
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE- FCSGN 

UNIFAMA- UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ ESPANHOL 

RENATA DIANE DUARTE KASPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

PARA A LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarantã do Norte-MT 

2018 

RENATA DIANE DUARTE KASPER 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

PARA A LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarantã do Norte-MT 

2018 

 

Monografia 

apresentado ao Curso 

de Pedagogia, da 

União das Faculdades 

de Mato Grosso, 

como requisito para 

obtenção do título de 

Licenciatura em 

Letras 

Professora 

Orientadora: 

Especialista Cleize 

Maria de Barros 

Tavares. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASPER, Renata Diane Duarte. 

A música como ferramenta de 

aprendizagem para a língua 

espanhola / Renata Diane Duarte 

Kasper. –Guarantã do Norte, 2018. 

44 f. : il. 

Monografia (Licenciatura) – 

UNIFAMA – União das 

Faculdades de Mato Grosso, 

2018. 

Orientador: Profª. Esp. Cleize 

Maria de Barros Tavares   

 

Música; Língua Estrangeira; 

Espanhol 



FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE- FCSGN 

UNIFAMA- UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ ESPANHOL 

 

 

 

A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM PARA A LÍNGUA 

ESPANHOLA 

Monografia apresentada ao Curso de Letras, da 
Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, 
como requisito para obtenção do título de Licenciatura 
em Pedagogia, sob Orientação da Profª Especialista 
Cleize Maria de Barros Tavares. 
.  

 

 

__________________________________________________ 

Profª Especialista Cleize Maria de Barros Tavares. 

UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso  

 

___________________________________________ 

Profª Drª Lilian Christian Domingues de Souza 

UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso  

 

____________________________________________ 

Profª Especialista Adriana Brambilla 

UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso  

 

 

 

 

 

 

Guarantã do Norte – MT  

08 de Dezembro de 2018 



DEDICATÓRIA 

 

 

A eles: Arthur Augusto Kasper e Alexandre Eduardo Kasper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço as minhas orientadoras Profª. Esp. Cleize Maria de Barros 

Tavares e Profª Drª Lilian Christian Domingues de Souza, pela sabedoria com que 

me guiou nesta trajetória. 

Aos meus colegas de sala. 

A Secretaria do Curso, pela cooperação. 

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha 

família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.  

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização 

desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música e educação são dois elementos com características 

indissociáveis. MARTINS (2015).  



RESUMO 

 

A música possui uma incontestável presença na vida das pessoas, desde o inicio da 
humanidade e a educação é um fator primordial para a socialização de todos, o que 
justifica a união destas para o desenvolvimento do sujeito. Desta forma, esta 
pesquisa aborda sobre como a música favorece o ensino da língua estrangeira, de 
modo específico o Espanhol. O objetivo geral visa compreender como os alunos 
percebem a música em sua rotina diária de sala de aula e de que maneira esta 
ferramenta pode contribuir para uma aprendizagem efetiva e prazerosa, na disciplina 
de língua espanhola. Para tal, o método indutivo foi realizado, tornando esta uma 
pesquisa de cunho qualitativa-quantitativa, o qual efetuou-se uma pesquisa de 
campo, com os alunos da 1ª série do Ensino Médio, do colégio Centro Educacional 
Integrado de Matupá – CEI. Música e educação são dois elementos que devem 
estar em sintonia, em prol do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido de 
maneira lúdica, harmoniosa, afetiva e significativa, tornando a sala de aula um 
ambiente de interação, socialização e aprendizado. Já a língua espanhola vem 
ganhando destaque e espaço dentro do ensino de línguas estrangeiras, pois se trata 
de um idioma falado em vinte e um países, logo o seu ensino deve ser 
contextualizado, considerando as variedades e heterogeneidades desta língua, 
adequando com a linguagem e vivencia do mundo real dos alunos. Este trabalho 
constatou que a música favorece uma aprendizagem significativa  dentro da 
disciplina de língua espanhola, para o Ensino Médio, então aliá-la à educação, nada 
mais é que torná-la uma ferramenta auxiliadora para o processo de ensino-
aprendizagem.             
 
Palavras-chave: Música. Língua estrangeira. Espanhol. Educação. Ensino-
aprendizagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESÚMEN 
 

 

         
La música posee una incontestable presencia en la vida de las personas, desde el 
inicio de la humanidad y la educación es un factor primordial para la socialización de 
todos, lo que justifica la unión de éstas para el desarrollo del sujeto. De esta forma, 
esta investigación aborda cómo la música favorece la enseñanza de la lengua 
extranjera, de modo específico el español. El objetivo general es comprender cómo 
los alumnos perciben la música en su rutina diaria de aula y de qué manera esta 
herramienta puede contribuir a un aprendizaje efectivo y placentero en la disciplina 
de lengua española. Para ello, el método inductivo fue realizado, haciendo esta una 
investigación de cuño cualitativo-cuantitativa, el cual se efectuó una investigación de 
campo, con los alumnos de la 1ª serie de la Enseñanza Media, del colegio Centro 
Educativo Integrado de Matupá - CEI. La música y la educación son dos elementos 
que deben estar en sintonía, en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado de manera lúdica, armoniosa, afectiva y significativa, haciendo del aula 
un ambiente de interacción, socialización y aprendizaje. La lengua española viene 
ganando destaque y espacio dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras, pues 
se trata de un idioma hablado en veintiún países, luego su enseñanza debe ser 
contextualizada, considerando las variedades y heterogeneidades de esta lengua, 
adecuando con el lenguaje y vivencia del mundo real de los alumnos. Este trabajo 
constató que la música favorece un aprendizaje significativo dentro de la disciplina 
de lengua española, para la Enseñanza Media, entonces aliada a la educación, nada 
más es que la convierta en una herramienta auxiliar para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Palabras-llave: Música. Lengua extranjera. Español. Educación. Aprendizaje.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A música se faz presente em todos os momentos da existência do homem, 

seja nos alegres ou tristes, importantes ou de fruição, assim sendo, incluí-la na 

educação é algo primordial. Além das disciplinas obrigatórias em todos os níveis de 

ensino, a língua estrangeira vem sendo componente importante para o currículo de 

ensino e, a língua espanhola ocupa a segunda posição para a comunicação 

internacional, tornando-se tão importante quanto à língua inglesa. Logo, seu 

aprendizado se torna fundamental.  

Esta pesquisa tem como intuito compreender como os alunos percebem a 

música em sua rotina diária de sala de aula e de que maneira esta ferramenta pode 

contribuir para uma aprendizagem efetiva e prazerosa, na disciplina de língua 

espanhola. Com base nestes questionamentos, temos a hipótese de que a música 

atrai tanto as crianças, quanto aos adultos, principalmente os jovens e adolescentes, 

que se identificam e se expressam a partir da música. Desta forma, ouvindo a 

música latino americana, conhecendo a cultura e a língua, o processo de 

aprendizado acontece de maneira espontânea e lúdica.  

O presente trabalho aborda sobre a importância de utilizar a música como 

ferramenta para a aprendizagem na disciplina de língua espanhola, de como esse 

recurso auxilia de maneira lúdica, motivacional e divertida no aprendizado dos 

alunos, em específico, do público alvo, uma turma do 1ª série do Ensino Médio, do 

colégio Centro Educacional Integrado de Matupá – MT. 

O fator inicial que resultou no interesse para pesquisar sobre este tema, veio 

a partir de um estágio obrigatório realizado na graduação de Letras Português 

Espanhol, o qual foi possível perceber dos alunos grande participação e interesse na 

maneira lecionada, logo, essa pesquisa justifica-se por querer compreender quais 

são os benefícios que a música traz para a aprendizagem da língua espanhola, bem 

como saber através das perspectivas dos alunos, se de fato utilizar a música como 

metodologia para o ensino enriquece o aprendizado. 

