. Na verdade, esse processo já começa durante o período 
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operatório concreto, mas, como o nome já diz, só serve para objetos concretos. Já nesse novo 

estágio, a criança passa a entender o ponto de vista dos outros a respeito de conceitos abstratos. 

Um exemplo de como ver com o olhar do outro nessa fase é quando vemos os pais contando algo 

que aconteceu durante a fase sensório-motor na vida da criança. Nessa fase do operatório formal, 

ela vai imagina as cenas, abstrai os acontecimentos, tornando, assim, criativa sua imaginação, 

podendo contar em detalhes o acontecimento. 



24 

 

5 A MÚSICA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

No Brasil, a música teve várias influências, como a dos negros que se dedicavam à 

música nos casarões, onde moravam para esquecer-se da dureza dos trabalhos escravos. Outra 

importante influência foi a dos índios que utilizavam a música em festas de casamento ou até em 

preparação para a caça e para a guerra. Já a influência europeia foi uma das mais intensas na 

educação, com destaque para os portugueses que contaram com a ajuda dos jesuítas, usando 

principalmente a música para a pacificação dos índios (COTRIM, 1975-77). 

 

Os índios aprenderam músicas religiosas, algumas danças europeias bem como tocar 

alguns instrumentos musicais. Em São Paulo, no colégio Piratininga, o padre José de 

Anchieta escreveu pequenas peças teatrais para os índios interpretarem. Nestas peças a 

música era presença indispensável. (COTRIM, 1975-77, p. 136). 

 

Os jesuítas conseguiram a pacificação dos índios, conquistando tanto as crianças como 

os adultos. Partindo dessas influências, foram se instalando no Brasil músicos europeus, trazendo 

com eles seus conhecimentos, o que contribuiu para a expansão musical em nosso país, 

produzindo as mais variáveis culturas musicais (COTRIM, 1975-77) 

Em meados do século XX, o maestro e compositor Heitor Villa Lobos implantou nas 

escolas brasileiras o Canto Orfeônico, com o objetivo de impor ideias e valores cívicos e morais, 

a pedido do então presidente da república Getúlio Vargas (BRÉSCIA, 2011). O projeto foi 

desenvolvido com a ajuda do educador Anísio Teixeira, na década de 1930, instituindo o canto 

orfeônico como uma disciplina obrigatória em todos os currículos escolares. No entanto, no ano 

de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) instituiu a Educação Musical, 

substituindo o canto orfeônico. 

 

[...] Contrapondo-se ao Canto Orfeônico, passa a existir no ensino de música outro 

enfoque, quando a música pode ser sentida, tocado, dançado, além de cantada. 

Utilizando jogos, instrumentos de percussão, rodas e brincadeiras buscava-se um 

desenvolvimento auditivo, rítmico, a expressão corporal e a socialização das crianças 

que são estimuladas a experimentar, improvisar e criar (BRASIL, 2001, p. 39). 

 

Alguns anos depois, a Lei 5.692/ 1971 excluiu a educação musical dos currículos, 

mantendo como atividade artística escolar apenas a dança, o desenho e as artes cênicas, porém, 

sem obter professores preparados e qualificados para assumir tais linguagens (BRESCIA, 2011). 



25 

 

A música deveria ser ministrada pelo professor de Educação Artística, que não estava 

qualificado.  

O autor supracitado retrata ainda que a Constituição de 1988, ao entrar em vigor, iniciou 

uma discussão para a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/ 

1996, que trouxe para a educação básica a obrigatoriedade do ensino da Arte. Introduziu-se o 

teatro, as artes visuais, a dança e também a música como linguagens importantes a serem 

destacadas nos currículos da educação. Nos anos iniciais da educação básica, a responsabilidade 

por tal ensino passa a ser do professor regente, não exigindo habilitação em Artes. A partir do 

sexto ano de escolarização, a responsabilidade era do professor de Educação Artística que 

também não precisava necessariamente ter formação em Música, apenas habilitação em Artes 

No decorrer do século XX e início do século XXI, o ensino de música foi sendo deixado 

de lado dentro das escolas, chegando ao ponto de ser excluído de vários projetos e também dos 

currículos da educação. A Lei nº11. 769, de 18 de agosto de 2008, alterou a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, determinando que o ensino de música 

seja obrigatório nas escolas de educação básica. A partir desta lei, todas as escolas teriam o prazo 

de três anos letivos para seguir devidamente as exigências impostas. Mas para que isso ocorresse 

as escolas precisariam se adaptar para que o conteúdo se incorporasse aos conteúdos curriculares 

(NEVES, 2012). 

A presente Lei significou uma grande conquista para educação brasileira, um avanço, 

principalmente, por ser um marcado pela diversidade cultural. A música oferece muitos 

benefícios ao desenvolvimento da criança e na aprendizagem, como comprovam diversos estudos 

citados no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

 

Pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o 

exercício da expressão musical, resultando em propostas que respeitam o modo de 

perceber, sentir e pensar, em cada fase, e contribuindo para que a construção do 

conhecimento dessa linguagem ocorra de modo significativo. (BRASIL, 1998, p. 48). 
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5.1 A INFLUÊNCIA DAS DIFERENTES CULTURAS MUSICAIS ESTIMULADAS NO 

ESPAÇO ESCOLAR  

 

A influência da música no desenvolvimento da criança é apontada através da seguinte 

afirmação dos Parâmetros Curriculares Nacionais/ 2001: “A diversidade permite ao aluno a 

construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, 

aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros” 

(BRASIL, 2001, p. 75).  

