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FINANCIAMENTO PIBID/CAPES 

RESUMO: Como instrumento artístico, a música é um dos recursos que almejam o trabalho 

interdisciplinar de forma a promover no educando o gosto e o interesse pelas atividades, além 

do qual o desenvolvimento da sensibilidade e da prática musical. Temos como objetivo central 

mostrar que a partir da música, podemos favorecer a integração das crianças em prol do 

desenvolvimento da sociabilidade e criatividade humana no que tange a percepção auditiva e a 

memória musical a partir das experiências inovadoras desenvolvidas no PIBID, na escola 

estadual João Godeiro, escola parceira. Como método de análise temos as atividades 

desenvolvidas no âmbito do programa, tais como as aulas ministradas durante as semanas e as 

comemorações em que a cultura escolar está inserida. Como suporte bibliográfico subsidiamos a 

pesquisa em autores como HOWARD (1984); JEANDOT (1993); SNYDERS (1997); 

TAVARES (2008); e demais que tratam da temática da prática musical nas escolas. A música 

tem sido uma metodologia de ensino que permite o alcance de uma melhor aprendizagem pelos 

alunos, ao qual tem provocado a melhor participação nas atividades e ainda o desenvolvimento 

de capacidades musicais. Com a atual obrigatoriedade legal da educação musical nas escolas, 

urge nas escolas o desafio de compreender o fenômeno musical como recurso de melhorias nas 

práticas de ensino. 
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