A problemática que norteou esta pesquisa foi: os alunos que estudam 

espanhol no ensino regular sentem-se motivados com a utilização da música 

durante as aulas? Os professores de espanhol que lecionam nesta escola se 

preocupam com a motivação dos alunos? Que estratégias são utilizadas por esses 

professores para motivar seus alunos? 
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Esta pesquisa tem como hipótese inicial de que o professor deve buscar criar 

um ambiente de ensino e aprendizagem que estimule uma intensa participação dos 

alunos durante o maior tempo possível, sendo que a música é uma alternativa para 

motivar esses alunos para o processo mais amplo e complexo desse idioma, 

visando levar a aprender a escrita e a fala da língua espanhola.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve definição e contextualização sobre a música 

A música possui uma incontestável presença desde a história da 

humanidade, acompanhando diferentes culturas, regiões do globo, em todas as 

épocas, desempenhando diversas funções no decorrer dos tempos. Esta tem uma 

linguagem universal que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. 

Sua definição virtual no Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa, diz “arte de expressar ideias por meio de sons, de forma melodiosa e 

conforme certas regras” ou “composição harmoniosa e envolvente de sons”. Duas 

designações apropriadas para o contexto, o qual está analisando. Entretanto, para 

mais denominações, buscou-se outros conceitos realizados por autores 

diferenciados.   

Loureiro (2003, p. 33) define que, “a palavra música vem do grego mousiké e 

designava, juntamente com a poesia e a dança, a “arte das musas”. O ritmo, 

dominador comum das três artes, fundia-as numa só”. Gobbi (2001) confirma com a 

autora anterior, ressaltando que os termos “musical” e “musico” origina-se do grego 

e significa relativo às musas”. Para Ferreira (2010, p. 17) “a música é, além da arte 

de combinar os sons, uma maneira de exprimir-se e interagir com o outro, e assim 

devemos compreendê-la”. Já na compreensão de Araújo (2008), a música é a arte 

de combinar os sons e o silêncio.  

Como exposto, existe vários conceitos designados a música, muitos outros 

ainda poderiam ser adotados, o que se tem clareza é que a música, em seu 

tratamento conceitual como forma de discurso, é tão antiga quanto a própria 

humanidade, possuindo uma relação consoante com a origem da própria arte. 

Em relação à suposta origem da música, vários autores trazem diferentes 

espaços e tempo, não sendo possível estabelecer com exatidão a data e o local, a 

qual teria sido originada. Conforme Araújo (2008) a música teria surgido há 50.000 

de anos, e as primeiras amostras foram realizadas no continente africano, 

disseminando-se pelo mundo com o dispersar da raça humana no planeta. E na pré-

história, o homem já produzira uma forma de música que era importante, pois 

somente a produção e utilização de utensílios domésticos, não lhe bastavam, era na 

arte que ele descobria campo fértil para esboçar seus anseios, temores e outros 

efeitos que fugiam a razão. Registros encontrados por arqueólogos em pinturas, 
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gravuras e esculturas rupestres, que demonstravam músicos ou instrumentos 

musicais em suas mãos.  

Quando analisado a história, encontra-se a música em diversas 

manifestações ritualísticas, porém de modo preciso não se pode dizer quando ouve 

o surgimento musical como manifestação cultural e sonora. Sabe-se de alguns 

pontos importantes que, paralelamente à história da humanidade, indicam a 

importância da música no desenvolvimento do ser humano e da sociedade.  

De acordo com Gobbi (2001, p. 18), “os gregos atribuíam à mitologia a 

origem da música e dos instrumentos musicais. Diz-se que a lira, por exemplo, teria 

sido criada pelo deus Apolo, o guia das musas das artes”. A música, por sua vez, é 

considerada uma das musas que presidem a arte, cujo símbolo é uma flauta dupla. 

Segundo a autora (2001), o uso da música faz parte da educação dos romanos e 

gregos, juntamente com o teatro, os esportes e a característica de expressar os 

sentimentos.  

Existem relatos, que a música era supostamente usada para adorar a 

deuses, agradecer pelas colheitas, curar doenças, entre outros. De acordo com 

alguns dados antropológicos, ressaltam que era usada também em rituais como 

nascimento, casamento, morte e fertilidade. No passar dos tempos, passou a ser 

utilizada como louvores a líderes, por exemplo, nas procissões reais no Egito Antigo 

e na Suméria.  

Na cultura egípcia, por volta de 4.000 anos a.C, território que preservava a 

agricultura e costumes cerimoniais religiosos, a expressão musical era bastante 

elevada, pois utilizavam de harpas, percussão, diferentes flautas, discos, paus para 

fazer sons e cânticos em seus rituais sagrados. Os militares usam de trompetes e 

tambores para os atos solenes, conforme anteriormente mencionado.  

Já na Ásia, a 3.000 a.C, a música se desenvolvia expressivamente nas 

culturas chinesas e indianas. Na Índia, em meados de 800 anos a.C, esta era 

considerada vital, pois era sistematizada em tons e semitons, não utilizava de notas, 

o que permitia ao músico usar uma nota e omitir a outra. Já os chineses, 

acreditavam no poder mágico da música, como se fosse um espelho da ordem 

universal. O instrumento usado era a “citara”, formado por um conjunto de flautas e 

percussão. 

A importância da música vem sendo reconhecida ao longo dos tempos. Sua 

presença é incontestável, independente do período a qual surgiu, onde e com quem, 
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tem-se a certeza que ela sempre fez e continuará fazendo parte da vida do homem. 

Desta maneira afirma Araújo (2008) que “a música possui a capacidade estética de 

traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música 

é uma linguagem local e global.” 

Esta quando produzida ou reproduzida, influencia diretamente na 

organização sociocultural e econômica local, conta também com características 

climáticas e o acesso tecnológico que envolvem uma relação com a linguagem 

musical. 

Estudos confirmam a capacidade do bebê no ventre de ouvir os ruídos do 

mundo externo, seja de sons ambientes, a respiração e batimentos cardíacos da 

mãe, uma canção, ou a voz do pai. Estes sons permitem que o bebê se tranqüilize, 

esteja confortável e acostumado para quando vier ao mundo. Assim, a música está 

presente na vida do indivíduo antes do seu nascimento e, continuará por todo o seu 

crescimento. 

É através da música, que se podem expressar os sentimentos ou emoções a 

quais se estão vivenciando. Para os dias de alegria é comum ouvir músicas 

animadas, empolgantes, em um volume mais alto, a fim de extravasar ou liberar o 

sentimento. Bem como nos dias de melancolia, colocar uma música mais melódica 

ou também quando se está apaixonado, ouvir músicas românticas. Para Priolli 

(1993): 

  
Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma 
mediante o som e divide-se em três partes: melodia, harmonia e 
ritmo. Também é movimento, sentimento e consciência do espaço – 
tempo, ritmo; sons, silêncios e ruídos; estruturas que engenham 
formas vivas. Música é igualmente tensão e relaxamento, expectativa 
preenchida ou não, organizações e liberdade de abolir uma ordem 

escolhida; controle e acaso. (PRIOLLI, 1993, p. 6) 
 
Essa arte que combina harmonia, sons, ritmo e sensações, tem o “poder” de 

libertar e/ou relaxar, transmitir serenidade ou revolta, uma linguagem que tem a 

função de transmissão de sentimentos, cultura, comunicação e identidade.  

Nesse sentido, a música na educação tem um papel fundamental que serve 

como elo na transmissão de conhecimento acumulado e identificação de gerações 

passadas. E, deve estar acessível a todos.  

Ter essa ferramenta como auxílio para o ensino aprendizagem, torna a 

educação mais motivadora, divertida e interativa, deixando de ser vista somente 
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como uma recreação, para favorecer uma rica experiência de desenvolvimento 

cultural e expressivo, recuperando sua linguagem natural, viva e emoções.   

 

 

2.2 História e educação musical brasileira 

No Brasil o inicio da educação musical teve como precursor formal os 

jesuítas, mas antes deles, muitas manifestações sonoras indígenas já existiam, a 

transmissão de conhecimento da técnica musical, com base na oralidade, cantos e 

execuções musicais com instrumentos musicais, em seus rituais comuns de todas as 

tribos.  

