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RESUMO 

A relação da música nas mais diversas temáticas culturais, a torna uma ferramenta social de               
extrema importância na construção de uma sociedade consciente da realidade em que se             
situa. Objetivando-se mostrar para a sociedade como a música tem grande importância e             
utilidade para com a educação ambiental, auxiliando de forma simples a conscientização            
dos seus membros, e seus papéis como indivíduos inseridos em um meio ambiente que              
necessita atenção. Através de pesquisa documental e bibliográfica, foi realizada a análise            
das letras das músicas, o momento em que foram criadas e o seu contexto social e                
ambiental. Diante de pesquisa bibliográfica sobre o assunto proposto, foi construída uma            
discussão sobre, afim de elucidar pontos de convergência entre as metodologias usadas na             
educação e os cenário da música existente. Durante o processo de aprendizagem social e              
educacional humana, a música se faz presente nos processos pedagógicos com grande            
eficácia. Desde a infância as crianças são levadas a ter contato com a aprendizagem              
através da musicalização, durante o seu desenvolvimento na sociedade estes processos se            
desprendem, a musicalidade se tornando uma forma de divertimento e lazer social. Alguns             
artistas de nossa sociedade preocupados com a realidade em que vivemos, usam suas             
habilidades musicais para transmitirem seus pontos de vista. Os temas relacionados a            
ciência e meio ambiente, são pouco utilizados usualmente, mas há aqueles que incorporam             
em seus trabalhos os temas abordados, desde artistas que abordam abertamente a temática             
ambiental e as mudanças climáticas (Midnight oil- Beds are burning), a artistas que realizam              
homenagens a cientistas como Carl Sagan (Nightwish-Carl Sagan) e Richard Dawkins           
(Nightwish- The greatest show on earth), musicalizando a evolução durante a vida. Até             
artistas que utilizam as temáticas ambientais e seus problemas atuais, para criar cenários             
futuros nada promissores para a sociedade humana e nosso planeta (Ayreon-The day that             
then world breaks down). Podendo assim concluirmos que a música pode ser usada como              
instrumento didático para a conscientização de membros da sociedade que são usuárias            
desta forma cultural. De forma que a música alcança cada vez mais territórios, em pouco               
espaço de tempo com auxílio da internet. Assim tendo a música como aliada no seu               
cotidiano, o educador pode abranger novas formas de abordagem para com o educando,             
podendo assim alcançar de forma não-usual novas áreas no seu processo pedagógico. 
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