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ENSINANDO E APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA 
 
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA31; SAMUEL SANTIAGO DE SENA32 

 
O presente projeto de pesquisa visa compreender a importância da música no 
contexto educacional como um instrumento facilitador da aprendizagem, capaz de 
promover uma constante interação entre o sujeito e o objeto de estudo, de forma 
criativa e divertida, através de atividades lúdicas e interdisciplinares. O campo de 
observação e análise delimita-se a duas escolas públicas municipais, a Edivaldo 
Machado Boaventura e a Joaquim Medeiros, localizadas na cidade de Cruz das 
Almas - Ba, cuja clientela é formada por alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino 
fundamental. A partir do referencial teórico evidenciam-se, de um lado, professores 
que utilizam a música apenas como uma atividade recreativa e, de outro, professores 
que a utilizam como forma de memorizar o conteúdo e como atividade lúdica. 
Havendo, portanto, a necessidade de realizar um estudo mais sistemático sobre o 
campo musical e sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas, contribuindo para a 
melhoria do ensino-aprendizagem. A revisão bibliográfica será elaborada com base 
no levantamento de bibliografias já realizado durante a construção do Projeto, em 
seguida, durante a pesquisa de campo será utilizado o instrumento da entrevista com 
os educadores e educandos para saber o que pensam sobre esta possibilidade de 
aprender através de músicas; além da aplicação de um projeto de intervenção sobre 
o tema que, também, será utilizado como instrumento de observação e construção de 
dados para análise e fundamentação da pesquisa. Esta, parte do interesse em 
evidenciar a necessidade de novas práticas pedagógicas capazes de estimular e 
despertar no aluno o prazer no ato de aprender, uma vez que, explorando o contexto 
musical será possível realizar um trabalho integrador, criativo e inovador, porque a 
música é adaptável a diversas metodologias de ensino e atividades pedagógicas. 
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