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RESUMO 

        

É frequente nas escolas brasileiras a demanda por recursos didáticos capazes de promover 

interação nas aulas de Química e contribuir com a aprendizagem dos seus conteúdos. Esta 

pesquisa objetivou analisar de que maneira a música favorece o desempenho escolar na 

aprendizagem dos educandos durante a exposição do conteúdo Introdução ao estudo da 

Química, a partir da elaboração e aplicação de uma proposta didático-pedagógica vivenciada 

na sala de aulas em duas escolas públicas do estado da Paraíba com alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. O interesse surgiu da experiência do 

pesquisador no espaço escolar ao deparar-se com as dificuldades dos educandos e do desejo 

de inovar sua prática docente. Este trabalho funda-se nas propostas sobre música no ensino, 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), abordagem pedagógica de Paulo Freire e na 

concepção da aprendizagem de Vygotsky. A referência de análise é a avaliação de uma 

proposta pedagógica baseada no uso da música nas aulas de Química vivenciada por alunos 

do Curso de Química, assim como, a sua aplicação por professores graduados em Química 

nas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. A proposta foi 

apresentada aos licenciandos de Química por meio de uma oficina em 2016 e aplicada em 

2017 com duração de 6 aulas contemplando o conteúdo Introdução ao estudo da Química. 

Cada estrofe da música foi associada a questões para sondagem e seguida por atividades 

correlacionadas: texto, vídeo e exercícios. A pesquisa tem natureza qualitativa com 

abordagem interpretativista, tendo como participantes nove alunos de licenciatura em 

Química e 42 educandos da Educação Básica. Serviu para coleta de dados, três questionários 

semiestruturados direcionados aos sujeitos da pesquisa (licenciandos, professores graduados 

em Química e educandos). Os dados foram sistematizados e interpretados à luz do referencial 

teórico. Os resultados revelam que, o uso da música como recurso didático-pedagógico 

auxilia os docentes e propicia aos educandos aulas mais participativas despertando-lhes o 

interesse não apenas pela disciplina, tornando as aulas mais interativas promovendo maior 

aproximação entre os educandos e com o professor. Portanto, a proposta de ensino 

compreendendo a música como recurso didático favorece o processo de ensino-aprendizagem 

do conteúdo científico ensinado nas aulas de Química na Educação Básica. 
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Abstract 

 

In Brazilian schools the demand for didactic resources able to promote interaction in 

Chemistry classes and to contribute to learning is frequent. This research aimed to analyze 

how music favors the performance in students learning during the presentation of the topic 

“Introduction to the study of Chemistry”, from the elaboration and application of a didactic-

pedagogical proposal experienced in the classroom in two public schools of the state of 

Paraíba with students from the 9th year of Elementary School and 1st year of High School. 

The interest arose from the experience of the researcher in the school space when faced with 

the difficulties of the students and the desire to innovate his teaching practice. This work is 

based on proposals on music in teaching, on National Curriculum Parameters (PCN), Paulo 

Freire's pedagogical approach and Vygotsky's conception of learning. The reference of 

analysis is the evaluation of a pedagogical proposal based on the use of music in the 

Chemistry classes experienced by students of the Chemistry Course, as well as its application 

by professors graduated in Chemistry in the classes of the 9th year of Elementary School and 

1st year of Highschool. The proposal was presented to the undergraduate chemistry students 

through a workshop in 2016 and applied in 2017 with duration of 6 classes contemplating the 

topic Introduction to the study of Chemistry. Each part of the music was associated with 

questions for probing and followed by correlated activities: text, video and quizzes. The 

research has a qualitative nature with an interpretative approach, having as participants nine 

students pursuing a licentiate degree in chemistry and 42 students from Basic Education. 

Three semi structured questionnaires addressed to the subjects of the research (graduates, 

professors graduated in Chemistry and students) were used for data collection. The data was 

systematized and interpreted in accordance to the theoretical reference. The results reveals 

that the use of music as a didactic-pedagogical resource assists the teachers and provides the 

students more participative classes, instigating their interest not only in the discipline, but also 

making the classes more interactive, promoting a closer relationship between the students and 

their teachers. Therefore, the teaching proposal comprising music as a didactic resource 

favors the teaching-learning process of the scientific content taught in Chemistry classes in 

Basic Education. 

 

Keywords: Music; Chemistry; Didactic proposal. 
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INTRODUÇÃO 

A música está presente na vida cotidiana e veiculada nos meios da comunicação 

social, como rádio, TV, internet, em muitos setores da sociedade, a exemplo empresas, 

shows, festas sociais, famílias, escolas, igrejas, clubes, entre outros. Segundo Souza (2008, 

p. 9) “a maioria dos jovens necessita da música não apenas como fundo musical, mas como 

elemento do cotidiano vivido, do qual ela não pode ser separada”. 

A escuta musical ao perpassar a vida cotidiana das pessoas veicula diferentes 

mensagens com diversas produções de sentidos nos aspectos cognitivos, afetivos e culturais, 

envolvendo as pessoas e comunicando aprendizagens. Cunha e Pacheco (2011, p. 322) 

destacam que este “cotidiano é visto como um lugar social de processos, de crenças, de 

construção de sentido pela via das práticas de comunicação e interação”, influenciando a 

rotina diária das pessoas, pois a música faz parte do seu cotidiano de forma intensa, 

praticamente divulgada nas atividades sociais.   

O cotidiano dos discentes e docentes contemporâneos também é permeado por mídias 

auditivas que disseminam música constantemente e promovem transições nas relações 

sociais. Estas relações sociais são construídas através de diálogos, acordos, trocas que 

ocorrem nas mais diversas instâncias sociais, a exemplo: família, comunidade, escola, etc. É 

neste contexto complexo e dessemelhante que a arte, especialmente a música, possibilita a 

comunicação e a expressão humana, ela inevitavelmente está repleta de representações que 

expressam a identidade dos educandos.  

Todo professor ou professora deveria questionar a respeito da qualidade de suas aulas, 

da metodologia abordada no cotidiano escolar. Uma das características relacionada a um 

professor incomodado com sua prática é o desejo de descobrir o que acontece nas suas aulas, 

de modo que possa modificar as estratégias de ensino e melhorar a aprendizagem dos alunos 

questionando a sala de aula silenciosa em que ministra, no sentido de averiguar se há 

aprendizagem ou silenciamento. A música do cotidiano dos alunos deve ser acolhida, 

respeitada e utilizada na sala de aula (ALMEIDA, 2012, p. 552) e não silenciada. 

Ferrarezi (2014, p. 13) afirma que “o silêncio só é belo quando não é a expressão do 

constrangimento”, nesse contexto, o ensino silenciador que constrange é transmissor de 

conteúdos, imposto nas escolas silenciadas pelas regras e aos professores preocupados em 

ensinar “as artes do silêncio”. Silenciando os educandos, os saberes adquiridos nos ruídos de 

suas vivências cotidianas também são silenciados, porém, a aprendizagem não é silenciosa. 
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Freire coloca que, diante do silêncio imposto na intimidade do espaço institucional da 

escola é fundamental ao professor aprender manhas, saber como seguir manhosamente um 

programa que chega de cima para baixo, burguesamente instalado (GADOTTI et al., 1995, p. 

58).  

A música é um recurso barulhento constituído de ruídos, acordes, batuques, danças e 

vozes. Na música também há intervalos silenciosos, são pausas necessárias para respirar, é 

preciso respeitá-las. Toda esta harmonização transforma-se numa melodia que embala o 

cotidiano, construindo situações capazes de quebrar silêncios e produzir aprendizagens.       

O professor pode adotar este recurso na sua prática para aproximar seus discentes dos 

conteúdos escolares, propiciar intervenções em sala de aula favorecendo o ensino-

aprendizagem dos conteúdos vivenciados. Conforme Silveira e Kiouranis (2008, p. 28) “a 

utilização da música no Ensino da Química pode ser uma alternativa importante para 

estreitar o diálogo entre saberes cotidianos e conhecimento científico”.  

A vivência no cotidiano da escola pública no Ensino Médio e percepção das 

dificuldades de muitos educandos para aprender conteúdos da disciplina de Química, 

despertou o interesse de inovar esta prática pedagógica, introduzindo o uso da música nas 

aulas, pois este, além de ser um recurso pedagógico acessível aos educandos em termos 

lúdicos, pode estabelecer relações interdisciplinares de aprendizagem com outros conteúdos 

escolares ao experienciar atividades relacionadas à História da Ciência. 

A música na escola pode funcionar como complementação de atividades 

pedagógicas. Nós educadores, precisamos construir propostas pedagógicas que despertem 

interesses nos alunos para viabilizar a aprendizagem (BARBOSA, 2012, p. 15).  

A música quanto ao ensino não se limita em ouvir e cantar, ela pode ser uma aliada 

do professor em suas práticas pedagógicas. Destarte, a música é um recurso didático que 

colabora consideravelmente com a aprendizagem de conteúdos disciplinares, pois, a mesma, 

conecta as pessoas contemplando diversidades identitárias e culturais. Na compreensão de 

Sekeff (2007, p. 18), 

 

a música atende a diferentes aspectos do desenvolvimento humano (físico, 

mental, social, emocional, espiritual), infere-se ser possível recortar seu 

papel como agente facilitador e integrador do processo educacional, 

enfatizando desse modo sua importância nas escolas em virtude de sua 

ação multiplicadora de crescimento. 

 

Um dos grandes desafios do professor atualmente é acompanhar as novas 

sociabilidades desenvolvidas online pelos educandos. A inserção de novas mídias no 
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cotidiano dos educandos tem modificado seu comportamento social e a escola brasileira 

ainda não despertou a compreensão para esta realidade. As novas mídias permitem mais 

liberdade e autonomia aos educandos, isto não é encontrado nas salas de aula. Elas mudam a 

forma como os jovens se socializam e aprendem. Nesse sentido, o professor é desafiado 

constantemente a inovar a prática pedagógica, associando-a aos recursos tecnológicos com a 

finalidade de propiciar conexões de aprendizagem com a disciplina que leciona, tornando 

suas aulas mais atrativas e prazerosas, facilitando assimilação do conteúdo, viabilizando o 

envolvimento do educando em um processo de aprendizagem dialógico e reflexivo 

contribuindo com a formação da sua cidadania.  

O uso da música como um recurso pedagógico na prática docente pode despertar o 

interesse dos educandos que estão imersos nos espaços online conectados com seus pares 

usando as redes para estender suas relações de amizade entre seus contextos familiares, na 

escola, nas organizações religiosas, esportivas e outras atividades locais. 

A música está na mídia e na medida em que o tempo passa as exigências dos 

expectadores que acessam e utilizam esta tecnologia tornam-se maiores. Isto ocorre porque 

ao contrário da imagem clássica, "mexer" é um fato altamente social e engajado quando as 

tecnologias alcançam classes mais populares que, em sua maioria, não acessa nem domina 

as diversas formas de comunicação online.  

A música, sendo considerada a Primeira Arte1, tecnicamente sofisticada e voltada 

coletivamente para todas as classes sociais, pode ser aproveitada para facilitar o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos como a exemplo Introdução ao estudo da Química. O ensino 

desse conteúdo não engloba apenas conhecimentos teóricos, mas, também, a tomada de 

decisões por parte dos indivíduos no exercício de sua cidadania, a compreensão dos 

fenômenos que ocorrem a sua volta e, dessa maneira, contribua com a sociedade. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Arte no Ensino Fundamental expressam que o 

fenômeno artístico está presente em diferentes manifestações compondo acervos da cultura 

popular, erudita, modernos meios de comunicação e novas tecnologias (BRASIL, 1997). 

A música está inserida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como sendo 

uma manifestação artística de diferentes culturas, crenças, usos e costumes que pode 

estimular no aluno o interesse por valores culturais diferentes dos seus, promovendo o 

                                                 
1A numeração das artes refere-se ao hábito de estabelecer números para designar determinadas manifestações 

artísticas, de acordo com a data de sua aparição. O termo "sétima arte", usado para designar o cinema, foi estabelecido por 

Ricciotto Canudo no "Manifesto das Sete Artes", em 1912 (publicado apenas em 1923). Assim, costuma-se referir como 

primeira modalidade de arte, a Música, em função da descoberta primeira do som, em seguida; a Dança; em terceiro, as Artes 

Plásticas, com as pinturas rupestres.  

 



16 

 

respeito e o reconhecimento às diversidades. Esta pesquisa comunga com as colocações dos 

PCNs referentes a música no ensino escolar por meio da arte, suscitando o interesse e o 

aprendizado dos educandos pela disciplina de Química, pois não é muito desejada pelos 

educandos. Por isso, a pretensão de investigar o interesse dos alunos por suas aulas e o 

aprendizado do seu conteúdo, tomando-se como apoio metodológico a música como recurso 

didático, partindo das seguintes questões: (i) A inserção da música nas aulas de Química 

proporciona aos alunos melhor desempenho no seu aprendizado? (ii) De que maneira o 

professor de Química pode utilizar a música para ensinar o seu conteúdo? (iii) Como os 

alunos demonstram que a música no ensino de Química contribui no aprendizado do seu 

conteúdo? 

Para tanto, apresenta-se como objetivo geral, analisar de que maneira a música 

favorece o desempenho escolar na aprendizagem dos educandos durante a exposição do 

conteúdo Introdução ao estudo da Química, a partir da elaboração e aplicação de uma 

proposta didático-pedagógica vivenciada na sala de aulas em duas escolas públicas do estado 

da Paraíba com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. 

A proposta foi elaborada e realizada pelo pesquisador com licenciandos do Curso de 

Química (UEPB), seguidamente aplicada por professores graduados em Química na escola 

pública do estado da Paraíba em uma turma do 9º ano (Ensino Fundamental) e outra do 1º 

ano (Ensino Médio). Tendo-se como objetivos específicos, (i) Investigar como a inserção da 

música nas aulas de Química favorece a aprendizagem do conteúdo Introdução ao estudo da 

Química; (ii) Aplicar a proposta didático-pedagógica sobre a inserção da música nas aulas 

de Química em duas escolas do estado da Paraíba tendo como aplicadores professores 

graduados em Química; (iii) Avaliar a receptividade da proposta contendo o conteúdo 

Introdução ao estudo da Química por licenciandos da UEPB, professores graduandos em 

Química e  alunos da Educação Básica; (iv) Disponibilizar em formato de mídia digital e 

vídeo a música Ciência que estuda os materiais juntamente com a proposta de ensino, 

elaborada pelo pesquisador, para o conteúdo Introdução ao estudo da Química.   

Com propósito de contextualizar a temática, essa dissertação apresenta cinco 

capítulos: O primeiro discorre acerca da abordagem e procedimentos da pesquisa com a 

música no conteúdo de Química e a realização da proposta. 

O segundo fundamenta a contextualização da música frente às temáticas das 

demandas educacionais. Discute Música na educação: Diálogos interdisciplinares; Música, 

mídia e tecnologia: Vivências cotidianas. Remete a abordagem pedagógica problematizadora 

de Freire (2011) que afirma o sujeito social como horizonte formativo e aponta para uma 
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condição humana em construção, emergente da inconclusividade no devir histórico, na qual 

os sujeitos sejam capazes de assumirem-se como fatores determinantes da existência 

individual e social, e na concepção sociointeracional de Vygotsky (1994). Sua concepção 

apoia-se no sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, o caminho 

do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa é um processo mediado 

pelo outro que valoriza o trabalho coletivo, cooperativo, destaca a importância da cultura; 

para Vygotsky, o grupo cultural fornece ao indivíduo um ambiente estruturado onde os 

elementos são carregados de significado cultural. Segundo Vygotsky (1994), “a 

aprendizagem tem um papel fundamental para o desenvolvimento do saber, do 

conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é ensino-aprendizagem, 

incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre eles”. 

Ancora-se também nos documentos oficiais que regem a Educação Básica brasileira, 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias -

(PCN+), Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias – (OCEM) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.  

 O terceiro situa a presença da música na escola, essencialmente, como recurso 

didático na formação docente e no ensino do seu conteúdo na Educação Básica. Também 

compreende o Ensino de Química e música: Demandas e tecnologias, enfatizando a 

necessidade dos recursos tecnológicos nas aulas. 

O quarto ressalta o Ensino de Química através do conteúdo Introdução ao Estudo da 

Química musicalizado, cantado, sonorizado, inserido nos saberes e práticas da música e da 

química vinculados teoricamente e empiricamente a formação docente inicial. O quinto 

explicita a aplicação e avaliação da proposta de ensino com inserção de música nas aulas de 

Ciências no Ensino Fundamental e Química no Ensino Médio por dois docentes que atuam 

nas respectivas modalidades de ensino. Em seguida expõem-se as considerações finais 

ressaltando os resultados discutidos e alcançados ao longo desta pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

1. PERCURSO METODOLÓGICO 

A escola contemporânea exige dos seus educadores mais que o domínio dos 

conteúdos. Aulas diversificadas necessitam ser pensadas e elaboradas visando tonificar os 

conteúdos ensinados minimizando a angústia dos educandos. A escola assiste e vivencia 

uma profusão de situações concebidas na sociedade que influi em sua trajetória cotidiana, 

são modificações sociais e culturais disseminadas pelas mídias por meio dos recursos 

tecnológicos popularizando demasiada quantidade de informações e promovendo 

rapidamente modificações no cotidiano escolar e das pessoas. Melo (2009, p. 11) afirma que 

“à escola e aos profissionais da educação tem sido dada a tarefa de problematizar essa 

realidade e encontrar meios que desafiem os preconceitos, respeitem as diferenças e 

valorizem as diversas culturas”. No entanto, não é simples para os docentes a percepção das 

mudanças quando não há preparo para enfrentar estas situações desafiadoras de maneira tão 

rápida. 

Os desafios vivenciados cotidianamente dentro e fora das escolas, devido 

modificações sociais, inquietam docentes a investigar procedimentos que contribuam para 

atenuar a distância entre o que é ensinado e o que se aprende. Afinal, o que fazer para que o 

educando aprenda e goste de aprender Química? Será que a música pode contribuir com esse 

processo? Como os docentes podem adotar o recurso didático-pedagógico com inserção da 

música para benfeitorizar sua prática?  

Tais interlocuções inquietaram e conduziram o pesquisador à elaboração da proposta 

didático-pedagógica de ensino que resultou nos procedimentos adotados nesta pesquisa e 

descritos a seguir.   

1.1 ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A motivação pela elaboração da proposta didático-pedagógica procede do 

aprendizado adquirido, experienciado e questionado pelo pesquisador no contexto escolar ao 

perceber as dificuldades dos educandos, a falta de interesse pela Química e a necessidade de 

aproximação entre o conteúdo químico ensinado e o seu cotidiano, de contribuir com os 

professores que compreendem a necessidade de diversificar a prática pedagógica para 

colaborar com a aprendizagem dos educandos. A diversificação da prática despertou a 

curiosidade e manifestou o talento inerente do pesquisador para a composição de músicas 

trazendo o conteúdo de Química cantado à sala de aula. Tais músicas ao serem usadas como 
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recurso didático propiciam a associação da tríade conteúdo-interação-dinâmica durante o 

andamento das aulas.  

