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I - INTRODUÇÃO 

A música na escola, quando inserida no processo de ensino-aprendizagem, 

pode contribuir, e muito, no desenvolvimento do estimulo dos estudantes em 

etapas metodológicas antes consideradas tradicionais. Tal inserção pode se dá 

em diferentes formas: interpretação textual nas composições musicais 

promovendo, entre discentes, desbravar os significados de letras, conceitos e a 

formação de um novo vocabulário; além disso, podem extrapolar em atividades 

curriculares, individuais e/ou grupais, apresentações que permitam ludicidade 

em temas com abordagem culturais; festivais de dança e música em eventos 

escolares, dentre outras. Os formatos supracitados aguçam, sensibilizam, 

instigam a criatividade, além de integrar os estudantes ao ambiente escolar 

favorecendo os mais distintos programas de permanência e êxito da instituição 

de educação. 

A experiência musical, na escola, perpassa o estilo e o tipo de instrumento a ser 

aprendido, concentrando-se no estímulo do uso dos sentidos pelos estudantes, 

promovendo habilidades, como observação, localização, compreensão do 

mundo que os cerca.  

O presente projeto baseia-se em consolidar a arte musical entre docentes e 

discentes do IFBA campus Eunápolis, em todos os níveis e modalidades de 

educação, em criar multiplicadores na arte de tocar, cantar e dançar em 

momentos de culminância em eventos previstos em calendário acadêmico, tais 

como Balaio Cultural, Mostra e Festival de Dança, Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia e Novembro Negro, além de frequentes apresentações na concha 

acústica (nos intervalos), trazendo um ar mais leve e atrativo para a escola. A 

seguir apresentaremos como se dará a integração dos estudantes que já tem um 

determinado nível de habilidade (futuros monitores e primeira geração de 

multiplicadores) com aqueles que almejam aprender e iniciar sua caminhada 

musical. Apresentaremos ainda a justificativa do porquê este projeto necessita 

ser contemplado para o engajamento dos estudantes em distintos componentes 

curriculares tornando-os ambientes propícios a inovação e a horizontalidade do 

ensino. Toda dinâmica da inserção da música no IFBA campus Eunápolis se 

dará pela introdução à instrumentação musical, a ser iniciada por um instrumento 

de fácil aceitação e conhecimento popular: o violão.  



 

 II - JUSTIFICATIVA 

O estudante que se mantém por um período prolongado em um ambiente 

escolar, de modo integral, que lhe oferece condições de estudo e interação social 

busca, neste espaço, outras formas de vivências que fogem do método arcaico 

e tradicional de ensino a procura de uma “válvula de escape” dentro do processo 

ensino-aprendizagem empregado no contexto escolar. Contudo, este desejo é 

motivado por condições físicas e pedagógicas propícias, em sua maioria, ao 

desenvolvimento das atividades desempenhadas neste ambiente. Nesse 

sentido, a “música é uma linguagem que possibilita ao ser humano a criar, 

expressar-se, conhecer e até mesmo transformar a realidade” (TAVARES, 

2008). 

Este projeto utiliza como justificativas didáticas-pedagógicas (estratégias) 

garantir o desenvolvimento do estudante envolvido no espaço acadêmico, seja 

no campo social, cognitivo, intelectual e cultural.  Paralelamente, as festividades 

da comunidade escolar, com um grupo engajado de docentes e estudantes, vêm 

a contribuir para o desenvolvimento educacional, além de marcar a passagem 

dos últimos pela instituição de ensino com boas recordações de um espaço 

fomentador de crescimento pessoal, intelectual e de promoção a cidadania. 

Eis outras justificativas: 

• Intensificar e popularizar a instrumentação musical, ao se iniciar pelo 

violão, no ensino das componentes curriculares mais desafiadoras, tais 

como Matemática, Física, Química, entre outras, tendo em vista que 

grande parte dos estudantes são reprovados nessas disciplinas e, a 

música pode e deve contribuir com esse aprendizado de forma lúdica, 

desafiadora e interdisciplinar. Segundo (PENNA, 1990, p. 22) “existem 

diversas definições para música. Mas, de modo geral, ela é considerada 

ciência e arte, na medida em que as relações entre os elementos musicais 

são relações matemáticas e físicas; a arte manifesta-se pela escolha dos 

arranjos e combinações”. 

