
Música é amor.  

Sabiam que a música está em tudo? Sabiam que a música é a única linguagem universal 

que temos? E se é universal, sabiam que a música é o melhor meio de educar em todas 

as idades e todas as circunstâncias? Pois bem, hoje é um dia realmente especial pois 

celebramos o dia da Música. 

Se pararmos para escutar os sons que estão à nossa volta, percebemos que a música é 

parte integrante das nossas vidas. Ela consegue, através da exaltação das nossas 

emoções e sensações, da nossa cultura e do nosso ser, transformar-se numa linguagem 

de comunicação Universal. 

Desta forma, a música é capaz de mudar o estado de humor das pessoas e reconduzir o 

nosso espírito aos sentimentos mais sublimes, utilizando uma linguagem única que 

conseguimos compreender sem esforço algum, com a simplicidade e a beleza de que 

precisamos para falarmos de nós para nós próprios. 

Assim, a música é mais que ritmo, melodia e harmonia; é mais que o silêncio e que os 

sons estruturados. A música é a própria vida. 

Com o apoio da UNESCO, o dia 1º de outubro de 1975 foi instituído como Dia Mundial 

da Música pelo Internacional Music Council, com o objetivo de levar a música a todos os 

setores da sociedade, divulgar a diversidade músico-cultural e promover os valores da 

paz, amizade, evolução das culturas e a troca de experiências. 

Por isso, neste ano histórico para a Educação em Portugal, em que a lei mudou e para 

bem (que bom, em boa hora!), transformando o nosso país num verdadeiro exemplo de 

inclusão escolar para o mundo inteiro, reconhecer-se-á que o sucesso escolar não 

depende só dos professores. Também depende dos profissionais da saúde, depende dos 

técnicos, dos motoristas, dos profissionais dos serviços gerais, depende da família. Ou 

seja, o sucesso escolar, a educação, precisa de dinâmicas e processos colaborativos que 

incluam toda a comunidade educativa, situação que envolve todos, inclusive você, caro 

leitor. 

Portanto, a educação também depende de você. E já que a Educação depende de todos, 

neste dia da música, que melhor forma teríamos de relembrar esta necessidade social? 



A música é linguagem universal. A música é amor e liberdade. 

Assim, caro leitor, deixamos para sua reflexão e pensamento o que Bono Vox diz: “…A 

música pode mudar o mundo porque a música pode mudar as pessoas…”, o que se 

complementa totalmente com o nosso querido Paulo Freire – “...A educação não 

transforma o mundo. A educação muda as pessoas e são estas pessoas as que 

transformam o mundo…” Portanto, como tudo está em tudo e a música é amor, vivamos 

a música na educação! 

 

 

 

https://www.facebook.com/MusicoDavysMoreno/ 
 

https://www.youtube.com/user/davysespindola 
 

http://lattes.cnpq.br/4738245720644491  
 

https://orcid.org/0000-0002-3805-6929  

https://www.facebook.com/MusicoDavysMoreno/
https://www.facebook.com/MusicoDavysMoreno/
https://www.youtube.com/user/davysespindola
http://lattes.cnpq.br/4738245720644491
https://orcid.org/0000-0002-3805-6929

