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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar várias 
atividades com o gênero Música. Apresentamos o material 
pedagógico usando, pendrive, material impresso laboratório 
de informática, pois esses meios poderá despertar o 
interesse do aluno pela Língua Inglês. Proponho atividades 
que levam a motivá-los, facilitar a ampliação de vocabulário, 
listening, writing, reading, speaking e conhecimento de 
outras culturas. Pois percebemos em nossos alunos um 
desinteresse muito grande em estudar a Língua Inglesa, 
que é vista como desnecessária por justamente estar 
descontextualizada do cotidiano desses alunos e por ser a 
música um gênero textual do dia a dia do aluno, pois 
propicia o bem- estar nos sentimentos das pessoas. Vejo 
que muitos objetivos pedagógicos podem ser almejados 
com o uso da mesma no ensino da língua inglesa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente para trabalho tem como objetivo compartilhar pesquisas e alguns 

resultados de atividade realizadas com o gênero música no ensino de língua inglesa. 

Esse gênero se apresenta em vários momentos de nossas vidas: nos momentos 

mais alegres e também em situações de dificuldades; é impossível pensar qualquer 

cerimônia sem a presença da música. Ela faz parte do nosso cotidiano, tornando-se 

uma ferramenta necessária nas atividades com o gênero do discurso do cotidiano da 

realidade do aluno. Assim sendo, por que não usá-la na educação como estratégia 

de ensino aprendizagem? Relata também neste trabalho a necessidade de amenizar 

algumas dificuldades apresentadas no ensino da Língua Inglesa. O trabalho com 

gênero música, cuja ênfase não ocorre apenas na questão linguística, mas em todo 

o contexto envolvido, já que ela é um gênero textual do cotidiano do aluno, e 

também de grande importância na vida de todo cidadão, pois a mesma auxilia na 

sensação e nas emoções humanas. Vemos que os objetivos pedagógicos podem 

ser obtidos com sua utilização no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Porém, faz-se necessária uma reflexão dessa proposta para auxiliar na melhoria dos 

resultados obtidos na aprendizagem em LEM-Inglês, o que é o tema desta proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O maior desafio na disciplina de Língua Inglesa é despertar o interesse dos 

alunos pelo aprendizado da língua, tida como distante da realidade. Este projeto de 

ensino surge com a música, dentro das atividades do PDE, para colaborar com o 

trabalho dos professores dentro da sala de aula, criando materiais e sugerindo 

atividades que possam ser utilizadas em escolas públicas, possibilitando a 

aprendizagem, com aplicações teóricas e situações pedagógicas concretas. 

Faz-se necessário refletir a nossa prática pedagógica, para os alunos obter 

melhoras significativas no ensino-aprendizagem, muitas vezes insatisfatório no caso 

de Língua Inglesa, por falta de incentivo e interesse. Assim, atividades com gêneros 

textuais, especificamente com a música, foram escolhidas com o objetivo de reflexão 

possível de mudança das atividades pedagógicas, por tratar de uma atividade lúdica 

capaz de propiciar maior interação entre os alunos e levá-los a participar com muito 

entusiasmo das aulas de língua inglesa. 

 

OBJETIVOS 

 

Despertar no aluno o interesse pela LEM-Inglês através da música de maneira 

envolvente, divertida com atividades de interpretação, reading, speaking, listening, 

e writing para encontrar um motivo especial para aprender e assim compreender 

outras culturas e refletir o uso da língua em diferentes estudos, com letras de música 

de temas diversos envolvendo aspectos da problemática social do cotidiano, 

interagindo e participando de maneira, dinâmica e atuante. 

 

 

JUSTIFICAFIVA DO TEMA DE ESTUDO 

 

Percebemos em nossos alunos um desinteresse muito grande em estudar a 

Língua Inglesa que é vista como desnecessária por justamente estar 

descontextualizada do cotidiano desses alunos, pois em muitos casos eles terminam 

o Ensino Médio sem as habilidades necessárias para usar a Língua em situações 

reais. 