Fazer uma pesquisa social considerando que o ser humano não é passivo as 

mudanças que ocorrem ao seu redor, que interpreta o mundo no qual vive continuamente, é 

uma realidade que demanda do pesquisador uma postura ética determinante quanto a 

descrição dos fatos, pois, compreende-se que este tem valores e crenças pessoais que podem 

influenciar no fenômeno estudado. De acordo com Gil (2008, p. 24), “nas ciências sociais, o 

pesquisador é mais do que um observador objetivo”. O pesquisador pode interferir 

subjetivamente nos resultados da pesquisa, portanto, sua conduta exige ética e cautela. Flick 

(2009, p. 20) esclarece que, “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. 

As observações descritas nesta pesquisa foram construídas com base na abordagem 

de análise interpretativista que consiste de um conjunto de métodos e práticas empregados 

na pesquisa qualitativa, a saber: observação participante, estudo de caso, interacionismo 

simbólico, pesquisa fenomenológica e construtivista, entre outros (BORTONI-RICARDO, 

2008, P. 33). O interpretativismo considera as impressões subjetivas do pesquisador que faz 

uso da observação para gerar e analisar dados. Conforme Bortoni-Ricardo (2008, p. 42) “a 

pesquisa interpretativista não está interessada em descobrir leis universais por meio de 

generalizações estatísticas, mas sim em estudar com muitos detalhes uma situação específica 

para compará-la a outras situações”. Portanto, a pesquisa qualitativa visa construir teorias 

sobre os acontecimentos sociais e cognitivos vividos na sala de aula, que é o espaço de 

aprendizagem dos educandos.  

Esta pesquisa buscou investigar e analisar de que maneira a música pode contribuir 

com o desempenho dos alunos na aprendizagem de conteúdos, avaliando a receptividade da 

proposta didático-pedagógica compreendendo o conteúdo Introdução ao Estudo da Química 

com a inserção da música para o Ensino Básico, disponibilizando em formato de mídia 

digital e vídeo a música Ciência que estuda os materiais juntamente com a proposta de 

ensino, elaborada pelo pesquisador, para que os docentes ao fazerem uso deste recurso em 

suas aulas, possam usufruir de maior interação entre os educandos e interesse pela 

disciplina.  

A pesquisa qualitativa com abordagem interpretativa propicia um caminho subjetivo, 

construído a partir das representações sociais desenvolvidas pelos sujeitos e entre os 

sujeitos. Acredita-se que o mundo se fundamente na subjetividade humana, não na 

objetividade científica. Assim, pesquisador e objeto são construídos na experiência 
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(CHUEKE e LIMA, 2011, p. 64). Ao considerar a posição do pesquisador na abordagem 

qualitativa Guerra (2014, p. 11) alega que,  

 

o pesquisador objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que 

estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou 

contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios 

sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com 

representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações lineares 

de causa e efeito. 

 

Desta maneira, o pesquisador deve interagir com o objeto e sujeito pesquisado, a fim 

de dar vozes a eles para construir significados. Na abordagem qualitativa, o pesquisador 

poderá adotar uma multiplicidade de métodos para assegurar a compreensão em 

profundidade do fenômeno (CHUEKE e LIMA, 2011, p. 66). 

A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO et al., 2011, p. 21). Estas 

manifestações humanas constituem as relações sociais cuja complexidade dificilmente pode 

ser traduzida em números e indicadores quantitativos.       

A escolha desta abordagem se adequa, uma vez que privilegia a investigação, 

intervenção e avaliação de uma proposta de ensino-aprendizagem vivenciada no âmbito 

escolar, e indica propostas de solução para os problemas pesquisados, além de valorizar a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Conforme Thiollent (2011), essa 

linha de pesquisa valoriza a compreensão e a interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas. 

Os métodos qualitativos destacam a flexibilidade como uma característica 

indispensável, principalmente quanto às técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas 

mais adequadas à observação que está sendo feita (MARTINS, 2004, p. 292).  

Bortoni-Ricardo (2008, p. 41) mostra que, “é possível realizar pesquisa na sala de 

aula, na comunidade escolar da qual participa”, enfatizando o processo de aprendizagem por 

meio de três questões fundamentais: i) o que está acontecendo aqui? ii) o que as ações 

observadas significam para os sujeitos nelas envolvidos? iii) que relações existem entre as 

ações do microcosmo escolar e as ações sociais mais amplas? As respostas para estas 

questões surgem através da pesquisa qualitativa relacionada aos estudos interpretativistas. 

Neste contexto, conforme Bortoni-Ricardo (2008, pp. 32-33), 
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O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer 

pedagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática 

ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de 

aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compreensão 

de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu processo 

interacional com os educandos. Vai também ter uma melhor compreensão 

do processo de ensino e de aprendizagem.  

 

  

 Desta forma, a pesquisa qualitativa pode servir a propósitos gerais, mas também a 

propósitos individuais específicos em que o docente consegue aprimorar-se 

profissionalmente adquirindo conhecimento para lidar com situações do seu cotidiano na sua 

sala de aula e investigar meios que corroborem com o desenvolvimento de sua prática.  

Os pressupostos teórico-metodológicos considerados na investigação são de cunho 

qualitativo com ênfase na pesquisa ação, pois aludi investigar, intervir e avaliar uma 

proposta didático-pedagógica para a Educação Básica.  

No tópico seguinte é apresentada a proposta didático-pedagógica no contexto em que 

foi desenvolvida com os sujeitos da pesquisa.  

 

1.2 MÚSICA NO CONTEÚDO DA QUÍMICA: Construção da proposta 

 

A proposta didática foi construída com ênfase nas orientações documentais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM), nas propostas sobre música no ensino, abordagem pedagógica de Paulo Freire e na 

concepção da aprendizagem de Vygotsky.  

Foi aplicada durante 2 semanas, utilizando 3 aulas semanais, totalizando 6 aulas. A 

concretização da proposta ocorreu conforme descrição contida no Quadro 1, contemplando as 

etapas executadas na proposta didática, bem como as atividades e os objetivos que se 

pretendia alcançar com as atividades realizadas. 

Quadro 1: Descrição procedimental da proposta didática para o conteúdo “Introdução ao estudo da 

Química”. 

 

AULA/TEMPO 

ATIVIDADES 

REALIZADAS 

RECURSOS 

METODOLÓGICOS 

 

OBJETIVOS 

PROCEDIMENTAIS 

 

Aula 1: 

Introdução ao 

estudo da Química. 

Tempo: 45min. 

Exposição do conteúdo.  
Indagações realizadas oralmente 

pelo docente. 

Verificar o conhecimento 

prévio dos educandos em 

relação ao estudo da 

Química e sua história. 

Aula 2: 

Texto Musical. 

Tempo: 45min. 

Distribuição das estrofes 

em recortes, leitura e 

abordagem inicial do 

conhecimento prévio 

dos educandos sobre 

História da Química. 

Utilização da oralidade e 

argumentação dos estudantes 

instigadas por questões inicialmente 

realizadas pelo professor. 

Discutir sobre a História 

da Química e as 

contribuições na 

sociedade ao longo de sua 

evolução como ciência. 
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Aula 3: 

Música  

Tempo: 45min. 

A música “Ciência que 

estuda os materiais”, 

inicialmente cantada 

pelo professor, seguida 

pelos alunos. 

Uso do instrumento musical 

(violão), letra da música 

digitalizada, impressa contendo 

questões relacionadas ao conteúdo 

em cada estrofe. 

Despertar o interesse dos 

educandos pelo estudo da 

Química de maneira 

divertida. 

Aula 4: 

História da 

Química. 

Tempo: 45min. 

Leitura e discussão do 

texto: Da alquimia à 

Química.  (Livro 

Química Cidadã dos 

autores Wildson Luiz 

Pereira dos Santos e 

Gerson de Souza Mól, 

editora AJS Ltda, 2013). 

Utilização da oralidade e 

argumentação dos estudantes 

instigadas nas reflexões estendidas 

pelo professor. 

Discutir sobre a histórica 

da Química e as 

contribuições dos 

cientistas para o 

desenvolvimento desta 

ciência. 

Aula 5: 

Vídeo. 

Tempo: 45min. 

Apresentação do vídeo: 

O que é a Química. 

 

Utilização do computador, 

projetor multimídia e caixa 

acústica. 

Diversificar a aula para o 

conteúdo Introdução ao 

estudo da Química 

Aula 6: 

Verificação da 

aprendizagem. 

Tempo: 45min. 

Realização de exercícios 

contendo dez questões 

sobre conteúdo 

Introdução ao estudo da 

Química. 

Aplicação de teste digitalizado e 

impresso contendo 6 questões 

fechadas e 4 abertas sobre 

Introdução ao estudo da Química. 

Verificar o desempenho 

do educando na 

aprendizagem do 

conteúdo Introdução ao 

estudo da Química. 

Fonte: Pesquisador (2017) 

 

A proposta pedagógica é constituída de atividades, visando colaborar com o 

desempenho dos educandos quanto à compreensão do conteúdo Introdução ao estudo da 

Química em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. As 

atividades foram divididas em: indagações iniciais sobre a história e relevância da Química, 

recortes de estrofes da música Ciência que estuda os materiais para leitura e discussão, 

música cantada e acompanhada ao violão pelos alunos, leitura e discussão do texto da 

Alquimia à Química, apresentação do vídeo o que é a Química e teste avaliativo. As 

atividades foram elaboradas pelo pesquisador pensando na diversificação da prática durante 

a exposição do conteúdo, em seguida analisada por licenciandos de Química da UEPB e 

aplicadas em duas turmas de escolas públicas no estado da Paraíba.  

A Proposta apresenta a música como recurso principal, pois, quando associada ao 

conteúdo de Química indica caminhos para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas 

possibilitando que “os alunos consigam estimular outras áreas do cérebro (ao escrever, ver, 

ouvir e cantar), permitindo diferentes conexões” (COUTINHO, 2014, p. 134). A mesma 

autora enfatiza que, práticas pedagógicas com uso de música “podem provocar mudanças 

nas percepções atuais de ensino (alunos desinteressados e desestimulados) e, a partir disso, 

ampliar os conhecimentos para fora da sala de aula”, oportunizando a diversificação da 

prática docente.  

Há meios de integração entre música e Química que são bastante inusitados, como a 

exemplo: ópera e Química, quando juntas podem servir como fonte de motivação e 
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inspiração para professores de química que buscam abordagens pedagógicas alternativas 

(ANDRÉ, 2013, p. 1). Este autor ainda afirma que: 

 
a ópera é uma forma de arte de palco onde música e teatro se encontram, e 

suas histórias e personagens, se adequadamente explorados, podem 

constituir um veículo efetivo para trazer química para estudantes e até 

mesmo um público mais amplo. A criação de pontes entre arte e química é 

uma estratégia pedagógica muito conhecida e experimentada. 

 

Entende-se que, a música é um recurso de fácil integração com outras formas de arte 

como a exemplo da ópera, cinema, teatro e no caso da ópera pode acontecer por meio de 

histórias contadas e cantadas despertando no educando uma curiosidade científica e ao 

mesmo tempo musical fazendo-o perceber a vinculação entre o conteúdo de Química, a 

música e a arte. O artigo de André (2013, p. 1) destaca que, a relação mais comum entre a 

ópera e a Química “reside no uso de poções e venenos, muitas vezes apresentados para 

apoiar histórias de paixão e romance”. 

Outra maneira de usar o recurso musical para ensinar conteúdos científicos é por 

meio de música popular brasileira. A análise das letras de canções populares que tratam de 

temas científicos, quando utilizada em sala de aula, se transforma em estratégia que motiva 

os jovens podendo ser utilizada de forma interdisciplinar (MATOS, 2006, p.81).  

No entanto, este recurso ainda é pouco utilizado por professores do 9º ano em diante 

e nas aulas de Química o uso deste recurso é praticamente inexistente. Uma pesquisa 

realizada por Barros et al (2013, p. 86) constatou que “a maioria dos professores 

investigados utiliza com baixa frequência ou não utiliza a música como estratégia para o 

ensino de Ciências Naturais e/ou Biologia”. Os motivos elencados na pesquisa para o não 

uso do recurso da música foram: falta de tempo nas aulas para esse tipo de atividade, falta de 

recursos materiais particulares e falta de conhecimento sobre essa estratégia.  

O capítulo a seguir trata da música dentro de um contexto dialógico e 

interdisciplinar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. A MÚSICA NA EDUCAÇÃO: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 

 

Não há como falar em educação sem remeter ao espaço que propicia seu 

acontecimento, a escola. Nela o conhecimento é construído ou pelo menos, deveria ser. A 

escola é o espaço em que situações de aprendizagens acontecem frequentemente, isto porque 

ela é uma instituição propulsora de interações sociais. Para Gadotti (2007, p. 11) “a escola é 

um espaço de relações”. Relações barulhentas. Só não há barulho nas escolas impositivas, 

nestas impera o silêncio. O silêncio que mata, cala e anula o que torna o homem realmente 

livre, a educação.   

A educação brasileira, fundamentada na cultura grega, nascida dos filósofos pré-

socráticos, sobretudo das ideias platônicas adaptadas por Agostinho e Tomás de Aquino, 

estabelecida através de preceitos religiosos que a influem desde o período da colonização, 

época em que os mosteiros foram constituídos como lugar de educação silenciosa 

preocupada com a “salvação” das almas, mas despreocupada com a vida cotidiana, parece 

seguir as mesmas ideias desde a sua fundação, além de não ter avançado muito, pois 

continua desvinculada de seu principal propósito que é a transformação integral do homem. 

Quando a escola segue um currículo engessado que não contempla a vida cotidiana 

dos alunos, nem valoriza os saberes por eles adquiridos nas suas respectivas comunidades, 

não está perpetuando uma despreocupação com aquilo que faz sentido para sua 

aprendizagem? Será que a escola brasileira do século XXI ainda acredita que aulas 

silenciosas, sem a participação direta e efetiva dos alunos nas leituras, debates, discussões e 

expressões artísticas é a melhor forma de aprender?            

 A educação não avançou muito no Brasil, pois ainda impera uma educação em que o 

professor é o detentor do conhecimento salvador, já o aluno por sua vez, desprovido desse 

conhecimento só o pode adquirir pela benevolência de seu professor (FERRAREZI, 2014, p. 

21). 

No Brasil, a educação ainda reproduz as ideias trazidas pelos religiosos jesuítas, do 

professor como detentor do saber e do aluno como um mero receptor desse saber. Em se 

tratando do ensino de Química este fato parece ser mais evidente, pela propagação de que a 

Química é uma disciplina difícil e nem todos são capazes de aprender. “Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” é o que afirma Freire (2011, p. 25) 

discordando de uma educação transmissora de conhecimentos. Assim, fica claro que o aluno 
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e o professor aprendem juntos, em cooperação concebem o conhecimento sem a arrogância 

da apoderação do mesmo. 

A prática escolar que perpétua esta ideia não reflete uma educação baseada nos 

valores que fundamentam a existência humana. Decorar nomes e fórmulas, equações e datas, 

fazer provas de múltipla escolha para entrar na universidade ou fazer concursos para exercer 

uma determinada função, não ensina a ética do cuidado com as pessoas, de preservar os bens 

do outro, da honestidade, do exercício da cidadania. Estes valores que fundamentam a 

educação e fazem sentido para o educando são paralelos a vida e cheios de significados. A 

escola é um lugar de discussão, a prática do silêncio deveria ter sido dissipada há tempo, 

pois educar para vida é quebrar o silêncio, mas a norma que está patente nos currículos 

adotados nas escolas brasileiras continua sendo o silêncio e o ensino de regras 

(FERRAREZI, 2014, p. 31). 

Com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o que mudou 

no ensino brasileiro? E nas escolas? Um estudo feito por Ferrarezi (2014) em relação ao 

ensino da língua materna no Brasil mostra que os currículos ainda hoje adotados nos 

estabelecimentos escolares correspondem a currículos de várias décadas atrás. Além disso, 

trata-se de currículos extensos com quantidade desmedida de informações prevista para cada 

série e isto não muda muito em se tratando de outros componentes curriculares, a exemplo 

da Química. O currículo engessa e silencia o professor na sua prática docente cotidiana. A 

obrigatoriedade de vencer o conteúdo disciplinar é apenas um dos vários obstáculos 

enfrentados pelo professor nas escolas brasileiras. Ferrarezi (2014, p. 78) constatou que “a 

vida da escola é cheia de sentidos para os professores, mas quase que totalmente vazia para 

os alunos”.  

O que faria os alunos enxergarem a escola como um espaço de vida, de significado e 

sentido para o seu cotidiano?  

Buscar respostas para esta interlocução exige um olhar para fora dos muros da 

escola, o mundo real dos alunos, lugar de construção de saberes que faz sentido para eles. As 

múltiplas linguagens no cotidiano são diferentes, a exemplo das músicas que os alunos 

escutam e cantam, suas experiências e realidade são diferentes daquilo que se vivencia na 

escola. A escola e os professores são desafiados a criarem um espaço que contemple a 

realidade do aluno, uma intervenção construtiva e significativa para ele. Gadotti (2007, p. 

12) deixa claro que “a escola não é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, 

conversar, confrontar-se com o outro, discutir, fazer política”. A escola precisa estar atrelada 

ao cotidiano, precisa ser real e trazer o que tem sentido para dentro dela, trazer o que está lá 
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fora dos muros para dentro. Uma contribuição muito importante para que o cotidiano seja 

vivenciado na educação escolar surge dos planejamentos interdisciplinares.   

Uma noção simplificada de interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou 

mais disciplinas. Na compreensão de Fazenda (2008, p. 17) se esta definição é correta, cabe 

pensá-la unicamente na perspectiva da formatação de uma grade curricular integrada. No 

entanto, quando definida como atitude de ousadia e busca diante das questões do 

conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam 

professores e pesquisadores. 

A escola é um espaço propício à vivência de práticas interdisciplinares, porém é 

necessário compreender que os propósitos, habilidades e técnicas de tais práticas devem 

favorecer o processo de aprendizagem respeitando os saberes dos alunos.  

Mas, afinal, a interdisciplinaridade quando vivenciada na escola melhora a 

aprendizagem? Fazenda (2014) relata em entrevista ao programa Educação em Debate, da 

Boa Vontade TV (LBV Brasil) que, a interdisciplinaridade trata do todo que envolve a 

escola. Isto inclui sua arquitetura, espaço físico, contexto no qual se insere as pessoas que a 

fazem - professores, alunos, gestores e comunidade. A interação na parceria da escola com 

os pais, com a comunidade em geral e a cultura dessa comunidade, precisa ser exercitada. A 

escola na prática precisa ser um espaço de aprendizagem e alegria e não de tristeza e 

infelicidade como se pode ver, através da TV, em várias regiões do Brasil.  

