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RESUMO:  

Este texto tem como objetivo refletir sobre a importância da música no desenvolvimento das 

crianças. Esta reflexão foi possível a partir de nossas observações participantes e intervenções 

pedagógicas na CEEHA - Centro Educacional Especial Helena Antipof - APAE-Goiânia – 

Complexo I. Durante todos os momentos das aulas observadas a música se fez presente pela 

professora e também em atividades coletivas na escola. Na hora da brincadeira, na pintura, no 

lanche, a professora regente sempre cantava uma música para complementar o momento 

vivido, e os alunos sempre se mostraram muito participativos e alegres cantando. A escola 

tem também um espaço especial para os momentos musicais durante o recreio, onde os alunos 

se reúnem em roda, juntamente com os professores, para cantarem e dançarem músicas 

conhecidas por eles. Para Gonçalves, Siqueira e Sanches (2009) a música possui papel 

fundamental na formação da criança, pois possibilita que ela entre em contato com o mundo 

letrado e lúdico, dando oportunidade de construir sua autonomia, criatividade, aquisição de 

novos conhecimentos e criticidade. Durante nossas intervenções optamos por trabalhar com 

músicas em todos os momentos, com o objetivo de possibilitar que as crianças se sentissem 

mais a vontade, além de estimular a criatividade e imaginação nas atividades artísticas. A 

atividade coletiva, realizada por nós, teve como eixo central a dramatização da música 

“Aquarela”, de Toquinho e Vinicius, durante a apresentação foi possível perceber que esta 

música, juntamente com nossa interpretação, trouxe momentos de reflexão e emoção nas 

crianças e mães presentes. A música também possibilita a interação da criança com o meio, 

pois, ela traz em si emoções, sentimentos, lembranças e histórias que muitas vezes se 

identificam com as de quem as ouvem. De acordo com Gonçalves et all (2009) a música 

também contribui para a formação do indivíduo como todo, pois é por meio dela que a criança 

entrará em contato com o mundo letrado e lúdico. A música na educação infantil assume um 

papel fundamental tendo em vista que consegue, de diferentes maneiras, estimular as crianças, 

tanto nos aspectos físicos e auditivos, quanto na imaginação, criatividade, expressão de suas 

emoções e sentimentos. A música é partícipe no desenvolvimento da aptidão criativa e lúdica, 

que é parte integrante da infância, tornando a criança mais sensível e fazendo com que ela 

perceba o mundo de forma diferenciada. Nessa perspectiva a música pode ser um excelente 

instrumento no desenvolvimento da criança no aspecto cognitivo e cultural, promovendo 

interações com o meio e contribuindo para as transformações e desenvolvimento das crianças. 
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