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Resumo 

 

Considerando a importância de se ampliar metodologias didáticas que possam desenvolver 
competências e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolveu-se este estudo com 
a finalidade de analisar a efetividade da paródia na disciplina de Biologia, a partir da percepção 
dos alunos do 1 ano A do Colégio Dr. Arnaldo Busato de Cruzeiro do Iguaçu – PR.  Este 
Projeto de Intervenção possui abordagem qualitativa é do tipo descritivo, onde os dados foram 
coletados por meio de observação direta, entrevistas e questionários, além das atividades 
avaliativas.  Os dados foram tratados por meio da análise do conteúdo e demonstrados por 
gráficos e quadros. Durante o projeto a professora trabalhou com paródias já elaboradas e 
possibilitou a construção de parodias a partir do conhecimento dos discentes. Entre os pontos 
positivos mais citados está a motivação e a facilidade de memorização obtida por meio da 
parodia e entre os pontos negativos citou-se o fato de que os alunos não gostam de apresentar 
em público e desviam o foco facilmente, além do que a participação dos alunos não é efetiva 
como deveria ser. Ao final pode-se afirmar que, neste estudo,  a parodia é uma metodologia 
eficiente, mas não é eficaz por sofrer interferências externas que podem contribuir para a não 
efetividade da estratégia didática considerada. 
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Introdução 

 

O processo de ensino-aprendizagem atualmente tornou-se, um desafio 

tanto para professores, quanto para alunos visto que os professores 

necessitam estar constantemente encontrando formas para motivar a 

permanência do aluno em sala de aula, assim como, para que o mesmo possa 

assimilar o conteúdo ensinado e construir a sua base de conhecimento a partir 

do mesmo.  

Com base no exposto, percebe-se a importância da didática aplicada na 

transmissão de conhecimento, já que a mesma pode ser definida, de acordo 

com Libâneo (2002 Apud Filho 2011), como “o processo de ensino que busca 

relacionar objetivo, conteúdo e método, de modo a criar condições para que o 

aluno tenha uma aprendizagem significativa”. 

Enquanto professora, preocupo-me com o ensino e sobretudo com a 

aprendizagem dos alunos. Estes, cada vez mais ansiosos e desmotivados.  

Desta forma este trabalho justifica-se pela desmotivação apresentada 

pelos alunos no ambiente escolar. Pesquisas indicam que aproximadamente 

20% dos alunos do Ensino Médio não manifestam nenhuma motivação para 

aprendizagem na maioria das áreas do currículo comum, e segundo Coll, 

Marchesi e Palacios (2004), a motivação ou não do aluno está no significado 

que tem o trabalho escolar para ele. Portanto pode-se afirmar que uma escola 

tem condições de favorecer a motivação ou a desmotivação de seus alunos. 

Este estudo justifica-se também, pela necessidade e importância de 

analisar a eficácia da paródia, como forma didática no processo de ensino – 

aprendizagem da disciplina de Biologia, já que, de acordo com Antunes (2008), 

pg. 16 “ter sua inteligência estimulada é direito de todo aluno, aprender 

métodos e estratégias para estimulá-la é compromisso de todo verdadeiro 

educador”. 

Pode-se afirmar que uma das formas para que o processo de ensino 

aprendizagem na assimilação do conteúdo possa se desenvolver com êxito, é 

a utilização de paródias, uma vez, que a aula será mais dinâmica, o que por 

consequência, ira despertar o interesse dos alunos em permanecer em sala de 

aula, bem como irão sentir-se motivados em participar e assimilar o conteúdo 

com maior facilidade.  



 
 

Na minha prática docente já acompanhei e realizei trabalhos  utilizando a 

paródia como recurso didático em sala de aula. Particularmente, considero um 

recurso bastante interessante e válido, todavia considero que o perfil do aluno 

que se encontra em nossas salas de aula, é dinâmico e ao mesmo tempo, 

crítico, e, é deste contexto que surgiu o interesse de se analisar a efetividade 

da paródia como recurso didático no ensino da Biologia a partir da percepção 

do aluno.  

Tal problema nasceu em virtude da importância de se criar em sala de 

aula, um ambiente que possibilidade ao aluno o desenvolvimento de 

competências que permitam ao mesmo a observação, a reflexão e a partir 

destas, a assimilação de um conhecimento que seja capaz de propiciar um 

bom desempenho não somente nas avaliações escolares, mas, além disso, 

que os alunos sejam capazes de aprender para além dos bancos escolares.  

Este contexto citado por Konzen (2009) só é possível quando se 

considera as competências, os desejos, anseios e percepções de todas as 

pessoas envolvidas no processo. 