A escola inclinada à consciência de educação necessita despertar para a 

interdisciplinaridade, isto requer relacionar ao máximo as disciplinas partindo das 

necessidades dos alunos, dos seus interesses e de sua vivência cotidiana, para que assim os 

conteúdos possam ser internalizados e atuem como agentes de mudança na vida do 

educando. 

Neste contexto, a música pode veicular os saberes dos diferentes componentes 

curriculares, a exemplo da Educação Física, por meio da dança, que transforma sons em 

movimentos corporais, das descobertas musicais do matemático Pitágoras que foram de 

crucial influência no desenvolvimento da música, através da idade média na Europa, da arte 

como uma manifestação dos sujeitos do seu tempo, plena de informações sobre uma dada 

época, um contexto, uma sociedade. A literatura incorporou, por exemplo, nomes como 

leitmotiv, anacruse, dissonância, melodia, harmonia, polifonia, dominante às suas análises 

literárias. Nomes estes oriundos da música. Em contrapartida, a arte musical tomou de a 

poética termos emprestados: elegia, cesura. Isto sem falar na nomenclatura comum 

(geralmente com divergências semânticas): cadências, período, tema, frase, motivo, 
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entoação, timbre, metro, ritmo. Isto só para ficar na relação do léxico (DAGLIAN, 1985, 

p.10). 

A música é um recurso didático pertinente ao professor que ousa vivenciar na sua 

prática a interdisciplinaridade. Diante das ferramentas disponíveis pelas tecnologias cabe ao 

professor fazer uso deste recurso e das ferramentas tecnológicas para aproximar o aluno do 

conteúdo de Química. 

As redes sociais configuram um lugar cotidianamente frequentado pela juventude, 

pois neste lugar o jovem ouve, compartilha, cria e estabelece convivência com abundante 

quantidade de músicas. A música que veicula nas redes sociais representa a massa que 

frequenta este ambiente virtual e a música massificada “é vista normalmente como um 

elemento estranho ao trabalho do professor em sala de aula, contudo, ela pode ser um 

caminho possível para estreitar as relações dos alunos com outros gêneros musicais 

desejáveis pelo educador” (CONSTANTINO, 2012). 

A música está presente na vida das crianças desde o momento em que se movem no 

ventre materno. As mães ouvem e cantam músicas e as crianças tornam-se ouvintes mesmo 

que indiretamente. Jordão et al. (2012, p. 19) afirmam que “o Brasil possui registros que 

mostram que já nos tempos da colonização, os jesuítas ensinavam música às crianças e 

jovens. Não somente em caráter catequizador, essa prática se dava também como ferramenta 

de auxílio ao ensino da leitura e da matemática”.    

As crianças têm necessidade de refletir sobre música, para isso precisam estar num 

ambiente que as estimulem. Conforme Brito (2003, p. 15), em seu livro Música na Educação 

Infantil:  

As crianças pensam sobre música partindo de sua própria experiência, com 

as vivências e os conhecimentos já conquistados contextualizam o fazer 

numa dimensão mais ampla e rica, refletindo desde então, sobre a 

importância e o papel que a música tem no conjunto de valores 

constituintes da cultura humana. 

 

        Nesse contexto, compreende-se que a música é de uma riqueza imensurável para a 

aprendizagem dos valores e da cultura desde a infância. Antes do nascimento, na fase 

intrauterina os bebês já têm contato com a música através do corpo de sua mãe e da voz 

materna, que já é um material sonoro afetivo aos seus ouvidos. As canções de ninar e as 

cantigas ouvidas e cantadas pelas crianças na infância são fundamentais para sua posterior 

afetividade e cognição. Os brinquedos com música fazem parte da vida da criança desde 

muito cedo. Aos acalantos e brincos de mais tenra infância, de iniciativa materna, seguem as 
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lengalengas e parlendas nas quais os primeiros gestos da melodia infantil se insinuam a par 

(emparelhados) com o elemento rítmico da palavra (SOUZA, 2014, p. 16).  

 A música é um elemento potencializador na formação educacional da criança desde a 

infância ao ser ensinada pela mãe no contexto familiar, pelos irmãos e pelos coleguinhas da 

rua nas brincadeiras de criança. Isso já remetia a uma aprendizagem, mesmo que fosse 

inconsciente da razão cognitiva presente no momento, a prática musical já existia. Como 

afirma Nogueira (2011, p. 110), “[...] seja pelo aprendizado de um instrumento, seja pela 

apreciação ativa, potencializa a aprendizagem cognitiva” ao ampliar possibilidades das 

crianças e jovens experimentarem um melhor desempenho na aprendizagem dos conteúdos.   

 Na escola cuja pedagogia, muitas vezes tecnicista, oposta ao diálogo, a afetividade 

humana é ignorada, porém, quando se quer fazer um trabalho educativo com crianças, não 

dá para esquecê-la ou colocá-la de lado e a música é uma linguagem promotora da 

afetividade e da aprendizagem. “Quando uma criança tem uma relação afetiva positiva com 

a escola e gosta do professor, da professora, pode aprender com mais facilidade: o afetivo e 

o cognitivo são inseparáveis” (GADOTTI, 2007, p. 59). 

 Neste contexto, o trabalho educacional com crianças não deve descartar a inserção da 

música, já que a mesma proporciona benefícios potencializadores da aprendizagem afetiva e 

cognitiva. Conforme Alencar e Fachin-Terán (2015, p. 50):  

 
A música está tão viva e presente na vida das crianças que, basta adentrar 

os Centros Municipais de Educação Infantil e em pouco tempo será 

possível ouvir vozes cantarolando, músicas tocadas em aparelhos de som 

na entrada e saída dos estudantes, música no momento dos jogos e das 

brincadeiras, em atividades, durante o lanche, ao escovar os dentes, nas 

orientações de como não maltratar os animais, nas comemorações e em 

todo ano letivo, embalando grande parte dos momentos de atividades.  
 

 Nas brincadeiras das crianças as músicas, também, funcionam como métodos de 

aprendizagem. Conforme Nogueira (2011, p. 113), “quando uma criança brinca de roda, por 

exemplo, ela tem a oportunidade de vivenciar, de forma lúdica, situações de perda, de 

escolha, de decepção, de dúvida, de afirmação”. Tais situações são de extrema 

importância para a sua maturação e desenvolvimento escolar.  

A música é classificada com uma das Inteligências Múltiplas (IM) pelo psicólogo 

cognitivo e educacional estado-unidense Howard Gardner (2009, p. 190).  

 Há duas implicações explicitadas por Gardner: primeiro, os alunos não aprendem da 

mesma maneira, são indivíduos diferentes e os educadores devem moldar a educação de 

forma a atingir cada criança de maneira ideal. Embora pareça utópico, é necessário pensar 
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que em salas de aula heterogêneas todos compreendem ou aprendem de maneiras diferentes, 

portanto, há uma necessidade de recursos diferenciados, estratégias inovadoras que 

fomentem o desejo de aprender nos alunos. A música é um recurso que pode auxiliar 

professores neste caminhar para minimizar as dificuldades de aprendizagem. Em segundo 

lugar, qualquer ideia, disciplina ou conceito importante deve ser ensinado de várias formas, 

as quais devem através de argumentos ativarem diferentes inteligências (GARDNER, 2009, 

p. 21). A música é uma dessas inteligências que podem ser ativadas corroborando com a 

aprendizagem de um número maior de alunos em relação aos conteúdos da disciplina. 

 A música viabiliza a diversificação da aula. Claro que é preciso planejar como e o 

que fazer na aula, não é somente cantar por cantar. O professor não deve simplesmente levar 

a música para cantar com os alunos quando não tem outra atividade para fazer. Dessa 

maneira, a música não contribui com a aprendizagem do conteúdo como deveria, mas serve 

apenas como objeto de diversão e memorização. O recurso musical pode ser mais bem 

aproveitado quando devidamente planejado pelo professor.  

A abordagem do conteúdo “Introdução ao Estudo da Química”, juntamente com o 

planejamento proposto para aplicação da música “Ciência que estuda os materiais” (autor 

Valdecir Manoel da Silva) tonifica a prática docente do professor do Ensino Básico, 

colaborando com a ativação da inteligência musical e possibilitando diversificação na 

maneira em que se aborda este conteúdo.   

 A música, os jogos, as dinâmicas são atividades ativadoras das Inteligências 

Múltiplas e favorecem a interação entre os educandos e o professor nas aulas, maximizando 

a compreensão dos conteúdos. Em sala de aula, a música pode ir além de um simples 

instrumento, sendo “capaz de promover o desenvolvimento do ser humano por meio da 

conscientização da interdependência entre corpo e mente, razão e sensibilidade, entre ciência 

e ética; e não por meio do adestramento e da alienação” (MARTINS et al. 2009, p. 82).  

 A inteligência musical é desenvolvida em um período da vida no qual os 

neurobiólogos, citados por Antunes (2008, p. 22), chamaram de “janelas de oportunidades”. 

Segundo eles, quando determinada janela está escancarada há facilidade de aprender através 

de estímulos proporcionados. O Quadro 2 abaixo destaca a inteligência sonora ou musical 

vinculada a estímulos cerebrais promovendo a aprendizagem. 

 

Quadro 2: Inteligência sonora musical 

INTELIGÊNCIAS 
ABERTURA DA 

JANELA 

O QUE ACONTECE 

NO CÉREBRO 

QUE 

“GINÁSTICAS” 

DESENVOLVER 
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Sonora ou musical 

(lado direito) 
Dos três aos dez anos 

 

As áreas do cérebro 

ligadas aos movimentos 

dos dedos da mão 

esquerda são muito 

sensíveis e facilitam a 

execução de 

instrumentos de corda. 

 

Cantar junto com a 

criança e brincar de 

“aprender a ouvir” a 

musicalidade dos sons 

naturais e das palavras 

são estímulos 

importantes. 

 

Fonte: Livro de Antunes (2008, p. 23), grifo do pesquisador. 

 

 O estudo das inteligências múltiplas é fundamental no processo ensino-

aprendizagem, as quais segundo Gardner e conforme citado por Antunes (2008, p. 23) são 

oito: lógico-matemática, linguística, espacial, físico-cinestésica, inter e intrapessoal musical, 

natural e existencial. Destaca-se a inteligência sonora ou musical pela importância temática 

desta pesquisa.  

A escola e os professores necessitam aprofundar o conhecimento dessas 

inteligências, a fim de propiciar um ambiente pedagógico adequado ao desenvolvimento da 

aprendizagem no contexto escolar. Uma vez estimulados musicalmente, os alunos podem 

desenvolver várias habilidades, como a exemplo: tocar um instrumento, cantar, dançar e 

compor músicas. 

Para desenvolver estas habilidades é conveniente ao educando aprender a ouvir, estar 

exposto a fontes sonoras (de fala, de música, de sons diversos, etc.) que, lhe permita 

desenvolver acuidade auditiva e discernimento em relação às fontes e à qualidade do que 

ouve (FERRAREZI, 2014, p. 69). É preciso acessar meios que veiculem a música como a 

escuta de rádio, palestras e diálogos que a tematizem. É necessário ter acesso a outras 

músicas com diversificados ritmos e estilos culturais, a fim de praticar o ouvir e o 

compreender da linguagem musical ou mensagem que escuta e interpreta. Mas, isto 

demanda tempo, tempo que o currículo escolar estabelecido pelo sistema conteudista não 

propicia ao professor, para criar possibilidades de desempenhar atividades apropriadas ao 

desenvolvimento destas habilidades. 

 

2.1 A POPULARIZAÇÃO DA MÚSICA  

  

Entre os séculos XVIII e XIX, o Brasil assistiu uma ampliação de música religiosa se 

destacando nos estados de Minas Gerais, Olinda, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Músicos mestiços e mulatos ligados a irmandades religiosas pertencentes à Igreja Católica 

produziam um tipo de música delicada e sofisticada, especialmente voltada à liturgia da 

referida igreja (NAPOLITANO, 2002, p. 29).  
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 Negros e mestiços deram grande contribuição para a música brasileira, a diversidade 

do público que produzia música na época, foi responsável pela variedade musical que temos 

atualmente. Entre as múltiplas conformações musicais, a canção popular, nas suas diversas 

variantes, certamente é a que mais compreende e acompanha as diferentes manifestações 

sociais e culturais brasileiras (NAPOLITANO, 2002).  

No Brasil sempre houve as modinhas, valsas e canções que influenciaram 

compositores e intérpretes de grande importância para a elite imperial, a exemplo, Carlos 

Gomes, que apesar de ser considerado o primeiro gênio musical brasileiro de música erudita, 

continuava a compor e interpretar modinhas, valsas e canções (NAPOLITANO, 2002).  

 O Brasil sempre produziu grandes músicos e uma variedade de músicas que inveja a 

qualquer outra nação. Francischini (2009) diz que “os músicos brasileiros que vivem ou 

viajam em turnês pelo exterior gozam de grande prestígio pelo simples fato de serem 

brasileiros”. Infelizmente, os musicistas brasileiros não desfrutam deste prestígio em seu 

próprio país. 

 Entre os gêneros musicais da década de 1930, o samba começou a destacar-se 

sobremaneira se tornando centro da cultura carioca e, logo a seguir, brasileira. Um ritmo 

alegre e contagiante, puramente brasileiro, conquistava o povo e se consagrava como mito 

fundador da identidade musical brasileira. Ao final dos anos 1960 houve um avanço em 

relação ao reconhecimento sociocultural da música popular paralelamente a gênese da 

canção como tema de estudos acadêmicos. (NAPOLITANO, 2006, p. 136). A popularidade 

dos gêneros musicais foi difundida pelo rádio, mídia vigente na época. Os boleros e as 

marchinhas de carnaval, considerados gêneros de fácil execução se popularizaram 

rapidamente a partir da instalação da radiofonia no Brasil. 

 A implantação do rádio surgiu trazendo um formato elitizado de difundir opiniões, 

valores, hábitos e costumes ditados pelas elites, daí a forte presença da musicalidade clássica 

e erudita, sendo os números musicais populares tratados como concessão de espaço junto ao 

público letrado. A popularização da música começa sua expansão entre 1936 ao final da 

década de 1950, os programas de rádio passam a admitir e expor com mais vigor a produção 

musical popular, sobretudo os gêneros samba, música ligeira estrangeira, baião, sertanejo, 

entre outras variações nacionais e estrangeiras (rumba, foxtrote, salsa, tango) (D’ÂNGELO, 

2013, p. 5). 

 A música ganha força com o popularismo surgindo a necessidade de discutir sobre o 

papel da música em vários setores sociais, educacionais e políticos. Até os comerciais 

começaram a incluir formato educativo quando transmitidos via rádio legalmente a partir de 
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1932. O Ministério da Educação e Saúde estava encarregado da transmissão dos 

“comerciais” com formato educativo em tempos mais reduzidos a fim de não impregnar as 

mensagens de um conteúdo obrigatório e oficial. Os anúncios cantados eram mais atraentes 

aos ouvidos populares (D’ÂNGELO, 2013, p. 5).  

  As controvérsias que elevaram a música popular ao topo da valorização foram 

muitas. Críticas e censuras para que a proliferação de musicalidades populares como o 

samba, o maxixe, marchinhas carnavalescas, boleros, rumbas, etc., chegasse a ser ouvida por 

todas as classes sociais brasileiras persistiram por muitos anos. Porém, a mídia contribuiu 

enormemente para que este tipo de música se popularizasse. 

 A música, desde o tempo da ascensão do rádio, já era uma maneira diversificada e 

mais suave de comunicar algo. D’ângelo (2013, p. 13) afirma que “o tom professoral de 

crônicas lidas aos microfones, transpostas de jornais escritos, bem como palestras proferidas 

pelos radioeducadores, perdiam espaço para locutores e músicos que informavam um mundo 

mais reconhecível à maioria dos ouvintes”. Importante perceber como a música ocupou e 

ocupa os mais variados espaços da sociedade. 

Antes da música europeia no Brasil, os indígenas brasileiros já tocavam instrumentos 

musicais e faziam cantorias em rituais religiosos conforme consta em um trecho da carta 

escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal Dom Manuel, referindo-se aos índios 

brasileiros “e olhando-nos, sentaram-se. e, depois de acabada a missa, assentados nós à 

pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina, e começaram a saltar e 

dançar um pedaço”. Os índios cantavam e dançavam muito alegremente, pois a música 

alegra o ambiente, isto é importante na escola, na educação e na sala de aula. 

Conforme Montanari (2001, p. 74) “durante bem uns 300 anos o espírito colonial não 

permitiu que a música brasileira se desenvolvesse”. Somente no século XVIII a música 

erudita aparece no Brasil através do padre José Maurício Nunes Garcia nomeado inspetor de 

música da capela real por Dom João VI.  

Porém, o grande nome da música erudita brasileira foi Heitor Villa-Lobos, ele varreu 

a cultura brasileira escrevendo peças inspiradas em praticamente todos os setores populares 

(MONTANARI, 2001, p. 75). A música definitivamente começava a chegar nas camadas 

mais populares da nação.  

A modinha antecedeu a moda de viola e o lundu é a segunda vertente da MPB. 

Associadas a outras vertentes a modinha e o lundu sofreram influências da música europeia 

dando origem da música brasileira conhecida pelo nome de samba cuja difusão foi ampliada 

mediante o rádio.  
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Neste período, Ari Barroso, compositor e radialista de renome, foi de grande 

importância para disseminação da música popular através dos programas de calouros. A 

música brasileira se populariza de vez e o povo se apaixona pelas canções que são tocadas 

nos programas de rádio. 

A MPB na década de sessenta projetou o Brasil musicalmente para o exterior. O 

samba sofreu influência do jazz e surgiu a bossa nova que se configurou na primeira reação 

ao rock americano (MONTANARI, 2001, p. 77-78). Outros movimentos importantes para a 

ascensão da música brasileira foram o tropicalismo, a jovem guarda e o rock progressivo 

com canções críticas que se aproximavam dos jovens da época. A música caipira advinda 

das modinhas e acompanhas ao som do violão e viola também foram destaques na 

musicalização brasileira.  

Atualmente as mudanças no meio musical são muito rápidas, assim como as 

mudanças sociais são constantemente influenciadas por meio da mídia e da tecnologia, a 

música tem sido amplamente modificada produzindo fortes impactos em todos os setores 

cotidianos da sociedade e consequentemente da escola.  

Os gostos musicais são diversos e a utilização da música na prática docente 

possibilita afinar os instrumentos e tocar no tom em que os educandos estão afinados, a 

música é uma maneira envolvente de harmonizar situações de aprendizagens.  

As tecnologias são responsáveis pelo desenvolvimento de mídias que desempenham 

gigantesco impacto na disseminação de músicas no cotidiano dos educandos. A seguir 

discutir-se-á sobre música, mídia e tecnologia vinculadas as vivências cotidianas. 

