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RESUMO: 

A música é uma ferramenta de extrema importância para a educação, que vem sendo 

utilizada desde a época da pré-história, porém muitas vezes é esquecida ou deixada de lado 

sendo vista como uma arte sem valor. Esse estudo de caráter bibliográfico objetivou 

observar qual a importância que a música traz para educação infantil, quais os benefícios 

que a mesma traz para o cotidiano infantil, e as metodologias que o professor pode utilizar 

para suas aulas. O estudo realizado se estruturou em dois capítulos que trazem: um breve 

histórico da música e como o professor pode trazer essa ferramenta dentro da sala de aula, 

deixando então algumas formas de utilizar a música não somente nas aulas de arte, mas 

também perceber a importância que a mesma traz para o desenvolvimento, criatividade e a 

parte motora das crianças. Foram apresentados diferentes conceitos e os mais diversificados 

tipos de música, pois nos dias atuais, as estruturas musicais se apresentam de uma forma 

diferente, porém é necessário que o professor saiba trabalhar e trazer a música de forma 

divertida e lúdica para dentro do ambiente escolar. 
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ABSTRACT: 

Music is an extremely important tool for education, which has been used since the days of 

prehistory, but is often forgotten or left out being seen as an art worthless. This 

bibliographical study aimed to observe how important that music brings to children's 

education, what benefits that it brings to the children everyday, and methodologies that 

teachers can use for their classes. The study was structured in two chapters that bring: a 

brief history of music and how the teacher can bring this tool into the classroom, thus 

leaving some ways to use music not only in art classes, but also realize the importance that 

it brings to the development, creativity and motor part of the children. Different concepts 

were presented and the most diverse types of music, because nowadays, musical structures 

are presented in a different way, but it is necessary that the teacher knows how to work and 

bring music in a fun and playful way into the school environment.    

Keywords: Music; childhood education; Importance. 

 