Martins (2015) descreve que os jesuítas usavam a música com finalidade 

religiosa. A educação era moldada para a catequização dos índios, fornecer 

assistência religiosa aos colonos e fundação de escolas elementares, secundárias e 

missões. Estes não respeitavam a cultura, religiosidade e identidade musical dos 

nativos, mas encantava os adeptos, fato principal dos objetivos dos jesuítas. 

A educação formal e a educação musical fornecida aos índios das missões 

católicas se baseavam em exercícios para o domínio da disciplina que iam dos mais 

simples aos mais complexos, pautados nos interesses da Igreja, utilizando as formas 

do repertório europeu.   

Em 1772, marquês de Pombal, o ministro da Metrópole, passou a educação 

para o poder do Estado e, os jesuítas foram expulsos “sob acusações de constantes 

inferências nos assuntos de responsabilidade do Estado e de enriquecimento à 

custa da Coroa” (MARTINS, 2015, p.46), com isso muitas escolas foram fechadas e 

a música distanciada da educação. 

Já em 1808, com a chegada de D. João, a educação musical consolidou um 

período muito importante, pois a com mudança de colônia para sede do império 

português, obteve-se um novo olhar para a arte, cultura e educação. A música 

recebeu uma nova forma de tratamento, saindo somente do âmbito da igreja, houve 

a construção de teatros, como o Teatro São João (1813) e a fundação do 

Conservatório de Música de Rio de Janeiro (1814), por Francisco Manuel da Silva, o 

compositor do hino nacional.  

Conforme afirma Martins (2015), a educação musical brasileira nas décadas 

de 1930 e 1940, sofreu grandes alterações. Um fato relevante foi a criação da 

Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA), fundada por Heitor Villa-
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Lobos, um dos personagens mais importantes da música e educação no Brasil, 

órgão que teve como objetivo fornecer subsídios para a manutenção e implantação 

da música nas escolas. 

Outra mudança importante ocorreu com a consolidação da Lei de Diretrizes 

e Bases n. 9.394, de 1996, a qual estabeleceu a disciplina de Artes na educação 

básica. Essa lei trouxe uma nova metodologia para o ensino e os conteúdos em arte, 

cujo substitui a educação tecnicista e homogênea por uma visão pautada na 

Constituição Federal (1988) em seu artigo 206, que indica o dever do Estado e os 

diretos dos cidadãos: “o ensino será ministrado com base em princípios dentre os 

quais a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a até e o 

saber”.  

Entretanto, por mais que houvesse garantia em lei a efetivação legal não 

aconteceu, pois era necessária uma transformação em todo o sistema formativo 

educacional docente, que apresentou resistência. Para que houvesse a efetivação 

desta nova metodologia e dos novos conteúdos, foi formulado os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997, cujo assegurava a aplicação do método 

nas escolas.  

Os PCNs foi elaborado por especialistas brasileiros e estrangeiros e, teve 

como modelo o Currículo Nacional da Espanha, que trazia uma estrutura 

pedagógica excelente, porém não estava de acordo com a realidade brasileira, 

principalmente no âmbito musical, pois a grande problemática para a concretização 

da educação musical nas escolas era a falta de formação e especialização 

acadêmica dos docentes.  

Em agosto de 2008, o governo federal promulgou a Lei n. 11.769, a qual 

estabelece o ensino de música em todas as escolas regulares nacionais, fator 

contribuinte para a inserção da música como área de conhecimento curricular, 

todavia ainda com aplicação dificultada por falta de formação acadêmica. Martins 

(2015) afirma que mesmo com todas leis vigentes a respeito da música como 

componente curricular obrigatório, sua efetivação como área de conhecimento ainda 

não está em seu ideal.  

O Brasil é um país multicultural, rico em manifestações artísticas e a 

valorização desta cultura é um ponto específico para o ensino de arte e de educação 

musical no currículo escolar da educação básica, a qual deve ser efetivada por 
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profissionais formados e competentes, para que exista sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem.      

 

2.3 A música e sua relação com a aprendizagem 

Hoje com o desenvolvimento tecnológico, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) vem ampliando e modificando cada vez mais as 

referências musicais da sociedade, pela possibilidade de uma transmissão 

simultânea por meio da Internet, rádio, televisão, jogos eletrônicos, cinema, 

publicidade, entre outros.    

Através dessa ferramenta de comunicação, permite-se explorar várias 

riquezas quanto o que se trata de conhecimento e cultura. Fatores primordiais para o 

enriquecimento da educação, visto que se trabalhado de modo coerente em sala da 

aula, trará grandes benefícios para a aprendizagem dos alunos. 

Toda diversidade musical e propostas de ensino que agregue conhecimento, 

cultura, diversão e interação deve ser explorada em sala de aula, para os alunos, a 

fim de que ofereça a estes o desenvolvimento pessoal, de modo significativo, 

contextualizado e acolhedor. Para os PCNs (2001, p. 75) “a diversidade permite ao 

aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio cultural 

da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das próprias 

produções e a dos outros”.    

O professor precisa considerar o seu aluno como um sujeito individual, com 

costumes, tradições, nível socioeconômico e religioso diferenciado, que interage 

com o seu e de outros contextos histórico-sociais, que devem ser harmonicamente 

relacionados, a fim de transformar a sala de aula e a aula, um momento de 

descontração, interação e aprendizado.    

Trabalhar com música não se restringe ao aspecto musical, mas sim aos 

aspectos cognitivos e motor, que promove o desenvolvimento do sujeito no todo. 

Assim também, que ensinar com música, não possui o objetivo de tornar os alunos 

músicos, mas de fazer desta ferramenta educacional, um artefato para a 

aprendizagem. Associados à música estão a dança, as brincadeiras, os jogos com 

movimentos, que podem ser explorados, bem como a interpretação, a tradução, 

conteúdos gramaticais, oralidade, leitura, entre outros. 
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É interessante, que o professor saiba escolher um repertório adequado com 

o seu planejamento, que tenha objetivos específicos, voltado com o seu intuito, seja 

este de algum aprendizado em específico ou somente a música por fruição. 

Conforme Ferreira (2010): 

 
Valerá muito ao professor utilizar a música em suas aulas, mas é 
preciso dedicar-se ao seu estudo, procurando compreendê-la em sua 
amplitude, desenvolvendo o prazeroso de sempre escutar os mais 
variados sons em suas combinatórias infinitas, com “ouvidos 
atentos”, e também ler o que for possível a respeito. Se tiver a 
oportunidade de praticar música melhor ainda, pois seu domínio se 
ampliará e o próprio professor passará a ter mais discernimento para 
elaborar trabalhos mais bem adaptados à realidade de seus alunos. 
(FERREIRA, 2010, p.13-14) 

 

Portanto, para ser válido o uso da música como ferramenta pedagógica, o 

professor precisa estar atento não somente com o seu planejamento, mas também 

com os recursos que utilizará, para desempenhar a sua aula. Conhecer sobre a 

música a ser trabalhada, compreendê-la e se possível também explorar o autor e o 

contexto a qual foi produzida.  

O grande objetivo ao lecionar com a música está na contribuição desta para 

o desenvolvimento da personalidade do aluno, na ampliação cultural, 

enriquecimento da inteligência e pela evolução da sensibilidade musical. A 

linguagem musical é primordial para o incremento do equilíbrio, expressão, auto-

conhecimento e um importante meio de interação social.    

A educação integral do indivíduo se dá desde o período do nascimento, indo 

para as creches, educação infantil, ensino fundamental até o ensino médio. Para 

Saviani (2005), este tempo é apropriado para a educação artística, sendo a música 

um importante instrumento educativo e necessário:   

 
[...] a música é um tipo de arte com imenso potencial educativo já 
que, a par de manifestações estéticas por excelência, explicitamente 
ela se vincula a conhecimentos científicos ligados à física e à 
matemática além de exigir habilidade motora e destreza que a 
colocam, sem dúvida, como um dos recursos mais eficazes na 
direção de uma educação voltada para o objetivo de se atingir o 
desenvolvimento integral do ser humano. (SAVIANI, 2005, p.40).    