 

2.2.  MÚSICA, MÍDIA E TECNOLOGIA: Vivências cotidianas 

 

Geralmente, nos mais diversos espaços sociais e conversas cotidianas as pessoas 

afirmam que música é cultura. A TV aberta, que constitui um veículo de comunicação mais 

acessível às massas, exibe uma programação intensa e variadíssima em gêneros musicais, 

ritmos e estilos que divergem quanto ao tempo, à região e a cultura em que foram criados e 

nela estão inseridos. A apropriação das músicas pelos alunos ocorre nas suas comunidades, 

em casa e na escola por intermédio da TV, rádio e internet. Conforme Abreu (2007, p. 173) 

“a apropriação da música, quer quando é ensinada numa sala de aula ou quando é divulgada 

num espaço cultural, têm diferentes formas de incorporação nos indivíduos mediante os 

cenários de interação sociais e culturais em que estes se encontram inseridos”.  
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“Música é cultura”, esta expressão comumente manifesta pelos populares, é apenas 

uma forma de externar a apreciação por uma “boa música” num dado contexto cultural no 

qual estão inseridos.  

A música é uma expressão cultural, uma manifestação da cultura em suas mais 

variadas formas, é um patrimônio cultural capaz de enriquecer a vida de cada um, ampliando 

a sua experiência expressiva e significativa (PENNA, 2012, p. 27). Esta mesma autora 

refere-se à música como uma linguagem presente em todas as sociedades através de 

manifestações culturais e artísticas distintas, “exatamente porque a música é uma linguagem 

cultural, consideramos familiar aquele tipo de música que faz parte de nossa vivência” 

(PENNA, 2012, p. 23). A música não retrata apenas sons e melodias, ela representa e 

apresenta identidades, culturas, vivências e gente, gente que faz música, de modo que esta 

música se harmonize com a vida das gentes.  

É concebível refletir o fato de que a música ocupa lugar na casa das pessoas, nas 

relações sociais e interpessoais, na cultura, na história das civilizações, nas relações 

comerciais, na mídia, na tecnologia, nas emoções, na escola, na sala de aula, etc. As redes 

sociais possibilitam espaços promotores de relações onde se compartilha textos, vídeos, 

músicas e outros. Conforme Cunha (2007, p. 6): 

 
ao compartilhar músicas as pessoas asseguram um espaço social individual 

e coletivo. As pessoas usufruem de um mesmo fato cultural que passa a se 

constituir em um significado pessoal e diferenciado para cada um. Ao 

compartilhar suas músicas o ser humano garante espaços de convivência e 

participação social, reorganizando-se emocionalmente, reafirmando pautas 

identitárias e preferências musicais. 

                                                

Nesse aspecto, pode-se dizer que, a música é construída por cada cultura 

individualmente, e suas formas de expressividade resultam em múltiplas variedades 

musicais, embora cada uma apresente sua relevância cultural no lugar a que pertence. 

Nogueira (2011, p. 108) considera que “a música está junto à humanidade desde os mais 

remotos tempos e longínquos espaços. E, sem sombra de dúvida, é das linguagens artísticas 

mais presentes na nossa vida cotidiana”.   

Ao situar a música como forma de expressão cultural presente nas sociedades é 

necessário compreender que estas têm passado por transições muito rapidamente e que 

dentre os fatores responsáveis por tais transições estão a proliferação da tecnologia e dos 

aparatos tecnológicos que permitem a criação de sons variados e armazenamento de vasta 

quantidade de músicas tornando-se fundamentais para assinalar o lugar da música na 

sociedade atual em que “[...] a maioria dos jovens de muitas sociedades do mundo carrega 
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seus dispositivos móveis - telefones celulares, Sidekicks, iPhones - o tempo todo, para não 

apenas dar seus telefonemas, mas também enviar mensagens de texto, surfar na internet e 

baixar música” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 13).  

Além disso, muitos alunos acessam as tecnologias musicais por serem convidados, 

utilizando equipamentos eletrônicos em rede na internet permitindo-lhes compartilharem 

músicas e informações diversas nelas divulgadas, aumentando a interatividade social e 

criando outras relações em rede proporcionadas pela tecnologia. Amaral e Garbin (2008) 

comunicam que, “o ramo das novas tecnologias nos dias atuais se desenvolve trazendo 

novidades e disponibilizando ferramentas diferenciadas que são utilizadas para o 

desenvolvimento de softwares e equipamentos tecnológicos que promovem a 

interatividade”.  

A tecnologia tem influenciado excepcionalmente na configuração da sociedade atual. 

Essa contribuição demanda que os indivíduos estejam e sejam capacitados para utilizar os 

diversos recursos que essa tecnologia oferece. Não há como imaginar o mundo da atualidade 

extraindo-lhe os recursos tecnológicos que favorecem e sustentam a vasta quantidade de 

atividades desenvolvidas, entre as quais está a música, pela sociedade pós-moderna. Palfrey 

e Gasser (2011, p. 131) dizem que “a internet liberou uma explosão de criatividade - e junto 

com ela milhares de novas formas de expressão criativa. A explosão está introduzindo 

simultaneamente tipos de nova expressão que o mundo jamais viu”. Nesse contexto, a 

internet é tratada como um instrumento extremamente importante para o ensino, pois não há 

como desvincular a escola do cotidiano existente fora dela. Os professores e os alunos 

sabem que a internet é uma ferramenta de expressão e criação inovadora, sedutora, 

envolvente e efetivamente apropriada a toda faixa etária.  

O uso da tecnologia - computadores, celulares, internet e outros - na sociedade atual 

é um fenômeno global e a internet destaca-se pela interatividade proporcionada. 

Diferentemente da TV e rádio que são destinados a consumidores passivos, a internet 

permite uma dinâmica envolvente não somente para os educandos, mas também para os 

educadores. A escola sabe do “poder” que a internet exerce sobre os alunos, sabe que 

mudanças pedagógicas podem ser propiciadas por intermédio da rede. Por meio da Internet, 

os alunos têm a chance de acessar e explorar diferentes bases de dados e construir páginas 

para registrar os resultados de projetos ou atividades desenvolvidas (VALENTE, 1999). 

O envio de vídeos, compartilhamento de músicas, textos e notícias são algumas 

maneiras utilizadas pelo aluno de interagir com seus pares através da mídia digital. Na 

percepção de Hoffmann (2011, p. 43) “o aluno constrói o seu conhecimento na interação 
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com o meio em que vive”. Este meio midiatizado possibilita o desenvolvimento de práticas 

geradoras de aprendizagens cuja interatividade proporciona a abordagem de diversos 

conteúdos escolares.  

A Internet é uma realidade no cotidiano escolar há bastante tempo. A interatividade 

propiciada pela rede não constitui o fator determinante que resolve todos os problemas de 

ensino-aprendizagem existentes dentro da sala de aula. O uso da tecnologia contribui com o 

processo de ensino-aprendizagem por ser uma realidade na vida do aluno e estar vinculada 

ao cotidiano dele dentro e fora da escola. Mas, existem alternativas inovadoras que são 

potencialmente efetivas para auxiliar na socialização do conhecimento. Compete ao 

professor o desafio de buscar estes meios de interação alternativos para melhorar a prática 

docente. Neste sentido, a música é um recurso alternativo capaz de gerar interação e 

aproximação dos educandos com os conteúdos de qualquer disciplina escolar.  

As novas tecnologias têm proporcionado numerosas possibilidades de aprender, 

favorecendo ao aluno muitas situações de aprendizagem. É importante ressaltar que a 

internet por si só não implica em práticas mais inovadoras e não representa mudanças nas 

concepções de conhecimento, ensino e aprendizagem ou nos papéis do aluno e do professor 

(ALMEIDA, 2003). Conforme Alexandre (2015, p.35), “as tecnologias não possuem poder 

de ensinar por si só, pois, não foram criados com intenção pedagógica, mas foram 

incorporados à educação podendo ser adequadas às propostas curriculares, de forma que 

necessitam de um mediador, neste caso: o professor”. 

São inúmeros os dispositivos alternativos disponíveis na internet que podem auxiliar 

professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. Auxiliar é a palavra que se deve colocar 

aqui, pois aprender bem não foi algo inventado pelas novas tecnologias (DEMO, 2011, p. 9). 

Os antigos filósofos sabiam como ensinar e aprender bem sem a presença de tecnologia 

avançada, porém, as novas tecnologias podem ampliar as oportunidades de aprendizagem, 

caso o professor se disponha a riscos e embaraços. 

As tecnologias por intermédio da internet fornecem tanta informação sobre o que 

acontece no mundo, praticamente em tempo real, que inquieta as instituições de educação, 

até mesmo aquelas mais tradicionais como Harvard que em 1990 investiu muito dinheiro 

para renovar e modernizar o ambiente de aprendizagem, a começar pelas cadeiras que eram 

muito desconfortáveis e remetiam a uma era anterior da educação, em que se esperava que 

os alunos se sentassem duros e rígidos, respondessem a perguntas difíceis e fizessem 

anotações enquanto o velho e respeitável professor na frente da sala introduzia em seus 

cérebros os procedimentos probatórios. Em seguida, colocou entradas para internet em cada 
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cadeira com o intuito de facilitar o seu acesso pelos alunos, porém o corpo docente não 

estava preparado para tal mudança, por isso, mandou que fossem retiradas todas as tomadas 

(PALFREY e GASSER, 2011).  

Os docentes de Harvard não estavam preparados para as mudanças tecnológicas. 

Mas, será que os educadores da escola brasileira estão preparados para estas mudanças? Será 

que atualmente as instituições de ensino estão abertas a tais avanços?  Não há como coibir a 

utilização da internet, pois, os acessos à rede de conexões sem fio cobrem o campus das 

universidades e de muitas escolas.  

As novas tecnologias não criaram a aprendizagem, mas maximizaram as 

possibilidades de diversificar e inovar as maneiras de aprender. Alguns recursos colaboram 

com o processo de ensino-aprendizagem como a exemplo a utilização de texto orientado por 

imagens. Ao fazer uso de imagens, sons, música, preparar um vídeo no power pointer, movie 

maker, prezi ou qualquer outro aplicativo, o aluno pesquisa na rede, revira os recursos 

disponíveis no computador, usa habilidades e competências que não são ensinadas na sala de 

aula, aprendizagens que são adquiridas e construídas em casa, na lan house, na casa do 

colega ou qualquer outro ambiente que disponha dos recursos e da rede.   

Kenski (2007, p. 32), destaca que “a facilidade de navegação, manipulação e a 

liberdade de estrutura estimulam a parceria e a interação com usuário”. Todos sabem da 

facilidade que os usuários nascidos nessa geração tecnológica possuem afinidade e 

facilidade de interação com as tecnologias, como se um tivesse sido feito para o outro. O 

ambiente virtual, sobretudo musicalizado é lúdico, atraente, dinâmico, interativo, sem 

disciplina ou proibições, diferente da escola que tem regras para tudo. Demo (2011, p. 21) 

afirma que, 

 

o computador parece feito para a criança. Ela sente-se em casa. Ver-se isso 

também no celular: a criança é capaz de mexer nele todo, usar todas as 

funções, programar e reprogramar e, por vezes, até consertar (depois de o 

estragar!); o adulto mexe apenas na tecla verde e vermelha, com devidos 

temores. Já a escola, onde a criança passa parte do dia, nunca foi 

propriamente pensada para ela, mas para o professor e as diatribes 

curriculares e aulas. Predomina por isso o senso por disciplina, 

enquadramento, ordem, à sombra da tutela dos adultos. 
 

 Diante das mudanças tecnológicas, sobretudo os suportes de veiculação midiática 

enfrentadas pela sociedade, mediadas principalmente pelas tecnologias, como o professor se 

sente diante de tais mudanças? Será que o professor está fora deste contexto, está 

ultrapassado?   
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Segundo Faria (2001, p. 4), “as tecnologias de comunicação estão provocando 

profundas mudanças em nossas vidas, mas os professores não precisam ter ‘medo’ de serem 

substituídos pela tecnologia, como também não precisam concorrer com os aparelhos 

tecnológicos ou com a mídia”. Eles têm que unir esforços e tê-los como aliados utilizando 

aquilo que de melhor se apresenta como recurso nas escolas e universidades. Para isso, 

devem estar atentos ao que é produzido pelos alunos com a finalidade de aproveitar sua 

potencialidade, conduzindo-os a uma aprendizagem contextualizada.  

Nesta dimensão, a interatividade vivenciada por esta geração extremamente criativa 

que escuta e compartilha música formatada digitalmente sem nada pagar por isso, é um 

importante campo de estudo a contribuir com o andamento educacional. Os educandos desta 

geração pertencem a um contexto no qual mudanças acontecem muito rapidamente e as 

informações chegam a velocidades surpreendentes, isto mexe com a realidade deles, com 

sua identidade e pode integrá-los a um determinado grupo, cultura e comunidade.  

Por isso, seja na composição, na execução ou na escuta, o educando se identifica com 

músicas que agregam ao seu cotidiano, consideráveis significações resultando em uma 

aprendizagem que dificilmente será esquecida no decorrer dos anos. Pacheco (2013, p. 269), 

compreende que é preciso “situar a música como um elemento natural pertencente à espécie 

humana, e ao mesmo tempo, um elemento cultural pertencente à sociedade em que existe”.  

É imprescindível que a escola perceba a potencialização existente na identificação 

dos educandos com a música e as redes sociais, e enxergue neste potencial uma 

oportunidade de aproximar estes educandos das aulas e da própria escola. Conforme 

Constantino (2012, p. 21) “[...] a escola precisa ser o espaço onde os alunos estabelecem 

contato com a maior variedade possível de gêneros musicais [...]”, um espaço de interação e 

construção com o mundo.  

No decorrer da existência humana, a vida oportuniza consideráveis realizações que se 

exteriorizam mediante múltiplas histórias, cujas marcas são registros de lembranças 

vivenciadas.  Neste aspecto, a música também se constitui recurso que aciona as 

recordações, resgata fatos e aprendizagens guardadas na memória, quando experienciou tais 

aprendizagens. 

A música traz uma representação da oralidade aprendida no cotidiano e funciona 

como uma extensão da memória. Segundo Vygotski (1994, p. 28), “a memória da criança 

não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, também, transforma-se num 

novo método de unir elementos da experiência passada com o presente”, ele também afirma 

que, “a verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem 



39 

 

capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos” (VYGOTSKI, 1994, p. 37). Neste 

sentido, a música marca a vida das pessoas tão significativamente que ao chegarem à 

terceira idade, continuam apegadas pela memória às músicas de sua juventude.  

Desta forma, a música que escuta é uma instrumentalização de aprendizagem 

significativa e duradoura, possibilita entrosamento e participação espontânea entre jovens, 

aflora sentimentos musicalizados da memória e resgate coletivo de momentos já 

vivenciados.  

Uma programação educacional com música, o dedilhar de cordas ou sons de 

instrumentos, dedilham as memórias e os saberes cotidianos dos alunos. Uma programação 

com música pode despertar o gostar de aprender determinado conteúdo disciplinar.    

As músicas proporcionam a ativação de lembranças de fatos vivenciados em espaços 

e tempos que se transformam em informações que não são apagadas facilmente. Moran 

(2015) escreve que “a música e os efeitos sonoros servem como evocação, lembrança (de 

situações passadas), de ilustração - associados a personagens do presente, como nas 

telenovelas - e de criação de expectativas, antecipando reações e informações”. Um bom 

exemplo são as músicas cantaroladas na infância, em rodas de amigos e igrejas, nos projetos 

escolares e encontros familiares, nos shows, etc. É provável que uma pessoa ao vivenciar a 

musicalidade na sua infância e juventude consiga lembrar-se das músicas no decorrer dos 

anos.  

O aluno ouve, absorve e conecta com tantas músicas por vários motivos a exemplo 

emocionam, dão prazer, são expressão de cultura, divertem, educam sendo facilmente 

assimiláveis por ouvintes e internautas. Mas as razões elencadas não estão relacionadas a 

todas as pessoas envolvidas com o escutar música? Há vários motivos, dependem da idade, 

interesse, etc. Estas razões estão relacionadas a um fator muito importante, o emocional, que 

ultrapassa as barreiras culturais. Conforme Sloboda (2008, p. 3) “não se explicaria que a 

música tenha penetrado até a base de tantas culturas diferentes, se não existisse alguma 

atração humana fundamental pelo som organizado que transcende as barreiras culturais”. A 

música carrega em si o ‘poder’ de sensibilizar, emocionar e causar sensações de alegria não 

só aos que a executam, mas também aos que as escutam. 

Sobre a música inserida social e difundida culturalmente configura a esfera da 

música popular urbana no Brasil uma história longa, constituindo uma das mais vigorosas 

tradições da cultura brasileira (NAPOLITANO, 2002, p. 27). Nesse assunto, pode-se 

compreender que o interesse dos brasileiros pela música deve ser considerado ao pensá-la 
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como um recurso didático relevante no auxílio da aprendizagem e contextualização de 

conteúdos escolares.  

A música do homem tem uma particularidade que o diferencia de todos os outros 

animais. Somente o homem tem a capacidade de fazer música, é uma atividade 

essencialmente humana, conforme colocação de Penna (2012, p. 22) ao entender que “a 

música – ou melhor, a arte em geral – é uma atividade essencialmente humana, intencional, 

de criação de significações”. Nesse sentido fazer música é aguçar a criatividade e, 

intencionalmente, aprender com essa prática. A música é do corpo e da mente, é criação e 

imaginação, é ritmo e som que se insere na batida do pé, no balançar da cabeça, no 

movimento corporal, é criatividade e criação. O aluno não a escuta passivamente, a não ser 

que seja condicionado a isso.  

 A música é uma dádiva da natureza e todos os homens podem desfrutar deste 

presente, independentemente de sua nacionalidade ou cultura, todos são agraciados com a 

capacidade musical desde o momento em que nascem. Conforme Pahlen (1965, p. 13) “a 

própria natureza é que nos dá a música; o que dela fazemos varia, conforme o 

temperamento, a educação, o povo, a raça e a época”.  

 A natureza é repleta de sons e mesmo antes da existência humana a natureza já 

reproduzia com abundância sons e ruídos. Imagine o estrondear dos trovões, o mover das 

folhas e das árvores por intermédio dos ventos, o barulho das ondas no mar, as águas 

descendo nas cachoeiras, imagine quantos outros sons são produzidos pela natureza.  Os 

sons da natureza foram atrelados pelos homens ao místico das divindades e, tal ligação, entre 

religião e música é inegável desde os primórdios da humanidade. 

 Os homens primitivos exprimiam os sentimentos através de sons que os ajudavam a 

exteriorizar o júbilo, a tristeza, o amor, o instinto agressivo, as crenças nos poderes 

supremos e a vontade de dançar (PAHLEN, 1965, p. 14). A música era parte de sua vida, 

estava associada inseparavelmente ao seu cotidiano. A diversidade e variedade da música 

são ilimitadas. Ao longo da história são inúmeros os de ritmos, instrumentos, estilos 

musicais que nascem, desaparecem e renascem modificando o cotidiano das sociedades em 

sua época e cultura. 