Assim se definiu como objetivo geral deste estudo, analisar a efetividade 

das Paródias como recurso didático no processo de ensino – aprendizagem da 

Biologia a partir da percepção dos alunos. 

Para tanto se definiu como objetivos específicos: oportunizar a utilização 

de parodias no ensino da Biologia, proporcionar a elaboração de paródias 

pelos alunos a partir dos temas estudados e diagnosticar os pontos positivos e 

negativos da utilização desta estratégia didática em sala de aula. 

Para se alcançar tais objetivos, se desenvolveu este projeto de 

intervenção que possui uma abordagem qualitativa, é do tipo descritivo, e os 

dados foram coletados através de observações diretas, questionários e 

entrevistas e demonstrados através da técnica de analise de conteúdo por 

meio de gráficos e quadros. 

Para melhor compreensão este projeto está estruturado da seguinte 

forma: a primeira seção contém a introdução que apresenta os dados gerais da 

pesquisa de intervenção, logo após está o desenvolvimento deste que contem 

a teoria que embasou o mesmo, assim como, os resultados coletadas e as 

discussões criadas a partir da pesquisa e por fim as considerações finais que 

respondem aos objetivos propostos e indicam novos estudos a partir deste. 



 
 

DESENVOLVIMENTO: Referencial Teórico  

 

De acordo com Vygostsky (1988), o processo de ensino-aprendizagem, 

ocorre a partir da interação das pessoas com o meio em que as mesmas estão 

inseridas. Em consonância com o mesmo autor é possível afirmar que a forma 

de linguagem utilizada neste processo de interação tem uma importância 

fundamental no desenvolvimento do sujeito. O ato de aprender ciências 

envolve tanto processos pessoais como sociais.  

A educação deve possuir uma ideologia, todavia deve possibilitar formas 

de diálogo, que possibilitem constituir canais de comunicação entre professor e 

aluno que possam favorecer a compreensão e assimilação do que se está 

desejando passar, uma vez que, o ato de ensinar não deve ser visto como 

apenas uma transferência de conhecimento, mas a criação de possibilidades 

para que o aluno construa a sua própria base de conhecimento (FREIRE, 

1996). 

A música já foi uma disciplina obrigatória no currículo básico das 

escolas. Todavia com a industrialização, surgiram também outros valores que 

passaram a enfatizar o conhecimento técnico e cientifico ao conhecimento 

artístico e cultural, por consequência, a música perdeu espaço nos currículos 

escolares, mas não deixou de ser utilizada como instrumento facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem (GRANJA, 2006). 

Foi no ano de 1810 que Froebel afirmou que a música poderia ser 

utilizada como recurso didático, por possuir aspectos cognitivos e lúdicos. 

(BERTONCELLLO e SANTOS 2002). 

Ferreira (2008) afirma que utilizar a música como recurso didático tem 

muitas vantagens, entre elas pode-se citar, o baixo custo, a motivação e 

interação do aluno com o professor, além da facilidade que o professor tem 

para explicar o conteúdo e que o aluno tem para entendê-lo. 

De acordo com Silveira e Kiouranis (2008), a música além de contribuir 

para a difusão do conhecimento cientifica, auxilia de forma direta no 

desenvolvimento da sensibilidade e criatividade dos alunos. 

“A música é um recurso didático simples, dinâmico, contextualizado, que 

se aproxima da realidade do jovem, ajudando no diálogo entre professor e 

aluno e favorecendo a interdisciplinaridade” (GILIO, 2000, p.14). 



 
 

De acordo com Silva, Pereira e Mello (2015), as pessoas quando ouvem 

musicas começam a pensar e a refletir sobre o tema que a mesma aborda e a 

melodia fica no pensamento sem que as mesmas se deem conta. Assim sendo 

ao unir a música com os conteúdos curriculares é possível transformar a forma 

mecânica de ensino em uma forma dinâmica e eficaz de aprendizagem.  

Ainda segundo tais autoras, é importante a utilização de parodias, visto 

que, a assimilação do conteúdo pode ser facilitada ainda mais, através da 

melodia da musica e não propriamente da letra da mesma.  

Moser (1992) define paródia como, a “mudança de uma obra séria que 

existe, ou de alguma de suas partes. A forma exterior se mantem enquanto que 

o conteúdo se muda e se torna inadequado com relação a sua forma”. 

O uso da paródia serve para facilitar processo de ensino aprendizagem, 

além de tornar este processo mais agradável e benéfico para professor e aluno 

já que para ambos, o conteúdo torna-se de fácil repasse e assimilação (SILVA, 

PEREIRA E MELLO, 2015). 