 

Assim, sabe-se que a música além de servir como algo prazeroso, colabora 

para o desenvolvimento também dos conhecimentos científicos e motores, de modo 

geral, para o enriquecimento global do aluno. 
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Com o uso frequente da música em sala de aula, poderá observar um 

desenvolvimento não somente cognitivo dos alunos, mas também comportamental, 

pois estes se demonstraram mais afetuosos e harmoniosos. É fundamental que este 

recurso lúdico seja valorizado e preservado pelos professores, trabalhado de modo 

coerente e com dedicação. Segundo o Ciclo de Estudos Pedagógicos (2015, p.104) 

“um trabalho pedagógico musical deve se realizar em contextos educativos que 

entendam a música como processo contínuo de construção, que envolve perceber, 

sentir, experimentar, imitar, criar e refletir.” 

A música é um grande explorador na área da comunicação, pois através 

desta, pode-se perceber como o sujeito se sente: sua melancolia ou alegria. É 

através das escolhas musicais, que se deixa transparecer o que sente no momento, 

os gostos, cultura, religiosidade, princípios e valores. Logo, a música se comunica 

com as pessoas, e também transpassa aos outros, informações sobre nós mesmos.  

Esta deve ser compreendida como modo de ampliar os conhecimentos 

culturais das crianças e jovens, do período que vai da educação básica ao ensino 

médio, visto que é um contribuinte para o desenvolvimento no ensino-aprendizagem 

escolar. A música como ferramenta pedagógica nas escolas, deve despertar a 

sensibilidade musical, favorecer ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e de relações 

interpessoais, visando sempre o caráter cultural diversificado, propiciando o respeito 

pelas diferentes culturas e oportunizar o conhecimento e valorização da vida, fator 

enriquecedor não somente pedagógico, mas sim social.  

Segundo Correia (2003, p.85) “a utilização da música, bem como o uso de 

outros meios, pode incentivar a participação, a cooperação, socialização, e assim 

destruir as barreiras que atrasam a democratização curricular do ensino”, logo, 

percebe-se o quão fundamental para o ensino se torna esse recurso, o qual utilizado 

de maneira correta e interdisciplinar contribui e muito para a educação. Ao 

mencionar em interdisciplinaridade, o autor expõe que “a prática interdisciplinar 

ainda é insípida em nossa educação” (CORREIA, 2003, p. 85).  

Mesmo tratando de uma didática pouco visada no cotidiano escolar pelos 

docentes, a interdisciplinaridade, deve ser incentivada e adotada, a fim de minimizar 

as barreias para o insucesso escolar.  

De acordo com a importância de se usar a música de modo interdisciplinar 

em favorecimento ao aprendizado, o autor afirma:     

 



21 
 

A música auxilia na aprendizagem de várias matérias. [...]. Os 
estudantes podem apreciar várias questões sociais e políticas, 
escutando canções, música clássica ou comédias musicais. O 
professor pode utilizar a música em vários segmentos do 
conhecimento, sempre de forma prazerosa, bem como na expressão 
e comunicação, linguagem lógico-matemática, conhecimento 
científico, saúde e outras. Os currículos de ensino devem incentivar a 
interdisciplinaridade e suas várias possibilidades. (CORREIA, 2003, 
p. 84-85).    

 

Portanto, essa prática se torna válida para o aprendizado, ajuda nos 

estudos, e para o professor, serve como instrumento didático-pedagógico, auxiliador 

de maneira prazerosa e desenvolvedora nos âmbitos de raciocínio lógico, 

comunicação e afetividade. Assim, a música, sendo uma das formas de expressão 

humana mais importante, por si só justifica sua presença no contexto educacional.   

Ferreira (2010) afirma que a principal vantagem para usar a música como 

ferramenta no ensino de uma específica disciplina é a abertura de um novo caminho 

comunicativo que não o verbal, metodologia mais comum utilizada. Desta forma, a 

integração nos aspectos cognitivos, sensitivos, afetivos e motor se relacionam em 

busca de uma grande promoção de integração e comunicação social, conferindo um 

caráter significativo a linguagem musical.  

O uso da música no ambiente escolar permite ao educando aprender se 

divertindo, melhora a compreensão, concentração, estimula cada vez mais a 

participação e presença deste em sala de aula, desenvolve relações afetivas, socais, 

motoras, cognitivas. Logo, o trabalho pedagógico que é um processo contínuo de 

construção envolve o sentir, experimentar, perceber, criar e refletir. 

 

2.4 O ensino de língua estrangeira 

O ensino de uma LE (língua estrangeira) deve tentar auxiliar o educando a 

ser criador, transformador do seu próprio conhecimento e da sociedade em que vive, 

fortalecendo-a para um olhar diferenciado em relação às diferenças no mundo 

existentes, contribuindo assim para a sua formação humana. 

Ensinar uma língua estrangeira, seja para crianças, adolescentes ou adultos, 

permite a estes sujeitos o conhecimento de uma nova cultura, novos vocabulários, 

costumes, visão diferenciada ao próximo, de respeito e educação pelo outro, da 

outra religião, costume e língua materna.  
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O grande objetivo para que se aprenda uma LE é ter acesso as diferentes 

culturas existentes e as que circundam e, através destas saber valorizar e conviver 

com pessoas de distintas raças, etnias, gêneros, idades, orientações religiosas e 

assim ensinar uma nova língua e poder entender a noção de cidadania e ética, que 

perpassam os valores culturais de cada cidadão. 

Conforme apresentado pelo Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998): 

 
Por meio da linguagem o ser humano pode ter acesso a outras 
realidades sem passar, necessariamente, pela experiência concreta. 
Por exemplo, alguém que more no sul do Brasil pode saber coisas 
sobre a floresta ou povos da Amazônia sem que nunca tenha ido a 
Amazonas, simplesmente se baseando em relatos de viajantes, ou 
em livros. Com esse recurso, a criança tem acesso a mundo 
distantes e imaginários. (Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, 1998, p.24-25)  

 
Com esta passagem, pode-se atribuir para a língua estrangeira uma visão 

do quanto é importante para ampliar os conhecimentos dos alunos, não apenas para 

a Educação Infantil, mas para todos os níveis de ensino. Propicia aos alunos, o 

acesso além de mundos distantes e imaginários, como mencionado na citação 

anterior, o contato com mundos reais e culturais de outros povos e países. Essa 

contribuição faz parte da formação integral do aluno e ao mesmo tempo auxilia na 

capacitação para o mercado de trabalho, que também é um dos propósitos 

curriculares do ensino.    

De acordo com os princípios de Tonelli e Chaguri (2013, p.40-41) “a 

aprendizagem de uma LE, certamente, ajuda na constituição da auto-percepção das 

pessoas como seres humanos e como cidadãos.” Assim também leva ao aluno a 

reflexão de sua própria língua, havendo um olhar crítico e comparativo com a sua 

sociedade e cultura, pois ao compreender o outro, aprendemos mais a respeito de 

nós mesmos e acerca de um mundo plural marcado por diferenças. E como 

conseqüência deste processo, “será o desenvolvimento de tolerância em relação às 

diferenças, atributos tão importante nos embates da vida contemporânea.” 

(TONELLI E CHAGURI, 2013, p. 41). Desta forma, propor o ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira se torna importante para que se possa formar indivíduos que 

exerçam sua cidadania de forma ativa, critica e consciente de sua capacidade de 

transformação social.  
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Ao se mencionar em ensino de uma língua estrangeira que capacite um 

individuo, para que se abra um leque de inúmeras possibilidades, seja estas sociais 

ou intelectual, é necessário fomentar sobre a formação do indivíduo docente, pois 

primeiramente este precisa estar atualizado e bem capacitado para em seguida, 

entrar em uma sala de aula e expor todo o conhecimento que possui.  

De acordo com Tonelli e Chaguri (2013), o professor não deve estar apenas 

preparado técnica e metodologicamente, precisa ter clareza do ensino de uma 

língua estrangeira na escola, que esta possui um papel formativo implicado na 

diversidade de culturas e sociedades. Segundo afirmações destes mesmos autores 

“é necessário que os professores tenham claro de que aprender uma língua é 

também um exercício de interculturalidade, ou seja, de que compreender o outro é 

também, redesenhar o próprio perfil identitário.” (TONELLI E CHAGURI, 2013, p. 

