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Resumo: O ensino de Inglês através de músicas foi o tema do projeto de 

intervenção pedagógica desenvolvido pela professora participante do Projeto de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, turma de 2008. Tal projeto foi 

desenvolvido e aplicado numa turma de 5ª série da rede pública, da cidade de 

Maringá, Paraná e teve como objetivo observar a eficácia do uso da música como 

instrumento de ensino/aprendizagem de nas aulas de língua inglesa. As músicas 

foram criadas e editadas pela professora-pesquisadora deste projeto. O material 

didático-pedagógico (áudio e exercícios) foi elaborado de  acordo com as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira Moderna na 

qual estabelece que o ensino de LEM deve ser um espaço onde se desenvolvam 

atividades significativas que explorem diversos recursos. As músicas abordam 

temas que fazem parte do conteúdo estruturante da série, como: cumprimentos e 

profissões; pets (animais de estimação), alimentação e uma  história infantil 

cantada.  As sequências didáticas foram criadas para cada música contemplando 

as capacidades de ação, lingüística, lingüístico-discursiva e a produção final as 

quais levam à reflexão. As atividades das sequências didáticas abordam os temas 

e as capacidades citadas. 
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Abstract: Teaching of English through music was the theme of this pedagogical 

intervention project developed by a teacher participant of the Development of 

Educational Program from Paraná State, class of 2008. This project was 

developed and applied in a 5th grade class from public school, in Maringa, Parana, 

and it aimed to observe the effectiveness of the use of music as a teaching / 

learning tools in English language lessons. The songs were created and edited by 

the researcher-teacher of this project. The teaching materials (audio and 

exercises) were prepared in accordance to the Curriculum Guidelines of the 

Foreign Language Teaching in Modern which states that the teaching of English 

should be a space to develop meaningful activities that explore various materials. 

The songs deals with themes which are part of the  structuring content such as 

greetings and professions; animals (pets), health food and a children's story song. 

The didactic sequences were created for each song  contains the three capacities: 

of action, linguistics, linguistic discursive and a final production which lead to 

reflection.  

 

Keywords: English Language Teaching.  Music.  Didactic Sequence . 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As aulas e o ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM) nas escolas 

públicas são, muitas vezes, recebidos com desinteresse pelos estudantes e isto 

tem levado os professores reavaliarem as suas práticas pedagógicas. 

Constantemente encontramos alunos desmotivados e desinteressados em 

aprender o idioma, apesar de saberem da importância desse aprendizado. No 

entanto, os alunos da quinta série da educação básica, apresentam uma maior 

motivação para a aprendizagem de Língua Estrangeira. Infelizmente a indisciplina 

dentro da sala de aula tem sido um fator negativo para a assimilação dos 

conteúdos. 
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O que acontece é que a motivação dos alunos decresce no decorrer dos 

anos, devido a metodologia aplicada nas aulas pela maioria dos professores, que 

por sua vez se sentem desestimulados por questões de indisciplina dentro das 

salas. Diante deste cenário, ensinar esses alunos da 5ª série, que estão iniciando 

o estudo sistemático da língua Inglesa, de maneira diferenciada, através de 

músicas didáticas, pode ajudá-los a assimilar o novo idioma de forma eficaz e 

significativa. 

Dentro das propostas das Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira do 

Paraná (2009) a aula de Língua Estrangeira Moderna deve ser um espaço onde 

se desenvolvam atividades significativas que explorem diferentes recursos e 

fontes, a fim de que o aluno vincule o que é estudado com o que o cerca. [...] Além 

de descortinar os valores subjacentes no livro didático, recomenda-se que o 

professor utilize outros materiais disponíveis escola: livros didáticos, dicionários, 

livros paradidáticos, vídeos, DVDs, CD-ROM, internet, TV pendrive etc. [...] Ao 

tratar os conteúdos de Língua Estrangeira Moderna, o professor proporcionará ao 

aluno pertencente a uma determinada cultura, o contato e a interação com outras 

línguas e culturas. De encontro, espera-se que possa surgir a consciência do lugar 

que se ocupa no mundo, extrapolando o domínio lingüístico (DCE, 2009. p.22). 

A elaboração de materiais pedagógicos pautada nestas diretrizes, permite 

flexibilidade para incorporar especificidades e interesses dos alunos, bem como 

contemplar a diversidade regional.  

Nesta perspectiva, o projeto de intervenção pedagógico elaborado como 

parte integrante do Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do 

Paraná- PDE tem como objetivo ensinar inglês através da música contemplando 

assim, duas habilidades pouco ou quase nunca apresentadas em salas de aula de 

língua inglesa: a oralidade e a percepção auditiva. 

As teorias que norteiam este trabalho são as do ensino e aprendizagem 

de língua estrangeira de Krashen (1982) ,  sócio - interacionismo de Bahktin 

(1988,1992), Gfeller(1983) e Hudson (1982). As hipóteses de Krashen, mais 

especificamente a do filtro afetivo, que postula como a Interação positiva 

professor-aluno diminui o filtro afetivo e assim, aumenta o potencial  para a 
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aprendizagem.  O interacionismo sócio-discursivo de Bahktin (1988, p.85) afirma 

que as relações sociais ganham sentido pela palavra e a sua existência se 

concretiza no contexto da enunciação. Os sentidos assumidos pela palavra são 

múltiplos, não existindo desta forma palavras vazias Com base nessas 

considerações Bakhtin (1988) afirma que a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência pois está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 

concernentes à vida.  