“Nesta perspectiva a parodia surge como uma nova e diferenciada forma 

de se fazer a leitura do método convencional. Sendo esta um processo de 

discurso que retoma a consciência de fazer critica” (SANT’ANNA 2003, pg. 96). 

A paródia é um recurso didático que além de contribuir de forma direta 

para a memorização do conteúdo, ela colabora para a retomada da consciência 

critica do aluno, através da utilização de músicas populares entre os mesmos 

(SILVA, PEREIRA E MELLO 2015). 

 

As paródias têm como finalidade permitir que as informações sejam 
memorizadas mais facilmente a partir do uso de melodias 
conhecidas. Assim é uma estratégia poderosa quando se trata de 
ensinar coisas que sejam rapidamente assimiladas ou em situações 
em que se deseje aumentar o interesse pelo assunto que se está 
abordando. (TREZZA, SANTOS, SANTOS, 2007, p. 328) 

 

Além disso, é necessário considerar o que afirma Moran, Masetto e 

Behrens (2000): “É importante que cada docente encontre sua maneira de 

sentir-se bem, comunicar-se bem, ensinar bem, ajudar os alunos a aprender 

melhor. É importante diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades, 

de avaliar". 



 
 

Enfatizando o exposto acima, pode-se afirmar que utilizar a música 

como parodia, enquanto recurso didático é uma forma fácil de aprender e 

ensinar, já que a mesma desperta interesse e por consequência a participação 

dos alunos nas atividades. Os mesmos também podem ampliar a sua 

compreensão dos conceitos abordados na disciplina. O uso da música como 

paródia dentro da sala de aula, desperta o interesse e participação dos 

mesmos que podem incorporar á musica, a sua realidade assimilando de forma 

mais fácil o conteúdo correto, ao invés de decorar os conteúdos dos livros 

didáticos (SILVA, PEREIRA E MELLO, 2015). 

Ainda segundo as autoras acima citadas, a paródia no ensino da biologia 

surge como uma didática inovadora, que contribui de forma direta para a 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, além de ser um método que 

poderá desenvolver nos mesmos, habilidades que facilitem a assimilação do 

conteúdo. 

 Para Cabrera (2007) a paródia pode ser vista como uma estratégia 

didática em sala de aula, que pode propiciar ao professor um planejamento 

mais aprimorado, evitando assim que o professor tenha maiores dificuldades 

no momento de agregar o conteúdo da disciplina com a metodologia proposta 

para transmissão deste conteúdo.   

Neste contexto, percebe-se a importância do docente saber utilizar de 

forma adequada ferramentas que possam favorecer a assimilação do 

conteúdo, assim como a avaliação sobre o mesmo seja positiva. Desta forma 

pode-se afirmar que a parodia é um método considerado positivo por permitir 

que os alunos aprendam a partir de algo alegre, envolvente e descontraído 

(CARVALHO, 1992). 

Pode-se afirmar em consonância com Carvalho e Gil Perez (2006), que 

professores e alunos vivem em constante troca de experiências, todavia cabe 

ao professor, a tarefa de encontrar meios para facilitar a aprendizagem dos 

seus alunos.  

De acordo com tais autores, saber planejar as atividades em sala de 

aula, é uma necessidade formativa e essencial para que a aprendizagem seja 

efetiva e que os alunos possam se interessar de fato pelo conteúdo, além da 

necessidade de aprender somente para realização das avaliações. É dentro 

desta perspectiva que as parodias podem ser englobadas, já que as mesmas, 



 
 

possibilitam o desenvolvimento da criatividade além de favorecer e estimular o 

processo de ensino aprendizagem.  

Observa-se que em muitas instituições de ensino, especialmente as de 

preparação para o vestibular, a parodia sendo utilizada para o ensino dos mais 

diversos conteúdos. Neste sentido, Antunes (2008) afirma que “a paródia, 

quando bem utilizada vai muito além do exercício mnemônico, pois leva os 

alunos a ingressar plenamente na compreensão de ideias textuais graças a 

letra de uma ou muitas músicas”.   

 

 

Metodologia 

 

O projeto de intervenção pedagógica na escola intitulado, Paródia 

musical no ensino de Biologia: uma estratégia didática a ser avaliada, possui 

uma abordagem qualitativa, e, é do tipo descritivo. 

 Os dados foram coletados por meio das técnicas de observação direta, 

entrevista e questionários e posteriormente analisados por meio da técnica de 

análise de conteúdo e demonstrado através de gráficos e quadros.  

O questionário não necessitou de validação, pois foi adaptado de 

Ferreira e Dias (2015). 