278.). Assim sendo, o professor que leciona a LE deve estar sempre em contato 

com a língua, de todas as maneiras possíveis: leitura, filme, notícias, músicas, para 

que possa expor aos seus alunos, novidades da cultura que está ensinando e, 

também trazer para dentro da sala de aula a interculturalidade, fator riquíssimo para 

um aprendizado significativo 

Outro ponto interessante a ser mencionado a respeito da formação do 

docente, volta-se para o entendimento deste sobre como as alunos aprendem de 

acordo com a sua faixa etária. Sabe-se que o profissional habilitado para trabalhar 

com línguas estrangeiras é o formado em Letras, curso acadêmico que não abrange 

com tanta ênfase o embasamento teórico de grandes autores que falam sobre como 

o sujeito aprende, em suas diversas faixas etárias, cabendo essa parte aos 

pedagogos, cujo não são habilitados a lecionar nenhuma LE. Portanto, é importante 

que o professor possua o conhecimento empírico para lecionar a LE, assim também 

como o embasamento teórico, para despertar o interesse pela língua, visando o 

estágio, as características e o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Tonelli 

e Chaguri (2013) afirma que: 

 
E é extremamente importante que saiba as características de 
desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo nas diferentes 
faixas etárias, inclusive para poder intervir caso perceba, mesmo se 
considerada as particularidades de cada aluno, uma grande 
defasagem entre o que uma criança consegue fazer e aquilo que é 
esperado dos indivíduos da sua idade. (TONELLI E CHAGURI, 2013, 
p. 248) 
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Desta forma para que haja uma real aprendizagem da língua estrangeira, 

torna-se necessário uma boa formação do docente. Um contato diário com a língua, 

conhecer as diferentes fases da aprendizagem, descobrir como despertar o 

empenho para o estudo, conhecer o mundo dos seus alunos e aprender a motivá-

los. Logo, obterão os bons resultados.  

 

2.4.1 O ensino da língua espanhola 

A Língua Espanhola vem ganhando destaque na área de ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil, desde que o Tratado do Mercosul foi firmado na década de 

90. A partir disso, muitas escolas de idiomas, principalmente privadas, vieram 

incorporando a Língua Espanhola nos seus currículos de ensino, assim também, 

como muitos estudantes interessados nos cursos de Letras passaram a reconhecer 

a graduação nesta língua estrangeira.  

A década de 90 do século XX representou uma valorização do ensino da 

Língua Espanhola, no que se refere ao contexto brasileiro e, se intensificou mais em 

2005, quando foi assinada a Lei 11.161/2005 que decretou a obrigatoriedade do 

Espanhol no currículo do EM (Ensino Médio). Após esta Lei, houve a abertura de 

vários cursos de graduação com habilitação em Espanhol e a formação de uma 

quantidade razoável de professores neste idioma. 

A inserção obrigatória do Espanhol no currículo do EM após a promulgação 

da Lei 11.161/2005 abre brechas para interpretações que este idioma não 

necessariamente seja estudado de modo efetivo pelos alunos, pois o 1º artigo dessa 

Lei estabelece que “o ensino da Língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola 

e de matrícula facultativa para o aluno [...]”, ou seja, a disciplina de espanhol deve 

ser ofertada aos alunos, porém a escolha é facultativa.  

Já o 2º antigo da mesma Lei afirma que “a oferta da Língua Espanhola pelas 

redes públicas de ensino deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos”. Ou 

seja, existe a oferta do ensino deste idioma para as escolas públicas, a qual deve 

ser ministrada no horário regular de aula para os alunos. No entanto, em muitos 

Estados a interpretação deste “horário regular” significa o horário de funcionamento 

da escola. Isso faz com que em algumas regiões do Brasil, a Língua Espanhola seja 

trabalhada fora da grade curricular ou fora dos horários regulares, tornando o acesso 

restrito para os alunos. Conforme exposto pela autora Ligia Paula Couto: 
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A existência de uma lei que trata da obrigatoriedade de determinada 
LE compor a matriz curricular do EM não garante, portanto, que esse 
ensino se torne obrigatório a todos os alunos e, menos ainda, que 
ocorra um processo de reflexão e um processo de discussão críticos 
a respeito do ensino das LE nas escolas públicas. (COUTO, 2016, p. 
49) 
 

No entanto, o desrespeito a essa Lei não impede que o ensino da Língua 

Espanhola seja discutido, pois deve-se aprofundar cada vez mais o debate sobre a 

inserção deste idioma nas grades curriculares e sobre o processo de ensino-

aprendizagem, para que assim se amplie as possibilidades de um processo de 

ensino da língua espanhola com qualidade. 

O Espanhol é um idioma falado em 21 países, dos quais um está no 

continente africano, outro no continente europeu e os demais no continente 

americano, portanto, o seu aprendizado é fundamental, pois este idioma abrange 

grandes espaços territoriais, além de ser muito parecido com a nossa língua 

materna, o que torna a compreensão e o aprendizado mais fácil. 

Entende-se que hoje aprender este idioma vai além da prática da 

comunicação, o conhecimento adquirido a partir desta língua estrangeira, amplia a 

capacidade de linguagem de modo geral e, por consequência a visão de mundo. 

Ganha portanto, muitas outras funções que estão relacionadas com a compreensão 

do aspecto humano, que é diverso, complexo e contraditório. Segundo Couto (2016): 

 
Estudar Espanhol, nesse novo contexto, abre possibilidades para se 
desvendar os infinitos discursos (gêneros discursivos, orais e 
escritos) que compõe a Língua Espanhola, as culturas e as 
identidades dos falantes de mais de vinte países em que esse idioma 
é oficial e, consequentemente, toda a carga heterogeneidade que o 

acompanha. (COUTO, 2016, p.16) 
 

Diante disso, atualmente, ensinar a língua espanhola aos alunos permite 

ampliar uma visão de ser humano e de mundo, algo que vai além de conteúdos 

programáticos, para temas que contribuem na formação do indivíduo como 

economia, lazer, esportes, questões sociais, políticas, educação, a linguagem entre 

outros. 

  Todos estes temas estão dentro de uma única palavra: CULTURA. Esta 

palavra de origem latina, que significa ‘ação de cultivar’, porém, a partir do século 

XVIII, houve várias discussões sobre este conceito e logo, uma extensão do seu 

significado. Além da definição da ação de cultivar, plantar ou criar animais, cultura 
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pode significar “conjunto de experiência e conhecimentos que caracterizam 

determinado povo, nação ou região” ou “conjunto de conhecimento de determinado 

indivíduo.” (COUTO, 2016, p. 55).  

 Mesmo diante de vários conceitos e discussões ao decorrer dos séculos, a 

conclusão mais importante desta palavra, foi que a cultura é algo inerente ao ser 

humano, que o individuo interage com a cultura que o cerca e suas ações dão 

respostas diferentes para as mesmas perguntas. De acordo com Cuche (2002, p. 

85) “cada indivíduo tem seu próprio modo de interiorizar e viver sua cultura, mesmo 

sendo profundamente marcado por ela”, desta forma, a cultura é criada, modificada 

e transmitida pelos sujeitos a partir da interação social, com pessoas da sua mesma 

cultura ou de culturas diferentes.  

 Dentro do ensino de línguas estrangeiras, os PCN+ (2002) abordam que deve 

haver uma aproximação dos alunos com culturas diferentes, modos de ver e mundos 

diferentes dos seus, visando combater preconceitos, estereótipos e propiciar o 

convívio das diversidades. E como sugestão de competência para o trabalho 

pedagógico, os PCN+ apontam que o ensino deve “lutar contra os preconceitos e as 

discriminações sexuais, éticas e sociais” (BRASIL, 2002, p. 133-134).  

 Trabalhar com os aspectos culturais dos países hispano-falantes como 

conteúdo das aulas, precisa ser mais que as comidas típicas, festas populares, 

roupas tradicionais, expressões idiomáticas, entre outros exemplos. É necessário 

compreender determinado povo e se aproximar dele, afim de que seja superada as 

idéias estereotipadas e que possam ser preconceituosas. Os estudantes de 

Espanhol precisam refletir sobre as questões culturais do outro e por meio deste 

estudo, compreender a sua própria cultura.  