O projeto surge da necessidade de, como educadora na disciplina de Língua 

Inglesa, melhorar as aulas de LEM, propiciando um processo ensino-aprendizagem 

mais dinâmico, em que o aluno consiga interagir nas aulas e assim se sentir um 

sujeito atuante nesse mundo globalizado no qual está inserido. 

Os nossos alunos ouvem com bastante naturalidade músicas estrangeiras; 

nesse caso, em especial, as executadas em língua inglesa e durante as aulas 

pedem sempre para deixar ouvir bem baixinho um minutinho prometendo colaborar, 

fazer silêncio, estudar mais para as provas. Enfim, negociam com o que já pode ser 

conteúdo de boas aulas, a música. Nesse caso, observando o grande interesse pela 

música advindo de vários alunos, nasceu esse projeto voltado ao uso da música em 

língua inglesa na sala de aula. Percebendo que a realização de atividades com a 

música permite dar uma nova vigor para a aprendizagem, sendo um recurso 

afirmativo para gerar até mesmo o encantamento necessário para melhorar o 

processo de ensino. Podendo inclusive utilizar os recursos tecnológicos de que eles 

já dispõem, tais como mp3 e/ou celulares  e ao mesmo tempo estudar e ouvir 

música.  Com esse projeto, espera-se criar um ambiente bem mais agradável e 

produtivo sem estresse, propiciando de forma dinâmica e descontraída novos 

recursos e condições de aprendizagem, facilitando o processo ensino-aprendizagem 

da LEM. A música poderá despertar no aluno a vontade de aprender a LEM de 

maneira inovadora, ampliando atuação do educador, desdobrando-se para várias 

áreas do conhecimento. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo a legislação vigente, todo cidadão brasileiro tem direito a aprender 

uma Língua Estrangeira. A Lei de Diretrizes e Bases (2008) instituiu que, no 

currículo escolar, a essa disciplina é parte obrigatória, tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Médio, como parte importante na formação. 

Cabe as nós educadores dessa língua desenvolver juntos os nossos 

educando uma maneira que se torne mais clara e dinâmica em seu aprendizado, 

utilizando as novas tecnologias disponíveis em nosso espaço escolar através do 

gênero música. 

Para Straliotto (2001, p.54), a inteligência pode ser desenvolvida por meio da 

audição, já que cada código sonoro representaria um espaço ativo no cérebro. Com 



a finalidade de reter a informação, os neurônios, que recebem as informações 

codificadas, após serem ativadas pelos códigos musicais, ficariam “abertos” para 

receberem conhecimento de outros órgãos dos sentidos. A ativação dos neurônios 

seria ampliada á medida que novos conhecimentos vão se somando por meio dos 

cincos órgãos do sentido. O autor explica que, maior será o conhecimento sonoro da 

pessoa quanto mais sons diferentes ela ouvir, por estar utilizando uma área cerebral 

maior para reter aquelas informações. A música é uma ciência básica com um 

grande número de variações de códigos, o que, segundo Marteleto  (2001, p. 71-81).  

 

Possibilita o desenvolvimento intelectual da pessoa. Quanto mais 
cedo as crianças entrarem em contado com o mundo da música, 
maiores serão as chances de que elas assimilem novos códigos 
sonoros que a música pode oferecer. Maior será o seu 
conhecimento armazenando na memória sonora, quanto mais tipos 
de sons a criança ouvir, o que pode ser também ampliado, se a 
criança praticar um instrumento musical. Neste processo, a criança 
torna-se o agente criador de diferentes códigos sonoros, por meio 
de criações realizadas com seus instrumentos. Para o autor, o 
estímulo ao aprendizado da música é necessário, já que a música 
para a criança funciona como uma nova forma de interiorização dos 
sentimentos, como um novo idioma que servirá de veículo para as 
emoções. 

