
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Contextos e Práticas: A música como área de conhecimento. 

Habilidades:  

(GO-EF06AR13-A) Entender a música como área de conhecimento, reconhecendo suas 

especificidades. 

 

A MÚSICA COMO ÁREA DE CONHECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As concepções a respeito da natureza e do valor essencial da música moldam-se paralelamente à visão de 

mundo e de homem.  A música constitui uma forma simbólica extremamente refinada, complexa, articulada 

e significativa; é parte intrínseca do tecido das civilizações, sendo uma importante fonte de significados tanto 

em nível psicológico individual quanto coletivo. É uma modalidade genuína de conhecimento, com suas 

características, seus processos, procedimentos e produtos próprios, tanto quanto a matemática, as ciências 

naturais ou a linguagem. Ela tem o poder de nos envolver e de nos mover profundamente, pois contém 

propriedades dinâmicas semelhantes a propriedades da nossa humana experiência. Eventos musicais como 

crescendo e decrescendo, acelerando e ritardando, tensão e resolução, movimento e repouso, hesitação e 

determinação, preparação e completude, excitação e monotonia, expectativa e mudança súbita, dentre 

outros, são vivenciados a todo momento na nossa experiência cotidiana.  

  Portanto, música não é simplesmente uma alternativa para "dar vazão" às emoções, ou, como 

frequentemente ouvimos, para "relaxar". Ela pode mobilizar e elaborar nossa vida intelectual e afetiva como 

nenhuma outra forma de conhecimento.  

  A educação musical deve ser universal - tanto quanto as ciências e a matemática - porque é parte essencial 

da formação humana. A música nos oferece uma variedade infindável de objetos simbólicos que podem ser 

altamente reveladores e transformadores: ela enriquece o espírito, expande nosso universo interior e refina 

a percepção crítica do ambiente que nos rodeia.  

 

(Texto extraído e adaptado:  http://ceciliacavalierifranca.com.br/wp-

content/themes/cecilia/downloads/textos/artigos/018_quem_precisa_de_educacao_musical.pdf) 
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ATIVIDADE I 

 
Faça a leitura e responda as questões: 

 

1. Segundo o texto, o que a constitui Música? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. A autora afirma que Música é uma “modalidade genuína de conhecimento”; justifique essa 

afirmação. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais são os “eventos musicais” que vivenciamos a todo o momento no nosso cotidiano? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Porque a Educação Musical deve ser universal tanto quanto a Ciência e a Matemática? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

5. Em sua opinião, por que é importante a educação musical na escola? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE II 

Acesse o link abaixo e assista atentamente com os “ouvidos bem abertos”.  

 

Mozart, Concerto No.3 in D major Elisey Mysin/cadence Elisey Mysin/ Young pianist and composer  

https://www.youtube.com/watch?v=KZUzC4eti1I 

 

Busque perceber alguns “eventos musicais”: crescendo e decrescendo, acelerando e ritardando, tensão e 

resolução, movimento e repouso, hesitação e determinação, excitação e monotonia, expectativa e mudança 

súbita, dentre outros. 
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