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RESUMO 

 

Sendo a música uma arte que nos acompanha desde o ventre, pois um bebê tem a 

capacidade de ouvir e captar todo som externo ao útero, consideramos esta indispensável 

em nossa vida e na vida de qualquer criança. A música está presente em tudo, até mesmo 

como um tipo de linguagem universal. Vários pesquisadores reconheceram que ela tem o 

poder de promover o equilíbrio do corpo e trazer uma sensação de felicidade. Levando a 

música para a sala de aula, somos capazes de identificar vários benefícios. Além de 

proporcionar alegria ao ambiente e propiciar que as crianças fiquem mais calmas, pode 

ser um excelente recurso pedagógico para transmitir conhecimento e garantir o 

aprendizado. Em nossas experiências em sala de aula com crianças de diversas idades, 

principalmente atuando na Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental, é 

possível notar que as crianças realmente aprendem mais com a música. Cantar com 

frequência, por exemplo, pode fazer gravar com mais facilidade determinado conteúdo, 

como as músicas que ensinam a contar, que ensinam o alfabeto ou a identificar as partes 

do corpo humano. Concluímos que todo professor, independentemente de sua intimidade 

com a música, seu gosto musical ou se considera ou não ter habilidade para cantar ou 

tocar algum instrumento, deve sim aderir à música no ambiente escolar. 
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