Foi implementado com 34 alunos do 1º ano A do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Doutor Arnaldo Busato –EFM de Cruzeiro do Iguaçu – PR, no 

período de abril à junho. 

Os alunos desta turma, em geral, apresentam grande potencial para a 

aprendizagem. Apenas cinco destes apresentam dificuldade. Contudo são 

bastante inquietos e ansiosos. 

As atividades de implementação do projeto em sala de aula teve início 

no dia 04 de abril. Foi apresentado o projeto e dados os encaminhamentos 

para as atividades a serem desenvolvidas: a entrevista (diagnóstico), o tema a 

ser estudado: Ecologia; proposição dos cinco grupos de trabalho. Observou-se 

que os alunos estavam inquietos. 

Inicialmente o tema Ecologia foi apresentado através da música: 

Natureza, espelho de Deus. Em seguida cada grupo deveria pesquisar uma 

música relativa ao tema e apresentar para a turma. Nas atividades que havia 



 
 

necessidade de apresentação para a classe, alguns relutavam e se 

posicionavam de forma contrária ao fato de se apresentar para toda a 

comunidade escolar, tentando criar obstáculos para que isso não ocorresse, 

afirmando que eles não se apresentariam para a comunidade escolar, e ou que 

não tocariam nenhum instrumento para acompanhar a musica, assim como 

outros argumentos do mesmo gênero. 

O conteúdo referente às cadeias alimentares foi proposto através de 

uma paródia de autoria própria: Hino da Cadeia Alimentar ( paródia do Hino do 

Grêmio). 

Aos poucos o trabalho com as paródias foi ficando mais receptivo, mais 

envolvente, já que se observou que os alunos começaram a demonstrar 

interesse pelas paródias. 

Para o estudo dos Ciclos Biogeoquímicos, cada grupo deveria 

pesquisar, elaborar e apresentar uma paródia referente ao ciclo pesquisado. 

Houve um grande empenho na produção, resultando em ótimas paródias. 

Contudo, na apresentação estavam um pouco tímidos e nervosos. 

Paralelamente ao estudo, foi proposto uma atividade prática de melhoria 

do ambiente escolar, envolvendo ajardinamento, destino correto do lixo e o 

trabalho na horta. Ações desenvolvidas com muito empenho pelos alunos. 

Na última semana de desenvolvimento do projeto os alunos realizaram 

uma atividade avaliativa que foi comparada a outra atividade avaliativa 

realizada sobre o mesmo conteúdo, em data anterior ao início do projeto para 

se verificar o grau de aprendizagem dos mesmos. 

 As paródias produzidas pelos alunos, bem como as melhorias no 

ambiente escolar, foram socializadas com toda a comunidade escolar no dia 30 

de junho, dia do encerramento da Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos através das atividades 

desenvolvidas pelos alunos pesquisados, assim como do questionário 



 
 

respondido pelos mesmos com a finalidade de analisar a efetividade da paródia 

no ensino da Biologia a partir da percepção da população pesquisada. 

No início deste estudo, foi transmitido aos alunos o conteúdo escolhido 

para realização desse estudo, isto é, ecologia. Este conteúdo foi repassado 

através de uma metodologia explicativa, utilizando-se do quadro, giz e slides, e 

ao final do conteúdo foi avaliado o conhecimento assimilado pelos alunos. Esta 

atividade foi composta por 10 questões do tipo objetivas e descritivas sobre o 

tema abordado. O desempenho obtido está demonstrado no gráfico 01. 

 

GRÁFICO O1: Desempenho obtido na Atividade 01 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

O resultado demonstrado acima considera o percentual de acerto por 

questão e foi constado que em 05 questões os alunos apresentaram 

desempenho ineficiente, uma vez que, obtiveram percentuais entre 21% e 

53%, sendo considerado ineficiente por estar abaixo da média considerada de 

60%. As demais questões apresentaram um percentual de acerto considerado 

ótimo (maior que 80% e menor igual a 89% de acertos) e excelente (maior que 

90% e menor igual a 100% de acertos). Todavia mesmo com estas cinco 

questões com um desempenho satisfatório. Após a realização desta atividade e 

a obtenção do desempenho, buscou-se verificara necessidade de mudanças 

na metodologia utilizada atualmente nas aulas. O resultado está demonstrado 

no gráfico 02: 
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GRÁFICO O2: Metodologia atual utilizada pela professora 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

Percebe-se que a maioria (97%) concordou que é necessário buscar 

novas formas de transmissão do conhecimento no processo de ensino-

aprendizagem.  