 Para que todo o processo de ensino-aprendizagem da língua espanhola 

ocorra, o mesmo deve ser realizado de forma contextualizada, considerando a 

heterogeneidade dessa língua, os aspectos culturais, as variedades sociais, as 

diferenças dos povos, as relações de poder, entre outros exemplos. E, todos estes 

aspectos, podem ser abrangidos dentro da música, pois a mesma explora tanto a 

expressão oral quanto a escrita, possibilitando um aprendizado dinâmico, lúdico, 

motivador e prazeroso, cabendo ao professor buscar os melhores textos e explorá-lo 

dentro de sua sala de aula. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local de pesquisa  

 A pesquisa foi realizado no Colégio Centro Educacional Integrado de Matupá, 

Mato Grosso, com os alunos da 1ª série do Ensino Médio e professores desta 

instituição de ensino. 

 Esta instituição foi fundada em 2004, tem como objetivo propor um 

aprendizado que eternize os valores éticos, através do ensino cordial e dinâmico, 

trabalhando com crianças e adolescentes, desde o Maternal ao Ensino Médio.  

Com relação à estrutura da instituição, esta contêm salas de aula com, 

cadeiras e mesas de acordo com a faixa etária dos alunos, vários desenhos nas 

paredes, todos muito grande e colorido, para deixar um ambiente agradável e 

interessante. Os banheiros são acessíveis aos alunos, com vasos sanitários e pias 

adequadas, possui um amplo refeitório e uma quadra esportiva coberta. Possui 

também uma piscina, uma secretária, sala da coordenação e um laboratório de 

informática.  

A aula inicia ás 7h00min e finaliza ás 11h25min. O horário do intervalo é às 

9h30min até às 9h50min. O colégio conta com quinze professores, dois diretores-

coordenadores, dois secretários: um geral e um financeiro, além de 350 alunos. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

Entende-se por metodologia “o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade” (MINAYO, 2002, p. 16), ou seja, um estudo organizado, 

caminhos a serem percorridos, pesquisas científicas embasadas na realidade. Desta 

forma, a metodologia ocupa um lugar importante dentro da teoria, inclui concepções 

teóricas de abordagem, um conjunto de técnicas que permitem a construção da 

realidade. 

Metodologia e método são conceitos que se relacionam, porém não devem 

ser confundidos, pois metodologia é o caminho do estudo a chegar no objetivo final, 

já método é o modo como será percorrido este caminho. Dentro do conceito de 

método, têm-se outros níveis de especificação, segundo Marconi & Lakatos (2003) 

existe o método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método 

dialético.  
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Esta pesquisa foi baseada no método indutivo que “cuja aproximação dos 

fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das 

constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente)” (Marconi & 

Lakatos, 2003, p. 106), assim, a partir da observação, pode-se formular hipóteses 

explicativas da causa do fenômeno. Logo, por meio da indução se chega a 

conclusões prováveis.      

Marconi & Lakatos (2003) define pesquisa como um procedimento formal, 

com pensamentos reflexivos, que precisam de um tratamento científico para 

construir um caminho a realidade ou descobrir verdades parciais.  Uma pesquisa 

pode ser tanto qualitativa ou quantitativa. Conforme Minayo (2002) a pesquisa 

qualitativa, faz parte das ciências sociais e se preocupa com questões particulares, 

uma realidade que não pode ser quantificado, “ou seja, ela trabalha com um 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 

2002, p 22). Já a pesquisa quantitativa volta-se para dados, uma realidade 

quantificada. Estas podem se complementar, sendo assim uma pesquisa qualitativa-

quantitativa, pois a realidade envolvida por estes, interagem dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia.   

Esta pesquisa qualitativa-quantitativa será desenvolvida para obtenção do 

título de licenciatura, do curso de graduação em Letras Português/Espanhol, pela 

União das Faculdades de Mato-Grosso - UNIFAMA, o qual visa buscar a 

compreensão de como a música pode auxiliar os alunos no processo de 

aprendizado.  

Para tal intuito, será realizada uma pesquisa de campo, com os alunos da 1ª 

série do Ensino Médio, do colégio Centro Educacional Integrado de Matupá – CEI. 

Sobre pesquisa de campo, Marconi & Lakatos (2003) ressaltam que este tem como 

objetivo recolher as informações acerca do problema formulado, para se obter 

respostas, hipóteses, comprovar ou refutar os fenômenos que estão sendo 

investigados. Já Minayo (2002, p. 53) concebe pesquisa de campo como “o recorte 

que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica 

a ser estudada a partir de concepções teóricas que fundamentam o objeto da 

investigação.”    
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3.3 Coleta de dados 

 Dentro desta pesquisa de campo foi aplicado um questionário, que é um 

modo de coletar dados, formado por perguntas que devem ser respondidas por 

escrito, em anonimato e sem a presença do entrevistador. Estas perguntas serão 

fechadas e de múltiplaescolha, a fim de obter respostas mais rápidas e precisas 

para a tabulação dos dados e conclusão das hipóteses iniciais.  

Vale ressaltar que na disciplina de estágio obrigatório, desse curso 

acadêmico, foi realizado um projeto com este mesmo tema abordado, assim sendo 

possível alcançar as respostas desejadas para a pesquisa de campo do trabalho 

monográfico.  

Esse questionário foi aplicado no segundo semestre deste mesmo ano, 

definido pela acadêmica e a disposição dos alunos, de acordo com o parecer da 

diretora e coordenadora do colégio analisado.  

 

3.4 Análise de dados 

 Após a coleta de dados por meio da aplicação dos questionários, os dados 

foram analisados, tabulados e em seguida elaborou-se gráficos e tabelas, contendo 

os resultados encontrados na pesquisa. Em seguida, os dados foram apresentados, 

descritos e discutidos com base nos autores pesquisados.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em vários momentos desta pesquisa foi mencionado sobre a presença da 

música no cotidiano das pessoas, a sua importância no dia a dia e a participação 

dela nos diversos momentos das nossas vidas.  

 Para confirmar estas afirmações e as hipóteses levantadas, a pesquisa de 

campo realizada a partir de um questionário com os dezessete alunos da primeira 

série do Ensino Médio, da instituição de ensino Centro Educacional Integrado de 

Matupá – CEI, responderam a primeira pergunta sobre se escutam música em suas 

rotinas e, com 100% das respostas, os alunos disseram que sim, a música se faz 

presente no dia a dia, assim também, na segunda pergunta, os estudantes 

afirmaram em 100% das respostas que escutam música com frequência.  

 Mesmo sem poder datar o nascimento exato da música como manifestação 

cultural e sonora, são vários autores que afirmam a presença desta na vida do 

homem desde a Antiguidade. Martins (2015) diz que a criação da música está 

calcada a mitologia grega, pois iniciou com a vitória dos deuses do Olimpo sobre os 

seis filhos de Urano. Na antiguidade egípcia, a música está ligada com a deusa 

Hathor, que ensinava os seus discípulos a dança. Na pré-história, arqueólogos 

encontraram diversos objetos que indicavam a música como elemento ritualístico ou 

até mesmo de comunicação.  

Andrade (2012) menciona que conforme dados antropológicos as primeiras 

músicas foram usadas em rituais como nascimento, morte, casamento, recuperação 

de doenças e fertilidade. A importância da música vem sendo reconhecida ao longo 

dos tempos. Sua presença é incontestável, independente do período a qual surgiu, 

onde e com quem, tem-se a certeza que ela sempre fez e continuará fazendo parte 

da vida do homem.  

