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A educação deve ser vista como um processo em transformação permanente, fazendo 

com que os educadores busquem sempre mais alternativas para seu aprimoramento. Em 

qualquer meio haverá as diferenças individuais dos alunos, nesse sentido o uso da 

música associada a pratica pedagógica do professor contribuirá para o desenvolvimento 

da inteligência edo pensamento crítico da criança. A música estimula a emoção, o 

raciocínio, o sentimento, e a inteligência da criança. Torna-se fonte transformadora do 

ato de aprender, pois proporciona um momento prazerosopara o aluno e pedagógico 

para professor.Assim sendo, esse estudo terá como objetivo principal: verificar como a 

linguagem musical tem sido utilizada na prática educativa dos docentes da Educação 

Infantil em uma turma de crianças de 4 a 5 anos. Terá como objetivos específicos:  

Conhecer as contribuiçõesdas práticas educativas por meio da linguagem musical para o 

desenvolvimento infantil; Identificar as orientações didáticas na Base Nacional comum 

curricular para o trabalho com a música na Educação Infantil; verificar a utilização da 

linguagem musical na prática educativa dos docentes da educação infantil. A presente 

pesquisa, caracteriza-se com abordagem qualitativa do tipo descritiva. Quanto ao 

delineamento, será uma pesquisa de campo que será realizada em uma escola da 

Educação Infantil do município de Cabaceiras do Paraguaçu – BA. Como instrumento 

de pesquisa serão utilizados questionário e observação. Espera-se a partir dos 

resultadosobtidos perceber como a linguagem musical tem sido tratada na prática 

pedagógica dos docentes da Educação Infantil e discutir as principais contribuições 

como ferramenta para aprendizagem das crianças.  
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