Este desejo manifestado pelos alunos, está de acordo com um dos 

objetivos do Referencial Curricular Nacional que expressa a necessidade dos 

professores utilizarem diferentes formas de linguagem (corporal, musical, 

plástica, oral e escrita) que possam ser ajustadas aos diferentes contextos em 

sala de aula e que leve o aluno a compreender melhor o conteúdo, assim como 

ser compreendido pelo professor, afim de que o mesmo possa expressar suas 

ideias, sentimentos, necessidades e  desejos enriquecendo cada vez mais sua  

capacidade de assimilação e apropriação do conhecimento (BRASIL, 1998). 

Neste sentido, pode-se afirmar que o professor precisa estar sempre 

atento na busca de metodologias que possam despertar o interesse do aluno 

pelo conteúdo de tal forma que o mesmo torne-se compreensível, e, por 

consequência o aluno passará a estudar pelo prazer e vontade de adquirir 

conhecimentos e não mais pela obrigatoriedade expressa no processo 

educacional.  

Com relação à eficácia da paródia no processo de ensino-aprendizagem, 

os resultados estão demonstrados no gráfico 03: 
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GRÁFICO 03: Eficácia da paródia no processo de ensino-aprendizagem 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

  

 Para 87% dos alunos pesquisados, a utilização de musicas e parodias 

no processo de ensino aprendizagem da disciplina de Biologia é eficaz e 

contribui de forma positiva neste processo.  

Com base no resultado exposto, pode-se afirmar em consonância com 

Trezza, Santos e Silva (2007) que as parodias permitem que as informações 

repassadas aos alunos, sejam memorizadas mais facilmente e que o professor 

deve utilizá-la quando deseja que os alunos aumentem o interesse e a 

participação sobre o conteúdo abordado. 

A utilização de paródias possibilita um envolvimento maior do aluno em 

sala de aula, com os demais colegas, e com o professor, o que torna o 

conhecimento mais significativo, visto que a parodia é uma ferramenta que 

torna as aulas mais dinâmicas, facilitam a assimilação e a memorização dos 

conteúdos abordados (SILVA, PEREIRA E MELO, 2015). 

Com relação aos alunos que se mostraram indiferentes, quando 

questionados os motivos desta posição, os mesmos apresentaram os 

argumentos expressos no quadro 01. 

 

QUADRO 01: Motivos da indiferença dos alunos sobre a eficácia da paródia 
 

Por que os alunos afirmaram ser 
indiferentes 

Frequência (%) 

Pela forma que as parodias e musicas são 
trabalhadas 

54% 

Pelo conteúdo a ser trabalhado com esta 
metodologia 

46% 

FONTE: TÚRMINA, 2017 
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Faz-se necessário enfatizar que, a posição de indiferença dos alunos 

expressa neste caso, pode ser considerada uma verdade sobre a utilização de 

musicas e parodias, já que, Carvalho (1992) ressalta a importância de o 

docente utilizar ferramentas adequadas para a assimilação do conteúdo 

propostos.  

Desta forma, enfatiza-se que antes de definir a metodologia a ser 

utilizada, cabe ao professor verificar o conteúdo a ser trabalhado, visto que, o 

êxito e ou fracasso do processo de transmissão do conhecimento do professor 

para o aluno, recebe influencia direta da forma escolhida pelo professor para a 

ocorrência deste processo, pois, não adianta o professor desejar transmitir o 

conhecimento de forma efetiva quando o mesmo não possui uma metodologia 

apropriada para aplicar o mesmo.  

Partindo deste pressuposto é que se pode considerar que há veracidade 

nas respostas dos alunos, e, além disso, que há uma concordância entre todos 

os alunos pesquisados de que a utilização da musica e da parodia enquanto 

estratégia didática, quando utilizada de forma coerente, pode ser eficaz em 

sala de aula. 

O gráfico 04 demonstra a opinião dos alunos quando questionados se a 

disciplina de Biologia torna-se mais interessante com paródias: 

 

GRÁFICO 04: A disciplina torna-se mais interessante com a utilização de paródias 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

De acordo com 87% dos alunos pesquisados, a disciplina de biologia 

desperta mais interesse quando trabalhada com o desenvolvimento de musicas 
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e paródias, o que confirma a ideia defendida por Copetti, Zanetti e Camargo 

(2011), de que os professores precisam trabalhar e explorar mais a musica em 

sala de aula, visto que, os alunos sentem-se mais envolvidos com o tema 

proposto pelo professor, o que gera maior socialização e satisfação de ambas 

as partes. Desta forma pode-se afirmar que a musica é a estratégia pela qual 

os professores, conseguem trazer o aluno para mais perto de si, fortalecendo o 

vinculo com ele e ou restabelecendo o vinculo que muitas vezes se perde entre 

ambos. 