 Pouquíssimo se conhece sobre a música na antiguidade, a separação de séculos 

impossibilita encontrar material com conteúdo suficiente para a realização de pesquisas 

abrangentes. O que mais se aproxima da atualidade em relação a este conhecimento é trazido 

pelos escritos e desenhos feitos em pedra, desenhos de cenas musicais envolvendo danças e 

instrumentos. Mas, as indagações são muitas. Qual o tipo de música que vivenciavam? 
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Como e em que momentos as utilizavam? Quais os ritmos e melodias que gostavam? São 

questionamentos quase sem respostas. Sabe-se que havia canto individual e coral 

acompanhado ou não por instrumentos, música religiosa e profana, mas que música era 

ninguém sabe (PAHLEN, 1965, p. 19). A música faz parte da existência humana desde os 

tempos mais remotos, a criação é expressada pela música através dos sons produzidos pelos 

seres animados ou inanimados.  

 

CAPÍTULO III 

3.  QUÍMICA E FORMAÇÃO DOCENTE: MÚSICA NA DOCÊNCIA 

A formação inicial de professores poderia conter em seu currículo noções básicas de 

música, devido à importância que esta representa ao estabelecer relações efetivas na 

compreensão de conteúdos. Portanto, é cabível habilitar, mesmo com noções básicas, os 

professores musicalmente, de tal forma que possam ampliar as realizações e as experiências 

com música em suas atividades (BELLOCHIO e GARBOSA, 2010, p.255).  

É vantajoso ao docente conhecer noções de música, pois a escola é um espaço de 

intensa atividade musical, nela promovem-se aprendizagens em diversas áreas do 

conhecimento em que a música é indispensável. Portanto, é essencial o planejamento de 

ações formativas aos professores valorizando o profissional e sua prática, de modo a ampliar 

os espaços e as ações musicais destes profissionais nas escolas de educação básica 

(BELLOCHIO e GARBOSA, 2010, p.260).  

Na sua prática cotidiana os docentes da área de pedagogia frequentemente utilizam 

música, mas há um claro paradoxo entre a pequena atenção dada à música na formação 

inicial do pedagogo e a frequente utilização que este profissional faz de recursos musicais 

em sua prática pedagógica (AQUINO, et al, 2007, p. 1). 

Apesar da relevância da música no cotidiano dos educandos, quase não se explora 

este recurso para ensinar conteúdos no Ensino Médio. O uso deste recurso é mais frequente 

entre os docentes da educação infantil. Na configuração curricular da escola, a música está 

mais presente em atividades lúdicas nas séries iniciais da educação, à medida que as séries 

avançam, a música vai perdendo espaço e os docentes, por não terem formação musical, 

nem sequer noção de música, não a incluem nas suas aulas, nem mesmo ludicamente.  

Quando se trata da disciplina Química, as aulas nas escolas brasileiras apoiam-se 

intensamente no livro didático parecendo ser este o único recurso possível. Conforme Junior e 

Lautharte (2012, p. 1) “torna-se relevante a utilização de novos materiais e estratégias de 
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ensino. Entretanto, o trabalho de maneira diversificada em sala de aula exige que o professor 

reflita e reconstrua a sua prática pedagógica, o que não é algo tão elementar”. Reconstruir a 

prática implica em sair do conformismo interrompendo a mesmice, mas será que é fácil para 

quem já se acostumou com isto? Segundo JUNCKES, (2013, p. 3)  

 
o professor deve ser criativo e não depender somente do que já está pronto, 

mas poder utilizar novas técnicas por ele elaboradas, sendo assim a diferença 

em sala de aula. Necessário é estar em constante aperfeiçoamento, buscando 

cada dia mais para evitar o tradicionalismo em sala de aula.  

  

A maioria dos docentes não são músicos e não vivenciaram nenhuma aproximação 

com a música durante sua formação acadêmica. Mas será que para utilizar música no ensino 

de conteúdos o docente necessita ser musicista? No pensar de Junckes (2013, p. 7) “cabe ao 

professor procurar mediar sempre, não só pensando no conteúdo em si, mas como é a relação 

do aluno com o conteúdo apresentando, sempre usando a criatividade e fazendo com que este 

aluno se sinta parte do processo de ensino-aprendizagem”. 

  A criatividade musical pode ser utilizada na sala de aula para ensinar conteúdos de 

diversas formas, entre elas estão, paródias, músicas populares, músicas compostas pelos 

alunos ou pelo próprio docente. Junior e Lautharte (2012, p. 1) afirmam que a  

 
elaboração de paródias é uma forma de contextualizar interdisciplinarmente 

o conteúdo, haja vista que as letras podem abordar diversos assuntos do 

cotidiano, além de envolverem conteúdos de português (produção textual das 

letras), artes (gêneros musicais), geografia e sociologia (gêneros musicais 

típicos de dadas regiões ou manifestações de grupos sociais) entre outras. 

 

 Portanto, não é necessário ser músico para desenvolver uma prática envolvendo 

música no ensino de conteúdos. Porém seria menos complicado se na formação inicial já 

houvesse orientações fomentadoras de novas práticas com o recurso da música e não apenas 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular, conhecimento 

pedagógico sobre a disciplina escolar Química, conhecimentos sobre a construção da ciência, 

especificidades sobre o ensino e a aprendizagem da ciência Química (SILVA e OLIVEIRA, 

2009, p. 43). 

 É claro que estes conhecimentos são fundamentais à prática docente. Segundo Silva e 

Oliveira, 2009, p. 45) “formar um professor de Química exige que, ao final do curso de 

graduação, o licenciado garanta bom conhecimento sobre Química e sobre como se ensinar 

Química”. No entanto, será que além destes conhecimentos não é preciso pensar em 

diversificar as aulas por meio de recursos didático- pedagógicos que despertem, motivem e 

melhorem o desempenho dos educandos? Será que o docente não deveria na sua formação 
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inicial instruir-se na utilização da música como recurso? Será que os professores formadores 

estão preparados para estabelecer relações entre o conhecimento específico e pedagógico 

necessário a atuação dos docentes no Ensino Básico? Para aprender coisas novas é necessário 

enfrentar a barreira do medo e quebrar o paradigma do dom. 

 A revista Nova Escola publicou uma matéria escrita por Giovana Girardi em 2004 que 

fala da música no desenvolvimento da educação infantil. Esta matéria trouxe um tópico 

intitulado Música para aprender e se divertir. A música segundo Girardi (2004) “ajuda a 

melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, 

trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático”.  

A matéria traz relatos de especialistas que criaram um programa de capacitação para 

os professores da rede municipal de Diadema e Itu (São Paulo). Este programa inclui 

formação e planejamento para que os docentes desenvolvam atividades inserindo a música em 

suas práticas cotidianas. Um dos especialistas relata que “a linguagem musical, embora antes 

fosse mais comum, faz parte de cultura das crianças por causa das canções de ninar e das 

brincadeiras. O pouco que ainda resta abre um oportuno espaço para o trabalho na 

escola”. Rozelis Aronchi Cruz coordenadora do projeto em Diadema afirma que “se o docente 

não é muito afinado, não faz mal, pode usar uma gravação e cantar com a criançada. Quando 

na escola há alguém que toca violão, essa pessoa pode fazer um acompanhamento”. Tais 

relatos são importantes para motivar os docentes que dizem não fazer uso da música em suas 

aulas por falta de talento. Fica claro que, não é apenas uma questão de talento, é preciso 

determinação e planejamento. 

 Não é recente a presença da música na educação. Desde a colonização os Jesuítas 

inseriram a música na educação brasileira embora sejam escassos os registros deste tempo. 

Segundo Jordão et al. (2012, p. 19) “o primeiro registro do encontro da música com a 

educação no Brasil aconteceu entre 1658 e 1661, quando, pela ‘Lei das Aldeias Indígenas’, foi 

ordenado o ensino de canto”. Mas foi durante a Segunda República, nas décadas de 1910 e 

1920, que puderam ser notadas, no Brasil, as primeiras manifestações de um ensino mais 

organizado, caracterizado como canto orfeônico (prática de canto coletivo). Um dos objetivos 

dos pioneiros deste ensino era popularizar o saber musical por meio da inserção da música no 

sistema público de ensino. 

 Com a implantação da Escola Nova em 1932 Villa-Lobos que, sonhava com a 

democratização do acesso à música e ao seu ensino por todas as camadas sociais, e a 

utilização da música como fator de influência na construção do caráter de cada indivíduo 

(JORDÃO et al. 2013, p. 21) contribuiu com o modelo proposto pelos governantes. 
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 Villa-Lobos criou um Curso de Orientação Musical para que os educadores ao se 

formarem fossem multiplicadores de suas práticas repassando-as aos professores das escolas 

primárias. Certamente o envolvimento musical nas escolas era facilitado pela formação que os 

docentes recebiam e a necessidade de professores especializados foi aumentando. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024 tinha por objetivo proporcionar um 

ensino de música mais democrático e acessível. Isso se daria por meio da exploração de novos 

recursos e novas possibilidades de criação musical por parte dos alunos (JORDÃO et al. 

2012, p. 24). Nas aulas não haveria apenas o canto, também haveria jogos, instrumentos, 

brincadeiras e coisas que estimulassem os alunos a experimentos e improvisações. 

 A música foi distanciada gradativamente das salas de aulas, em seu lugar foi 

implantada a Educação Artística. Todas as mudanças ocorridas na educação esbarram em um 

dilema muito sério, a falta de preparação dos docentes que estão atuando nas escolas. 

 As escolas são espaços de formação nos quais é estimulada a produção de 

conhecimentos, todavia de que maneira o docente envolvido com a inserção da música em 

atividades pedagógicas pode produzir conhecimento, sem nunca ter vivenciado o trabalho 

com música em sua formação? Conforme Batista escreve em seu artigo publicado no livro 

Educação em Rede (2015, p. 24) relatando o testemunho de um pedagogo, “os desafios 

constantes da prática docente fazem perceber que a formação profissional precisa ser 

entendida como uma ação necessária e de fundamental valor para subsidiar a atuação dos 

professores da educação básica e das demais modalidades de ensino, incluindo a música”  

 Mesmo o ensino de música não se fazendo frequente na vida escolar de muitos 

docentes e não havendo experiências nos ciclos da Educação Infantil e graduação, a música 

nunca esteve distante de suas vivências em espaços familiares ou formais de educação, nas 

datas comemorativas e festas de amigos. Durante as aulas pode-se tecer afinidade entre estas 

experiências familiares que, abastecem enquanto referências musicais o conhecimento para o 

desenvolvimento de atividades com a inserção de música e a prática com os educandos nas 

aulas. Os alunos trazem um conhecimento musical que pode ser aproveitado pelo docente na 

criação de atividades musicais. Rodrigues, Conde e Nogueira (2013, p. 21) destacam que: 

 

Todos os alunos ingressam na escola com uma considerável experiência 

musical, e grande parte deles com uma notável habilidade para (re) criar a 

música que escolhe consumir. Todos os alunos são aptos a fazer música e 

responder à música feita pelo professor ou por seus colegas. 

 

Todos os professores, simplesmente por serem professores e adultos consumidores de música 

dispõem de habilidades para envolver seus alunos com atividades musicais. É a experiência 
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adquirida no cotidiano vivenciado pelo docente e pelo educando que contribui para o 

desenvolvimento de atividades envolvidas e envolvendo músicas. Não é necessário ser um 

profissional da música para utilizá-la nas aulas, mas é necessário ânimo e coragem para 

encarar o desafio. 

 A música é fundamental para o processo de ensino escolar, Granja (2006, p.15) afirma 

que embora ela: 

 

esteja presente em partes das atividades de integração e/ou em atividades 

lúdicas nas séries iniciais da educação, à medida que as séries avançam, a 

Música vai perdendo espaço dentro do currículo para as disciplinas mais 

tradicionais como matemática, língua portuguesa, biologia, etc. 
 

Mas não é necessário perder espaço para estas disciplinas se houver inserção de 

músicas dentro dos seus conteúdos, os docentes que as ensinam podem utilizar de músicas 

para introduzir, complementar ou finalizar o conteúdo de acordo com o seu planejamento. Há 

músicas que vivenciam conteúdos disciplinares diversos na internet, nos meios midiáticos, e 

ainda, o docente pode incentivar os alunos a criarem suas próprias músicas ou paródias 

contendo o conteúdo disciplinar.  

A música sempre foi relevante na educação, desde a Grécia Antiga, já desempenhava 

uma função cognitiva importante, pois facilitava a memorização dos épicos, suscitava 

sentimentos e educava a percepção estética dos ouvintes (GRANJA, 2006, p. 22). Nos dias 

vigentes a música configura “indispensável contribuição à formação de seres humanos 

sensíveis, criativos e reflexivos” (BRITO, 2003, p. 12).  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 103) 

afirma: 

 

[...] para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação 

do cidadão, é necessário que todos tenham a oportunidade de participar 

ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisações, dentro 

e fora da sala de aula. Isso exige que atividades musicais, estejam inseridas 

nas práticas educativas dos professores. 
 

Portanto, todos podem ter uma participação ativa com a música, seja ouvindo, 

cantando, compondo, em qualquer ambiente, não é necessário ser músico de formação, não se 

restringe apenas a quem domina o conceito. Segundo Fonterrada (2008, p.274), “a escola 

dispõe de um espaço ideal para o fazer musical” e, também, que “é preciso resgatar o 

professor que, mesmo não sendo músico, goste de música e a traga para dentro da escola.” 

Desta maneira, o docente que se dispuser vincular a música aos conteúdos ensinados e adotar 

essa linguagem em sua trajetória, irá ser favorecido em sua prática e proporcionará aos 
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educandos aulas interativas e desafiadoras em que o lúdico será vivenciado e corroborará com 

a aprendizagem do conteúdo.   

 Não se pode esquecer que o docente brasileiro encara obstáculos em diversas áreas 

como formação insuficiente, desvalorização salarial e social, espaço inadequado, carga 

horária inapropriada, etc. Estas dificuldades são de extrema relevância no exercício da 

profissão e precisam ser discutidos, refletidos e minimizados, pois não é tarefa fácil lidar com 

tantos problemas e ser inovador.  

 

3.1 ENSINO DE QUÍMICA: Desafios na docência  

 

  Os problemas são numerosos e as soluções só despontam nas propagandas de horário 

político de quatro em quatro anos. Passado o momento, o docente continua desvalorizado 

socialmente e a ausência de uma formação consistente continua o distanciando 

profissionalmente de melhorar sua prática. A desvalorização da carreira esvazia os cursos de 

licenciatura dificultando o processo de formação inicial e diminuindo cada vez mais a atração 

pela docência. A falta de tempo para o planejamento das aulas e a necessidade de lecionar em 

várias instituições, são alguns dos principais problemas vividos pelos educadores brasileiros, 

soma-se a isto, a ausência de infraestrutura básica e falta de gestão para o desenvolvimento 

das mudanças necessárias a diversificação das aulas.   

Freire (2011, p. 64) esclarece que “o professor tem o dever de dar suas aulas, de 

realizar sua tarefa docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, 

estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico”. Geralmente, os 

educandos que estão na Educação Básica não aspiram à docência, e por vários motivos, tendo 

como exemplo a convivência com salas de aula lotadas, pouco recurso tecnológico, carteiras 

sucateadas, escassez de material pedagógico, alunos com extrema dificuldade de 

aprendizagem, desinteresse, desmotivação, descompromisso e o descaso de um sistema que se 

encontra engessado. Sá e Neto (2016, p. 1) afirmam que a “docência no Brasil tem se 

mantido, historicamente, atrelada a fatores como más condições de trabalho, salários indignos, 

insatisfação profissional, repressão e opressão estatal e quase nenhum investimento em 

formação profissional”. Neste contexto, ser professor no Brasil só causa brilho nos olhos de 

meia dúzia de educandos. 

Quando o docente recém-formado entra na sala de aula, depara-se com dificuldades 

relativas à necessidade de aprender a dominar seu ambiente de trabalho e utilizar-se de 

saberes que não foram ensinados na universidade. Portando, logo percebe o distanciamento 

entre o que aprendeu sobre educação e a realidade vivenciada no contexto escolar, entre a 
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teoria apresentada nos livros e o contexto em que é trabalhada a prática (CORRÊA, 2013, p. 

9).  

As dificuldades exigidas na carreira docente deixam claro que, ser professor requer 

saberes não adquiridos nos livros, tão pouco nas universidades. O professor em formação 

acadêmica adquire um conjunto de saberes técnicos e teóricos referentes à sua 

profissionalidade, porém distantes do ambiente escolar sobre o qual atuará futuramente 

(SILVA, 2009, p. 24). Os saberes não adquiridos na academia estão relacionados a pessoa e 

a sua identidade, com sua experiência de vida e sua história profissional, com as relações 

com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola (TARDIF, 2014, p. 

8). Saberes adquiridos nas relações sociais que entremeiam a escola, nas turmas lotadas de 

alunos, ávidos pelo conhecimento e, muitas vezes, nem tanto.  

Alguns dos saberes necessários e indispensáveis à prática docente de educadores ou 

educadoras progressistas são igualmente necessários a educadores conservadores (FREIRE, 

2011, p. 23). Tais saberes devem condizer com a vivência do professor dentro e fora da 

escola, através do seu exemplo, da sua postura, da sua ética na sala de aula ou fora dela. De 

acordo com o que Freire (2011) escreve no livro Pedagogia da Autonomia, quanto aos 

saberes necessários à prática educativa, ensinar exige bom senso, apreensão da realidade, 

alegria, esperança, curiosidade, humildade, tolerância, generosidade, competência 

profissional, saber escutar, disponibilidade para o diálogo, etc. Estes e outros saberes são 

fundamentais àqueles professores almejam uma prática transformadora. Estas qualidades ou 

virtudes são construídas no esforço imposto a si mesmo para diminuir a distância entre o que 

se diz e o que se faz, entre o discurso e a prática (FREIRE, 2011, p. 63). Estes e outros 

saberes são adquiridos nas experiências rotineiras e vivências do contexto escolar, como 

bem notam Corrêa e Schnetzler (2011, p. 5) ao dizer que a “experiência adquirida no passar 

dos anos revela um saber docente desenvolvido na prática que garante a manutenção dos 

professores na carreira”. 