Mencionamos ainda a importância da área de psicologia na aprendizagem 

de uma segunda língua. Um dos pontos mais importantes para a aquisição de 

uma nova língua é a memorização. Vários estudos mostram a ligação da música 

com a memória pois ,  segundo Gfeller (1983) a música  e seu sub componente, o 

ritmo, tem beneficiado a rota do processo de memorização . Estudos têm provado 

que quando vários tipos de informações verbais  ( por exemplo : tabuadas, regras 

ortográficas) forma apresentadas simultaneamente com música a memorização foi 

significativamente melhor.  

A Ilustração das canções trazendo significado às palavras aumenta 

significativamente a aquisição de vocabulário segundo Medina(1993) e 

Hudson(1982). 

Todas as teorias citadas servem de base para as análise e discussão dos 

dados coletados através da aplicação das atividades e questionários. 

Por ser uma pesquisa-ação ou intervenção refere-se a um tipo de 

pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação, uma resolução de um problema coletivo e na qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1988. p.14). 

Deste modo, o objetivo é observar a música como instrumento de aprendizagem 

da língua estrangeira e propor uma metodologia adequada de ensino para 

estimular e melhorar a aprendizagem dos alunos com relação à aquisição de uma 

língua estrangeira. 
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Este artigo apresenta a fundamentação teórica, metodologia, análise, 

discussão dos dados e conclusão. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

              

2.1      A música e a aprendizagem 

 

Adequar a música à aprendizagem de Inglês (LEM) é uma proposta que 

pode trazer grandes benefícios aos educandos. Ao associarmos a música cantada 

à aprendizagem de LEM estamos propiciando situações enriquecedoras e 

organizando experiências que garantem a expressividade e aprendizagem de 

nossos alunos. Estudos sobre aprendizagem de língua estrangeira e música tem 

sido realizados por pesquisadores como Gfeller (1983), Deutsch (1972), Jolly 

(1975), Martin (1983), Medina(1993), Milman (1979), Staples (1968) afim de 

desenvolver metodologias para utilizar a música como instrumento de auxílio na 

aquisição de uma segunda língua .  

  Segundo GAINZA (1998) ao pensar uma idéia e ao expressar verbalmente 

esta idéia, o educando se encontra num processo de representação. Quando a 

criança canta, numa conceituação mais ampla, ela está fazendo uma 

apresentação da representação construída através de uma leitura de mundo. Ao 

cantar, o estudante de língua inglesa utiliza ativamente a linguagem verbal e 

representa modos próprios de perceber e assimilar o conteúdo das canções. 

O recurso musical é um dos meios de representação do saber construído 

pela interação intelectual e afetiva do educando com o contexto de cada canção 

ministrada. Ainda segundo GAINZA (1998) a linguagem musical é aquilo que 

conseguimos conscientizar ou aprender a partir da experiência. As atividades de 

ensino de inglês com músicas podem oferecer à criança a vivência de fatos 

musicais, a fim de garantir que ela possa utilizar realmente a linguagem musical 

como instrumento de aprendizagem em LEM. Ou seja, aprender inglês através de 
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músicas proporciona a vivência da linguagem musical como um dos meios de 

representação do saber construído pela interação intelectual e afetiva do 

educando com o contexto de cada canção ministrada.  

Assim, muitas atividades podem ser desenvolvidas a partir de músicas 

cantadas em inglês. Ademais, ao utilizar música na sala de aula coloca em prática 

duas habilidades pouco desenvolvidas nas salas de aula de LEM, “listening “ e o 

“speaking”.  Ao explorarmos a música, a acuidade auditiva melhora a percepção 

dos alunos na atividade de “listening”, e consequentemente  a produção oral. 

Estas duas habilidades, de acordo com os alunos, são as habilidades mais difíceis 

parase desenvolver. O reconhecimento sonoro das palavras contidas nas letras 

das músicas leva o aluno a pronunciá-las de forma mais correta. Fazer com que o 

aluno entenda o significado das palavras de acordo com o contexto da música 

contempla a construção do conhecimento, fazendo com que os educandos 

possam refletir sobre a mensagem da música tornando-a significativa.  

As teorias de aprendizagem em LEM têm estudado os aspectos que 

influenciam na aprendizagem; e alguns deles como aspectos afetivos e o 

conteúdo significativo tem influenciado neste processo e será apresentado no 

seguinte sub-tópico. 

