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RESUMO

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte, a música é uma das quatro linguagens eleitas para a formação 
pedagógica básica da criança, constituindo-se elemento de relevante contribuição aos processos cognitivos e do desenvolvimento motor. A 
música é linguagem universal, presente na vida cotidiana do homem, desde o alvorecer da humanidade. Considerando a indissociabilidade da 
música na vida, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil consideram que essa linguagem, para além das aulas de Artes, 
deve integrar o currículo nas atividades pedagógicas cotidianas. É consenso entre teóricos do desenvolvimento infantil que a música favorece a 
aquisição de habilidades verbais, físicas, sociais, e emocionais na criança. Dessa maneira, a música quando utilizada como ferramenta pedagógica, 
de forma organizada e integrada aos elementos que fazem parte do currículo da Educação Infantil, contribui com o desenvolvimento global e 
harmônico da criança. Com base nessa ideia, a presente pesquisa teve como objetivo analisar e descrever a utilização da música como ferramenta 
pedagógica para as crianças do nível IV da Educação Infantil. A metodologia englobou o estudo bibliográfico e a pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa, em um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Natal. Para tanto, por meio da entrevista semiestruturada 
procurou verificar como os docentes faziam uso da música em sua práxis. O embasamento teórico tomou os autores Brito (2003), Jeandot (1997), 
Gainza (1988), Weigel (1988), Bréscia (2003), como referência, buscando uma compreensão mais ampla e clara sobre o objeto de estudo. A 
pesquisa apresenta-se como uma reflexão acerca do papel da música no ambiente educacional e suas contribuições para a formação e 
desenvolvimento das crianças, visto que por meio da música as crianças aprendem de forma prazerosa e estimulante, desenvolvendo-se em 
todos os seus aspectos de modo integral, por se tratar de um elemento natural na vida humana. O resultado da investigação apontou que os 
docentes utilizam diariamente atividades nas quais a música se faz recurso pedagógico, desde o estabelecimento da rotina, bem como nas 
propostas de ensino das linguagens previstas. As professoras entrevistadas apontaram que é notório o avanço da aprendizagem, uma vez que o 
tempo de assimilação das informações é mais curto e a mensagem se torna mais duradoura para as crianças, tornando a aprendizagem mais 
efetiva.
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