Os saberes adquiridos na prática docente devem refletir continuamente e criticamente 

no propósito de transpassar embaraços do cotidiano escolar que podem interromper a 

animosidade criando um comodismo e conformismo anulando a predisposição da 

resistência, perpetuando a má qualidade do ensino dentro de sua própria prática. Freire 

(2011, p. 40) diz que, “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática”. O ensino exige reflexão e ação sobre a prática para 

transformação daqueles que precisam aperfeiçoar sua condição humana e inacabada. 
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A ação do professor frente aos alunos na busca de estratégias para ajudá-los 

cognitivamente e emocionalmente é fundamental para que avancem em seus estudos, mesmo 

que pareça insignificante esta ajuda pode fazer muita diferença na sua formação. Às vezes, 

mal se imagina o que pode representar na vida de um aluno o simples gesto do professor 

(FREIRE, 2011, p. 42). Um olhar sensível, encorajador, pode impulsionar o educando em 

sua trajetória de vida. Um professor pode, por meio de sua prática, ser um idealizador de 

sonhos, transformador de realidades. Neste sentido, ser professor é muito mais que transferir 

conhecimento, muito mais que treinar o educando no desempenho de destrezas (FREIRE, 

2011, p. 16).  

O professor deve estar aberto a dúvidas, à bisbilhotice, às dificuldades dos alunos, as 

suas inibições. Este olhar é importante na relação, concebendo atitudes humanas que 

suavizam a relação e aproximam o educando do conteúdo escolar. Mas, para que estas 

atitudes se tornem realidade no cotidiano do professor, são indispensáveis a humildade e a 

tolerância, saberes a serem cultivados na prática do docente declarado progressista.   

 A escola e o professor, devido mudanças sociais da contemporaneidade, são 

desafiados a elaborar alternativas que enriqueçam a prática educativa, haja vista, o papel 

imprescindível exercido por estes no processo em que ocorrem tais mudanças sociais. Não 

há como pensar no papel fundante do professor sem a definição de políticas públicas para 

educação, as quais possibilitem a melhoria das condições de trabalho e a formação dos 

docentes nas instituições escolares, permitindo aos professores que hoje estão nas escolas 

tornarem-se genuínos agentes da mudança (LEONE, 2012, p. 11).  

 Com as mudanças sociais aceleradas em razão dos avanços tecnológicos, a cada 

segundo surge uma gigantesca quantidade de informação e o professor necessita lidar com 

tudo isso, compreendendo que é extremamente desafiador e estressante, até mesmo para 

professores experientes, calejados no ofício de professorar.  

Agregando-se aos problemas desencadeados no contexto social está o desinteresse 

dos alunos pelas aulas, este dilema exige reflexão, exige a percepção de que os alunos são 

oriundos de contextos sociais diferentes, e apresentam preocupações, objetivos, perspectivas 

de vida das mais diversificadas (FELIPE e CURRIE, 2014, p. 19). Este pensamento 

reflexivo sugere as seguintes inquirições: Como despertar o interesse e a motivação dos 

alunos para aprender? Como lidar com um currículo repleto de conteúdos que não 

disponibiliza tempo para planejar adequadamente aulas diversificadas? Como lidar com uma 

sala de aula com relevante disparidade de aprendizagem procedente de vários fatores, dentre 
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os quais se destacam o social e o familiar? Tais questões são enfrentamentos da prática 

docente de cada dia. O que fazer? Desistir ou persistir?  

Apesar das incertezas, intranquilidade e obstáculos enfrentados, o desejo de ser 

professor, não qualquer professor, mas um professor que faz educação com qualidade 

precisa continuar ativo. Independente das circunstâncias o professor carece permanecer 

inquieto e desassossegado buscando contribuir com o processo educativo e desempenhar 

bem o seu ofício, concretizando-o com dignidade e respeito, para com os educandos, para 

com a sociedade e para si mesmo.  

O professor disposto a acompanhar as mudanças sociais e, consequentemente aquelas 

que ocorrem no espaço escolar, não fica indiferente, acomodado. Ele busca alternativas para 

diversificar a sua prática e a inserção de música entre estas alternativas é consideravelmente 

relevante. Quando o professor estiver predisposto a diversificar sua prática, ele pode 

perfeitamente criar e fazer uso de recursos favoráveis a aprendizagem dos educandos para 

contextualizar suas aulas. A música pode ser um recurso favorável, pois além do dinamismo, 

a mesma envolve texto, linguagem, afetividade e interação, meios favoráveis à abordagem e 

socialização de conteúdos. Vygotsky (2008) afirma que “a transmissão racional, intencional 

de experiências e de pensamentos a outrem exige um sistema mediador, que tem por 

protótipo a linguagem humana nascida da necessidade do intercâmbio durante o trabalho”. O 

professor é mediador no processo de ensino-aprendizagem, através dos recursos que utiliza 

pode refletir, discutir, falar, transmitir racionalmente e intencionalmente os conteúdos 

pretendidos.  

O cotidiano dos professores é repleto de situações conflituosas que são acrescidas a 

sua experiência. Para os iniciantes na carreira docente os conflitos colaboram na 

identificação dos saberes possuídos que, deixam de ser apenas teóricos e são transformados 

em conhecimento prático. Os docentes iniciantes aprendem a ensinar ensinando, a serem 

professores professorando.  

Tardif (2002, p.39) aponta nesta direção ao dizer que, “o professor ideal é alguém 

que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 

conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. Este saber experiencial é de 

fundamental importância para o desenvolvimento de outros saberes pedagógicos e para 

afirmação do professor em início de carreira. 

 Ser docente das disciplinas Química, Física e Matemática implica saber conviver 

com a insatisfação trazida pelos educandos desde as séries fundamentais, repassadas por 
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meio de outros educandos que não tiveram experiências positivas quanto às aulas destes 

componentes disciplinares. De fato, são várias as dificuldades implicadas no ensino e 

aprendizagem destas disciplinas como a exemplo: os conceitos, as equações, as fórmulas e 

toda a simbologia. Para que estas implicações conceituais sejam compreendidas é necessário 

um amadurecimento, não basta utilizar a linguagem. Para Vygotsky (2008), “pode faltar o 

conceito adequado sem o qual não é possível uma compreensão total”.  

Compete ao professor criar meios favoráveis para que esta compreensão do conteúdo 

ou conceitos seja potencializada. A música não é o conteúdo sendo exposto, porém o texto 

nela contido remete ao conteúdo e quando problematizado nas discussões contribui para a 

sua aprendizagem. A música não ensina por si só, mas auxilia o professor na mediação do 

conteúdo, permite que o professor socialize, contextualize, dinamize as aulas e desperte a 

curiosidade que o educando possui para descobrir, pesquisar e aprender. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da natureza, 

Matemática e Tecnologias (BRASIL, 2002, p. 109) orientam sobre a importância e 

necessidade da diversificação dos materiais ou recursos didáticos: dos livros didáticos aos 

vídeos e filmes, uso do computador, jornais, revistas, livros de divulgação e ficção científica 

e diferentes formas de literatura, manuais técnicos, assim como peças teatrais e música dão 

maior abrangência ao conhecimento, possibilitam a integração de diferentes saberes, 

motivam, instigam e favorecem o debate sobre assuntos do mundo contemporâneo. Para o 

professor de Química que pretende minimizar a rejeição dos alunos pela disciplina, a música 

é uma alternativa interessante e cativante que aproxima e contextualiza o conteúdo.  

O ensino de Química desde muito tem se constituído de um perfil mecanicista. 

Apesar dos livros didáticos adotados nas escolas trazerem textos sobre a biografia dos 

cientistas e relatos da ciência na atualidade, continuam reforçando o ensino mecanicista na 

descrição metodológica e atividades propostas.  

Desta forma, é necessário que haja uma reflexão ao fazer uso do livro didático. 

Quando o professor reflete sobre sua ação, ele está em busca de soluções que atendam aos 

problemas reais encontrados em sala de aula e relacionando as teorias à situação singular 

vivenciada em sala para poder agir de maneira mais racional e adequada, evitando assim 

reproduzir vícios e atuar mecanicamente (SILVA, 2009, p. 30).  

Alguns autores (MORTIMER E MACHADO, 2003; SANTOS E MOL, 2010), já 

tem se dedicado a escrita de livros, como Química para o Ensino Médio e Química Cidadã 

respectivamente, que apresentam atividades com um delineamento contextualizado e 

problematizador. Hoffmann (2011, p. 55) complementa que “as tarefas na escola, deveriam 
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ter o caráter problematizador e dialógico, momentos de troca de ideias entre os educadores e 

educandos na busca de um conhecimento gradativamente aprofundado”, o que implica em 

benefício para o ensino de Química, desafio para os professores inconformados com sua 

prática atual e para aqueles que resistem modificar metodologias há muito configuradas.  

O ensino mecanicista e obsoleto considera os alunos como seres vazios que precisam 

ser preenchidos. Freire (1981, p. 26), discorda desse tipo de ensino quando diz que, “eles 

não devem ser considerados como ‘vasilhas’ vazias nas quais se vá depositando o 

conhecimento dos especialistas, mas, pelo contrário, sujeitos, também, do processo de sua 

capacitação”. Dessa maneira, o processo de aprendizagem é indispensável para que o sujeito 

seja capaz se encontrar como ser que sonha, sabe tomar decisões e consegue encontrar-se 

como agente de transformação social dentro de sua comunidade, no contexto em que está 

inserido. 

 A perspectiva atual de ensino está voltada à realidade do aluno e sua relação com a 

sociedade, porém a maneira como os conteúdos são trabalhados na sala de aula continua 

sendo a mesma. As aulas são quase sempre expositivas, tem pouca relação com o cotidiano 

apresentando quase sempre o mesmo formato como a utilização do livro didático, do quadro 

e do piloto como recurso. Uma aula completamente desconectada das tecnologias que utiliza 

uma metodologia rotineira e repetitiva não atrai os alunos. Trevisan e Martins (2008) 

afirmam que “o professor, informado e atualizado, incentivará a busca constante do saber 

para que a escola assuma, de fato e de direito, o seu papel social”.  

O professor é um dos agentes promotores das mudanças que acontecem na 

sociedade, neste papel não pode haver omissão ou negação da responsabilidade assumida. 

Concerne ao professor perceber que a sociedade e os alunos estão rodeados de inúmeras 

informações veiculadas pelas mídias e acessadas por meio de aparatos tecnológicos. O 

professor sabe que o desafio de transformar essas informações em conhecimento sistemático 

não é fácil, mas é necessário para dar sentido ao que está sendo ensinado. Freire (1981, p. 

44), escreve: 

 

O fundamental, porém, é que a informação seja sempre precedida e 

associada à problematização do objeto em torno de cujo conhecimento ele 

dá esta ou aquela informação. Desta forma, se alcança uma síntese entre o 

conhecimento do educador, mais sistematizado, e o conhecimento do 

educando, menos sistematizado – síntese que se faz através do diálogo. 
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Portanto, o diálogo é um poderoso aliado do professor problematizador que procura 

sistematizar o conhecimento a partir daquilo que o aluno já sabe, mesmo que este 

conhecimento seja menos sistematizado ou do senso comum. 

 A prática de ensino que vivencia o diálogo na mediação do conhecimento científico e 

histórico-social valorizando o saber do aluno, não se põe exclusivamente como instrumento 

transmissor de conteúdo, mas conscientiza muitos a continuarem concebendo a educação 

como ato de conhecimento e humanização, capaz de buscar novos conhecimentos e como 

um instrumento eficaz de transformação é essencialmente utópica (FREIRE, 2011).  

 A formação de docentes em Química na atualidade demanda novas práticas 

formativas, constituídas de caráter inovador, pois a docência exige isto. É preciso que o 

processo formativo dos futuros docentes se reestruture, se reelabore, que haja uma ruptura 

com os modelos vigentes, sem receio pelas mudanças. Há uma necessidade de diversificar as 

aulas de ciências e, neste sentido, ciência e música podem articular-se para proporcionar 

discussões de caráter político, social, ambiental, ideológico, a fim de permitir, também, o 

diálogo entre as diferentes culturas (ANDRADE et al., 2014, p. 69) e desta maneira 

contribuir com uma prática diversificada, favorecendo a aproximação do conteúdo com 

aquilo que permeia o cotidiano do educando e tem sentido prático na sua vida.  

As aulas exigem do professor a capacidade de tocar no emocional do aluno. Se o 

professor conseguir tocar o coração do seu aluno para aprender química utilizando a música, 

conseguirá criar um aluno que, não somente vai aprender para fazer vestibular, mas vai 

aprender porque percebe o encantamento derivado daquilo que o professor estar ensinando, 

essa deve ser constantemente a intenção do professor.  

 

3.2 ENSINO DE QUÍMICA E MÚSICA: DEMANDAS TECNOLÓGICAS 

 

 A Química encontra-se cada vez mais no centro das discussões sobre tecnologia, 

sociedade e ambiente. Descobertas e aplicações de novos materiais e substâncias cuja 

utilização é primordial em diversos setores da sociedade constituem o cerne desta ciência 

que tem ascendido velozmente devido a avanços tecnológicos criando uma dependência de 

consumo exacerbada de substâncias que são inseridas no cotidiano das pessoas sem que elas 

tenham o devido conhecimento de suas propriedades. A Química é fundamental nestas 

discussões, não apenas pela produção de materiais empregados na fabricação de 

equipamentos ou aparatos tecnológicos, mas, por constituir tudo que existe, afinal, tudo 

resulta de elementos químicos que, teoricamente são constituídos de partículas atômicas.  
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A química compreende tudo que é materializado no universo e mesmo que as 

pessoas desconheçam sua aplicabilidade e fundamentos teóricos, são completamente 

dependentes delas. A Química é a ciência que move o mundo e pela ação de químicos 

criativos e responsáveis torna-se cada vez melhor (ZUCCO, 2011). 

 Neste sentido, é pertinente o ensino de conteúdos de Química na Educação Básica, 

na compreensão de que sua relevância perpassa o modo de viver das pessoas participando do 

desenvolvimento científico-tecnológico com importantes contribuições específicas, cujas 

decorrências têm alcance econômico, social e político (BRASIL, 1999). Este conhecimento 

deve ser discutido, ensinado e aprendido nos espaços educacionais. Esta realidade faz com 

que surjam inovações em todos os segmentos sociais e no planejamento escolar, que aponta 

novos e modernos rumos voltados para uma mudança na forma de ensinar Química (LIMA e 

MOITA, 2011, p. 133). 

 O ensino de Química demanda do professor o desenvolvimento de competências para 

inovar, para vencer o desinteresse demonstrado pelos alunos pela disciplina. O uso da 

tecnologia, do laboratório ou atividades experimentais na sala de aula e atividades com 

música, são algumas maneiras de transformar as aulas em momentos prazerosos e 

descontraídos, e assim, propícios para aprendizagens. Segundo Teixeira e Bozzo (2009, p. 2) 

“A presença de momentos lúdico-musicais na vida escolar leva a criança a grandes 

descobertas, a autossuficiência, à expressividade, além de ser um poderoso meio de 

integração social.” Pensar meios diversificados de trabalhar o conteúdo, tentar não repetir a 

mesma aula sempre, estar alegre, ensinar com emoção, com entusiasmo faz muita diferença 

na sala de aula e a música contribui muito com tudo isso.  

 Há músicas que são escritas especificamente para uso na sala de aula a exemplo da 

música “Ciência que estuda os materiais” ressaltada nesta pesquisa, outras não foram feitas 

com esta especificidade, foram gravadas por compositores e artistas, não tendo em conta a 

sua possível utilização como auxiliares de aprendizagem, mas que podem ser usadas 

perfeitamente com esta finalidade. Seja de uma forma ou de outra, aulas com música 

proporciona momentos interessantes. 

Aulas interessantes são aquelas que estão vinculadas a vivência do aluno, aquelas 

que desenvolvem no aluno a capacidade de refletir e resolver problemas correlacionados 

com a sua vida. Não corresponde usar o conhecimento de Química somente para fazer 

provas e vestibulares. Na compreensão de Freire, quando quem ensina entende que ensinar 

não é transferir conhecimento, dispõem-se de toda uma condição para inventar maneiras de 

tratar, melhorar o objeto, o chamado conteúdo que será ensinado e certas abordagens dos 
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conteúdos e certas maneiras de experimentar e possibilitar que o aluno se experimente na 

relação com o conteúdo (FREIRE, 2014, p.190).  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias destacam a importância da aprendizagem de conhecimentos 

químicos para melhor compreender a natureza e suas transformações, o próprio ser humano 

e suas ações, mediante a produção de instrumentos culturais de ação alargada na natureza e 

nas interações sociais (BRASIL, 2006, p. 102), para tomada de decisões, pois o estudante da 

escola de nível médio já tem condições de compreender e desenvolver consciência mais 

plena de suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar 

(BRASIL, 1999, p. 207). 

Inovar é pensar novas maneiras de ensinar e aprender, é desenvolver o currículo ao 

integrar diferentes tecnologias à prática pedagógica voltada à aprendizagem do educando. 

Cabe ao professor criar situações que provoquem os alunos a interagirem entre si, 

trabalharem em grupo, buscarem informações, dialogarem com especialistas e produzirem 

novos conhecimentos (MORAN, 2005, p.10).  

 As aulas de Química devem discutir questões emergentes da mídia, do senso comum, 

da comunidade, da problemática ambiental, das armas nucleares, das drogas, das questões 

políticas, etc. Muitas músicas podem servir para instigar e complementar estas discussões. O 

ensino de química precisa contemplar questões atuais, ao fazer isto, é fundamental que o 

professor procure compreender as potencialidades dos alunos, sujeitos ativos da 

aprendizagem, propondo estratégias e reflexões que contemplem a autoria dos alunos e 

preservem a função essencial da escola: o desenvolvimento da autonomia do ser humano, a 

produção de conhecimentos e a construção da cidadania (MORAN, 2005, p.10).  

 Quando o professor propuser desafios aos educandos, estes não devem ser difíceis 

demais para competência dele, pois poderá ocasionar ansiedade e estresse concorrendo nesse 

momento para o desestímulo e desistência. Agora suponha o contrário, se for colocado um 

desafio pequeno demais para competência dele, o que vai acontecer? Naturalmente, tédio e 

desmotivação. Cabe aos educadores buscar desafios que estejam alinhados com a 

competência de quem está à frente, com a sua capacidade de resolvê-los, isto é inovar. 

Neste contexto, a música funciona como um recurso pedagógico inovador que 

valoriza a contextualização, promove conexão com a tecnologia ao ser vinculada a mídia e 

contribui com a elaboração de desafios que despertam a curiosidade do educando. Os 

professores da Educação Básica, especificamente da Educação Infantil, geralmente 

trabalham músicas em suas aulas. Entre os docentes de Ensino Fundamental II e Ensino 
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Médio, é mais perceptível esta prática nas aulas de língua estrangeira, língua materna e 

humanas, nas ciências da natureza o uso deste recurso é praticamente ausente.  

 O recurso da música nas aulas de Química surge da necessidade de romper com o 

paradigma de que a Química é constituída de cálculos, equações e fórmulas sem ter nada a 

ver com a vida dos educandos. A música é uma maneira diferenciada de estabelecer 

mediações entre o conhecimento do cotidiano e o científico, trazê-los para a aula. Concerne 

ao professor utilizá-la para otimizar as discussões frente ao conteúdo ensinado e sistematizar 

saberes apoiando-se naquilo que os alunos já sabem. Saberes que dificilmente serão 

esquecidos, pois foram aprendidos no calor emocional e não na frieza mecanicista. A 

capacidade de aprender é básica, porém não é inata nem de desenvolvimento espontâneo, 

isto é, precisa ser constituída na relação pedagógica (BRASIL, 2006, p. 104). 