 

2.2 Teorias de Aprendizagem 

 

Considerando as teorias de ensino aprendizagem e as pesquisas  

realizadas pontua-se que, segundo hipóteses de KRASHEN (1982) para que haja 

aprendizado é necessário que o Filtro Afetivo diminua, assim,  o educando  

consegue aprender utilizando todo seu potencial.  As emoções negativas, a 

ansiedade, a desmotivação, limitam e bloqueiam os estudantes formando um filltro 

afetivo. Assim, a música provoca emoções positivas e agradáveis que podem 

baixar o filtro afetivo que ocorre e promover melhores condições emocionais para 

a aquisição de uma nova língua.  A música relaxa, descontrai, acalma, traz 

sentimento de união à turma e melhora a auto-estima. 
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 Outra hipótese postulada por Krashen é a do “Input” quando cita que o 

educando só consegue adquirir um novo vocabulário quando as palavras se 

tornam claras, cheias de significado. De acordo com Krashen o significado das 

palavras pode vir também através de suportes extralingüísticos como ilustrações, 

fotos, vídeos, histórias. A aprendizagem vem de forma input (i+1), uma 

contribuição significativa. As histórias citadas contribuem para a aprendizagem 

pois o vocabulário é casualmente aprendido através delas ao serem contadas e a 

sintaxe contida nas histórias fornecem um significado mínimo de vocabulário 

conhecido.  Desta forma, a música pode trazer esta clareza quando 

compreendemos o que estamos cantando, quando discutimos sobre o tema da 

canção, quando destacamos as palavras - chave. 

 

 2.3 Teoria de Gfeller 

 

A habilidade de memorizar é imprescindível para a aquisição de uma 

segunda língua. A música, através do ritmo, fornece uma rota para nosso cérebro, 

facilitando a memorização (GFELLER,1983) . 

A área de psicologia estuda a memorização  pois é um  dos pontos mais 

importantes para a aquisição de uma nova língua .Vários estudos mostram a ligação 

da música com a memória pois segundo Gfeller (1983) a música  e seu sub 

componente, o ritmo, tem beneficiado a rota do processo de memorização . Estudos 

têm provado que quando vários tipos de informações verbais  ( por exemplo : 

tabuadas, regras ortográficas) foram  apresentadas simultaneamente com música a 

memorização foi significativamente melhor. A música aumenta  a rota de memorização 

através do ritmo. De fato alguns estudos apontam para a união existente entre a 

música e a aprendizagem verbal (Deutch,1072 , Palermo, 1978; Borchgrevink, 1982). 

Pesquisas que focam apenas o ritmo são igualmente favoráveis (Staples, 1968; 

Ryan,1969; Weener, 1971; Shepard and Ascher, 1972; Milman, 1974). A literatura na 

área de psicologia também indica que os efeitos da retenção das palavras através do 

ritmo tem sido maximizadas quando o alvo , o que se quer ensinar, é carregado de 
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significado. A literatura na área de psicologia oferece evidências do relacionamento 

positivo da música e a rota de memorização. 

 

 

 

 

 

2.4 Teorias de Baker, Gainza e Hudson 

 

 Ainda, a música prepara o educando para a escrita pois, segundo 

BAKER(1995) [...] “assim como na língua materna primeiro ouvimos, balbuciamos, 

falamos e só depois escrevemos” [...] Desta forma, a música  como ferramenta 

para o ensino de uma língua estrangeira ou segunda língua tem sido o tema de 

pesquisas na área para auxiliar o aluno a aprender sem desmotivação. 

Dentro das propostas das Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira do 

Paraná (2009) a aula de LEM deve ser um espaço onde se desenvolvam 

atividades significativas que explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o 

aluno vincule o que é estudado com o que o cerca. Assim, muitas atividades 

criativas podem ser desenvolvidas a partir de músicas cantadas em inglês. A 

própria pronúncia se torna mais natural.  Ao explorarmos a acuidade auditiva 

melhoramos a percepção dos alunos no “listening”.    

Ou seja, aprender inglês através de músicas proporciona a vivência da 

linguagem musical como um dos meios de representação do saber construído 

pela interação intelectual e afetiva do educando com o contexto de cada canção 

ministrada. Segundo Gainza (1998) A linguagem musical é aquilo que 

conseguimos conscientizar ou aprender a partir da experiência. As atividades de 

ensino de inglês com músicas devem oferecer à criança a vivência de fatos 

musicais, a fim de garantir que ela possa utilizar realmente a linguagem musical 

como instrumento de aprendizagem em LEM. 

  Ao cantar, executar gestos e movimentos se aprende mais facilmente, 

levando ao significado das palavras, sem recorrer a tradução. HUDSON (1982) 
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acredita que quando ilustramos uma música, um texto, estamos aprendendo e 

dando significado às palavras. Assim, muitas atividades criativas podem ser 

desenvolvidas a partir de músicas cantadas em inglês, tornando a pronúncia mais 

natural.  

No entanto, entender como cada aluno aprende, é imprescindível para que 

o professor elabore atividades que propiciem melhor aprendizagem assim, a 

maioria dos alunos obterá sucesso nas tarefas.  Desta maneira, as teorias das 

Inteligências Múltiplas propostas por Gardner (1993) são relevantes neste 

contexto e nesta proposta de ensino- aprendizagem.  

