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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
INTRODUÇÃO 

 A  música é um fator constantemente presente em nossas vidas. Todos ouvem, apreciam, compartilham, mas 

poucos sabem de sua importância  e em que ela pode contribuir na formação humana. A música é algo que nos toca, 

gera sentimentos e exerce  importante papel   no processo de socialização dos seres humanos. Na Educação Infantil 

seu papel vem sendo estudado e já se sabe que gera  desenvolvimento e fortalecimento de vínculos afetivos. 

 Ao trabalhar com a música o professor possibilita não 

somente o domínio de seus elementos básicos como a 

melodia, o ritmo e a harmonia, mas contribuiu para um 

desenvolvimento integral da criança, pois já se tem 

comprovado que a musica   provoca um forte estímulo 

cerebral e facilita a expressão do pensamento,  além de 

diminuir  o estresse e reforçar o sistema imunológico. 

(SILVA, 2010). Em todas as idades, a música reforça o 

sentimento e convivência em grupo, proporcionando 

melhorias no relacionamento interpessoal. Através da 

música o educador tem uma forma privilegiada de 

alcançar seus objetivos, podendo explorar e desenvolver 

características do aluno. O indivíduo com a educação 

musical cresce emocionalmente, afetivamente e 

cognitivamente, desenvolve coordenação motora, 

acuidade visual e auditiva, bem como memória e 

atenção, e ainda criatividade e capacidade de 

comunicação. (SILVA, 2010). 

 O trabalho com a música deve considerar portanto, 

que ela é um meio de expressão e forma de 

conhecimento acessível às crianças, inclusive àquelas 

que apresentam necessidades especiais. A linguagem 

musical é um excelente meio para o desenvolvimento 

da expressão corporal, do equilíbrio e da interação 

social. Através da exploração da linguagem musical 

podemos comtemplar todas as formas de expressão, 

integrando diversas áreas do conhecimento, tornando-

as mais ricas, além de proporcionar às crianças 

experiências únicas. (SILVA, 2010).  
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Segundo Brito (2003, p.31), “ é difícil encontrar alguém 

que não se relacione com as música, escutando, 

cantando, dançando, tocando um instrumento, em 

diferentes momentos e por diversas razões”. Sendo 

assim, a música é um importante meio de aprendizado  

para a criança que ao ouvir se envolve em seu ritmo  

fazendo-a cantar e uma vez que aprende dificilmente 

esquece. Sua contribuição, também, se dá pela inserção 

de  novas palavras, enriquecendo  seu vocabulário e 

fazendo com que se expresse através dela. Desta forma, 

se aprende cantando, dançando  descobrindo o mundo 

ao seu redor por meio da música. 
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 A música está presente na vida das crianças desde o 

nascimento, ainda no útero, nas canções de ninar, nas 

primeiras palavras e por fim na escola, permitindo que 

a criança aprenda com mais entusiasmo e facilidade, 

proporcionando um desenvolvimento pedagógico, 

emocional e social de forma simples, inovadora e 

prazerosa. É assim que deve ser a educação de uma 

criança, com prazer, pois ela desenvolverá habilidades 

que proporcionarão uma memória adequada, 

facilidade de retenção de conteúdos e maior 

conhecimento da cultura musical da região, país e do 

mundo. 
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Fonte: site do Conservatório Musical Mogi das Cruzes. 