 

Para Gardner (1994, P.86) existe uma forma de inteligência musical, que 

possui uma trajetória própria de desenvolvimento, em como sua própria 

representação neurológica, havendo uma variedade de representações neurais da 

capacidade musical em seres humanos. Segundo o autor, as pessoas possuem uma 

gama de tipos e graus de habilidades musicais. Levando em conta que indivíduos 

diferem em suas possibilidades, é plausível que o sistema nervoso tenha a 

capacidade de oferecer diversos mecanismos para executar estes desempenhos. O 

autor menciona ainda que a competência musical é fruto de uma considerável 

contribuição genética. Entre crianças, as diferenças individuais são imensas é o 

treinamento não parece segundo o autor indeferir efetivamente na redução dessas 

desigualdades. 

Nesse contexto, a música possui uma prática própria para facilitar o 

desenvolvimento de várias formas. Com representações musicais nas quais o 

sistema nervoso fornece muitos mecanismos e treinamentos que favorecem a 

memorização, aumentando a capacidade intelectual de cada indivíduo envolvido no 

processo ensino-aprendizagem. 



Para Brewer (1995, p61), a música ajuda na aprendizagem porque estabelece 

um estado positivo, cria um ambiente adequado, constrói um senso de antecipação 

energiza as atividades de aprendizagem, muda as ondas cerebrais, 

facilita à concentração, melhora a memorização, facilita a aprendizagem 

multissensorial, diminui a tensão, solta à imaginação, une grupos, inspira, adiciona 

um elemento de diversão. 

Percebemos que a música é um recurso lúdico importante na aquisição da 

aprendizagem, pois propicia um clima favorável em que pode ocorrer a 

aprendizagem de maneira positiva que facilita a capacitação cerebral através da 

memória, diminuindo a tensão nervosa e soltando a imaginação, para que assim 

possa de fato ocorrer à aprendizagem. 

Campbell (1997, p.07) afirma que a música pode melhorar nossas vidas, 

aumentar nossa consciência espacial e inteligência, melhorar a concentração e 

habilidade de comunicação, facilitando a aquisição da linguística, a criatividade, a 

leitura, a escrita, a memorização e outras habilidades da aprendizagem. 

Assim, sabemos que a música poderá melhorar a vida e a inteligência dos 

indivíduos; através dela podemos também aprimorar as habilidades comunicativas, 

facilitando a compreensão da linguagem. 

Segundo as (DCES, 2008, pp. 62-63), a escola tem o papel de ampliar as 

potencialidades dos alunos, levando em conta os seus conhecimentos prévios, 

superando a visão de ensino como meio para se atingir fins comunicativos, mas 

como meio de engajar- se todos viveram dias incríveis, que não passam de ilusão! O 

domínio da Língua Inglesa no mundo contemporâneo tornou-se um grande 

instrumento de trabalho e se constitui em mais uma linguagem de interação social 

cabendo a nós educadores da disciplina buscar junto com nossos educando ações 

que tornem mais eficaz seu aprendizado. 

 

A MÚSICA NAS AULAS DE INGLÊS 

 

Estudos mostram o benefício do uso da música no ensino de Língua Inglesa. 

Porém, na prática dos professores de LEM, em geral, a atividade com a utilização de 

canções está voltada para aspectos linguísticos e para as habilidades básicas da 

língua: listening, reading, speaking, e writing, usados especificamente para aprender 

a pronúncia e praticar padrões estruturais em contexto, focando somente o idioma. 



Há a possibilidade de utilizar a música em sala como atividade dinâmica para 

trabalhar os sentimentos  e as emoções que ela provoca em cada aluno. 

Contudo,  são práticas desligadas do contexto social e histórico, que deve ser 

considerado. 

A letra das canções pode conter aos ouvintes algo sobre aquela sociedade. 