 

2.5 Gardner e a Teoria das Inteligências Múltiplas 

 

De acordo com Howard Gardner (1993) em sua Teoria das Inteligências 

Múltiplas, existem oito distintas inteligências, e se considerarmos tais inteligências 

ao prepararmos os material para uso em sala de aula, estamos privilegiando o que 

cada aluno tem de mais desenvolvido. Todos nós temos as oito inteligências, 

porém, algumas delas são mais aguçadas. Assim, ao sermos expostos aos 

exercícios que contemplem tais inteligências, o nosso desempenho é total. Desta 

forma, alcançaremos sucesso nas resoluções de problemas e tarefas, 

aumentando a auto-estima do aluno pois, como  Krashen (1982) diz, diminuimos o 

filtro afetivo. 

 De acordo com Howard Gardner (1993) existem oito distintas 

inteligências: a musical, a espacial , a lógica, a lingüística (verbal), a lógico 

matemática, a cinestésica (movimento), a interpessoal (relacionamento com 

outros), a intrapessoal (relacionamento consigo mesmo) e a natural (compreensão 

da natureza humana, seus costumes, sua rotina, seus padrões).  

Desta forma, é essencial que o professor conheça a inteligência 

predominante em seus alunos, e assim desenvolva estratégias que levem ao seu  

melhor desempenho.  

Ao estudarmos Gardner (1993) e as oito inteligências podemos perceber 

como cada atividade em sala pode contemplar determinadas capacidades: 
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   1. Verbo -linguística: 

- sensibilidade para a língua falada e escrita; 
- habilidade para aprender línguas; 

- capacidade de usar a linguagem para atingir certos objetivos. 
 

  2. Lógico- matemática: 

- capacidade de analisar os problemas com lógica; 
- capacidade de realizar operações matemáticas; 

- capacidade de investigar questões cientificamente. 
 

 3. Musical: 

- habilidade na atuação, na composição e na apreciação de padrões musicais. 

 

4. Espacial: 

- potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço, bem como os   

padrões de áreas mais confinadas. 
 

5. Naturalista: 

- potencial de reconhecer e classificar numerosas espécies – a flora e a fauna – 
  do meio ambiente. 

 

6. Intrapessoal:  

- capacidade da pessoa de se conhecer, incluindo nesses conhecimentos os 
próprios desejos, medos e capacidades, de usar estas informações com eficiência 
para regular a própria vida. 

 

7. Interpessoal 

- capacidade de entender as intenções, as motivações e os desejos do próximo e, 
conseqüentemente, de trabalhar de modo eficiente com terceiros. 
 

8. Corporal Sinestésica 

- potencial de usar de se usar o próprio corpo para resolver problemas ou fabricar 

produtos. 
 

Uma consideração importante para se fazer é que nenhuma inteligência se 

manifesta isoladamente na solução de um problema ou na criação de um produto, 
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as manifestações ocorrem sempre em conjunto, podendo haver predominância de 

uma ou mais do que uma. Desta maneira, ao desenvolvermos o trabalho em LEM 

com a música para aprender inglês abrangeremos várias inteligências. 

 

2.6 Gênero Textual 

Estudar através dos diversos gêneros textuais tem sido tema de diversas 

pesquisas que tratam do processo ensino aprendizagem tanto da Língua Materna 

( LM) como da Língua Estrangeira (LE) . 

É por meio das práticas sociais, ou seja, das mediações comunicativas que 
se cristalizam na forma de gêneros, que as significações sociais são 
progressivamente construídas. Os gêneros do discurso organizam nossa 
fala da mesma maneira que dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a 
moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvirmos o outro, sabemos 
pressentir-lhe o gênero. Se não existissem gêneros e se não os 
dominássemos, tendo que criá-los pela primeira vez no processo da fala, a 
comunicação verbal seria quase impossível (Bakhtin, 1992) 

 

Ainda segundo Bakhtin (1992) durante uma determinada situação de 

interação, as capacidades de linguagem evocam as aptidões requeridas pelo 

interactante só para adaptar-se às características do contexto e do referente como 

para mobilizar modelos discursivos, dominar as operações psicolingüísticas e as 

unidades lingüísticas. 

 É por meio da interação que os aprendizes conscientizam-se das 

habilidades e dos tipos de compreensão usados nos contextos sociais 

internalizando-os gradualmente, estruturando e regulando suas próprias 

estratégias de aprendizagem. 

Bakhtin (2003) afirma que, os inúmeros gêneros existentes em uma 

sociedade podem ser distinguidos entre os gêneros primários e secundários. Os 

primários estariam relacionados às situações de comunicação oral e imediata, 

como as conversas informais, ao passo que os secundários estariam relacionados 
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à situações de comunicação mais complexas e que implicariam a escrita como o 

gênero tese, romances, pesquisas científicas, etc. 

Para Bakhtin, o texto é a materialização de um enunciado e é entendido 

como unidade contextualizada da comunicação verbal. 

As pessoas não trocam orações assim como não trocam palavras (numa 
acepção rigorosamente linguística), ou combinações de palavras, trocam 
enunciados constituídos com a ajuda das unidades da língua – palavras 
, conjunto de palavras, orações , ou de uma unia palavra por assim dizer 
, de uma unidade da língua numa unidade da comunicação verbal 
(BAKHTIN, 1992, p.297). 