É notório que a música pode expressar as emoções ou sentimentos, cujo se 

estão vivenciando. De acordo com a terceira pergunta do questionário aplicado, os 

alunos responderam com 100% de afirmação que a música é capaz de expressar os 

sentimentos. Para Campbell, Campbell e Dickison (2000, p.147): 

  
A música é criativa e autoexpressiva, permitindo a expressão de 
nossos pensamentos sentimentos mais nobres. A música ensina os 
alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto em sua 

própria cultura quanto em culturas estrangeiras. 
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Para os dias de alegria é comum ouvir músicas animadas, empolgantes, em 

um volume mais alto, a fim de extravasar ou liberar o sentimento. Bem como nos 

dias de melancolia, colocar uma música mais melódica ou também quando se está 

apaixonado, ouvir músicas românticas. Para Priolli (1993): 

  
Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma 
mediante o som e divide-se em três partes: melodia, harmonia e 
ritmo. Também é movimento, sentimento e consciência do espaço – 
tempo, ritmo; sons, silêncios e ruídos; estruturas que engenham 
formas vivas. Música é igualmente tensão e relaxamento, expectativa 
preenchida ou não, organizações e liberdade de abolir uma ordem 

escolhida; controle e acaso. (PRIOLLI, 1993, p. 6) 
 

Deste mesmo modo Araújo (2008) diz que “a música possui a capacidade 

estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou 

nação. A música é uma linguagem local e global.” Conforme ressaltado, a música 

tem a capacidade de expor o que estamos sentindo, de aliviar ou aflorar os 

sentimentos, dizer sobre a cultura e os valores de cada indivíduo.  

 Com relação a quarta pergunta efetuada, sobre a importância da música para 

a educação, com unanimidade das respostas, os dezessete alunos afirmaram, que 

esta é fundamental na educação, entrando em acordo com os autores pesquisados, 

os quais aprofundam esta questão. Martins (2015, p. 63) afirma que “música e 

educação são dois elementos com características indissociáveis”, pois contribui para 

a formação dos discentes em diversos aspectos, dentre eles o desenvolvimento das 

múltiplas inteligências. Faria (2001, p. 24) ressalta que a música sempre esteve na 

vida das pessoas e, também sempre está presente na escola para dar vida ao 

ambiente, favorecendo a socialização dos alunos, além do senso de criação e 

recreação.  

 O uso da música como ferramenta para o processo educacional, torna-se 

importante, considerando a sua contribuição para os diversos âmbitos no 

desenvolvimento da aprendizagem: transmite sensações, auxilia no raciocínio lógico, 

psíquico, motor e afetivo. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil afirma que a música é umas das formas fundamentais de 

expressões humanas, o que por si só justifica sua presença no contexto 

educacional. (BRASIL, p. 1998) 

 Sobre a quinta pergunta do questionário, os alunos responderam com 100% 

das afirmações que a música contribui para um aprendizado efetivo e prazeroso, 
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conforme o RCNEI (BRASIL, 1998) explica que a música possui uma linguagem 

lúdica, prazerosa e cabe ao professor se valer deste recurso, para tornar o ensino 

mais atrativo e motivador. Aliar a música com a educação facilita o processo de 

ensino-aprendizagem, pois incentiva a criatividade do educando, o senso rítmico, o 

prazer de ouvir música, a imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a 

autodisciplina, o respeito ao próximo, o desenvolvimento psicológico, a socialização 

e a afetividade, além de originar a uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. (BRÉSCIA,2003, p. 15) 

 Tem-se a compreensão que atualmente é importante aprender um idioma 

estrangeiro, tanto para conhecimento cultural próprio e alheio, como principalmente, 

uma exigência para o mercado de trabalho. O gráfico seguinte demonstra a opinião 

dos alunos pesquisados, a respeito de aprender a língua espanhola: 

 

Gráfico 1. Você considera o Espanhol um idioma importante para ser aprendido 

atualmente? 

 

Fonte: Kasper (2018) 
  

A partir do gráfico, pode-se observar que 76% dos alunos consideram 

importante aprender a língua espanhola. Os 24% restantes dos alunos, negaram ser 

fundamental aprender o este idioma atualmente.  

Sabe-se que o Espanhol é um idioma falado em 21 países, dos quais um 

está no continente africano, outro no continente europeu e os demais no continente 

americano, portanto, o seu aprendizado é fundamental, pois este idioma abrange 
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grandes espaços territoriais, além de ser muito parecido com a nossa língua 

materna, o que torna a compreensão e o aprendizado mais fácil. 

Entende-se que hoje aprender este idioma vai além da prática da 

comunicação, o conhecimento adquirido a partir desta língua estrangeira, amplia a 

capacidade de linguagem de modo geral e, por consequência a visão de mundo. 

Segundo Couto (2016): 

 
Estudar Espanhol, nesse novo contexto, abre possibilidades para se 
desvendar os infinitos discursos (gêneros discursivos, orais e 
escritos) que compõe a Língua Espanhola, as culturas e as 
identidades dos falantes de mais de vinte países em que esse idioma 
é oficial e, consequentemente, toda a carga heterogeneidade que o 

acompanha. (COUTO, 2016, p.16) 
 
 A língua espanhola se encontra em um período de ascensão e de maiores 

aceitação quanto ao seu aprendizado. Vem seguido a língua inglesa que tem grande 

lugar de destaque e aceitação ainda pela maioria das pessoas, principalmente por 

ser considerada uma língua universal. Hipoteticamente, pode ser esta razão que 4, 

dos 17 alunos responderam que o Espanhol não é importante ser estudado 

atualmente.  

 A partir da sétima questão respondida pelos alunos na pesquisa de campo, 

obteve-se os seguintes dados abaixo, com relação a opinião dos pesquisados sobre 

se com o uso da música como ferramenta de aprendizagem na disciplina de língua 

espanhola, esta favorece outros conhecimentos além do idioma. Segue os dados: 

 

Gráfico 2. Para você, a música na disciplina de Língua Espanhola, enriquece outros 

conhecimentos, além do idioma? 
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Fonte: Kasper (2018) 
 

 Conforme mostra o gráfico, 65% dos pesquisados afirmam que a música na 

disciplina de língua espanhola auxilia no aprendizado de vários conhecimentos 

extras, que não somente o idioma. Em contrapartida, 6 pesquisados, dos 17 totais, 

referente a 35% dos alunos negaram que a música é capaz de contribuir para outras 

áreas, além de especificamente o idioma.  

Ferreira (2010) afirma que a principal vantagem para usar a música como 

ferramenta no ensino de uma específica disciplina é a abertura de um novo caminho 

comunicativo que não o verbal, metodologia mais comum utilizada. Desta forma, a 

integração nos aspectos cognitivos, sensitivos, afetivos e motor se relacionam em 

busca de uma grande promoção de integração e comunicação social, conferindo um 

caráter significativo a linguagem musical.  

Utilizar a música no ambiente escolar permite ao educando aprender se 

divertindo, melhora a compreensão, concentração, estimula cada vez mais a 

participação e presença deste em sala de aula, desenvolve relações afetivas, socais, 

motoras, cognitivas. Logo, o trabalho pedagógico que é um processo contínuo de 

construção envolve o sentir, experimentar, perceber, criar e refletir. Segundo Correia 

(2003): 

 
Os estudantes podem apreciar várias questões sociais e políticas, 
escutando canções, música clássica ou comédias musicais. O 
professor pode utilizar a música em vários segmentos do 
conhecimento, sempre de forma prazerosa, bem como na expressão 
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e comunicação, linguagem lógico-matemática, conhecimento 
científico, saúde e outras. (CORREIA, 2003, p. 84-85).    

 
Portanto, essa prática se torna válida para o aprendizado, ajuda nos estudos, 

e para o professor, serve como instrumento didático-pedagógico, auxiliador de 

maneira prazerosa e desenvolvedora nos âmbitos de raciocínio lógico, comunicação 

e afetividade.    

Gobbi (2001) defende a ideia de que tudo que se faz com um texto, pode ser 

feito com música ou textos sobre música. Seguindo estes pensamentos, a oitava 

pergunta do questionário aplicado, refere-se aos conhecimentos que podem ser 

explorados através da música, dentro do Espanhol. Para demonstrar as respostas 

dadas pelos alunos, segue o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 3. Quais conhecimentos são possíveis aprender a partir do ensino da língua 

espanhola através da música? 

