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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta as reflexões sobre as dificuldades encontradas pelos 

alunos em compreender e produzir textos, e também, professores insatisfeitos com 

essa problemática. Desta forma, o objetivo dessa pesquisa é buscar meios de alcançar 

alguns métodos que contribuam para diminuir o problema, apresentando assim, a 

música como um recurso didático indispensável para o processo de ensino 

aprendizagem de Língua Portuguesa. Para dar suporte a estas abordagens utiliza-se a, 

entrou como pesquisa bibliográfica baseada nos estudos teóricos de Ferreira (2002), Gil 

(2008), Fonseca (2002), Libâneo (2008), Loureno (2007), Marcuschi (2002), Martins 

(1984), Edufe (2014), dentre outros. O objetivo dessa pesquisa é discutir sobre a 

influência e o uso da música como recurso pedagógico para o ensino da leitura, 

interpretação e produção textual. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Gênero Música; Interpretação; Produção textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

  

El presente trabajo presenta las reflexiones sobre las dificultades encontradas en 

los estudiantes para comprender y producir textos y también profesores insatisfechos 

con este problema. De esta manera, el objetivo de esta investigación es buscar formas 

para lograr algunos métodos con los que ven disminuir el problema, demostrando así la 

música como un recurso didáctico esencial a la enseñanza proceso de aprendizaje del 

idioma portugués. A los titulares de los enfoques, entró como investigación bibliográfica 

se basó en estudios teóricos de Ferreira (2002), Gil (2008), Francis (2002), Libâneo 

(2008), Laurence (2007), Marcuschi (2002), Martins (1984), Edufe (2014), entre otros. 

Música de género textual se utilizó para la preparación de este estudio para demostrar 

su colaboración hacia el aprendizaje a través de metodologías bien planificadas por los 

profesores de lengua portuguesa en la que se ve la necesidad de perfeccionar sus 

prácticas de enseñanza. 

  

Palabras clave: Música de género; Interpretación; Producción de texto.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A música vem desde os primórdios contribuindo para a harmonizar os 

ambientes, as pessoas fisicamente e espiritualmente, influenciando o ser humano a 

ter pensamentos e atitudes no seu desenvolvimento físico e mental.  

A presença da música em sala de aula é muito importante para o educando, 

pois ela contribui no desenvolvimento e enriquecimento cognitivo do aluno, 

automaticamente motiva-o no ensino aprendizagem, e encontra-se também 

presente em muitas situações adversas do ser humano. 

A música como recurso didático na produção textual é de grande relevância, 

pois além de ser uma ferramenta de motivação, através de seus conceitos e 

conteúdos pode-se trabalhar com os mesmos no desenvolvimento da leitura e 

escrita. Para isso, é necessário que o professor leve para sala de aula a música 

como um recurso diferenciado, buscando constantemente métodos na qual venha 

despertar no aluno o interesse em aprender, facilitando assim a sua compreensão. 

 

A principal vantagem que temos ao utilizar a música para nos auxiliar no 

ensino de determinada disciplina é a abertura, poderíamos dizer assim, de 

um segundo caminho comunicativo que não o verbal – mais comumente 

utilizado. (FERREIRA, 2010)  

 

A música utilizada na sala de aula como estratégia motivadoras, seja ela no  

livro didático ou através de outros recursos buscados pelo professor de forma 

pragmática, favorece ao aluno conceitos amplos e definidos sobre várias atitudes 

tomadas no cotidiano, pois a mesmo está relacionada com a realidade 

contemporânea.  

Por meio deste trabalho, venho apresentar a importância da música como 

ferramenta didática para facilitar à leitura produção textual e sua competência 

comunicativa, linguísticas e textuais.  

O objetivo é de analisar qual a melhor forma de se utilizar a música como um 

meio de motivar o educando criando uma atmosfera mais prazerosa e descontraída 

facilitando sua compreensão com o texto, e também utilizar a música para inserir o 

educando na prática da leitura e na prática da produção textual, de maneira a 

despertar a sua criticidade. 
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Analisar como o educador considera essa uma prática importante de ser 

inserida no seu contexto de ensino aprendizagem e/ou se o mesmo já utiliza esse 

método, ou ainda se como mediador, não consegue se apropriar do contexto. 

A intenção é mostrar que a música possui várias facetas que estimulam as 

emoções, ela não objetiva somente a melodia, para serem ouvidas, mas desperta 

sentimentos, prazer, laser enfim de alguma forma satisfazer os sentimentos ou o 

ego, mas também para mostrar que ela pode auxiliar em várias formas de 

aprendizado. Segundo Swarwick (2014), confirma essa ideia quando afirma que:  

 

“A música não é simplesmente uma sensação prazerosa que dá origem a 

uma reação de “reflexo” físico. Envolve processos cognitivos e pode ser 

mais ou menos compreendidas pelos que responde a ela”. (Kelth Swarwick, 

2014, p18) 

 

O tema a música como recurso didático para a produção textual, foi opção 

tomada por ser um tema bastante pertinente na prática docente, e mesmo tendo sua 

relevância, algumas escolas não a utilizam como ferramenta com alto êxito no que 

se diz quesito motivação, e ainda é um recurso de fácil acesso e de interesse de 

todos, embora alguns docentes encontram dificuldades para fazer uso desse recurso  

ou é por falta de materiais pedagógicos, ou por despreparo de professores ou pelo 

fato do desinteresse dos educandos ser maior. E também por perceber que a 

dificuldade de produzir textos é grande para a maioria dos alunos, principalmente 

quando o texto a ser produzido não é ou não está sendo compreendidos pelos 

mesmos, e a música sendo trabalhada com metodologias diferenciadas por parte do 

professor, cativa à atenção e compreensão dos alunos facilitando o entendimento a 

participação do mesmo. 

Com o intuito de analisar o procedimento e desenvolvimento do aprendizado, 

foi escolhidos professores do ensino fundamental de língua Portuguesa, mais 

especificadamente três professoras (03) da Escola M. N. S. situada na comunidade 

Nona Agrovila de Terra Nova do Norte- MT, como base, para a coleta de dados.  

Serão apresentados neste trabalho os procedimentos metodológicos utilizados para 

a realização do mesmo, na qual está dividido em quatros subtítulos, sendo eles:  

No primeiro, está relacionando o quanto a música pode influenciar para um 

ensino- aprendizagem e aperfeiçoamento da prática da leitura.  
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O segundo relata sobre a produção textual através da música, como ela pode 

ajudar na escrita e facilitar a compreensão do aluno.  

No terceiro, analisa a música como gênero textual que venha contribui para 

um bom aperfeiçoamento. 

 No quarto e último, o envolvimento e aperfeiçoamento do educador, como 

contribuinte e facilitador do ensino, para com a utilização da música em sala de aula. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde sempre a música faz parte da vida do ser humano e vem 

desempenhando, ao longo da história, um importante papel seja no aspecto 

religioso, político, moral ou social. De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional 

(1997): “[...] a música sempre esteve associada a cultura de cada época”. (PCNs, 

1997, p. 75). 

A música é uma arte que faz vibrar o corpo humano, sua influência modifica 

as mentes das pessoas, e contribui para o desenvolvimento psicológico e emocional. 

FERREIRA (2010), afirma que: 

 

A memória é de grande importância nessa percepção com movimento de 

expressão externa do que está sendo percebido. Nunca devemos esquecer 

que a música é, além de arte de combinar sons, uma maneira de exprimir-

se e interagir com o outro e assim devemos compreendê-la. (FERREIRA, 

2010, p. 17). 