 

De acordo com as DCEs, o trabalho com a Língua Estrangeira Moderna 

fundamenta-se na diversidade de gêneros textuais e busca alargar a compreensão 

dos diversos usos da linguagem, bem como a ativação de procedimentos 

interpretativos alternativos no processo de construção de significados possíveis, 

pelo leitor (DCE, 2009.p.15). 

Ensinar através de gêneros textuais, nos leva a outroconceito, o da 

sequência didática. 

 

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A sequência didática é constituida por um conjunto de atividades 

organizadas sistematicamente em torno de um mesmo gênero e é baseada em 

um gênero  textual oral ou escrito. 

De acordo com Dolz &Schneuwly (2004) a sequência didática compreende 

três dimensões: 

 

a) Capacidades de ação – possibilitam ao sujeito adaptar sua produção 

de linguagem ao contexto de produção do local social onde se 

passa a interação. Dessa forma , as representações da situação de 
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comunicação têm relação direta com o gênero, já que o gênero deve 

estar adaptado a destinatário , a um conteúdo e a um objetivo 

especifico. 

 

b) Capacidades discursivas- possibilitam ao sujeito escolher a infra-

estrutura geral de um texto, bem como a escolha e eleboração de 

conteúdos e do modo de organização seqüencial . 

 

c) Capacidades linguístico-discursivas – possibilitam ao sujeito realizar 

as operações implicadas na produção textual, sendo elas as 

operações de textualização que envolvem a conexão; a coesão 

nominal e verbal; os mecanismos enunciativos de gerenciamento de 

vozes e modalização ,  a construção de enunciados, oração e 

período, e finalmente, a escolha de itens lexicais. 

 

Sendo assim, a sequência didática tem como função a apropriação por 

parte dos alunos de tais capacidades de um dado gênero. O conjunto das 

atividades elaboradas favorece o desenvolvimento destas três capacidades, e 

ainda permitem contextualizar certos objetivos de aprendizagem dando-lhes 

sentido. 

Destacamos alguns itens importantes com relação ao gênero textual 

estudado, música: 

Plano de capacidade de ação de linguagem – os resultados evidenciam que 

os alunos apresentam um bom conhecimento de vocabulário e identificação dos 

elementos contextuais estudados no gênero música. Tais elementos foram 

revelados com respostas a indagações como: Onde ?  Quem participa? Nos  

ensina algo? Que tempo é este? 

Plano de capacidade discursiva – este plano enfoca a estrutura do gênero 

textual música. Observou-se sua forma de organização e sua composição geral 

absorvendo assim o conhecimento deste vocabulário específico do gênero e dos 
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elementos que o constituem, melodia, ritmo, introdução, refrão, rima, versos e 

outros mais que compõem a música de uma forma geral . Durante a sequência 

didática trabalhamos todos os elementos  musicais citados. 

 Plano de capacidade linguístico-discursiva  - Sendo analisada a 

modalidade oral os alunos participaram de atividades onde expressaram sua 

opiniões com relação às letras das música , suas rimas, seu ritmo e ainda com 

relação aos exercícios propostos pelas sequências didáticas aplicadas. 

 

 3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), integrado às atividades da formação continuada em Educação / SEED –PR 

que proporcionou no ano de 2008 subsídios teóricos para o desenvolvimento de 

ações educacionais sistematizadas resultando em benefícios concretos e novos 

recursos para a  prática pedagógica. O PDE visa a melhoria do Ensino Público do 

Estado do Paraná através do aperfeiçoamento de seus professores. A aplicação 

dos projetos desenvolvidos visa sanar as dificuldades encontradas nas várias 

áreas de conhecimento. 

Por se tratar de uma pesquisa social com base empírica, a pesquisa-ação 

ou intervenção é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1997, Apud BASSO (2009, p. 11). 

Assim, a pesquisa-ação é um método de condução de pesquisa aplicada, 

orientada para elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de 

soluções. 

Na busca de uma solução aos problemas de desmotivação, desinteresse 

e indisciplina presentes nas salas de aula de língua Inglesa, o projeto de 

intervenção foi elaborado e aplicado na 5a série do Ensino Fundamental da rede 

Formatado: Recuo: Primeira  linha:  0
cm, À direita:   -0,01 cm

Formatado: À direita:   -0,01 cm
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Publica do estado do Paraná ,na cidade de Maringá no primeiro semestre de 

2009. 

Foram  escolhidas quatro músicas do CD entitulado “Sing and Learn”, 

produzido e gravado pela pesquisadora. As músicas escolhidas tinham temas 

adequados ao conteúdo estruturante de acordo com as DCEs. A escolha da série 

aplicada foi devido a natureza das músicas produzidas. As atividades relacionadas 

as músicas se basearam nas teorias do interacionismo sócio discursivo, que 

contempla o gênero música. Foi elaborada uma sequência didática para cada uma 

das quatro músicas selecionadas.  