Considerando o percentual de 13% de alunos que se mostraram 

indiferentes, os mesmos apresentaram os argumentos expostos na tabela 02 

para justificar esta posição:  

 

QUADRO 02: Motivos da indiferença dos alunos sobre a utilização da paródia na disciplina 
 

Por que a disciplina pode não ser 
interessante com a utilização de 
parodias? 

Freqüência (%) 

O que facilita a aprendizagem é a forma 
como a professora age em sala e expõe os 
conteúdos 

54% 

O conteúdo torna-se fácil por que a 
professora tem segurança ao ensinar, 
independente da metodologia utilizada 

39% 

O nível de aprendizagem é o mesmo com ou 
sem a utilização de paródias 

7% 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

As respostas supracitadas complementam a ideia defendida pelos 

alunos na questão anterior e reforçam a importância do professor no processo 

de ensino aprendizagem, visto que, cabe a ele a função de motivar e incentivar 

os alunos de forma constante é por isso que, Carvalho e Gil-Perez (2006) 

defendem a tese de que saber programar atividades de aprendizagem deve ser 

uma necessidade formativa básica de todo professor. Nesta perspectiva 

Barros, Zanella e Jorge (2013) afirmam que, os professores devem 

desenvolver atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva. 

Para Moran, Masetto e Bahrens (2000) é importante de que cada 

docente encontre a melhor maneira de transmitir os conhecimentos e 

comunicar-se com o aluno. A partir de tal contexto se defende o pressuposto 

de que, os alunos não são contrários a utilização de músicas e paródias em 



 
 

sala de aula, desde que, o professor saiba adequá-las de forma coerente, 

transmitindo segurança ao expor o conteúdo. 

A próxima questão procurou saber se os alunos preferem trabalhar com 

paródias prontas que pode ser retirada de sites e livros, ou preferem trabalhar 

elaborar as parodias para assimilação do conteúdo. Essa questão foi 

considerada uma vez que durante o estudo se trabalhou com paródias prontas 

e paródias que os próprios alunos precisaram elaborar e cantar. As respostas 

estão evidenciadas no gráfico 05: 

 

GRÁFICO 05: Paródias prontas ou paródias elaboradas em sala 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

Percebe-se algo interessante nesta questão, no sentido de torna-se 

indiferente para os alunos trabalhar com paródias prontas ou elaboradas em 

sala de aula. Este resultado pode ser explicado, a partir do fato de que todos os 

alunos pesquisados são nascidos a partir de 2001 e, portanto, pertence á 

Geração Z, e de acordo com Toledo, Albuquerque e Magalhães (2012), os 

chamados nativos sociais, são pessoas que embora sejam mais individuais e 

possuam poucas relações sociais, são pessoas criativas, que gostam de falar, 

são dinâmicas, inovadoras, críticos e conseguem fazer varias coisas ao mesmo  

tempo.  

Para Jordão (2016), esta é a “Geração da Contradição” já que, são 

pessoas retraídas, que selecionam bem, as pessoas que irão manter contato, 

porem ao mesmo tempo, são pessoas que gostam de criar coisas, de 

47% 
53% PRONTAS

ELABORADAS EM SALA



 
 

manifestar as suas opiniões, o que explica o equilíbrio constatado no gráfico 

acima. 

Esta questão foi abordada por que, neste estudo, os alunos tiveram a 

oportunidade de elaborar as paródias, e esta atividade ela foi proposta por se 

considerar que, quando os alunos se apropriam do conhecimento sobre 

determinada área e depois tem a oportunidade de transformar isso em paródia, 

além de memorizar o conteúdo de forma mais fácil, os mesmos ainda tem a 

oportunidade de desenvolver ainda mais a criatividade que possuem ao mesmo 

tempo em que conseguem interagir com mais facilidade com as outras 

pessoas. Este contexto fundamenta-se na visão de Pereira da Silva et al 

(2015), que afirma que a paródia enquanto metodologia de ensino, além de 

proporcionar maior aprendizagem de uma forma mais prazerosa, está 

associada a interação e socialização dos alunos e permite que ao juntarem 

conhecimento, os alunos tornem-se mais responsáveis, uma vez que, durante 

a construção da parodia estão tomando decisões constantemente. 

Neste sentido a paródia é uma metodologia eficaz, pois através da 

mesma, os alunos conseguem.  

