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O que é a música?O que é a música?  



dimensões cognitivas relacionadas à

atividade musical:

 

 

estudo deliberado:estudo deliberado:

. O
 ciclo da prática deliberada (Rousm

aniere et al.,
2017) 

auto regulação:auto regulação:

memorizaçãomemorização

AnsiedadeAnsiedade

Galvão, AfonsoCognição, emoção e expertise musical.
Psicologia: Teoria e Pesquisa [online]. 2006, v. 22, n. 2
[Acessado 19 Outubro 2021] , pp. 169-174. Disponível

em: <https://doi.org/10.1590/S0102-
37722006000200006>. Epub 13 Nov 2006. ISSN 1806-

3446. https://doi.org/10.1590/S0102-
37722006000200006



• alça fonológica
• esboço visuespacial
• executivo central
• retentor episódico

• Instrumento Awma.

 • Crianças veteranas,
iniciantes e não praticantes

na aprendizagem de

instrumentos.

Houve melhora na memória das

informações que recebemos e

agora conseguimos organizar

melhor nossos pensamentos!!

Ribeiro, Fabiana Silva e Santos, Flávia Heloísa DosTreino musical e capacidade da memória operacional em crianças iniciantes, veteranas e sem conhecimentos musicais. Psicologia: Reflexão e Crítica [online]. 2012, v. 25, n. 3 [Acessado 27 Setembro 2021] , pp. 559-567. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-
79722012000300016> Epub 18 Out 2012 ISSN 1678-7153 https://doi org/10 1590/S0102-79722012000300016
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Psicologia: Reflexão e Crítica [online]. 2012, v. 25, n. 3 [Acessado 27 Setembro 2021] , pp. 559-567. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722012000300016>. Epub
18 Out 2012. ISSN 1678-7153. https://doi.org/10.1590/S0102-79722012000300016.



tem como objetivo despertar ou promover o gosto pela música. 

favorece o desenvolvimento da sensibilidade,
criatividade, senso rítmico, da imaginação,
concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao
próximo, da socialização, afetividade e entre outros...

 melhora na competência acadêmica 
melhora na leitura, na escrita e na aritmética.
Quanto maior o tempo tocando instrumentos musicais, melhor o
desenvolvimento escolar.

    Crianças expostas à educação musical apresentaram:

Said, Paula Martins e Abramides, Dagma Venturini MarquesEfeito da educação musical na promoção do desempenho escolar em crianças. CoDAS [online]. 2020, v. 32, n. 1 [Acessado 19 Outubro 2021] , e20180144. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/2317-1782/20192018144>. Epub 10 Fev 2020. ISSN 2317-1782. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20192018144.



Os artigos falam sobre o quão vantajoso pode ser o treinamento musical
na fase da infância. 
Todos apontam para uma melhora na memória operacional e suas
limitações.
Houve uma melhora na linguagem e na criatividade das crianças
observadas que possuíam aproximação com instrumentos musicais.

 

Relacionando os artigos entre si:



A aprendizagem da Atenção na
Cognição Inventiva -  Virgínia Kastrup

Relação dos artigos com o Texto de Virgínia Kastrup.

Percebemos com esse trabalho que a educação
instrumental pode favorecer muito a vida da
criança durante seu processo de
desenvolvimento e amadurecimento. Escolas
deveriam cada vez mais adquirir esse método
de estudo, porque além de trazer uma carga de
criatividade e formas de expressão, ainda dá a
possibilidade de melhora no desempenho
escolar e cognitivo do ser. 

considerações finais: 
A lógica temporal do aprendizado.
Cognição inventiva.
A relação da atenção com música.

Abecedário Virgínia Kastrup:
Cartografias da Invenção (2019)

Atenção.
Invenção.



Filmes que abordam a temática musical na infância:Filmes que abordam a temática musical na infância:  
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Filme/Imagem: A perfeição, Shepard.R. Block.B, Reiss.S, Shepard.R. EUA. Miramax, Capstone Film Group. 2019.
Filme/Imagem: Soul, Docter.P. Murray, D. EUA. Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. 2020.
Filme/Imagem Miss Americana, Wilson, L. Neville, M. Rogers, C. O'Malley, C. EUA. Tremolo Productions. 2020.
Imagens: Canva. 
Vídeo: Abecedário Virgínia Kastrup: Cartografias da Invenção (2019)
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