Além de aplicar o projeto em uma turma de alunos pré – estabelecida na 

escola onde atua, o professor PDE foi tutor de um grupo de professores 

conectados em rede no ambiente Moodle4  chamado Grupo de Trabalho em Rede  

(GTR), com quem compartilhou o projeto desde a elaboração à aplicação. O 

projeto foi avaliado e aplicado também pelos professores GTR , cada um em sua 

escola em diversas cidades do Paraná com turmas as quais variaram nas 

modalidades de ensino fundamental e  ensino médio. 

A maioria dos professores lecionava no Ensino Médio, então houve a 

necessidade de escolher outras músicas, mais adequadas à idade de seus alunos. 

Estas ficaram à escolha de cada professor que também elaboraram exercícios 

escritos baseados nas canções escolhidas. Quinze professores participaram 

ativamente do GTR. Durante a aplicação do projeto nas respectivas salas, os 

professores participantes do GTR postavam na plataforma de aprendizagem os 

resultados e comentários acerca das atividades desenvolvidas em sala, assim, os 

dados foram coletados nas salas de aulas e na plataforma Moodle. 

 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

                                                           
4 MOODLE- Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.É uma plataforma de aprendizagem 
utilizada em cursos on-line 

Formatado: Recuo: Primeira  linha: 
1,5 cm, À direita:   -0,01 cm
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No processo da implementação do projeto pedagógico ”O Ensino de 

Inglês através da Música” os professores GTR postaram diversas observações, as 

quais apontaram que a maioria dos professores  participantes estavam 

encorajados e animados com a proposta do projeto e com a possibilidade de 

melhorar o envolvimento e o desempenho dos alunos nas atividades. Os 

comentários postados na plataforma evidenciam este entusiasmo. 

. 

 

“[...] a implementação do seu projeto traz novas perspectivas 

para o ensino de LEM, pois faz com que o aluno interaja o tempo todo 

[...] propicia diversidade, maior entrosamento com a língua, também 

trabalha o emocional e isso possibilita o envolvimento com os assuntos 

tratados.”  (postado em 02/ junho/ 2009) 

 
“[...] os alunos aprendem de uma maneira lúdica e, 

provavelmente, vão se lembrar, no futuro, das canções que mais 

cantarem na escola. Isso permite que se lembrem também do 

vocabulário, do significado das palavras a que forem expostos . Como 

sabemos , o vocabulário é imprescindível para que os alunos tenham um 

bom desenvolvimento nas aulas de inglês em todo período escolar” ( 

postado em 19/junho/2009) 

“Quanto à implementação do seu projeto, achei a apropriado 

que iniciou as atividades práticas, optando por melodias conhecidas e 

letras curtas. Além disso, a repetição periódica das músicas é bastante 

interessante para que o educando memorize o vocabulário trabalhado. 

[...] o mais importante no trabalho com músicas é que ele desperta no 

aluno interesse pelo aprendizado da Língua Inglesa por ser uma forma 

divertida de praticá-la.”  (postado em 25/maio/2009) 

 

O comentário dos professores participantes do GTR corrobora com as 

teorias de ensino aprendizagem apresentadas no início deste artigo. Através da 

música tenta-se diminuir o filtro afetivo dos alunos durante a prática do “speaking”, 

pouco trabalhado em salas de inglês. A música desinibe os alunos e eles ficam 

mais atentos à pronúncia e ao significado das palavras desconhecidas.  
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Outra contribuição relevante com a aplicação deste projeto, apontado 

pelos participantes foi a refexão, que levou os professores a pensarem mais sobre 

a pratica pedagógica. Reflexões sobre como ensinar, pra quem ensinar e o que 

ensinar foram constantes durante a implementação e desenvolvimento das 

atividades propostas. Crenças de alguns professores de utilizar a música só como 

entretenimento foram reavaliadas. A aplicação do projeto trouxe reflexão sobre a 

forma de ensinar e a importância da música com instrumento de aprendizagem em 

LEM.  

Através de questionários, atividades escrita e orais, durante a execução 

do projeto, pudemos constatar, pelos resultados obtidos, que os alunos da quinta 

série “E” alcançaram resultado satisfatório. 

De acordo com os dados, pode-se apurar que 30% da turma alcançou 

nível ótimo, 45% nível  bom, 20% nível regular e apenas 5% nível insatisfatório. 

Os que obtiveram nível regular demonstraram não ter, muito aguçada, a sua 

inteligência musical (GARDNER,1993) e ainda os de nível insatisfatório, 

apresentaram dificuldades e defasagem de aprendizagem em outras matérias 

além de inglês. 

 Além da sequência didática, questionários e atividades escritas e orais 

foram realizados durante a aplicação do projeto. .Algumas evidências 

demonstraram que os alunos tinham interesse e motivação para  fazer as 

atividades propostas, além disso, adquiriram desinibição na sala de aula para a 

pronúncia das novas palavras, pois, como nos afirma Krashen em sua teoria, o 

filtro afetivo baixo proporcionou  melhor rendimento e a absorção do novo 

vocabulário. 