 

CURRIE e FELIPE ( 2014 ) também confirma a ideia que, 

 

  A música é, sem dúvida, umas das antigas formas de artes, a qual utiliza a 

voz humana e o corpo como instrumento naturais e meios de auto 

expressão. É uma arte que vem ao mundo junto conosco. Ante de 

nascermos, convivermos durante nove meses com as batidas do coração 

de nossas mães. Vivemos com os ritmos do nosso próprio batimento 

cardíaco e da nossa respiração e, também, com os ritmos mais sutis da 

atividade metabólica e das ondas celebrais. Todos somos inerentemente 

musicais e podemos desenvolver essa capacidade em nos mesmos e nos 

outros.( Campbell et al. p. 132, apud Currie, Felipe, EDUFES 2014, em 

Músicas e ensino de Línguas, p. 36). 

 

Sabe- se que a música em si, expressa o pensamento dos compositores, leva 

uma identidade social com traços históricos, e muitas delas nos faz repensar, e 

entender muitas vezes as transformações ocorridas na nossa sociedade no nosso 

dia a dia.  

A música também é um manancial de dimensões, englobado em atitudes 

diversificadas, transmitidas através de sua linguagem sonora.  

 

As conexões entre linguagem e música se manifestam na produção e 

percepção de signos sonoros (acústicos) representados por signos 

simbólicos visuais escritos (texto e partituras), utilizando- se dos aparelhos 
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fonador, auditivo e visual para execução e percepção em ambos os casos. 

(Edufe, 2014, p. 80). 

 

A música como processo educativo, tem varias finalidades diversas no 

ensino- aprendizagem, com isso, ver- se a necessidade do conhecimento 

aprimorado dos professores no contexto aplicado para os alunos em sala de 

aula, para que o mesmo de maneira cativante possa interagir com o 

educando de maneira sutil e lúdica. Para que o aluno venha entender o que o 

professor espera dele. Para LIBÂNEO (2008): 
 

Para atingir satisfatoriamente uma boa interação no aspecto cognoscitivo, é 

preciso levar em conta: o manejo dos recursos da linguagem [...]; conhecer 

bem o nível de conhecimentos dos alunos; [...] explicar aos alunos o que se 

espera deles em relação à matéria. (LIBÂNEO, 2008, p. 250). 

 

Existe entre a música e a linguagem uma grande importância cognitiva, que 

facilita a produção textual do aluno, pois percebe- se que a escrita é 

consequência da escuta e da fala (lembrando aqui que, a música não é o 

único meio de aprendizagem, mas sim, um facilitador para o mesmo por já ser 

de convivência de todos ). Para Currie e Felipe ( 2014 ), 

Os professores devem pensar em atividades que proporcione o 

desenvolvimento emocional ou afetivo dos alunos. Para eles, dessa forma 

passa- se a trabalhar com alunos interessados e motivados, já que não se 

sabe do que os alunos gostam, como gostam de aprender, etc. (Edufes ed. 

2014)  

Uma das inteligências propostas por Garndner (1999) destacada aqui é da 

inteligência linguística, que se manifesta através da criatividade com palavras sendo 

ela oral ou escrita e inteligência musical, na qual ressalta a capacidade de pensar 

em termos musicais, na qual, oferece os meios de ouvir de maneira ativa e refletir. 

Uma produção textual através da música pode auxiliar muito no processo da 

criação, nos surgimentos das ideias dos alunos. O Parâmetro Curricular Nacional 

(PCN), afirmam que: “Ao organizar o ensino, é fundamental que o professor tenha 

instrumentos para descrever a competência discursiva de seus alunos, no que diz 

respeito à escuta, leitura e produção textual”. (BRASIL, 1998, p. 48).     

Para os professores alcançarem seus objetivos em sala de aula, é necessário 

que os mesmos possam sempre está buscando formação continuada, 

aperfeiçoamento-metodológico, para que possam oferecer um aprendizado 

prazeroso e que seja de acordo com a realidade dos alunos, despertando no 
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educando o desejo de aprender de criar e se envolver. Com tudo, esse é uns dos 

principais desafios dos educadores que é entender o perfil intelectual de cada 

educando, para depois formar suas ideias para desenvolver suas aulas. De acordo 

com os PCNs,  

Os alunos podem construir seus textos de diferentes maneiras, apropriando- 

se das estruturas composicionais. [...] é por meio da escrita do outro que, 

cada aluno durante sua produção textual, vai desenvolver seu estilo, suas 

preferências, tornando suas as palavras do outro. ( Brasil, 1998, p.77 ). 

 

Também é contextualizado no PCN que além da produção a música traz a 

apreciação e a reflexão. 

Produção – centrada na experimentação e na imitação, tendo como 

produtos musicais a interpretação, a improvisação e a composição;  

Apreciação – recepção tanto dos sons e silêncios quanto das estruturas e 

organizações musicais, buscando desenvolver por meio do prazer da 

escuta, a capacidade de observação, análise e conhecimento;  

Reflexão – sobre questões referentes à organização, criação, produtos e 

produtores musicais (BRASIL, 1998, p.48).  

 

A produção textual no contexto musical pode fazer com que os alunos 

(quando envolvidos) venham descobrir sua potencialidade metabólica mesmo  

sabendo que nem todos aprendem ou entenda da mesma forma. Conforme 

Garndner (1994), 

Há muitas vantagens em adotar o referencial das inteligências múltiplas 

como umas bases teóricas do trabalho na escola. Talvez a primeira delas 

seja partir do princípio de que nem todas as pessoas têm os mesmos 

interesses e habilidades, nem todas aprendem da mesma maneira. 

Essa perspectiva nos permite olhar para os alunos de modo mais amplo e 

descobrir que eles podem ser inteligentes não apenas em línguas e 

matemática, mas também no modo de movimentar seu corpo seguindo uma 

música, no modo de produzir uma escultura, ou na maneira de se relacionar 

com os outros. (GARNDNER. Ed. 1994 p. 19) 

 

A música favorece tanto a expressão oral quanto a escrita, e através desse 

procedimento, a aprendizagem se torna favorável ao aluno nos trabalhos em classe 

e em individual como também em grupos no espaço escolar. Segundo Garndner 

(1994), 
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 É nesse espaço da sala de aula que acontece os grandes encontros, a 

troca de experiências, as discursões e interações entre os alunos. Também 

é nesse espaço que o professor observa seus alunos, identifica suas 

conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.  

O espaço da classe deve ser marcado por um ambiente cooperativo e 

estimulante, de modo a favorecer os desenvolvimentos e as manifestações 

das diferentes inteligências e ao mesmo tempo promover a interação entre 

os distintos significados apreendidos pelos alunos, ou criados por eles, a 

partir das propostas que realizarem e dos desafios que vencerem. 

 

Compreendendo a existência de todo processo para um desempenho 

evolutivo na aprendizagem do educando, cabe a cada educador fazer seu plano de 

aula, visando procedimentos capazes de envolver o aluno de todos os ângulos. 

Principalmente quando o professor tem opções de materiais disponíveis para utilizar 

em sala de aula, assim como a tecnologia que a cada dia se integram no ensino 

aprendizagem. 

A prática do estudo utilizando a  música desenvolve o intelecto do ser humano 

e suas capacidades cognitivas sendo ele um estudante ou não, o mesmo também 

ajuda na construção de conhecimentos tanto social quanto cultural que podem 

organizar a sua realidade e também contribui na ajuda de desenvolver nos alunos, 

suas habilidades de leitura e escrita. 