• Expandir, futuramente, a ação para comunidade externa (principalmente 

aquela com vulnerabilidade socioeconômica) a partir da capacitação dos 



 

estudantes do IFBA campus Eunápolis a iniciar pela introdução ao estudo 

de violão. 

• O projeto será inclusivo, inserindo estudantes com necessidades 

específicas, por isso o projeto contará com participação da Coordenação 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do 

IFBA-Eunápolis. 

IV - OBJETIVOS  

Objetivo geral: 

• Integrar os estudantes na vida escolar estimulando o bom convívio social, 

a harmonia, a autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo. 

Objetivos específicos: 

• Entender o valor da música para o desenvolvimento educacional; 

• Formar sujeitos construtores de conhecimento motivados e 

comprometidos na vida escolar; 

• Formar multiplicadores do conhecimento onde ensinar também é 

aprender; 

• Popularizar e difundir a instrumentalização musical, a se iniciar pelo 

estudo de violão, por meio de oficinas ofertadas para um maior número 

de estudantes dos cursos integrados, subsequentes e superior do IFBA 

campus Eunápolis; 

• Estimular a alegria, a descontração e o prazer no desenvolvimento das 

atividades relacionadas as diversas componentes curriculares do IFBA 

campus Eunápolis por meio da música; 

 

 

 

 

 

 



 

V –CRONOGRAMA 

Segue o cronograma do projeto Introdução à Instrumentalização Musical do 

IFBA campus Eunápolis: 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Início do projeto: 

Reunião com a equipe 

de trabalho e inscrição 

(formulário eletrônico) 

dos estudantes de todos 

os níveis do IFBA 

campus Eunápolis 

03/10/2022 Sala de Reuniões do 

IFBA campus Eunápolis 

Oficina de introdução ao 

violão 01 (vespertino) 

04/10 Sala (a definir) do Bloco 

05 

Oficina de introdução ao 

violão 02 (vespertino) 

11/10 Sala (a definir) do Bloco 

05 

Apresentação durante o 

intervalo do turno 

matutino e Oficina de 

introdução ao violão 03 

(vespertino) 

18/10 Concha Acústica e Sala 

(a definir) do Bloco 05 

Apresentação durante o 

intervalo do turno 

matutino e Oficina de 

introdução ao violão 04 

(vespertino) 

25/10 Concha Acústica e Sala 

(a definir) do Bloco 05 

Apresentação durante o 

intervalo do turno 

matutino e Oficina de 

introdução ao violão 05 

(vespertino) 

1/11 Concha Acústica e Sala 

(a definir) do Bloco 05 

Apresentação durante o 

intervalo do turno 

08/11 Concha Acústica e Sala 

(a definir) do Bloco 05 



 

matutino e Oficina de 

introdução ao violão 06 

(vespertino) 

Apresentação durante o 

intervalo do turno 

matutino e Oficina de 

introdução ao violão 07 

(vespertino) 

15/11 Concha Acústica e Sala 

(a definir) do Bloco 05 

Apresentação Final com 

todos envolvidos 

durante o intervalo do 

turno matutino 

22/11 Concha Acústica 

Culminância 20/11 A definir 

Entrega do Relatório 

Final 

05/12/2022 Processo SEI 

(23291.001570/2022-

16) 

 

VI – FORMAS DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO PROJETO 

O projeto será acompanhado e avaliado por uma equipe de docentes das mais 

distintas áreas do conhecimento (Física, Matemática, História, entre outras). Os 

docentes envolvidos já dispunham de experiências exitosas com a 

música/instrumentos musicais (violão, baixo e teclado) e executará, juntamente, 

com os bolsistas e monitores do projeto, atividades (oficinas e exposições) 

destinadas à comunidade acadêmica. Serão realizadas avaliações quanto a 

assiduidade dos bolsistas e inscritos no projeto, além da execução de cada etapa 

descrita no cronograma supracitado. 
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PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 

1990. 

TAVARES, Pierre. O poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 