Ao serem questionados sobre os pontos positivos da utilização de 

parodias em sala de aula, os alunos enfatizaram os seguintes pontos 

evidenciados no gráfico 06: 

 

GRÁFICO 06: Pontos positivos da paródia 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

  

 Na visão dos alunos pesquisados, a utilização de paródias é 

motivadora, dão maior liberdade para expor os conhecimentos, além do que 

43% 

37% 

13% 
7% 

As parodias me
motivam a estudar
mais

A parodia me da maior
liberdade para expor
meus conhecimentos

Consigo memorizar o
conteudo de forma
mais facil



 
 

eles conseguem memorizar com mais facilidade e a aula torna-se mais atrativa 

e divertida.  

 Este contexto só confirma o que afirmou Pereira da Silva et al (2015), 

ao enfatizar que a paródia é uma metodologia existente para  tornar as aulas 

mais dinâmicas, despertando maior interesse nos alunos, facilitando a 

assimilação do conteúdo e a memorização do mesmo. 

 O trabalho com parodias em sala de aula envolve e fascina os alunos, 

facilitando a assimilação do conteúdo, além de ser uma forma criativa e 

divertida que transforma a realidade destes alunos, e os tornam cidadãos mais 

críticos e participativos. 

 A partir do contexto estudado observou-se que ao se utilizar de 

parodias, as aulas renderam mais, visto que, os alunos passaram a participar 

mais da aula com maior espontaneidade e originalidade, o que pode contribuir 

para a afirmação de que, por meio das parodias o professor consegue dar uma 

aula mais dinâmica e envolver mais os alunos no contexto estudado.  

Quando abordados sobre os pontos negativos da paródia, os alunos 

pesquisados elencaram os pontos demonstrados no gráfico 07: 

 

GRÁFICO 07: Pontos negativos da paródia 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

Com relação aos pontos abordados pelos alunos como negativos na 

utilização de parodias em sala de aula, é preciso considerar conforme já citado 

no gráfico 03 os alunos considerados para esta pesquisa pertence à geração Z, 

que é composta por indivíduos mais observadores que gostam de selecionar o 

37% 

30% 

20% 

13% 

As paródias não são
efetivas por que sou
timido e não gosto de me
expor

Não gosto de trabalhar
em grupo e o trabalho
com paródias exige isso

Quando se utiliza paródias
é mais facil desviar o foco
da aula



 
 

seu grupo de amigos, considerados antipáticos e que preferem trabalhar de 

forma individualizada, além do que são pessoas que conseguem fazer varias 

coisas ao mesmo tempo e por isso tem dificuldades para manter o foco 

centrado em uma única atividade. É preciso considerar que, existem alunos 

que aprendem mais quando o conteúdo é abordado de forma individualizada.  

Se faz necessário compreender que o aluno possui características 

individuais constituídas a partir do meio em que está inserido, e que estas 

influenciam de forma direta na sua personalidade que precisa ser respeitada no 

processo de ensino aprendizagem que ocorre em sala de aula. 

Cabe ao professor, segundo Cabrera (2007), no momento do 

planejamento do conteúdo, assim como no momento em que está 

desenvolvendo a aula junto aos alunos, considerar os sentimentos, ações e 

demais experiências afetivas que podem gerar no aluno uma maior disposição 

para que o processo de ensino aprendizagem possa ocorrer com êxito.  

Pode-se afirmar que o que contribuiu para este resultado foi o trabalho 

desenvolvido em grupo e não a estratégia metodológica adotada, isto é, as 

parodias utilizadas. 

Após o desenvolvimento do estudo com as parodias se aplicou outra 

atividade avaliativa, no mesmo formato da primeira atividade, com o mesmo 

tema e se constatou o desempenho expresso no gráfico 8: 

 

GRÁFICO 08: Desempenho obtido na Atividade 02 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

52 

85 

79 

91 

85 

55 

52 

61 

94 

79 

0 20 40 60 80 100

QUESTÃO 01 

QUESTÃO02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

Atividade 02



 
 

Enfatiza-se que os alunos assimilaram o conteúdo de maneira mais 

satisfatória já que somente 03 questões apresentaram um desempenho 

ineficiente (variando entre 52% e 55%), todavia convém ressaltar que mesmo 

permanecendo abaixo da media, demonstram um crescimento considerável já 

que a média inicial de acerto subiu de 14% para 52%. Uma questão apresentou 

desempenho irregular (acerto maior igual a 60 e menor igual a 69) por que o 

percentual de acerto foi de 61%, e as demais questões obtiveram 

desempenhos considerados bom (acerto maior igual a 70 e menor igual a 79), 

ótimo (acerto maior igual a 80 e menor igual a 89) e excelente (acerto maior 

igual a 90 e menor igual a 100). 