 

 

2.1 A MÚSICA NO PROCESSO DA LEITURA  

 

A leitura é um ato dinâmico entre o imaginário e o real, onde ajuda a 

despertar no jovem leitor a imaginação, a sensibilidade e a criticidade do seu lado 

humano. 

A leitura possui ritmos e melodias a ponto de ser comparada a uma arte 

musical admirada pelos seus autores. Alves (2002) relata que: 

 

[...]. As palavras são as notas. Se aquele que lê é um artista, se ele domina 

a técnica, se ele surfa sobre as palavras, es ele está possuído pelo texto – a 

beleza acontece. E o texto se apossa do corpo de quem ouve. Mas se 

aquele que lê não domina a técnica, se ele luta com as palavras, e se não 

desliza sobre elas – a leitura não produz prazer: queremos que ela termine 

logo. Assim, quem ensina a ler, isto é, aquele que lê para que seus alunos 

tenham prazer no texto, tem de ser um artista. Só deveria ler aquele que 
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está possuído pelo texto que lê. Pois isso eu acho que deveria ser 

estabelecida em nossas escolas a prática de “concertos de leitura ( ALVES 

2002, p. 43-44). 

 

 Paulo Freire (2005) enfatiza também que, 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante [...] Ler é 

procurar ou buscar criar a compreensão do lido [...] ler é engajar-se numa 

experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da 

comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda 

quanto sejamos nela capazes de associar, 

jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência escolar aos 

que resultam do mundo da cotidianidade. (FREIRE, 1995, p. 29-3010 apud 

RANGEL, 2005, p. 29). 

 

Todos veem a escola como parte de um processo de formação de leitores, 

pois a mesma é responsável direta pelo ensino da leitura, cabe aos educadores 

refletir sua postura diante da prática. Sabendo que leitura não é somente um texto 

escrito, mas também oral. No Parâmetro Curricular Nacionais (1997) deixam 

explícito que, 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 

possibilidades de produzir textos eficazes tem sua origem na prática da 

leitura, espaço de construção da intextualidade e fonte de referências 

modelizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece matéria-prima para a 

escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a construção de modelos: 

como escrever. (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

O ato da leitura é a percepção para melhorar a fala e o processo de 

aprendizado, mas isso deve ser buscado conhecimento e que seja estimulado pelos 

professores não só de língua portuguesa mais por todas as disciplinas. Já que a 

intenção é forma leitores críticos. 

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

(FREIRE, 2002, P. 39) 

 

Sabe-se que a leitura e a escrita é uma das principais dificuldades encontrada 

em todas as escolas, e tem sido um desafio para os professores superar essas 

diferenças em sala de aula. Percília, Brasil Escola (2011), afirma que: 
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A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através 

dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimentos, 

dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem que não tem 

paciência de lê um livro, no entanto isso acontece por falta de hábito, pois 

se a leitura fosse um hábito rotineiro as pessoas saberiam apreciar uma boa 

obra literária, por exemplo. 

 

O autor Martins (1984), enfatiza que:  

Imaginem um texto lido às pressas para realizar uma prova. Tudo nele 

aborrece ou preocupa por ter-se que dar conta de seu conteúdo, 

provavelmente devendo-se ainda encontrar-lhe qualidades, na verdade 

pouco ou nada é elaborado. A leitura pode até se tornar insuportável, um 

verdadeiro exercício de angustia. Esse texto, mesmo se passando muito 

tempo sem vê-lo ou sem referências a seu respeito, está marcado. 

Dificilmente voltamos a ele de espírito aberto, sem preconceito (MARTINS, 

1984, p. 51). 

 

 

Na música o professor pode encontrar formas diversificadas para uma boa 

leitura ou interação com a mesma, pois cantando o aluno se expressa com mais 

facilidade e pode desenvolver a habilidade de ler e produzir através do estímulo 

causado pela música.  

   

A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a 

capacidade de se expressar através de uma linguagem não-verbal e os 

sentimentos e emoções, sensibilidade, o intelecto, o corpo e a 

personalidade [...] a música se presta para favorecer uma série de árias do 

educando. Essas árias incluem a “sensibilidade”, a “motricidade”, o 

“raciocínio” além da “transmissão e do resgate de uma série de elementos 

da cultura”. (DEL BEM, 2002, p. 52- 53) 

  

A leitura deve ser um ato de progressão de ideias que venha fluir em um ato 

espontâneo, para não se tornar cansativo ou enfadonha ocorrendo o risco de ser 

abandonada pelo aluno. Segundo Kleiman (2001): 

 

Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não 

consegue segue extrair o sentido. Essa é uma boa caracterização da tarefa 

de ler em sala de aula, pois, para uma grande maioria dos alunos, ela é 

difícil demais, justamente porque não faz sentido. (KLEIMAN, 2001, p. 16) 

 

O professor como mediador deve também se apropriar da leitura, pois se ele 

for um pragmático nato, facilitará o alcance de seus objetivos na sala de aula. Por 
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outro lado, poderá ser frustrado em alguns momentos de sua atuação com seus 

alunos ou com suas atividades aplicadas em sala de aula. FERREIRA (2001) sugere 

que: “[...] com a música, é possível despertar nos alunos sensibilidades mais 

aguçadas na observação de questões próprias à disciplina alvo [...]” (FERREIRA, 

2001, p. 13). 

No entanto, dependendo de como ele conduzir a aula, a mesma pode fazer com que 

o educando possa ser transformado em um leitor como afasta-lo do processo.  

 

Com certeza, você já sabe que, mesmo com todo o avanço de tecnologias, 

a leitura é a melhor forma para a aquisição do conhecimento. Por intermédio 

da leitura, podemos ampliar e aprofundar conhecimento sobre determinado 

campo cultural ou científico, aumentar o vocabulário pessoal e, por 

consequência, comunicar as ideias, de forma mais eficiente. 

(ROVER, 2006, p.30) 

 

Cabe ao educador desenvolver no aluno a capacidade de aprender a 

aprender. Tão importantes quanto formar bons leitores, será o desafio dos 

mediadores em sensibilizá-los para a grandeza da leitura inter-relacionada com a 

realidade. Candido (2002) afirma que: 

 

A leitura possui uma grande força humanizadora e atua na formação do 

homem, uma vez que após várias leituras, o leitor desenvolve uma visão 

mais detalhista dos fatos e passa a sentir certo estranhamento diante do 

cotidiano, adquirindo condição de compreender as transformações do 

mundo moderno e as que ocorrem em seu interior. (CANDIDO, 2002, p. 18) 

 

O aluno fazendo um bom uso da leitura na música pode com facilidade 

alcançar habilidades de produzir textos, interagindo com as palavras e a melodia 

que traz a tona o seu raciocínio envolvidos em dimensões diversas de seu cognitivo, 

e também, fazer debates dos conteúdos em relação ao cotidiano, contribuindo no 

processo do conhecimento crítico.  

Antônio Candido (2002, p. 31) diz que “o crítico é feito pelo esforço de 

compreender, para interpretar e explicar”. Vê então a necessidades de criar 

possibilidades para a reflexão.  

Leitura e música torna-se um contexto perfeito para interagir com satisfação 

em sala de aula com os educandos. 
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2.2 A PRODUÇÃO TEXTUAL ATRAVÉS DE MÚSICA  

 

A música como forma de linguagem, favorece o rendimento das habilidades 

de interpretação, leitura e produção de texto, podendo fazer da música um texto 

cantado.   