Com relação a oralidade e a escrita, os alunos realizaram as tarefas de 

casa com dedicação, os ditados realizados em sala foram satisfatórios,  embora 

com alguns erros  de grafia demonstraram compreender o significado das palavras 

o que novamente leva a  Krashen em ensinar o que faz sentido ao aluno. Tais 

vocábulos novos passaram a ser significativos, o que demonstra que ocorreu a 

aprendizagem.                    
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   De acordo com Gfeller (1983 ) o ritmo é um  grande parceiro da memória 

Pode-se perceber que através da música, os alunos desenvolveram percepção 

auditiva e a memorização  através dos ritmos das canções pois os alunos 

começaram a cantar as letras das músicas mesmo fora da sala de aula. A 

satisfação em saber a música foi motivo para a melhora da auto  estima e eles 

puderam ver que podiam aprender inglês.  

                 Vivenciar as músicas com gestos e movimentos diretamente ligados às 

palavras em inglês cantando e fazendo pequenas coreografias foi outra atividade 

de grande sucesso entre os alunos. Isto deve-se ao fato de que a maioria dos 

alunos na sala eram sinestésicos segundo Gardner (1993) . Eles, ainda 

apresentaram uma peça baseada na última canção aprendida. “ The three little 

pigs” a qual representaram através dos personagens da história. Os alunos 

vivenciaram as canções o que segundo GAINZA (1998) facilita a aquisição do 

novo vocabulário. Ainda, pode-se observar que o novo vocabulário foi aprendido 

através de exercícios escritos e estes foram realizados com sucesso. 

Ao realizaram as atividades propostas na sequência didática observou-se 

que o interesse dos alunos da quinta série tinha aumentado.  Esta sequência 

proporcionou apropriação, por parte dos alunos, das capacidades do gênero 

música. O conjunto das atividades elaboradas favoreceu o desenvolvimento das 

três capacidades já citadas anteriormente, a capacidade de ação de linguagem, os 

alunos apresentam um bom conhecimento de vocabulário e identificação dos 

elementos contextuais estudados no gênero música. Plano de capacidade 

discursiva – este plano enfocou a estrutura do gênero textual música. Observaram 

sua forma de organização e sua composição geral absorvendo assim o 

conhecimento deste vocabulário específico do gênero e dos elementos que o 

constituem.  

Na atividade com a música que continha alimentos, os alunos 

pesquisaram nomes de alimentos através de atividades desenvolvidas com 

panfletos de supermercado, trabalharam com cartões de alimentos e ilustraram 

várias canções e exercícios antes de cantarem, o que favoreceu o entendimento 
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da música. Trabalharam  ainda, questões importantes como alimentação 

saudável. 

As atividades propostas com as músicas estavam relacionadas também 

com os cuidados com os animais de estimação, profissões, cumprimentos e outros 

promovendo o interacionismo sócio–discursivo (aluno-aluno, professor-aluno) que 

segundo BAKHTIN (1992) toda enunciação envolve a presença do pelo menos 

duas vozes, a voz do eu e do outro, e é nesta relação do eu e do outro que os 

sujeitos se constituem socialmente. Trabalhar com temas relacionados com o 

cotidiano dos alunos favorece a aprendizagem pois os alunos podem contar com o 

conhecimento de mundo de cada um, e durante as relações sociais que a lingua 

se manisfesta como espaço de construções discursivas indissociáveis do contexto 

( DCE, 2009, p.54)  

 Depois de aprenderem todas as músicas, os alunos elaboraram um “Song 

Book” com as canções. Fazer as ilustrações de cada música foi a atividade que 

eles mais gostaram. Nelas pode se perceber o nível da aprendizagem de inglês do 

aluno. Eles se sentiam realizados em descobrir que tinham aprendido esta ou 

aquela palavra. O fato de aprender pela música tornou mais fácil o 

desenvolvimento da atividade. O importante é lembrar que houve cooperação, 

interesse e a motivação dos alunos durante esta atividade. O  que pode ser 

explicado pela teoria de Hudson (1998) que diz:” a  ilustração facilita  a 

memorização e isto está relacionado com a aprendizagem”.      

Com relação aos professores do GTR, de uma forma geral também 

alcançaram os objetivos propostos no início dos trabalhos. Os depoimentos dos 

mesmos apontam que a auto-estima e a motivação dos alunos aumentaram.  Eles 

relataram que a música, como instrumento de aprendizagem, transformou  suas 

práticas e que as atividades agora não eram de preencher as lacunas como 

sempre fora anteriormente. Trabalhar com gênero e com a sequência didática 

também foi importante. Eles perceberam como se elabora uma aula mais 

significativa para os alunos. Eles relataram que os alunos passaram a gostar das 

aulas de inglês.  
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Outra contribuição relevante com a aplicação deste projeto, apontado pelos 

participantes foi a refexão que levou os professores a pensarem mais sobre a 

pratica pedagógica. Reflexões sobre como ensinar, para quem ensinar e o que 

ensinar foram constante durante a implementação e desenvolvimento das 

atividades propostas. Crenças de alguns professores de utilizar a musica só como 

entretenimento foram reavaliadas. A aplicação do projeto trouxe reflexão sobre a 

forma de ensinar e a importância da música com instrumento de aprendizagem em 

LEM. Muitos colegas do GTR fizeram relatos de experiências positivas ao 

utilizarem a música em suas aulas.  