Na segunda atividade foram elaboradas 05 questões que focaram 

especificadamente conteúdos abordados em parodias que foram apresentadas 

aos alunos e ou elaborada pelos mesmos e o resultado está contido no gráfico 

09: 

 

GRÁFICO 09: Comparativo individual de questões entre as duas atividades 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 
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dos alunos, o que comprova que a parodia é uma metodologia eficaz em sala 

de aula. 

Para se verificar o rendimento geral da turma estudada, se calculou a 

media aritmética das notas finais dos alunos e se obteve o seguinte resultado 

expresso no gráfico 10: 

 

GRÁFICO 10: Rendimento geral dos alunos pesquisados 
 

 

FONTE: TÚRMINA, 2017 

 

Quando realizada a média aritmética das notas individuais dos alunos, a 

média geral da primeira atividade avaliativa ficou em 55 pontos, o que 

representa que os alunos não estão conseguindo assimilar o conteúdo de 

forma eficaz já que apresentaram um desempenho ineficiente.  

Na segunda atividade, mesmo que os alunos pesquisados tenham 

melhorado o seu desempenho individual por questão, quando somadas todas 

as notas finais e realizado a media , constatou-se que a media é considerada 

irregular, uma vez que ficou em 69,00, todavia reforça-se que esta media 

demonstra um desempenho regular, isto é, baixo, o que sinaliza a importância 

de se verificar as limitações que impediram que o desempenho apresentasse 

um resultado considerado ótimo e ou excelente.  
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Considerações Finais 

 

 Este projeto de intervenção surgiu a partir da afirmação de que o papel 

fundamental do professor é desenvolver metodologias que possam favorecer o 

desenvolvimento e competências individuais dos alunos, considerando os 

desejos e anseios de cada aluno integrado ao processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Biologia.  

 A partir de tal contexto, surgiram vários estudos que afirmam que a 

utilização da parodia enquanto estratégia didática é eficiente para a 

assimilação, compreensão e memorização do conteúdo trabalhado, além de 

motivar o aluno a aprender constantemente. Esta é uma hipótese defendida a 

partir da visão de professores e pesquisadores que já trabalharam com 

parodias em sala de aula, todavia a parodia só se torna eficaz quando 

consegue alcançar e transformar o pensar e o agir do aluno. 

 Nesta perspectiva, a finalidade deste estudo foi analisar a efetividade 

das Paródias como recurso didático no processo de ensino – aprendizagem da 

Biologia a partir da percepção dos alunos.  Para tanto se escolheu a turma do 1 

ano A do Colégio Dr. Arnaldo Busato do Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 Para tanto foi proposto o estudo da temática ecologia com a utilização 

de paródias. Desta forma de acordo com o conteúdo trabalhado a professora 

apresentava parodias e ou os próprios alunos pesquisavam parodias sobre o 

tema e assim se cumpriu o primeiro objetivo. Na sequencia os alunos foram 

orientados a construir parodias e apresentar para a comunidade escolar e se 

cumpriu o segundo objetivo. Por fim através de um diagnóstico os alunos 

apontaram entre outras informações relevantes, os pontos positivos e 

negativos da utilização de parodias, desta forma o terceiro objetivo especifico 

foi cumprido. 

 Pode-se afirmar, a partir da percepção dos alunos, integradas ás 

atividades avaliativas realizadas que neste caso, a utilização de parodias foi 

eficiente, mas não eficaz, ou seja, a parodia pode ser utilizada em sala de aula, 

todavia para que o resultado seja satisfatório tanto para o professor quanto 

para o aluno, é necessário que se considere além da parodia enquanto 

metodologia didática, os fatores que podem influenciar de forma negativa no 

processo de ensino aprendizagem através da parodia.  



 
 

 Na realização deste estudo pode-se citar como limitações: o tempo, as 

características individuais dos alunos pesquisados e a falta de instrumentos 

musicais para acompanhar as parodias. 

 Sugere-se como intenção de pesquisas futuras o estudo sobre o efeito 

destas limitações sobre a estratégia didática estudada, ainda, pode-se realizar 

estudos com outras turmas, com características pessoais diferentes e ou com 

turmas com características semelhantes para posterior comparação.  

 Assim,  considero que o projeto tenha atingido os objetivos propostos, já 

que,  além de produzir dados para analisar a efetividade da paródia musical no 

processo ensino-aprendizagem a partir da percepção dos discentes, 

proporcionou o envolvimento de toda escola, deixando um legado positivo de 

educação ambiental e de aperfeiçoamento profissional para todos os 

envolvidos. Enfatiza-se ainda que, o que se espera, é que a partir desta 

pesquisa possam se desenvolver outros estudos sobre o tema proposto, afim 

de que o conhecimento produzido possa se ampliar e se disseminar a outras 

pessoas. 
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