A produção textual não é simplesmente um texto escrito, existe também o 

texto falado como um produto do pensamento e o texto visual, uma concepção de 

linguagem que relaciona sujeito e sentido.  

Produzir textos sem conseguir interagir com o mesmo torna-se um processo 

frustrante e cansativo, contando que seu rendimento de aprendizagem se tornará 

bem reduzido. Lembrando sempre que a escrita faz parte das mais diversas 

atividades do nosso cotidiano. 

O educador deve se apropriar dos ritmos variados da música para pode 

conduzir sua aula, pois se sabe que os gostos não são iguais, principalmente 

quando se retrata de uma sociedade atualizada.  

 

 “utilização da música como recurso didático foi uma constante (...) 

considerávamos inovadora a análise de letras de música, e satisfatória a 

utilização do método ‘ouvir e interpretar”. (SOARES, 2008, p. 209) 

 

 Assim como a leitura, a produção textual também é para muitos educandos 

umas das principais dificuldades encontradas entre eles. A produção e a 

interpretação podem ser facilitadas quando o educador encontra meios lexicais 

apropriados ou de fácil entendimento pragmático para o aluno. 

 A música, com seus fatores de textualidade, age na função dos sentidos em 

que é produzido e interpretado, na qual pode variar a melodia e a letra exposta. 

Sabemos que a música tem a intenção de produzir algo em alguém, e também de 

atingir um público alvo. Afirma GAINZA (1988) que: 

 

Em todo processo educativo confunde- se dois aspectos necessários e 

complementares: por um lado à noção de desenvolvimento e crescimento (o 

conceito atual da educação está intimamente ligado à ideia de 

desenvolvimento); por outro lado, a noção de alegria, de prazer, num 

sentimento amplo. [...] Educar-se na música é crescer plenamente e com 

alegria. Desenvolver sem dar alegria não é suficiente. Dá alegria sem 

desenvolver, tampouco é educar. (GAINZA, 1988, p. 85) 



22 
 

 A textualidade na música escrita ou falada é composta por outros textos 

dentro do mesmo, ou seja, pode se fazer vários textos de um só. 

 A música na produção textual pode ter um prazer desafiador para o aluno, 

trazendo à tona sua capacidade de criar possibilidades e de se expressar de modo 

relacional e construtivo. 

 

[...] a leitura incide sobre ‘o que se tem a dizer’ porque, lendo a palavra do 

outro, posso descobrir nela outras formas de pensar que, contrapostas às 

minhas, poderão me levar à construção de novas formas, e assim 

sucessivamente. (GERALDI,1997, p.171) 

 

 Esse contexto faz com que o professor tenha uma postura mais interativa e 

também dinâmica com seus educandos, fazendo com que seus objetivos de ensino, 

quanto a dos alunos de aprender, sejam alcançados. Para LIBÂNEO (2008), 

 

O ensino somente é bem sucedido quando os objetivos do professor 

coincidem com os objetivos de estudo do aluno e é praticado tendo em vista 

o desenvolvimento das suas forças intelectuais. 

Ensinar e aprender, pois, são duas facetas do mesmo processo, e que se 

realizam em torno das matérias de ensino, sob direção do professor. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 55) 

 

 A música além de ser provida de sentidos conta ainda com todas as 

características de um texto, dessa forma sua utilização pode ser variada em cada 

aplicação que o professor achar melhor.  

 Quando o educador é conhecedor e entende do assunto (no caso a música), 

ele consegue fazer com que o aluno consiga escrever sem se preocupar com 

quantidade de linhas, faz o aluno investi na leitura, na interpretação e na escrita, 

exercitando sua competência linguística, tornando-se participativo e se 

familiarizando rápido com o estilo da música. 

A produção textual não é apreciada pela grande maioria dos educandos 

algumas vezes por falta de incentivo do educador, principalmente quando o aluno 

não consegue se familiarizar com o que se pede, mas sabe-se que ela ajuda a trazer 

a tona o conhecimento linguístico e habilidades no aprendizado.  

 

Hoje, em plena fase da denominada cultura eletrônica, como o telefone, a 

gravação, o rádio, a TV e particularmente o computador pessoal e a 
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internet, presenciamos uma explosão de novos gêneros e novas formas de 

comunicação, tanto na oralidade como na escrita. (MARCUSCHI, 2002, p. 

19). 

 

A música através dos sentimentos produz nos alunos concepções coletivas, 

facilitando a produção de sua escrita colaborando para um melhor aprendizado. 

Já de acordo com Kleinke,(2003) afirma que: 

 

Para que os conhecimentos escolares contribuam para a formação do 

cidadão e sejam incorporados como ferramentas, como recursos aos quais 

os alunos recorram para resolver com êxito diversos tipos de situações, não 

apenas em um determinado momento pontual de uma aula, a aprendizagem 

deve desenvolver-se processualmente através da negociação de 

significados. (KLEINKE, 2003, p.11) 

 

Na produção de texto é o momento em que o aluno vai expor suas ideias 

através das palavras. Para muitos, texto são apenas linhas escritas, quando na 

verdade o texto é constituido de sentidos e ideias que se conectam entre sí, e que 

varia conforme a consepção de linguagem do sujeito. Para Meurer (2002, p.28), 

Descrever e explicar gêneros textuais em suas relações sociais e 

identidades poderá servir para evidenciar que através do discurso os 

indivíduos produzem, reproduzem, ou desafiam as estruturas e as práticas 

sociais onde se inserem. 

Produzir textos é algo que o ser humano faz todos os dias, pois durante o seu 

cotidiano o que as pessoas mais fazem é produzir textos de suas vidas, seja ela qual 

for, todo dia uma produção diferente, tornando em melodias as páginas de sua vida, 

cada dia uma nova página. Por esses motivos que se deve buscar formar leitores e 

não ledores.  

 

 

2.3 MÚSICA COMO GÊNERO TEXTUAL 

O gênero textual música na língua portuguesa é de grande valia, pois além de 

todos os benefícios já vistos até aqui, proporciona o pensamentos críticos tornando 

o educando mais sensílvel as questões e problemáticas do cotidiano.  Como definiu 

Marcuschi (2002, p. 19), quando diz que “[...] os gêneros textuais são fenômenos 
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históricos profundamente vinculados à vida cultural e social [...] contribuem para 

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia”. 

A música é um gênero textual com características específico, que possibilita 

uma leitura crítica e interpretativa.  

Na gramática da língua portuguesa, o gênero pode se referir aos diferentes 

tipos e classificações de substantivos. Como o gênero musica se referir aos vários 

estilos musicais. 

O gênero música não é simplismente o estilo de música que ouvimos, mas ao 

fato em que a música como genero textual, está atrelada à linguagem musical, e 

como pode ser bem explorado por possuir recursos bastantes eficates, mesmo que 

sua  intenção seja acompanhar a melodia. Mello ( 2015) efatisa que: 

Além das letras de canções possuírem inúmeros elementos propícios à 

formação de leitores e produtores de texto mais competentes, podendo ser 

uma efetiva ponte para esse fim - e muitos educadores vêm se dando conta 

desse potencial - podem também ser utilizadas na educação para se 

trabalhar aspectos fonológicos, lexicais, morfológicos, morfossintáticos, 

sintáticos, semânticos e estilísticos da língua, incluindo argumentação, 

concatenação de idéias, coesão e fenômenos como assonância, aliteração, 

personificação, paralelismo, polissemia, homonímia, antonímia semântica e 

lexical, anáfora, eco, antítese, substantivação, oximoro, ironia, 

homeoteleuto, modulações de timbre, deslocamentos fonossintáticos, 

paranomásia, hipérbole, eufemismo, pleonasmo e outros. 

