
  

Anais da FUCAMP, v.2, n.2, 2017 
 
 

1° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2017 

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Andressa Fernanda Ferreira Soares1 

Me. Neusa Rosa Naves2 

RESUMO  

Introdução: Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de investigar a importância da música 

na Educação Infantil. Visto que a música é uma metodologia utilizada para o desenvolvimento 

das percepções auditivas, visuais e corporais, pois quando realizamos atividades musicais com 

as crianças, elas estão exercitando e ampliando seu repertório musical, desenvolvendo seu 

conhecimento e suas habilidades. Objetivo: O Objetivo foi mostrar o quanto à música auxilia 

no ensino/aprendizagem principalmente de crianças pequenas levando-nos a refletir sobre a 

influência positiva na vida delas, propondo então projetos que envolvam atividades com 

músicas. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa por meio da pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Construímos dois projetos 

interdisciplinares. O primeiro projeto “Músicas para aprender o pré nome”, teve como objetivo 

dar condições para que os alunos aprendam seu próprio nome por meio de músicas. O segundo 

projeto “Alegria ao cantar e brincar”, objetivou sensibilizar a criança pelo gosto da música 

explorando os elementos musicais interagindo uns com os outros ampliando seu conhecimento 

do mundo. Conclusão: A ludicidade faz parte do uso de letras de músicas, pois quando 

passamos uma música do cotidiano das crianças levamos ao mundo da aprendizagem musical, 

fazendo com que elas ao mesmo tempo estimulem suas capacidades essenciais de produção, 

percepção e composição. Com isto, a criança passa a realizar a aprendizagem com gosto e 

prazer, estimulando seu desenvolvimento psicológico e comportamental. A aprendemos a 

gostar de música cantando e ouvindo e deixando-a interagir no inconsciente. Cabe ao professor, 
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ao escolher a música como metodologia pedagógica, escolher uma música que esteja de acordo 

com a realidade e a vivência da criança para que ela possa sentir o prazer de aprender e despertar 

seu gosto pela música no processo de ensino/aprendizagem, promovendo um melhor 

entrosamento entre professor e o aluno.  
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