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PROPOSTA
Tema de Redação: A relevância da música na educação
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A
relevância da música na educação”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I
Lei 11.769 determina a obrigatoriedade da música na escola.
O presidente Lula sancionou no dia 18 de agosto de 2008, a Lei Nº 11.769, que estabelece a obrigatoriedade
do ensino de música nas escolas de educação básica. A aprovação da Lei foi sem dúvida uma grande conquista para a
área de educação musical no País.
Fonte: http://abemeducacaomusical.com.br/artsg2.asp?id=20
TEXTO II
O objetivo não é formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos.
Nas escolas, a música não deve ser necessariamente uma disciplina exclusiva. Ela pode integrar o ensino de arte. Ela
é apenas uma das linguagens da disciplina chamada artes, que pode englobar ainda artes plásticas e cênicas. A ideia
é trabalhar com uma equipe multidisciplinar e, nela, ter entre os profissionais, o professor de música.
Cada escola tem autonomia para decidir como incluir esse conteúdo de acordo com seu projeto políticopedagógico. Apesar de ser uma boa iniciativa, o trabalho com equipes multidisciplinares para o ensino de música não
tem acontecido de forma satisfatória nas instituições de ensino.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, só estão autorizados a lecionar na educação básica os
professores com formação em nível superior, ou seja, profissionais que tenham cursado a licenciatura em
Universidades e Institutos Superiores de Educação na área em que irão atuar. No entanto, há uma enorme carência
de profissionais com formação superior em Música capacitados para lecionar.
http://old.operamundi.com.br/dialogosdosul/ensino-de-musica-e-obrigatorio-nas-escolas-brasileiras/15022017/
TEXTO III
Música e sociedade sempre estiveram intimamente conectados. A música reflete e cria condições sociais,
incluindo os fatores que facilitam ou impedem uma mudança social.
Fonte: http://www.administradores.com.br/artigos/entretenimento/o-poderoso-papel-da-musica-na-sociedade/105744/

TEXTO IV
Um dos principais aspectos que a música representa no processo de ensino-aprendizagem é o estímulo ao uso
dos sentidos pelo aluno. Qualquer experiência musical, independentemente do estilo e dos instrumentos utilizados,
promove maior habilidade de observação, localização, compreensão, descrição e representação em quem toca e quem
houve.
No que se refere à criação musical, o uso de diversos instrumentos em sala de aula pode evidenciar
habilidades desconhecidas, aumentar a interação com objetos e o “saber-fazer”, entre outras capacidades tão
importantes nessa fase de desenvolvimento pedagógico.
Para o aluno, essas habilidades serão aplicadas não apenas no desenvolvimento das próprias aptidões
musicais no futuro, como também no aprendizado de outras disciplinas. O estudante com ouvido treinado para a
observação de letras e poderá ser também um bom leitor e intérprete de textos.
Muitos estudos relacionam o desenvolvimento de habilidades na música ao raciocínio matemático. Isso ocorre
porque a sistemática das cifras e partituras utilizadas na composição são verdadeiras equações matemáticas:
repetições, padrões, tríades, escalas, dicotomias, coerências e adequação de tom.Para o aprendizado da matemática,
são vários os benefícios desse tipo de aprendizado musical. A familiaridade com estruturas pré-definidas de estilo e
construção lógica de sentido contribuem para o aprendizado também de fórmulas, truísmos e outros raciocínios
lógicos.
Fonte: http://novosalunos.com.br/musica-na-escola-entenda-a-importancia-no-processo-de-ensino-aprendizagem/
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