Tudo isso, num ambiente textual que valoriza a beleza, que dialoga com o 

tempo presente, tanto no aspecto semântico como no linguístico, e que faz 

parte, como nenhum outro gênero textual, do cotidiano do aluno. Um tipo de 

texto que esse aluno muitas vezes conhece de cor, mais que qualquer 

outro. E, em muitos casos, o único tipo de texto que lhe é afetivo, ao menos 

num primeiro momento. ( MELLO, 2015) 

 Quando se trata do gênero música, Tatit (2007) caractriza como: 

A música é o processo semiótico que melhor traduz o esforço de 

recomposição fórica dispendido em toda atividade enunciativa. [...], a 

música propõe a questão básica do sentido sem a qual não se 

compreenderia a própria existência da enunciação (TATIT, 2007, p. 275). 

 O autor ainda efatisa sobre o assunto que “Quem ouve uma canção, ouve 

alguem dizendo alguma coisa de uma certa maneira” (TATIT, 1987, p. 06). De 

acordo com o autor: 



25 
 

 

As cordas vocais têm a função precípua de oferecer a matéria sonora para 

a fala do dia-a-dia. Se esta matéria surge em forma de canto não deixa, por 

isso, de transparecer a cumplicidade do cantor com seu texto, do mesmo 

modo que qualquer falante com suas frases. E quem estabelece este elo 

cúmplice é a melodia no canto e a entonação na fala (TATIT, 1987, p. 06). 

A música é sem dúvidas cheias de sentidos conotativos, com variações de 

linguagem, que ajudam a atribuir a música na leitura, na interpretação e na produção 

de textos, facilitando o entendimento lexical. 

 

 Na visão de Bakhtin (2003), é muito importante no que se refere à língua, pois 

é vista como a palavra entoada, em harmonia, com ritmo, melodia, que constitui um 

conjunto de signos capaz de ser reinventado a cada vez que for ouvido, ainda que 

pela mesma pessoa. O autor ainda comenta que: 

 

A palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios; os 

conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior mesmo do 

sistema: comunidade semiótica e classe social não se recobrem. A 

comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 

implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação 

ou resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para 

reforçar seu poder, etc. ( BAKHTIN, 2003, p.15) 

 

Já que a música tem uma grande presença na vida cotidiana das pessoas, 

mesmo de formas diferenciadas, pode também ser usada em todas as disciplinas 

dependendo do seu contexto lexical. Ferreira (2002) complementa essa ideia 

dizendo: 

 
Nas diversas religiões, pelas diversas regiões da Terra e ao longo dos 

milênios de existência do homem, a prática de associar qualquer disciplina à 

música sempre foi bastante utilizada e demonstrou muitas potencialidades 

como auxiliar no aprendizado, porém grande parte dos sistemas 

educacionais das sociedades modernas, entre os quais incluo a maioria dos 

sistemas educacionais vigentes no Brasil, tem esquecido sua aplicação na 

prática de ensino e, ainda que haja manutenção ou o resgate heroico de tal 

prática por parte de alguns poucos professores isolados, muitos o fazem de 

maneira inadequada, isto é, apreciam e sabem valorizar a música como ela 

merece, mas muitas vezes enfrenta a falta de conhecimento mais detalhado 

a respeito dessa arte (FERREIRA, 2002 p.10).  

 

 Como já virmos, através do gênero música o educando se torna mais crítico 

desperta sua criatividade, sua capacidade de leitura, participação mexendo também 

no seu lado emocional do aluno.  
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2.4 CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA PARA A PRÁTICA DOCENTE 

A música utilizada em sala de aula pode estabelecer comparações, para 

entender determinado conteúdo, também fazer refletir no seu valor e contribuindo 

com sua autoestima. 

Não há a necessidade de fazer da música uma disciplina obrigatória, mas ela 

pode contribuir através do educador que é um facilitador do ensino aprendizagem, 

proporcionando experiências diversas em sala de aula, contribuindo com a formação 

do mesmo para viver em uma sociedade político e sócio cultural. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o aluno deve: 

 

1- Compreender a cidadania como participação social e política, assim 

como exercícios de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 

dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo repito; 

2-   Posiciona- se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas; 

( BRASIL, 1998 p. 7 ) 

 

LIBÂNEO (2008) também contribui afirmando que: 

 

O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o 

seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é 

preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na 

família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. 

[...] A característica mais importante da atividade do professor é a mediação 

entre o aluno e a sociedade, [...]. (LIBÂNEO, 2008, p. 47) 

 

 Por essa razão, que os professores necessitam de estarem sempre em 

formações continuada, para que venha utilizar- se de novas estratégias, novos 

planos e dimensões expandindo o ensino aprendizagem. 

 Ele ainda sintetiza que: 

 

O sinal mais indicativo da responsabilidade profissional do professor é seu 

permanente empenho na instrução e educação dos seus alunos, dirigindo o 

ensino e as atividade de estudo de modo que estes dominem os 

conhecimentos básicos e as habilidades, e desenvolvam suas forças, 

capacidades físicas e intelectuais, tendo em vista equipa-los para enfrentar 

os desafios da vida prática no trabalho e nas lutas sociais pela 

democratização da sociedade. (LIBÂNEO, 2008, p. 47) 

 



27 
 

 Mesmo sabendo que na maioria das escolas, essa realidade é bem diferente, 

onde professores desprovidos de conhecimentos na ária da música, com a falta de 

disciplina de alunos entre outros problemas que compromete o aprendizado dos 

educandos, com isso os professores são levando a tornar mero executor de tarefas. 

  LIBÂNEO (2008) também afirma dizendo que: 

   

A motivação dos alunos para a aprendizagem, através de conteúdos 

significativos e compreensíveis para eles, assim como de métodos 

adequados, é fator preponderante na atitude de concentração atenção dos 

alunos. Se estes estiverem envolvidos nas tarefas, diminuirão as 

oportunidades de distração e de indisciplina. (LIBÂNEO, 2008, p. 253) 

 

Cabe ao professor analisa qual a melhor forma de aplicar seus conteúdos na 

sala de aula, mas nunca deixando de lado que as inovações são sempre bem- 

vindas para os alunos, aulas diferenciadas, dinâmicas e textos interessantes nunca 

deixam de ter o foco maior por parte dos educandos motivados. Conforme Kishimoto 

(1999): 

 
[...] essas mudanças serão possíveis quando os professores encararem 

com tranquilidade as modificações no seu papel. De acordo com as 

abordagens psicogenéticas, o ponto de partida é o entendimento de que o 

indivíduo é o centro da busca do seu próprio conhecimento e a 

aprendizagem é o produto da atividade do sujeito e depende do 

desenvolvimento de suas estruturas cognitivas. (KISHIMOTO, 19999, p. 35) 

  

O aprendizado deve ser aprimorado buscando sempre sua renovação. Nesse 

sentido, Penna (1998), considera que: 

 

O mais importante é que o professor, consciente de seus objetivos e dos 

fundamentos de sua prática – onde a música deve ser encarada como uma 

produção e um meio educativo para a formação mais ampla do indivíduo – 

assuma os riscos – a dificuldade e a insegurança – de construir o seu 

caminho do dia-a-dia, em constante reavaliação. (PENNA, 1998, p. 80) 

 

Percebe- se que é preciso desenvolver estratégias de ensino que venha 

estimular os educandos a criarem diferentes resultados e não se acomodar com a 

mesmice. 