Se o professor é insensível no seu ensinar, se não engaja os alunos emocionalmente, 

não consegue adesão ao que está sendo ensinado, a aderência desses educandos vai ser 

menor, porque o que faz o ser humano aderir, se envolver, levantar da cadeira e fazer 

alguma coisa é a emoção. Não há racionalidade que consiga ganhar das emoções. Nem 

sempre a aula tem que ser um espetáculo. Porque este é o problema de alunos que às vezes 

querem ir à escola para apenas para se divertir, portanto, é preciso educar os jovens para 

entender que escola não é um lugar exclusivo de diversão. É possível que haja momentos de 

diversão, Claro, mas a escola não vai ser sempre assim.  

As demandas educacionais necessárias para que o educador exerça sua carreira com 

sucesso constituem-se de saberes, conhecimentos, competências e desempenhos 

considerados necessários à profissão, haja vista, a rapidez das transformações vinculadas à 

ciência e utilização das tecnologias que trazem novos e complexos desafios à educação e os 

seus profissionais, evidenciam a necessidade de formação continuada e ao longo da vida, 

utilizando para tanto todos os meios e recursos disponíveis (MORAN, 2005, p.8). 

 Ser professor na atualidade demanda mais que o conhecimento do conteúdo, 

demanda uma abertura para continuar aprendendo, demanda permuta de saberes com os 

outros componentes disciplinares que constituem as ciências da natureza, a matemática e as 

tecnologias, demanda humildade para reconhecer que não sabe ou não domina tudo, 

demanda emoção. No processo de ensino-aprendizagem os professores da ciência Química 

devem estabelecer interações com outras disciplinas, contextualizar o conteúdo e 

desenvolver um diálogo interdisciplinar. Isto não é alcançado facilmente. É imprescindível 

que a escola institua os espaços interativos de planejamento e acompanhamento coletivo da 

ação pedagógica (BRASIL, 2006, p. 105).  
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 A escola é um lugar de interações sociais, nestas interações surgem conflitos e 

problemas que não são resolvidos através das questões do vestibular ou da prova, elas 

precisam de soluções que estão vinculadas a elementos que o mundo contemporâneo 

demanda, como a exemplo: que o estudante tenha posicionamentos, consiga tomar decisões, 

analise, julgue e seja responsabilizado por isso. Os saberes produzidos na escola através da 

interação entre professores, gestão, funcionários e alunos precisam contemplar a resolução 

destes problemas compreendendo que aprender é reconhecer o conhecimento como 

construção sócio histórica, forjada nas mais diversas interações sociais e que a aprendizagem 

mobiliza afetos, emoções e relações entre pares, além das cognições e das habilidades 

intelectuais (BRASIL, 2006, p. 106). 

Diante de todos os desafios apontados existe mais um que pode, ao ser rompido, 

contribuir para minimizar os desprazeres no ensino de Química. Trata-se de ampliar as 

discussões sobre a História da Química, aproveitando o recurso da música nas aulas desta 

disciplina, na expectativa de impulsionar e fomentar discussões minimizando dificuldades 

vinculadas ao ensino desta componente curricular (REIS et al., 2012, p. 2) afirmam que,  

 
a introdução da História da Ciência no Ensino de Ciências contribui para 

que os alunos possam conhecer a ciência de forma mais atrativa e, ao 

mesmo tempo, para que haja o interesse pelo conhecimento científico, 

assim como pelas discussões que giram em torno da ciência, notadamente, 

pelas redes de interesses que se estabelecem no âmbito da sociedade. 

 

O conhecimento histórico da Química favorece a contextualização de diversos 

conteúdos ensinados em sala de aula e indica caminhos propícios a criatividade do professor 

em adequar atividades que aproximem o conteúdo vivenciado e o cotidiano do educando 

favorecendo sua interação de modo intelectual e afetiva aproximando-o do conhecimento 

científico. Segundo Brasil (2002, p. 93): 

 

A simples transmissão de informações não é suficiente para que os alunos 

elaborem suas ideias de forma significativa. É imprescindível que o 

processo de ensino-aprendizagem decorra de atividades que contribuam 

para que o aluno possa construir e utilizar o conhecimento.  
 

Os PCN+ especificam ser “fundamental que se mostre através da história, as 

transformações das ideias sobre a constituição da matéria, contextualizando-as” (BRASIL, 

2002, p. 96). Desta forma, o educando compreenderá as controvérsias sucedidas na evolução 

da ciência e criará uma mentalidade mais aproximada da realidade vivenciada no mundo das 

grandes descobertas percebendo que os grandes feitos do mundo científico não são mágicos, 
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será capaz de “reconhecer e compreender a Química como resultado de uma construção 

humana, inserida na história e na sociedade” (BRASIL, 2002, p. 96). 

Entender o curso no qual se desenvolveu a Química, quais paradigmas foram 

modificados, quais teorias foram refutadas, os contextos políticos, sociais, econômicos, 

filosóficos, e até religiosos em que despontaram as teorias, possibilitam ampliar a visão de 

como uma ciência se constitui e evolui (OLIVEIRA et al., 2013, p. 13). 

 A música “Ciência que estuda os materiais” ressalta em suas estrofes fatos que 

remetem a História da Química de maneira rudimentar, possibilitando aguçar ricas 

discussões associadas ao ensino do conteúdo Introdução ao Estudo da Química em turmas 

da Educação Básica, pois, ao ser retratado no texto musical, cantado e discutido em sala de 

aula com os educandos evidencia sua relevância para o entendimento do conhecimento 

científico aberto, interativo, sujeito a mudanças e não isolado do contexto social, tecnológico 

e ambiental.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino médio (PCNEM) os 

conteúdos químicos devem ser ensinados de forma criativa, explorando a vivência cotidiana 

e a tradição, de modo a promover mudanças nas perspectivas de mundo dos educandos 

atribuindo significado ao aprendizado, desde seu início, garantindo um diálogo efetivo 

(BRASIL, 1997, p. 7). 

 A História da Química deve ser conhecida e compreendida pelos educandos no seu 

contexto real. Não foram construções científicas fáceis e descobertas ilusionistas, foi uma 

construção difícil e repleta de controvérsias, sem deixar de ser dinâmica e viva.  

Ao discutir História da Química em sala de aula, o professor estará rompendo alguns 

paradigmas do ensino de química mais conservador, apoiados apenas na execução de 

cálculos e assimilação de fórmulas. Callegario et al. (2015, p. 978) destaca que 

  
a História da Ciência pode motivar e seduzir os alunos, tornando as aulas 

mais interessantes, humanizar a visão de Ciência mostrando-a como 

processo e não como um produto acabado e promover uma compreensão 

melhor da construção do conhecimento científico ao longo do tempo e sua 

dinamicidade”. 
 

 Discutir sobre a História da Química nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 

1º ano do Ensino Médio, em que o conteúdo de Introdução ao estudo da Química é 

vivenciado, colabora para desmitificar a concepção de que cientistas são superiores, 

inalcançáveis e nunca erram. Conhecer o passado histórico e a origem do conhecimento 

científico pode servir de motivação para os educandos, pode fazê-los perceber que suas 
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dúvidas quanto a aprendizagem de determinados conceitos também foi a de muitos cientistas 

hoje reconhecidos. Quintal e Guerra (2009, p. 22) destacam que, estudando apropriadamente 

alguns exemplos históricos, o estudante pode perceber que, “na história, sempre houve 

discussões e alternativas, que algumas pessoas já tiveram ideias semelhantes às que ele 

próprio tem, mas que essas ideias foram substituídas por outras mais adequadas e mais 

coerentes com um conjunto de outros conhecimentos”.  

O estudo da História da Química pode proporcionar aos discentes uma visão mais 

completa e interligada do desenvolvimento contextualizado dessa Ciência, deixando de se 

tornar algo abstrato para fortalecer um ponto de vista mais crítico e real dos fatos. González 

et al. (2013, p. 7) precisam que, “por esta razão, é muito necessário explicar aos alunos que a 

química faz parte do nosso meio ambiente e da nossa vida e também é necessário que a 

abordagem desta ciência seja feita de forma clara e acessível”. 

 A história das ciências não substitui o ensino comum das ciências, ela faz uma 

aproximação de fatos científicos vinculados a tecnologia e ao desenvolvimento da 

sociedade. Conforme Silva (2006, p. 17): 

                                           
O estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender as 

interpelações entre ciência, tecnologia e sociedade mostrando que a ciência 

não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um 

desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, 

sofrendo influência e influenciando por sua vez muitos aspectos da 

sociedade. 

 

Ao analisar 19 artigos sobre a inserção da História da Ciência no Ensino de Química 

Callegario et al. (2015, p. 990) concluíram que esta prática “vem crescendo nos últimos 

anos, principalmente no que se refere à formação de professores e aplicação de estratégias 

diferenciadas em sala de aula”. 

Conforme Greenberg (2009, p. 9) “a História da Química está intrinsecamente ligada 

à história do desenvolvimento da humanidade – e vice-versa”. A maioria das pessoas na 

sociedade vigente desconhece ou não tem plena consciência da maneira que o conhecimento 

químico e suas aplicações influem direta ou indiretamente em seus cotidianos.  

 Pensar sobre o desenvolvimento da humanidade provoca o seguinte questionamento: 

como surgiram as primeiras reações químicas? 

Conforme Oliveira et al. (2013, p. 15) “é provável que uma das primeiras 

transformações químicas realizadas pelo homem, embora não intencional, esteja associada 

ao uso do fogo, utilizado no fornecimento de calor e luz, e no cozimento de alimentos”. Por 

intermédio destas primeiras transformações químicas o homem obteve melhoria em várias 
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atividades do cotidiano. Posteriormente, o domínio das técnicas para fabricação de vidro e 

utensílios de cerâmica, para o uso de metais na produção de utensílios, para extração de 

corantes, preparação de remédios e armas foram sendo aprimoradas.  

As primeiras habilidades desenvolvidas pelo homem após a descoberta do fogo estão 

vinculadas a metalurgia, as técnicas de fundição e de moldagem dos diferentes metais e 

ligas. O uso dos metais teve muita influência no desenvolvimento das antigas civilizações, 

porém, não havia possibilidade de o conhecimento ser difundido fazendo com que o domínio 

de uma determinada técnica surgisse em diferentes épocas entre os diferentes povos. O 

Quadro 3 abaixo, apresenta a divisão da história em períodos relacionados com o 

desenvolvimento das operações metalúrgicas.  

Quadro 3: Relação entre os períodos das descobertas e os conhecimentos desenvolvidos 

 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2013, p. 18) 

 

De acordo com o Quadro 3, as civilizações antigas utilizavam o conhecimento 

químico na obtenção e conservação dos alimentos. Retiravam sal da água do mar para 

conservar os alimentos, defumavam as carnes, produziam bebidas pela fermentação, 

pigmentos cujas técnicas de produção envolviam geralmente o uso de minerais de diferentes 

cores, carvão, argila, que depois de moído eram dispersos em meios como a clara de ovo e 

goma-arábica – cola de origem vegetal (OLIVEIRA et al., 2013, p. 20). Usavam 

conhecimentos empíricos cotidianamente, era a química na vida prática, não havia escolas e 

este conhecimento era passado de geração a geração pelos parentes e pela comunidade.  

 A preocupação em conhecer sobre o surgimento do cosmos e a constituição da 

matéria sempre existiu entre povos diversos, no entanto, as ideias que tiveram maior impacto 

sobre o desenvolvimento futuro da ciência moderna estão ligadas aos filósofos gregos 

antigos, através de duas teorias sobre a Constituição da matéria, o Atomismo e a Teoria dos 

quatro elementos (OLIVEIRA et al., 2013, p. 21).  

NOME DA IDADE 
PERÍODO 

ESTIMADO 
CONHECIMENTOS E OPERAÇÕES 

COBRE 
6.000 a. C. a 

3.000 a. C. 

Início das operações metalúrgicas, utilização 

de ouro e cobre nativos, uso da prata 

e das ligas de ouro e prata, obtenção de 

cobre e chumbo a partir de seus minérios, 

desenvolvimento das técnicas de fundição. 

BRONZE 

3.000 a. C. 

a 

1.200 a. C. 

Isolamento de estanho a partir de seus 

minérios, preparação de diferentes tipos 

de bronze e sua utilização na produção de 

utensílios e espelhos, introdução do fole 

nas operações de fundição. 

FERRO 

1.200 a. C. 

a 

Início da Era Crista 

Produção de aço, cunhagem de moedas, 

uso de amalgamas. 
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 No Quadro 4 estão descriminados nomes de filósofos, alquimistas e cientistas que 

contribuíram com o desenvolvimento da ciência através de sua curiosidade e descobertas ao 

logo do período estimado. Estão descritos de maneira extremamente resumida algumas 

operações realizadas por estes homens ao utilizarem conhecimentos científicos. 

Quadro 4: Filósofos, alquimistas e cientistas: conhecimentos e operações. 
 

NOME 
PERÍODO 

ESTIMADO 
CONHECIMENTOS E OPERAÇÕES 

Parmênides e Zenão 
Início do século 

V a.C. 

A matéria é contínua, não existem vazios e o 

movimento não pode ocorrer (FILGUEIRAS, 

2004, p. 38). 

Leucipo de Mileto 
Nascido ao redor de 

500 a. C. 

Para que haja movimento, a matéria não pode 

ser contínua, portanto ela deve ser constituída 

por partículas denominadas “átomos” 

(FILGUEIRAS, 2004, p. 38). 

Demócrito de Abdera ~460-370 a. C. 

Nada é criado do nada e nada é destruído para 

o nada. Os átomos eram inquebráveis, tinham 

peso e participavam da constituição de todos 

os corpos (FILGUEIRAS, 2004, p. 38). 

Empédocles 
495/490 – 435/430 

a. C. 

Propôs que a matéria seria constituída por 

quatro princípios: água, ar, fogo e terra 

(OLIVEIRA et al., 2013, p. 23). 

Aristóteles 384-322 a. C. 

Acreditava na matéria formada pelos 

elementos: água, ar, fogo e terra constituindo 

a base de formação de todas as substâncias 

existentes. Cada elemento seria formado por 

duas de quatro qualidades: quente, frio, seco e 

úmido (OLIVEIRA et al., 2013, p. 23). 

Epicuro de Samos 342/1-271/0 a. C. 

Sustentava que a única garantia ou critério de 

verdade é a percepção sensorial. Toda 

sensação é um movimento de átomos 

resultando do contato entre corpos materiais 

(FILGUEIRAS, 2004, p. 39). 

Alquimia 
Séc. III da era cristã 

até o séc. XVI 

A alquimia tradicional iniciou-se 

historicamente em Alexandria exercitada por 

homens e mulheres ligados ou não a 

santuários. Todos empenhados aos objetivos 

da transmutação metálica e o elixir da longa 

vida. (HUTIN, 2010, p. 2) 

Renascimento Séculos XIII –  XVI 

Os conhecimentos químicos ainda eram 

fortemente influenciados pela alquimia. 

Período de recuperação da abandonada 

Filosofia Natural e do esquecido espírito 

científico, época de grandes transformações 

sociais, políticas, culturais, filosóficas e 

técnicas na Europa (ROSA, 2012, p. 1) 

Phillipus Aureolus 

Theophrastus Bombast von 

Hohenheim (Paracelso) 

1493 – 1541 

Pregava a experiência como fonte do 

conhecimento, defendeu a utilização de sua 

técnica na Medicina, na produção de remédios 

químicos, com a preparação de drogas 

específicas para o tratamento de doenças 

específicas; propôs uma Farmacopeia clara e 

precisa, com a descrição do preparo dos 

remédios (ROSA, 2012, p. 443). 

 

Francis Bacon 1561-1626 
Foi o primeiro filósofo moderno. Sua  

visão geral era secular e não religiosa. Era 
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racional e não supersticioso; empírico e não 

um sábio preso à lógica. Na política, era 

realista e não teórico, e, com seu 

conhecimento clássico e grande habilidade 

literária, simpatizante e sintonizado na direção 

da ciência e da tecnologia (HART,  

2001, p. 503-504). 

René Descartes 1596-1650 

Foi uma das figuras-chave na Revolução 

Científica e é tido como fundador da filosofia 

moderna e "pai da matemática moderna". 

Descartes mostrou como traduzir problemas 

de geometria para a álgebra (que eram 

considerados ramos completamente distintos 

da matemática), abordando esses problemas 

através de um sistema de coordenadas 

(CLÁSSICA, 2010, p. 15). 

Nicolau Copérnico 1473 – 1543 

Defendeu com seus próprios estudos sobre os 

movimentos planetários que a terra era apenas 

outro planeta e que o Sol era o centro do 

universo, essa hipótese ficou conhecida como 

o modelo heliocêntrico. (SANTOS, 2006, p 

2). 

Giordano Bruno 

 
1548 – 1600 

Sugeriu que o espaço não possuía fronteiras e 

que o sistema solar poderia ser um de muitos 

outros sistemas semelhantes. Em seus escritos 

e palestras sustentava existir um número 

infinito de mundos com vida inteligente, 

algumas das quais superiores a inteligência 

humana. Tal audácia o fez cair na mira da 

Inquisição. Foi queimado na fogueira em 

1600”. (HAWKING, 2004, p.18). 

Johannes Kepler 1571 – 1630 

Suas Leis revolucionaram o conhecimento 

astronômico ao provar que que os planetas 

realizavam movimentos elípticos ao redor do 

sol (ÁVILA, 1989, p. 1). 

Galileu Galilei 1564 – 1642 

É considerado como um dos fundadores da 

ciência moderna. Com base nas ideias de 

Copérnico, Brahe e Kepler, somado as 

observações astronômicas efetuadas utilizando 

o telescópio, instrumento que aperfeiçoou, 

Galileu provou que a Terra se move e firmou 

definitivamente o modelo heliocêntrico 

(OLIVEIRA et al., 2013, p. 43). 

Evangelista Torricelli 1608-1647 

Conhecido por seus trabalhos no campo da 

Física: teoria do barômetro, o valor da 

aceleração da gravidade, a teoria dos projéteis 

e o movimento dos fluidos (ROSA, 2012, p. 

99). 

Pierre Gassendi (1592-1655) 

Defendia uma espécie de “atomismo 

cristianizado”, Como sacerdote católico, não 

admitia o atomismo ateu dos gregos (ROSA, 

2012, p. 34 e 73). 

Blaise Pascal (1623-1662) 

Descobridor de vários teoremas como o centro 

de gravidade e o volume do sólido gerado 

pela rotação de um arco em torno do eixo. 