Por exemplo, “Let me Pople GO” ou “Blowing in the Wind” oferecem uma 

compreensão imediata dos escravos negros da América. Assim, canções 

culturalmente ricas podem ser vistas como veículos para descobrir mais sobre a 

realidade de que tratam suas referências, a sociedade e os músicos que as 

produziram (< spanstyle= “Collor: red.;” >HOLDEN, 2009, p.146). 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Pré - reading. 

Apresentar o título da música, (“LOVE IS NOT A FIGHT”). 

Fazer questionamento sobre o que sugere a música, algumas respostas 

serão dadas em português e outras em inglês. Revela-se, nesse momento, que a 

possibilidades de atribuição e de produção de significados permitem diferentes 

interpretações, pois muitas leituras podem ser feitas a partir de uma canção, quer 

ela seja um sucesso antigo quer atual. 

 

ATIVIDADES DE LISTENING 

 

Em seguida, será entregue uma cópia da letra da música. (Os alunos têm que 

ouvir e tentar acompanhar). Os alunos ouvirão uma segunda vez para que se 

familiarizem com a música; nessa atividade será alertado sobre os aspectos 

linguísticos, tais como: adjetivos, substantivos, verbos etc. Os elementos de uma 

língua organizada historicamente. Na minha escola depende da turma e do que se 

quer enfatizar podendo ser realizada em grupo ou individual, nessa turma algumas 

das atividades serão realizadas em pequenos grupos, e outras individuais. A música 

deverá ser ouvida quantas vezes forem necessárias para que de fato ocorra 

assimilação do conhecimento e a participação efetiva dos alunos. 

 



PROPOSTA PARA O USO DA MÚSICA EM SALA DE AULA. 

 

Apresento algumas sugestões criadas a partir de leituras e embasamento teórico 

citado anteriormente. 

. Espaço em branco para completar ao ouvir a música. 

 

. Cartela de Bingo com palavras copiadas da letra da música. 

 

. Distribuir estrofe da música e pedir que os alunos façam a bricolagem (no 

laboratório de informática pedir para os alunos substituírem os substantivos por 

figuras equivalentes). 

 

. Pedir aos alunos em pequenos grupos façam slides das estrofes apresentadas e 

apresentem na TV Pendrive 

 

. Entregar aos alunos uma folha com vários desenhos e eles deverão assinalar os 

desenhos relacionados com a música. 

. Fazer uma pesquisa sobre o momento histórico e social da Música. Fazendo um 

paralelo com o hoje. 

 

. Identificar na letra da música que tema social é abordado. 

 

. Rescrever as frases numa ordem diferente, seguida de parênteses. Os alunos 

terão que numerar de acordo com a ordem na qual as frases são cantadas. 

 

. Colocar as estrofes fora de ordem e pedir para os alunos colocarem em ordem. 

 

. Ouvir a música com os olhos fechados e em uma folha em branco expressar o 

que sente durante apresentação da música. 

 

. Pesquisar em caça-palavras as palavras referentes à música. 

 

. Interpretação de texto – elaborar questões relacionadas com a música e 

responder de acordo com a mesma. 

 



. Entregar uma folha com três substantivos, tirado da música e os alunos 

coloquem três adjetivos para cada um dos substantivos. 

 

. Ditado: tocar a música; depois de cada frase cantada, apertar o STOP: os 

alunos escreverão a última palavra cantada. 

 

. Colocar várias palavras da música, e outras que não contem na letra, tocar a 

música e eles assinarem as palavras ouvidas na música. 

 

. Entregar uma folha com vários desenhos relacionados com a música para os 

alunos escrever o nome das figuras em inglês. 

 

. Apresentar a letra da música em duas versões: na língua origina (com os versos 

enumerados) e na língua em estudo os versos seguidos acompanhados de 

parênteses. Onde o aluno fará a correspondência dos versos nas duas línguas, 

as pistas serão encontradas na letra da música. 

 

. No laboratório de informática em grupo os alunos vão pesquisar a música da 

preferência do grupo e apresentar para a sala na TV pendrive 
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