Para Ferreira (2010), valerá muito ao professor utilizar a música em suas 

aulas, mas é preciso dedica-se ao seu estudo, procurando compreendê-la em sua 

amplitude.  
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O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social 

efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões 

de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná- la, a escola tem a 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes 

linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de 

todos (PCNs, 2001, p. 21).  

 

Cabe ao professor abraçar e adquiri o gosto pelo trabalho que irá se aplicado, 

para poder motivar os seus alunos a compreenderem a importância do que esta 

sendo trazidos para eles. Se não for assim, os objetivos podem estar longe de ser 

alcançados e comprometendo o recurso de aprendizagem.  

 
“O professor que não leva a sério sua formação, que não estude que não se 

esforce para estar a altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe” (FREIRE, 2002, p. 92) 

 

Como já foi relatado por mais vezes que o educador necessita também 

evoluir, buscar novos conhecimentos e acompanhando as mudanças para que 

possa alcançar as revoluções provocadas nos educandos. Como afirma R. Murray 

Schafer (1991), que o professor precisa permanecer uma criança (grande) sensível, 

vulnerável e aberto a mudanças. Na verdade, conquistar um perfil que esteja dentro 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 
Partindo da concepção de que a música é um meio de comunicação, que 

serve-se de uma linguagem, pode-se concluir que uma contribuição para a 

tomada de consciência do novo, ou do desconhecido, seja uma das mais 

importantes, se não sua mais importante função. (H. J. Koellreutter,1994 p, 

58). 

 

 LOURENO (2007), afirma que: 

 
[…] a música, em sala de aula, pode ir além de apenas um instrumento; ela 

é capaz de promover o desenvolvimento do ser humano, torná-lo capaz de 

conhecer os elementos de seu mundo para intervir nele, transformando-o no 

sentido de ampliar a comunicação, a colaboração e a liberdade entre os 

seres (LOUREIRO, 2007 p, 87). 

 

 Seu processo no ensino aprendizagem, de certa forma trabalha a 

personalidade do educando promovendo o desenvolvimento de habito, atitudes e 

comportamentos que expressão sentimentos e emoções. E o intuito é forma 

indivíduos questionador e explorador de suas emoções, e com isso o professor que 
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é o mediador nesse processo de ensino aprendizagem, cabe a ele saber trabalhar e 

desenvolver trabalhos com a música. Neste contexto SOUZA (2001) reforça que: 

 
Aqui cabe pensar nas formas como são feitas as ações musicais e as 

formas como são feitas as leituras destas ações pelos alunos. Qualquer 

experiência de música numa comunidade envolve o prazer do “fazer” na 

criança e no mestre e a convivência humana, que cria condições, em longo 

prazo, para valorizar o outro e ser valorizado. (SOUZA 2001, p. 24) 

  

A mesma ainda afirma que: 

 
[...] A valorização se dá na troca com o outro, naquele “fazer” onde o 

conhecimento não é determinado, mas partilhado, onde todos têm o seu 

centro, mas convive com a mudança que os parceiros lhes proporcionam, 

cada um, tendo a oportunidade de demonstrar aquilo que está apreendendo 

e crescer apoiado aos outros. (SOUZA 2001, p. 24) 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) a música: 

 
É a linguagem que traduz em formas sonoras capazes de expressar e 

comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. [...] a 

integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, 

assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem 

caráter significativo à linguagem musical. (BRASIL, 1998, p.45). 

 

 O educador tem o papel de ser o facilitador e contribuinte do aprendizado do 

aluno, com a convicção que precisa ter a todo instante, a reflexão de como trabalhar 

com os alunos para que consigam alcançar bons resultados e atingir nossos 

objetivos.     
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3. METODOLOGIA 

  

 Definido por LAKATOS-MARCONI (2003, p. 82) como: 

 
O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 

válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 

e auxiliando as decisões do cientista. 

 

O presente trabalho foi desenvolvido uma pesquisa de natureza quantitativo e 

qualitativa, de forma descritiva a partir de pesquisa de campo, realizada na Escola 

Municipal Norberto Schwantes, de Rede Pública do Município de Terra Nova do 

Norte- MT, com questionários entregues as professoras de língua portuguesa do 

ensino fundamental, a fim de detalhar o uso da música no contexto escolar. 

 A metodologia descreve o procedimento que será usado para obtenção dos 

resultados. Gil (2008) relata esse fato que é “sabido que dados obtidos na pesquisa 

social não são indiferentes à forma de obtenção. Por essa razão, o relatório precisa 

indicar minuciosamente os procedimentos adotados na investigação”. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo foi caracterizado em uma pesquisa de campo, de natureza 

quantitativa descritiva e observatório, pois de acordo com LAKATOS-MARCONI 

(2003), que a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles. O mesmo autor afirma também que: 

 

 Quantitativo-Descritivos- consistem em investigações de pesquisa empírica 

cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de 

fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de 

variáveis principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar 

métodos formais, que se aproximam dos projetos experimentais, 

caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de 

fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles empregam 

artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados 

sobre populações, programas, ou amostras de populações e programas. 

Utilizam várias técnicas como entrevistas, questionários, formulários etc. E 

empregam procedimentos de amostragem. (LAKATOS-MARCONI 

2003, p.186). 
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Com esses recursos facilitaram a pesquisa para a obtenção dos dados. 

 

  

3.2 População ou amostra de participantes no estudo 

 

 

Para a presente pesquisa foram selecionadas professoras do Ensino 

Fundamental da rede pública do Município de Terra Nova do Norte localizado no 

Estado do Mato Grosso. 

A amostra foi composta por apenas três (03) professoras da Escola Municipal 

Norberto Schwantes, a onde ocorreu de forma aleatória, e aos componentes foi 

explicada a importância e relevância do estudo, bem como garantido o sigilo sobre 

as 03 identidades, identificadas por classificação letras e números conforme a ordem 

em que ocorreu a entrega dos questionários como, P1, P2 e P3. 

A Escola Municipal Norberto Schwantes, está localizada na comunidade da 

Nona Agrovila que tem como sede Terra Norte do Norte-MT. Com estrutura de 

alvenaria sua proposta de ensino é voltada para a educação do campo, e mantida 

pela Secretaria de Educação (SEDUC), a qual repassa trimestralmente, Plano de 

Desenvolvimento Escolar (PDE), totalizando quatro parcelas anuais e pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que repassa dez parcelas no ano.          

 

3.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

 Através de questionários entregues a três professoras da Língua Portuguesa  

do ensino fundamental. 

De acordo com Gil (2008), defini como “técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimento [...], comportamento presente ou passado, etc”. O 

mesmo ainda afirma que: 

Os questionários, na maioria das vezes, são propostos por escrito aos 

respondentes. Costumam, nesse caso, ser designados como questionários 

auto aplicados. Quando, porém, as questões são formuladas oralmente pelo 

pesquisador, podem ser designados como questionários aplicados com 

entrevista ou formulários. (2008, p.121) 
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O instrumento de pesquisa foi constituído por um questionário com oito (08) 

questões sendo elas três (03) abertas e cinco (05) fechadas, que foram entregues 

pessoalmente, na qual, foram respondidas por escrita e individualmente. 

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

 Com os questionários individuais que se obteve os dados que segundo 

Fonseca (2002), a pesquisa possibilita uma aproximação e um entendimento da 

realidade a investigar, como um processo permanentemente inacabado. Ela se 

processa através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios 

para uma intervenção no real. 