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Trabalhar com a música sempre foi questionável por muitos professores, 

principalmente pelo fato de saber como trabalhar usando a música. As atividades 

que envolviam música ficavam como alguma coisa para passar o tempo. Os 

alunos ouviam e preenchiam as lacunas, muitas vezes sem saber o que estavam 

falando, ou então, por mera tradução das palavras. Trabalhar com os diversos 

gêneros e com a sequência didática traz uma nova perspectiva para aqueles que 

gostam de trabalhar com música. 

Em vista dos resultados apresentados vemos que o trabalho com música 

e  sequência didática permitem contextualizar vários objetivos do ensino 

aprendizagem e dar-lhes significado de uma forma prazerosa e efetiva para os 

alunos, o que traz maior satisfação para os professores..  

A aplicabilidade desta sequência, a partir das canções escolhidas, como 

instrumento de ensino aprendizagem por professores de diferentes realidades da 

rede pública mostrou-nos que é possível   alcançar um resultado positivo e 



 
 

21 
 

satisfatório aproximando a teoria e a prática. O que demonstra que as atividades 

devem ser criadas, adaptadas ou transformadas em função das necessidades dos 

alunos, da história didática do grupo, sua faixa etária, do momento escolhido para 

a aplicação do trabalho. 

 Ao trabalhamos com a música temos a oportunidade de explorar bem a 

oralidade e o trabalho em equipe. Há envolvimento de todos, professor-aluno, 

aluno-aluno promovendo o interacionismo sócio - discursivo. Os alunos 

apreciaram muito esta forma de aprendizagem.  

A experiência com música e sequência didática trouxe reflexão para 

alguns professores do GTR sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Anteriormente a isto, a maior preocupação do professor era com a fixação  do 

vocabulário deixando as atividades muito restritas ao texto e ao ouvir as canções 

sem contextualizá-las ou dar-lhes real significado. E esta prática foi repensada, o 

que demonstra o papel da reflexão dos professores sobre suas práticas. A 

reflexão feita pelos professores envolvidos nesta pesquisa teve grande efeito nas 

praticas pedagógicas em sala de aula, nos resultados obtidos e 

consequentemente na aprendizagem de inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS  

 
BAKHTIN, M.(1988) Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec 

 
BAKHTIN, M.(1992). Os Gêneros do Discurso. In: Estética da Criação Verbal. 

Tradução: Maria E. G. Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes. 
 
GAINZA, V. H. Estudos de psicopedagogia musical. São Paulo, Summus, 

1988.p.119 
 
BORCHGREVINK, H. (1992). Prosody and musical rhythm are controlled by the 
speech hemisphere. In M. Clynes  (Ed.) Music,  Mind and Brain. New York: 

Plenum Press, pp. 151-157 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua estrangeira. Brasília 

:MEC/SEF, 1998 

 
 
CHOMSKY, N. (1965). Aspects of  the Theory of Syntax. Cambridge, Mass: MIT 

Press 
 
DEUTSCH, D. (1972)  Music and Memory. Psychology Today, 12, 87-119 

 
GAINZA, V. H. Estudos de psicopedagogia musical. São Paulo, Summus, 

1988.p.119 

 
GARDNER, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: 

Basic Books 

 
GARDNER,H. (1998). Reflection on multiple intelligences; Myths and messages. In 
A. Woolfolk   (Ed.) Readings  in educational psychology. Boston: Allyn & Bacon. 

 



 
 

23 
 

GFELLER, K. (1983). Musical mnemonics as an aid to retention with normal and 
learning disabled students. Journal of Music Therapy, 20(4), 179-189 

 
HUDSON, T. (1992). The effects of induced schemata on the “short circuit” in L2 
reading: Non-decoding factors in L2 reading performance. Language Learning, 

32, 1-31 
 
JOLLY, Y. (1975). The use of songs in teaching foreign languages.Modern 

Language Journal, 59 (1), 11-14. 

 
KRASHEN, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. 

Oxford: Pergamon Press. 
 
KRASHEN, S.(1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional 
evidence for the input hypothesis. Modern Language Journal,73 (4), 440-464. 

 
MARTIN, M. (1983). Success! Teaching spelling with music. Academic Therapy, 

18 (4), 505-506 
 
MEDINA, S.  (1993). The effect of music on second language vocabulary 
acquisition. FEES News (National Network for Early Language Learning), 6 (3), 

1-8 
 
MILMAN, C. (1979). The metronome and rote learning. Academic Therapy, 14 

(3), 321-325 
 
PALERMO, D. (1978). The psychology of Language. Ilinois: Scott Foresman and 

Company 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educacão. Diretrizes Curriculares Estaduais 
de Língua Estrangeira Moderna para os anos finais do Ensino Fundamental e 
para o Ensino Médio. Paraná, 2009.    

 
RYAN, J. (1969). Grouping and short-term memory: Diferent means and patterns 
of grouping, Quaterly Journal of Experimental Psychology, 21, 137-147  

 
ROSA,N.S.S.(1990) .Educação Musical para a Pré-Escola. Editora Ática, 17-19 
  