A música, além de beneficiar várias fases do desenvolvimento da criança, também 

resgata a cultura do país, da criança e até mesmo a cultura da própria música, que muitas vezes 

acaba sendo esquecida. É comum escolas utilizarem a música apenas nos dias de comemorações 

de datas festivas, como o dia das mães, dos pais ou mesmo na época da festa junina. Essa prática 

pode colaborar para o uso da música no processo de aprendizagem desconectado de suas 

múltiplas possibilidades de desenvolvimento. Nesses casos, a criança pode não compreender a 

importância da música e sua relação com os objetivos estabelecidos pelos professores em 

determinadas atividades. Na festa junina, por exemplo, as crianças podem começar a ensaiar uma 

determinada música até um mês antes da festa, contudo, não compreendem o significado ou 

relação da música proposta. Assim como a aprendizagem, podemos dizer que a música também 

se torna mecânica, pois: 

 

[...] continuamos apenas cantando canções que já vêm prontas, tocando instrumentos 

única e exclusivamente de acordo com as indicações prévias do professor, batendo o 

pulso, o ritmo etc., quase sempre excluindo a interação com a linguagem musical, que se 

dá pela exploração, pela pesquisa e criação, pela integração de subjetivo e objetivo, de 

sujeito e objeto, pela elaboração de hipóteses e comparação de possibilidades, pela 

ampliação de recursos, respeitando as experiências prévias, a maturidade, a cultura do 

aluno, seus interesses e sua motivação interna e externa (BRITO, 2003, p. 52). 

 

Dando continuidade ao exemplo da festa junina, podemos trabalhar com a proposta de 

apresentar primeiramente à criança a música caipira, sua origem, sua cultura, a vida de alguns 

compositores, com o objetivo de que elas passem a conhecer a cultura de outros grupos sociais, 

de outros gêneros musicais, tornando interessante o fato de se trabalhar e ensaiar para a festa 

junina. Portanto, a música contribui para o ambiente escolar, tornando-o mais alegre e receptivo, 

e também contribui para o desenvolvimento da criança dentro da escola. 
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O professor pode explorar essa metodologia em suas aulas, apresentar aos alunos 

músicas que se relacionam com o conteúdo que está sendo trabalhado. São estímulos e mediações 

que podem colaborar para o processo de aprendizagem, assimilação de conteúdos através de 

memórias agradáveis e afetivas no espaço escolar. A escola e o professor devem trazer para 

dentro da instituição e das salas de aula diversos gêneros musicais, diversos estilos, 

proporcionando momentos de reflexão nos quais possam analisar as músicas apresentadas, expor 

suas opiniões e se tornarem cada vez mais críticos.  

Cabe atentar que o repertório musical variado permite que sejam apresentadas às 

crianças músicas que não estão contidas apenas no universo infantil, que muitas vezes são 

padronizadas e não possibilitam que o conhecimento das crianças seja feito de uma forma mais 

elaborada. De acordo com o Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998, p. 65): “As canções infantis veiculadas pela mídia, produzidas pela indústria 

musical, pouco enriquecem o conhecimento das crianças”.  

O universo da música oferece um repertório muito vasto e rico em canções instrumentais 

e vocais, no qual a sensibilidade da audição da criança se desenvolva. A ideia é que a criança 

consiga perceber os sons dos diversos instrumentos, a entonação de determinadas vozes, como 

suave, aguda ou grave. Além disso, o professor não deve deixar de lado a ludicidade através da 

improvisação que as crianças podem fazer a partir de canções apreciadas por elas mesmas, dando 

valor para músicas de diversas regiões do país, explorando a cultura musical de cada uma delas. 

Segundo o documento RCNEI (BRASIL, 1998, p. 65): “As crianças podem perceber, sentir e 

ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que a música lhes 

sugere e comunica”. 

Entre tantas formas, a música trabalhada de forma correta dentro do âmbito escolar pode 

influenciar, e muito, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Em se tratando de 

cultura, é claro que não se pode deixar de fora a cultura que a própria criança traz para dentro da 

escola, seja de uma brincadeira, de uma canção ou até mesmo de uma dança. Para Weigel (1988, 

p. 20): “Ao ser incentivada a mostrar os brinquedos cantados, as cantigas de roda que já conhece, 

a criança se torna mais receptiva a outras propostas musicais”. Dessa forma, a descoberta começa 

ser feita de uma forma divertida, na qual cada criança assimila aquilo que já conhece com o que 

acaba de conhecer, aumentando seu repertório musical e cultural. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo mostrar a influência da música nas diversas fases do 

desenvolvimento da criança, a cognitiva, a motora e a afetiva. No decorrer da monografia, através 

de textos e pesquisas, constatamos as transformações que o ensino de música sofreu nas escolas, 

chegando ao ponto de ser excluído dos currículos escolares.  

No espaço da aprendizagem, ou seja, dentro das escolas, ainda vemos muitas vezes a 

música sendo trabalhada apenas nas datas comemorativas, tornando-a cada vez mais mecânica. 

Mostramos como a cultura infantil consegue transformar os momentos na escola em uma rica 

troca de experiência, no qual a música atua principalmente no desenvolvimento da criatividade, 

da memorização, da expressão, entre outros aspectos.  

É possível afirmar, através deste trabalho, que a música pode auxiliar no 

desenvolvimento da criança e, principalmente, no desenvolvimento da aprendizagem. É 

importante observar que o ensino de música não tem como objetivo formar músicos profissionais 

e menos ainda de transformar as escolas em “escolas de música”. A educação musical tem muito 

a oferecer na vida das crianças, perpassando por todo o processo de aprendizagem, através de 

práticas lúdicas, nas quais o ensino caminhe cada vez mais, estimulando a atenção e o interesse 

de cada criança. 

O trabalho apontou diversas contribuições do uso da música para a construção do 

conhecimento da criança. Seja dentro ou fora das escolas, a música sempre estará presente, 

trazendo seus benefícios para o meio social de cada um de nós. 
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