Foram utilizados procedimentos de método de pesquisa quantitativo, 

apresentados através de gráficos gerados através dos questionários, e 

procedimentos de coletas qualificativo, com procedimento este que entra 

interpretando e relacionando com as ideias dos autores, no que os autores falam 

com que pode ser identificado em campo, incluindo dados primários, ou seja, 

coletados diretamente. 

A coleta de dados foi realizada através de questionários individuais, entrevista 

com as professoras que contribuíram para a ampliação da pesquisa e observações, 

na qual se constatou que, infelizmente somente P3 utiliza a música na sala de aula 

com os alunos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos da pesquisa, foram assim apresentadas suas repostas 

através de gráficos enumerados de 01 a 08. 
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4. 1 Gráfico 1- Se o professor gosta de cantar, pois para transmitir precisa     

adquirir. 

 

 

 

Questionário 1

Sim

Não

Outros

33,33%

66,67%

Fonte: GAMA, 2017 

 

 

Analisando o gráfico acima podemos constatar que o percentual de 

professores (a) que gostam de cantar é de 33,33%. Sendo assim, há um maior 

envolvimento desses professores com seus alunos, permitindo que haja uma maior 

interação e troca de experiências por meio da música. 

Já os 66,67%, que não gostam de cantar, relatam que o nível de 

envolvimento dos seus alunos é pouco, sem interesse e sua aprendizagem não é o 

esperado para o professor. 

  “Não precisa ser cantor para ter afinidade, basta adquirir o interesse, pois se 

não for assim, não será fácil conquistar o interesse do aluno”. O educador também 

só não pode esquecer que, o conhecimento só se constrói a partir de uma reflexão 

sobre a prática. Mediante essa constatação vimos a necessidade dos docentes 

utilizarem essa ferramenta, a música, pois ela está presente em todos os momentos 

dos alunos, é em aniversários, festas de fim de ano, nas comemorações escolares, 

enfim pode-se utilizar a música em diferentes momentos para motivação e 
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automaticamente despertar o interesse em trabalhar sua letra, onde ai se faz 

presente os estudos linguísticos. 
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4. 2 Gráfico 2- Utilização da música como ferramenta de aprendizagem, 

pergunta essa que ajuda a caracterizar a ação do professor. 

 

 

 

Questionário 2

Sim

Não

Outros

100%

Fonte: GAMA, 2017 

  

 

  Os dados aqui comprovam que todos os professores (que 

responderam o questionário) já utilizaram a música como recurso didático em 

sala de aula para a aprendizagem do aluno. 

  Sendo o gráfico apresentado de 100%, então, (como sugestão) a 

pergunta deveria continuar relatando como: “Qual foi sua expectativa e se 

foram alcançadas seus objetivos?”, quem sabe sairiam resultados 

diferenciados para serem contestados. Pois cada professor tem sua 

metodologia a ser aplicada em sala, e se partir de músicas que envolvam os 

alunos, o que se pretende alcançar se torna prazeroso tanto para o aluno como 

para o professor, pois ambos estarão sintonizados e para que realmente haja 

aprendizagem é imprescindível que, principalmente, o aluno, porque quando se 

parte do seu interesse as perspectivas de aprendizagem são maiores. 
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 4. 3 Gráfico 3- Atividades desenvolvidas a partir da música 

 

 
 

 

 

Questionário 3

Leitura

Produção

Gramática

Escrita

Análise

30%
20%

20%

20%

10%

Fonte: Gama 2017 

 

 

Como pode percebe-se, aqui os dados coletados foram assim colocados: 

 30% responderam ter trabalhado com leituras; 

 20% responderam ter trabalhado produção de texto; 

 20% responderam ter trabalhado a gramática; 

 20% responderam ter trabalhado a escrita; 

 10% responderam ter trabalhado análise 

É importante relembrar que todas essas e outros métodos (como a 

interpretação que não aparece nos dados coletados das professoras), são 

essenciais para o trabalhar com a música em sala de aula. Pois é necessário que o 

professor conheça diferentes métodos, para aprender com a proposta já 

sistematizada, sem deixar de se abrir para nos horizontes. Percebe-se que através 

da música é possível estimular os alunos, pois podemos afirmar que quase 100% 

dos alunos curtem música, porém a interpretação de suas letras deixa a desejar. 

Cantar por cantar não se alcança os objetivos e metas que se propõe a utilizar a 

música como uma valiosa ferramenta motivadora 
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 4. 4 Gráfico 4- Identifica as dificuldades de produções textuais nos 

alunos?  

 

 

 

 

Questionário 4

Sim

Não

Outros

100%

Fonte: GAMA, 2017 

 

 

 

Este gráfico demostra que 100% dos professores tem dificuldades em levar o aluno 

a produzir textos. Sabemos que a principal razão para isso é que os nossos alunos 

não leem, não buscam informações, ficam alheios a tudo o que acontece ao seu 

redor, Portanto o papel do professor é oportunizar informações, sejam elas através 

de leituras, músicas, filmes, enfim encontrar meios ou estratégias que estimulem os 

alunos a lerem, pois somente assim terão argumentos em suas produções.  

É necessário que nos professores tenhamos claros em nossos objetivos que o 

aluno só consegue escrever aquilo que ele tem conhecimento, ou melhor, qualquer 

pessoa consegue argumentar diante de um assunto se tiver propriedade sobre o 

mesmo. Nesse caso Sombreira (2008, p. 50) aponta que “[...] uma escola nunca 

será igual a outra. Nem mesmo a turma dentro de uma mesma escola serão iguais 

e, portanto, não existe um caminho único, sendo essa opinião consenso entre vários 

educadores. 
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 4. 5 Gráfico 5- Impasse encontrado na intepretação e produção de texto 

 

 

 

 

Questionário 5

Indetificação de gêneros
textuais

Compreender o texto

Expor sua ideias/oral e escrita

33,34% 33,33%

33,33%

  
Fonte: GAMA, 2017 

 

 

Analisando o gráfico acima, podemos constatar que os alunos tem dificuldades tanto 

para identificar os gêneros textuais, como para compreender o texto na sua integra e 

ainda em expor suas ideias tanto na oralidade como na escrita.  

Isso se dá porque não temos alunos leitores, a atual conjuntura em que se em 

contra a maioria dos jovens, diante de uma tecnologia onde as palavras 

praticamente não existem, apenas símbolos, quando se deparam com textos, ou até 

mesmo letras de músicas, vimos a grande dificuldade que os alunos tem em ler, 

compreender e muito menos de produzir. A música é uma excelente ferramenta na 

aprendizagem, mas é necessário que estude essa música linguisticamente e não 

apenas curtir a música pela música, No entanto, cabe ao professor refletir certas 

situações enquanto educador, pois, apenas o domínio de conteúdos não garante o 

processo educacional, é preciso articular o que e como, para ensinar efetivamente.    
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 4. 6 Gráfico 6- A música como recurso para a produção textual contribui 

para uma melhor compreensão do aluno com o texto? 

 

 

 

Questionário 6

sim

não

outros

100%

Fonte: GAMA 2017 

 

 

 

Através do gráfico podemos constar que 100% dos professores veem a música 

como um excelente recurso para a produção textual, pois como já foi mencionado, a 

música está presente no cotidiano do aluno, com isso sua familiarização com esse 

gênero textual contribui para uma melhor compreensão do aluno com o texto, que 

são as letras das músicas, também acham que a música pode sim contribuir para 

uma melhor compreensão do aluno na produção de texto.  