 

Fonte: Kasper (2018) 
 

 Conforme as respostas dadas pelos alunos, foi notória a clareza que eles 

possuem sobre todos os conhecimentos abrangidos pela música para o ensino do 

idioma em questão. Nenhum aluno respondeu que nenhuma das alternativas não 

são importantes; 7% dos alunos disseram que a música contribui para questões 

gramaticais da língua espanhola; 10% marcaram os recursos auditivos como 

contribuinte para o aprendizado deste idioma, assim também, ficando em 10% a 
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interpretação, para os alunos, a música colabora para a analise interpretativa da 

letra; com 17% das respostas, os alunos afirmaram ser importante a música para a 

oralidade; 23% responderam que a música é fundamental para o aprendizado do 

vocabulário; e finalizando a analise do gráfico, 33% dos alunos mencionaram que 

todas as alternativas são essenciais para aprender espanhol através da música, ou 

seja, a maioria dos alunos concordam que este método abrange os conhecimentos 

de vocabulário, gramática, prática da oralidade, recursos auditivos e interpretativos.  

   Entrando em acordo com a autora analisada sobre este tema, considera-se 

que a música pode contribuir em muitos aspectos dentro de uma língua estrangeira. 

Gobbi (2001, p. 33) afirma que “estudo gramatical, compreensão auditiva, tradução, 

ditado, exercícios de relaxamento, ensino de cultura e de vocabulário, todos estes 

representam algumas atividades que podemos desenvolver através da música.” 

Ouvir música e explorá-la é sem dúvida uma estratégia eficaz na aprendizagem de 

uma língua estrangeira. 

 A autora descreve que as músicas podem ser usadas com sucesso não 

somente no estudo indireto e revisão gramatical, mas também para propiciar prazer 

e um clima favorável, recursos necessários para a construção de uma boa 

abordagem dentro de sala de aula. (GOBBI, 2001, p. 24.)   

As músicas, em geral, utilizam uma linguagem simples, conversacional e com 

repetições, o que facilita a memorização e a descontração, tornando o aprendizado 

da letra, ou da mensagem que esta traz algo leve e motivacional.  

Diante disso, a penúltima pergunta do questionário sobre aprender através da 

música as regras gramaticais, a pronuncia, o vocabulário, a ortografia, entre outros 

conhecimentos do Espanhol, torna o aprendizado mais fácil, todos os alunos 

disseram que sim, ou seja, 100% das afirmações dos pesquisados confirmam as 

hipóteses. Segundo Gobbi (2001, p. 32) as músicas são “excelentes para ensinar 

conversação, vocabulário, estruturas gramaticais, pronúncia, entre outros. São 

grandes auxiliares para memorização e prática de modelos.”  

Em análise a última pergunta do questionário aplicado, o intuito era saber se 

após a experiência que os alunos obtiveram (no estágio supervisionado obrigatório, 

do curso de Letras Português/ Espanhol) do trabalho em sala de aula na disciplina 

de língua espanhola, utilizando a música para abranger a cultura e o idioma, eles 

gostariam que o professor da disciplina, se valesse deste recurso em prol de um 

aprendizado efetivo, motivador, prazeroso. Em unanimidade das respostas, os 17 
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alunos, equivalendo a 100%, afirmaram que gostariam que esta metodologia fosse 

utilizada.  

Tem-se a clareza que para um ambiente motivacional, prazeroso, acolhedor e 

propicio a aprendizagem, cabe a responsabilidade do professor. Este deve estar 

disposto a buscar maneiras de encantar e acolher o seu aluno, para que desperte 

neles o prazer pelo conhecimento. Martins (2015) afirma que o professor tem papel 

de orientador em uma prática de formação continuada para a eficácia do processo 

educacional, pois atua como mediador e incentivador do processo de criação. 

Desta forma para que haja uma real aprendizagem da língua estrangeira, 

torna-se necessário uma boa formação do docente. Um contato diário com a língua, 

conhecer as diferentes fases da aprendizagem, descobrir como despertar o 

empenho para o estudo, conhecer o mundo dos seus alunos e aprender a motivá-

los.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 A importância da música como discurso e manifesto cultural abre um leque de 

possibilidades para que o docente compreenda e expanda as relações do código 

para formação global humana. O professor como mediador do conhecimento, possui 

o poder de modificar, estimular e transformar a sua sala de aula, para que esta seja 

um ambiente acolhedor, interativo e de aprendizado.   

 A língua espanhola vem ganhando destaque e espaço dentro do ensino desta 

língua estrangeira, pois se trata de um idioma falado em vinte e um países, dos 

quais um está no continente africano, outro no continente europeu e os demais no 

continente americano. Portanto, o ensino deve ser contextualizado, considerando as 

variedades e heterogeneidades desta língua, adequando com a linguagem e 

vivencia do mundo real dos alunos.  

Trabalhar o espanhol com música foi gratificante, pois mostrou como é 

benéfico à aprendizagem, uma metodologia que os alunos gostaram e 

demonstraram um interesse maior pelo idioma e também a cultura. Deixaram claro, 

através da pesquisa de campo que aprenderam de maneira lúdica e prazerosa, que 

seria interessante que o professor desta disciplina usa-se deste recurso em suas 

aulas, tornando a aula mais extrovertida e menos monótona. Desta forma, 

comprovam-se as hipóteses iniciais que o professor deve buscar criar um ambiente 

de ensino e aprendizagem que estimule uma intensa participação dos alunos 

durante o maior tempo possível, sendo que a música é uma alternativa para motivar 

esses alunos para o processo mais amplo e complexo desse idioma, visando levar a 

aprender a escrita e a fala da língua espanhola     

A música faz parte da vida das pessoas e está presente em todos os 

momentos, seja alegres ou tristes, então aliá-la à educação, nada mais é que torná-

la uma ferramenta auxiliadora para o processo de ensino-aprendizagem. Logo, este 

trabalho constatou que a música pode contribuir como ferramenta pedagógica em 

prol a uma aprendizagem significativa  dentro da disciplina de língua espanhola, 

para o Ensino Médio. Verificou-se também a sua importância socializadora, 

interativa e afetiva. 
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APÊNDICE 
 
 

Apêndice A. Questionário de Pesquisa 

Este questionário a ser respondido, foi formulado pela pesquisadora Renata D. D. 

Kasper, acadêmica da instituição de ensino Faculdade de Ciências Sociais de 

Guarantã do Norte – UNIFAMA e, tem o intuito de verificar sobre a contribuição da 

música como auxílio para o aprendizado na disciplina de Língua Espanhola. 

1. Você utiliza a música em sua rotina? 

(   ) SIM            (   ) NÃO 

2. Com qual frequência a música está presente no seu dia a dia? 

(    ) SEMPRE             (    ) RARAMENTE                (    ) NUNCA  

3. Você considera a música como elemento fundamental para expressar os 

sentimentos? 

(   ) SIM           (    ) NÃO       

4.  Você acredita que esta é importante na educação? 

(    ) SIM          (   ) NÃO 

5. A música contribui para um aprendizado de maneira divertida e prazerosa? 

(    ) SIM          (    ) NÃO 

6. Você considera o Espanhol um idioma importante para ser aprendido atualmente? 

(   ) SIM         (     ) NÃO 

7. Para você, a música na disciplina de Língua Espanhola, enriquece outros 

conhecimentos, além do idioma? 

(    ) SIM         (     ) NÃO 
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8. Quais conhecimentos são possíveis aprender a partir do ensino com a música? 

(   ) vocabulário  (   ) gramática   (   ) praticar a oralidade   (   ) interpretação  

(   ) recursos auditivos  (   ) todas as alternativas  (    ) nenhuma alternativa 

9. Aprender as regras gramaticais, a pronuncia, o vocabulário, a ortografia através 

da música se torna mais fácil? 

(    ) SIM         (     ) NÃO 

10. A partir da experiência vivenciada de aulas com o uso da música para o ensino 

da língua espanhola, você gostaria que o professor utilizasse deste recurso em prol 

de um aprendizado efetivo, motivador, prazeroso desta língua estrangeira? 

(    ) SIM         (   ) NÃO 
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ANEXO 

 

Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 

 

 