Desta forma, cabe ao professor analisar a diferentes contextos educacionais, 

para lidar com diversas qualidades de músicas que os alunos convivem, a partir 

desse contexto é necessário utilizar estratégias que irão ser utilizadas para que a 

música passe a ser um instrumento de aprendizagem, já que é uma relevante 

ferramenta de motivação e envolvimento do aluno nesta aprendizagem. Porém é 
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necessário que o professor goste também de música, pois muito vai depender como 

ele irá trabalhar esse gênero em suas aulas. 
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4. 7 Gráfico 7- Contribuição da música para aperfeiçoar o processo da 

leitura, interpretação e produção de texto? 

 

 

 

Questionário 7

Senso Crítico/ Criatividade/
Emocional.

Leitura/Interpretação/
Participação.

66,67%

33,33%

 
Fonte: GAMA, 2017 

 

  

 

O gráfico acima demonstra que 66,67% dos professores (a) apontaram que a 

música contribui para o aperfeiçoamento do processo de leitura, interpretação e 

produção de textos, permitindo o desenvolvimento da leitura e da interpretação do 

aluno, aumentando seu interesse e participação nas atividades propostas pelo 

professor.  

No gráfico 7 podemos perceber que 33,33% dos professores (a) responderam 

que a música contribui para o desenvolvimento do senso crítico do aluno, 

despertando a criatividade e desenvolvendo o lado emocional do aluno.  

A música contribui integralmente no processo de aprendizagem das crianças, 

possibilitando a melhoria na qualidade de vida e de ensino da criança. Por meio da 

música a criança aprende os conteúdos com maior facilidade, com isso se faz 

importante que o professor trabalhe a letra da música com a criança fazendo uma 

breve explanação do conteúdo que ela apresenta, para que haja uma melhor 

compreensão da importância da música. 
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5 Resultados alcançados 

 

 

 Ao analisar os dados colhidos dos questionários respondidos pelas 

professoras, pode-se perceber que as dificuldades em âmbito geral são os mesmos, 

tornando-se um quadro preocupante pela situação crítica encontrada.  

É certo que não só nesta escola na qual fora feita a pesquisa, mais se sabe 

que também são discutidos essa mesma preocupação em outras escolas que 

também vê a necessidade de aprimorar o aprendizado. 

  Como vimos, a uma urgência de refletir sobre a prática do ensino e de buscar 

por respostas que possam suprir as dificuldades do cotidiano da sala de aula, 

podendo assim entender que é necessário conhecer diferentes métodos de ensino  

e utilizá-los de forma flexível procurando adequá-los à faixa etária dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este tema teve como propósito destacar a importância da música na sala de 

aula como um recurso para a produção textual e motivar os educadores a acreditar 

em seus resultados. 

Sabe-se que a música pode ser aplicada em vários contextos da ária do 

ensino de linguagem, mas destacando aqui a produção de texto e interpretação, 

percebe-se uma necessidade urgente de se ampliar conhecimentos metodológicos 

para serem desenvolvidos nesse contexto, pois o que se vê são professores 

insatisfeitos com a demanda crescente de alunos que não sabem produzir textos e 

nem interpretar.  

Para trabalhar a música precisa-se que também o professor seja dinâmico e 

tenha gosto pela música, para que possa despertar no aluno o interesse, o 

envolvimento e o seu aprendizado.         

Com base na pesquisa dos questionários recebidos e alguns relatos colhidos 

dos professores ao entregarem suas respostas, foi possível destacar a falta de 

interesse de alguns profissionais do ensino de Língua Portuguesa e de afirmar que 

não gostam de trabalhar com a música, talvez por não se aprofundarem no assunto, 

ou por falta de materiais necessários ou por falta de incentivos de se adequarem a 

outros métodos que possam ser utilizados com o mesmo ou ainda pela falta de 

interesses do aluno. 

Infelizmente, os objetivos relacionados ao tema A Música como Recurso 

Didático para a Produção Textual, não foram o desejado, porém, pode ser possível. 

Considerando que, tanto na teoria como na prática do contexto, a ideia é que 

seja promovido um estudo sobre a música em que os professores possam entender 

que a música não esta relacionado somente ao sentimentalismo, mas também para 

a nossa aprendizagem, e de não se deixarem levar pelos obstáculos encontrados, 

pois, são muitos. Entendendo também, que a música se encontra vinculada com a 

nossa realidade enquanto mundo, enquanto vida, enquanto homem e sociedade. 

Tendo como experiência particular, a música favorece um meio de entender 

melhor o texto, e o aluno se interage, quando ele consegue se envolver com o 

mesmo, se sentindo motivado pela motivação do professor. 
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APÊNDICES 

 

 

   Apêndice A – Modelo de Carta de apresentação 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

Ilmo. Sr(a)  

 

Terra Nova do Norte-MT, ___ de __________________de _________.  

 

Prezado Senhor,  

 

Eu, ____________________________________________, aluno (a) do __ período 

do Curso de ________________________ da Faculdade de Ciências Sociais de 

Guarantã do Norte - FCSGN venho solicitar a autorização para coleta de dados 

nessa instituição, com a finalidade de realizar pesquisa para Trabalho de Conclusão 

de Curso de Licenciatura em Letras intitulado 

______________________________________________________.  

Os dados serão coletados mediante entrevista com questionário, onde será feita a 

coleta de dados na ________________________________________ no município 

de ____________________________.  

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração para a conclusão 

desta importante etapa do curso de graduação.  

 

 

Atenciosamente, 

 

                                ______________________________________ 

Nome do (a) acadêmico (a). 
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ANÉXO 
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 Questionário de pesquisas 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE – FCSGN 

Curso de Letras 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Orientanda: Crislane Ruiz Sousa da Gama 

                 Orientadora: Ma. ArleteTavares Burchardt 

 

Prezado (a) professor (a), esta pesquisa faz parte do meu trabalho de conclusão de 

Curso na forma de Monografia, portanto a sua compreensão é fundamental para o 

êxito do  referido  trabalho.  Peço por gentileza sua colaboração em responder a 

este instrumento de  pesquisa  – Questionário - e desde já receba  o meu muito 

obrigada.  

 

Questionário de pesquisas 

 

 

Questionários para os professores de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental. 

 

1- Professor você gosta de cantar? Se sim, quais são os seus gostos musicais? 

(   ) sim 

(   ) não 

(   ) outros 

2- Você usa ou já utilizou a música como ferramenta de aprendizagem em sua 

aula? 
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(   ) sim  

(   )não 

(   ) outros 

 

3- Quais atividades foram desenvolvidas a partir da música? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4- Professor (a), você identifica em seus alunos dificuldades para a realização 

de produção textual? 

 

 (   )sim 

 (   )não 

 (   ) outros 

________________________________________________________ 

5- Qual o principal impasse que os alunos encontram para a interpretação e 

produção textual?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6- Na sua opinião a música como recurso para a produção textual contribui para 

uma melhor compreensão do aluno com o texto?  

 

(   ) sim  

(   ) não 

(   ) outros 

__________________________________________________________ 

7- De que forma a música contribui para aperfeiçoar o processo de leitura, 

interpretação e produção de texto? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8- Assinale uma ou mais alternativas sobre a contribuição da música em sala de 

aula. 

( ) Melhora atenção, participação e interesse.  

( ) Contribui com o desenvolvimento da expressividade, afetividade e 

raciocínio. 

 ( ) Facilita a assimilação dos conteúdos.  

 ( ) Não contribui em nada. 

 Outro. Qual?______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Muito obrigado! 

 