Contribuiu com a Teoria das Probabilidades, 

se interessou pela Hidrostática descobrindo a 

lei que rege a distribuição das pressões de 

fluidos em repouso (ROSA, 2012, p. 89). 
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Robert Boyle (1627- 1691) (1627- 1691) 

É considerado o mais brilhante químico 

teórico e experimentador do século XVII. 

Com suas experiências no vácuo constatou 

que, o magnetismo e a luz não eram afetados, 

mas que o som cessava com a ausência de ar. 

Descobriu que o volume do gás varia na razão 

inversa da pressão (ROSA, 2012, p. 128). 

Antoine Lavoisier 

 
1743-1794 

Construiu um laboratório em sua casa e se 

dedicou à pesquisa química. 

A Química Moderna, quantitativa e 

experimental, nasceu com a sua obra. Primeiro 

a adotar, de forma sistemática, a 

recomendação 

de Galileu pela qual era necessário medir tudo 

que fosse mensurável e de procurar tornar 

mensurável tudo que ainda não o fosse. Foi 

julgado, condenado, e guilhotinado no dia 8 

de maio de 1794 (ROSA, 2012, p. 324 e 330). 

William Higgins (1762/3-1825) 

Publicou um livro em que comparava a velha 

química flogística com a nova química. Nessa 

obra ele usa o termo “partículas últimas” para 

o que nós chamaríamos átomos 

(FILGUEIRAS, 2004, p. 40). 

John Dalton (1766-1844) 

Sob a influência de Newton, acreditava que os 

gases da atmosfera formassem apenas uma 

mistura, sem que qualquer ligação química 

existisse entre eles. Criou símbolos atômicos, 

fórmulas atômicas e pesos relativos que ainda 

chamava de “partículas últimas 

(FILGUEIRAS, 2004, p. 41). 

Gay-Lussac (1778-1850) (1778-1850) 

Defendia que constituição percentual da 

atmosfera é praticamente constante até alturas 

consideráveis, mesmo sendo a pressão menor 

(FILGUEIRAS, 2004, p. 40). 
                                       

Fonte: pesquisa realizada pelo autor nos periódicos citados 

  

 O Quadro 4 nos remete ponderar que o conhecimento é produzido por seres 

humanos, que sofrem as influências e as limitações da realidade cultural, política e social da 

época em que vivem.  

 Conforme Oki e Moradillo (2008, p. 69) “a História da Ciência é considerada 

conhecimento indispensável para a humanização da ciência e para o enriquecimento cultural, 

passando a assumir o elo capaz de conectar ciência e sociedade”. A conexão entre ciência e 

sociedade esbarra nos currículos escolares extremamente extensos, o professor não consegue 

inserir a História da Química em suas aulas por falta de tempo. Ainda pesa o isolamento 

disciplinar. Para Oki e Moradillo (2008, p. 69) “tradicionalmente, o ensino da História das 

Ciências por disciplinas específicas não busca fazer uma ampla articulação com conteúdo da 

Filosofia da Ciência”.  

 A dificuldade para introduzir a História da Química em turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio pode ser minimizada quando o docente planeja 
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adequadamente fazendo uso de recursos criativos como a exemplo da música e da 

tecnologia. Os resultados são gratificantes envolvendo os alunos em discussões sobre este 

assunto e possibilitando maior compreensão da natureza da ciência. 

 Ao fazer uso da música Ciência que estuda os materiais como recurso didático-

pedagógico para o ensino do conteúdo Introdução ao estudo da Química os professores 

graduados em Química A e B (aplicadores da proposta didática) verificaram diversas 

possibilidades de vivenciar este conteúdo, pois a letra da música aborda vários assuntos 

permitindo ampliar as discussões propiciando melhor desempenho dos educandos ao estudar 

Química. Desta maneira, pode-se avaliar a proposta e analisar a relação da música inserida 

nas aulas de Química com o conteúdo e discutir com os educandos aspectos ambientais, 

históricos e conceituais da Química contidos no texto musical como apresentado no capítulo 

seguinte.    

 

CAPÍTULO IV 

 

4. MÚSICA NAS AULAS DE QUÍMICA: SABERES E FAZERES 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e discussões relativos aos dados obtidos 

por meio dos instrumentos aplicados, os quais possibilitaram analisar a proposta didática na 

visão dos licenciandos em Química, de um professor graduado em Química lecionando no 

Ensino Fundamental, de um professor graduado em Química lecionando no Ensino Médio e 

de alunos da Educação Básica (9º ano fundamental I e 1º ano do Ensino Médio). A Educação 

Básica foi instituída a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96) e 

passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, 

o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio.  

As discussões foram apoiadas na interpretação destes dados a luz do referencial 

teórico. Para elucidar os dados obtidos dividiram-se os resultados em três partes designados 

de primeiro, segundo e terceiro momento conforme exposto a seguir. 

 

4.1 Proposta didática avaliada por licenciandos de Química da Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB. 

 

Após a elaboração da proposta didático-pedagógica de ensino pelo pesquisador, foi 

ministrada uma oficina com duração de 4 horas, objetivando a avaliação da mesma por 9 

alunos cursando o 8º período de Licenciatura em Química – UEPB, matriculados na 



64 

 

componente curricular Metodologia para o Ensino de Química. Posteriormente, os 

participantes foram convidados a responder um questionário semiestruturado, cuja finalidade 

foi obter informações e opiniões a respeito das seguintes questões: I- O planejamento das 

atividades de Química (leituras, vídeo e discussões) relacionadas com a música é relevante 

para a aprendizagem dos educandos? II- A música colabora para os educandos 

compreenderem o conteúdo Introdução ao estudo da Química? III- A utilização da música 

como recurso didático problematiza o conteúdo Introdução ao estudo da Química aplicado no 

cotidiano? IV- Este recurso didático contribui para o desenvolvimento de competências e 

habilidades relacionadas a comunicação e expressão, à compreensão e investigação e à 

contextualização e ação prescritas nos PCN e PCN+ para o ensino de Química? V- A música 

é um recurso didático que possibilita ao professor mediar e socializar conhecimentos 

científicos na escola, sobretudo os de Química? VI- A música é um recurso didático que 

propicia inovar e auxiliar a prática do educador nas aulas de Química?    

Ao término da oficina recolheu-se o questionário semiestruturado, as respostas dos 

licenciandos foram analisadas interpretativamente e os resultados obtidos estão expressos no 

Quadro 5. 

Quadro 5 − Avaliação da proposta por licenciandos em Química da UEPB 
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1. Atividades didáticas diferenciadas auxiliam a aprendizagem. 9     

2. A música utilizada para trabalhar o conteúdo Introdução ao 

estudo da Química colaborou na sua compreensão? 8 1    

3. O texto musical cantado e discutido contribuiu com o 

processo de aprendizagem? 
9     

4. O texto de Química musicalizado dialogou com o cotidiano 

dos educandos? 5 3   1 

5. Este recurso didático amplia a capacidade de os estudantes 

refletirem sobre a História da Química em situações de 

aprendizagens. 

7 2    

6. A música possibilita que os educandos socializem seus 

conhecimentos em sala de aula. 
6  3    

7. O uso da música como recurso didático auxilia o ensino dos 

conteúdos de Química. 
6 3    

Fonte: O autor (2017) 

 

Analisando os dados no Quadro 5 fica evidente que, 9 dos licenciandos concordam 

completamente que atividades didáticas diferenciadas auxiliam a aprendizagem esclarecendo 

que, a inserção da música no processo de ensino-aprendizagem modifica a dinâmica das 

aulas contribuindo para elucidar a abordagem do conteúdo de maneira diferenciada. Este 
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parecer, configura favorável a pesquisa na escola pública, porque explicita uma avaliação, 

por parte dos licenciandos, sobre o planejamento didático de Química a respeito do uso da 

música nas suas aulas, uma vez que, nesta experiência, foram unânimes ao assinalarem e 

concordarem com este procedimento. Segundo Kawachi (2008, p. 22), “a atuação do 

professor será influenciada pela sua abordagem, elaboração de atividades práticas, 

planejamento e avaliações das aulas”.  

O Quadro 5 demonstra que, 8 dos pesquisados concordam que a música como 

recurso didático colabora no entendimento do conteúdo Introdução ao estudo da Química, 

corroborando dados da pesquisa realizada por Jagher e Schimin (2015, p. 1) ao utilizarem o 

recurso da música nas aulas de Biologia no Colégio Estadual José de Anchieta de Santa 

Maria do Oeste - Paraná, concluíram que “a metodologia utilizada proporcionou uma prática 

cativante e motivadora, desenvolvendo nos alunos a possibilidade de construção do 

conhecimento científico de forma lúdica, simples, dinâmica e contextualizada”, mostrando 

que a colaboração da música na compreensão de conteúdos é envolvente em qualquer 

disciplina. Para Junior e Lautharte (2012, p. 1) “o uso de músicas na educação científica é 

uma alternativa promissora e pode favorecer a aprendizagem, além de seu caráter lúdico”.     

Segundo Chiarelli e Barreto (2005) “o educador pode selecionar músicas que falem 

do conteúdo a ser trabalhado em sua área, isso vai tornar a aula dinâmica e atrativa, ajudar a 

recordar informações relacionadas ao conteúdo cantado e expresso no texto musical”. 

Entretanto, a música também pode ser estudada como matéria em si, como linguagem 

artística, forma de expressão e bem cultural patrimonial. Quando questionados sobre a 

contribuição do texto musical cantado e discutido no processo de aprendizagem nas aulas de 

Química, 100% dos sujeitos concordaram plenamente. Este resultado indica que a música é 

relevante quando inserida no planejamento educacional das aulas de Química com alunos do 

Ensino Básico. 

O Quadro 5 reporta que, 5 dos sujeitos pesquisados concordaram que o texto de 

Química musicalizado dialoga com o cotidiano dos educandos, 3 concordaram parcialmente 

e apenas 1 discordou. Este diálogo é instigado pelo professor que percebe no texto 

musicalizado encadeamentos do cotidiano dos educandos. Neste sentido, as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias estabelece que anteriormente se desejava 

transmitir conhecimentos disciplinares padronizados, na forma de informações e 

procedimentos estanques; agora se deseja promover competências gerais, que articulem 

conhecimentos, sejam estes disciplinares ou não (BRASIL, 2002, p.11). A articulação dos 
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conhecimentos fluentes no texto musical promove argumentação dialógica vinculadas ao 

saber comum provindo da vivência cotidiana dos educandos. Um exercício aplicado em sala 

de aula bem orientado permite que o estudante estabeleça correlações conceituais, 

ampliando seus conhecimentos gerais (OLIVEIRA et al., 2008). Quando este exercício está 

vinculado ao texto musical há uma otimização em relação à compreensão do conteúdo de 

Química. 

 É possível que a compreensão dos assuntos contidos na música seja intensificada 

quando, ao expor a aula, o professor problematizar, fizer uso da música para questionar, 

incentivar leituras, ampliar os horizontes, desenvolver a argumentação e a fala como 

aspectos indissolúveis na discussão dos conteúdos que compõem o texto musical. Segundo 

Francisco Jr, Ferreira e Hartwig (2008, p. 35) “[...] o professor deve suscitar nos estudantes 

o espírito crítico, a curiosidade, a não aceitação do conhecimento simplesmente transferido”. 

Portanto, apenas citar ou solicitar ao estudante que leia a definição conceitual não é 

suficiente para que a compreenda, é preciso criar meios para que o educando estabeleça 

associações entre o que está sendo cantado e o conteúdo, partindo do que sabe, 

conhecimentos científicos interiorizados pela experiência vivenciada e aprendida no 

cotidiano por intermédio de sua comunidade. Neste aspecto, a música pode contribuir, pois 

está inserida nessa realidade social configurada na aprendizagem cultural dos educandos. Se 

a realidade dos alunos, seus conhecimentos e vivências prévias, forem considerados como 

ponto de partida, o ensino da Biologia fará sentido para o aluno e a compreensão dos 

processos e fenômenos biológicos será possível e efetiva (Brasil, 2006, p. 33). Compreende-

se que no ensino de Química não é diferente.  

Os sujeitos da pesquisa foram questionados se a música amplia a capacidade de os 

educandos refletirem sobre a História da Química em situações de aprendizagens. Em 

resposta, 7 concordaram completamente, apenas 2 concordaram parcialmente.  A música se 

caracteriza como manifestação artística e seu aspecto cultural transcende as barreiras 

disciplinares, extrapola os muros da escola e possibilita o planejamento interdisciplinar na 

abordagem do conteúdo. Portanto, a música é um recurso didático relevante no planejamento 

de aulas em qualquer disciplina, pois sempre esteve associada às tradições e às culturas de 

cada época e conforme os PCN, qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade 

precisa abrir espaço para o aluno trazer música para a sala de aula, acolhendo-a, 

contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que possam ser significativas para o seu 

desenvolvimento pessoal em atividades de apreciação e produção (BRASIL, 1997, p. 53). 
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 Quando indagados sobre a música possibilitar que os educandos socializem seus 

conhecimentos em sala de aula e se o uso da música como recurso didático auxilia o ensino 

dos conteúdos de Química, 6 concordaram completamente e 3 concordaram parcialmente. 

Estes resultados sinalizam que a inserção da música nas aulas de Química é um recurso 

bastante favorável a prática docente e pode contribuir com o processo de aprendizagem. Esta 

constatação se aproxima das prescrições dos PCN+ (BRASIL, 2002) que enfatizam a 

necessidade da diversificação de materiais ou recursos didáticos dentre os quais encontra-se a 

música capaz de promover mais abrangência do conhecimento, possibilitando a integração de 

diferentes saberes, por motivar, instigar e favorecer o debate sobre a História da Química. 

 

4.1.1 CONTEÚDO DE QUÍMICA NAS ESTROFES MUSICAIS 

 

Música discutida com licenciandos e o conteúdo de química definição de Química, 

transformações da matéria, exploração dos recursos naturais, métodos utilizados na obtenção 

e conservação de materiais, surgimento da Química como Ciência, alquimia e implicações da 

evolução científica na sociedade, apresentado estruturalmente no Quadro 6, enfatizando em 

cada estrofe os objetivos e conteúdos relativos a música “Ciência que estuda os materiais”. 

Quadro 6.  Estrofes, objetivos e conteúdos relativos à música “Ciência que estuda os materiais” 

Estrofe Objetivo Conteúdo  

Química ciência que estuda os materiais suas 

transformações 

E a energia envolvida na preparação de novas 

produções. 

Discutir a relação entre a 

definição de Química e as 

transformações da matéria. 

Definição de 

Química/Transformações 

da Matéria. 

Tudo começou quando o homem conseguiu 

acender o fogo pela primeira vez 

A partir daí ele logo descobriu 

que a vida poderia melhorar de vez 

que da natureza poderia retirar 

o que necessitava para sua vida melhorar. 

Reconhecer os avanços 

proporcionados à sociedade pela 

química por meio das reações 

químicas ao longo do tempo. 

Reações químicas/ 

Exploração dos recursos 

naturais 

Usavam metais, cerâmica, vidro, 

Perfumes contidos nos vegetais, 

Destilação, fermentação, conservação, 

Os alimentos já não se perdiam mais 

E apesar de tudo não sabiam como explicar 

Faltavam métodos e teorias era tudo prática. 

Compreender a importância do 

conhecimento científico para 

obter da natureza novos 

materiais e adquirir benefícios. 

Métodos utilizados na 

obtenção e conservação 

de materiais 

No século XVII Robert Boyle 

Estabeleceu uma ligação 

Para interpretação de fatos que a alquimia 

Não dava explicação. 

No século XVIII Lavoisier, 

pesou e mediu para reconhecer na natureza 

não se cria, não se perde, tudo se transforma 

Discutir as controvérsias e 

contribuições científicas no 

surgimento da Química como 

ciência. 

Surgimento da Química 

como Ciência/ História 

da Química: As 

primeiras teorias. 

E todo esse conhecimento conseguiu abrir 

O caminho para outros que vieram a seguir 

E que fizeram essa grande ciência 

Relacionar o conhecimento 

empírico com a evolução 

científica atual. 

Implicações da evolução 

científica na 

sociedade/História da 
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Que estudamos hoje aqui. Química: disseminação 

da ciência. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Conforme o Quadro 6, os assuntos indicados nas estrofes ao serem abordados em sala 

de aula, oportunizam aos educandos reestruturar sua percepção de aprendizagem de várias 

formas: comentários argumentativos, produção de textos musicais, criação de paródias 

relacionando o conteúdo. O procedimento (divisão das estrofes da música) adotado pelo 

professor fomenta discussões em sala de aula promovendo situações de aprendizagem que 

podem ser usadas de modo independente para tentar compreender novos conceitos científicos.  

Foi solicitado aos licenciandos emitirem sugestões e críticas acerca da proposta 

didático- pedagógico. Como resposta, os mesmos concordaram que a inserção da música nas 

aulas de Química pode ser um recurso potencializador capaz de melhorar o desempenho dos 

educandos, despertar o interesse, favorecer a aprendizagem e diversificar as aulas. Tais 

sugestões obtidas compõem os resultados expressos no Quadro 7. 

Quadro 7.  Sugestões dos licenciandos sobre à inserção da música nas aulas de Química 

“Na minha opinião, a música é uma grande ferramenta e contribui significativamente no ensino de química” 

“A linguagem utilizada poderá motivar os alunos a aprender os conteúdos” 

“Por vezes o aluno possui uma ideia antecipada de química que não é verdadeira, e quando a música relacionada aos 

conceitos químicos, a realidade do aluno, a mesma abre portas para que o professor trabalhe”. 

“O professor que conseguir utilizar esses métodos só tem a aumentar o desenvolvimento dos seus alunos facilitando o 

processo de ensino aprendizagem”. 

“Construção de um blog acadêmico, no qual possibilitasse acesso por parte dos professores a fazer esse mesmo trabalho”. 

“Fazer músicas com ritmos que estão muito presentes no cotidiano dos alunos como: funk, rock e pop”. 

“Seria ousado, mas muito importante, pedir para que os alunos fizessem uma exposição de músicas ligadas a química, 

assim o professor estimularia o desenvolvimento e a habilidades dos alunos e os mesmos estudariam para a construção da 

música”. 

“O professor fazendo uso da parte teórica (texto) em seguida a arte (música) em sala é possível permitir que os educandos 

socializem os conhecimentos que serão repassados”. 

“A inserção da música no ensino, não só da química, possui um papel importante de auxiliar a fixação do conteúdo”. 

“Mas também deve-se tomar cuidado com as abordagens, para assim sempre facilitar o meio de aprendizagem”. 

“De acordo com o que foi apresentado é bem claro que a inserção da música é uma forma nova de ensinar e provoca 

mudanças no processo de ensino”. 

“É interessante que se faça um Cd com essas músicas para disseminar essa ferramenta”. 

“Uma sugestão que tornaria esse conhecimento mais efetivo, seria, além do uso de textos e músicas utilizar experimentos 

relacionados ao mesmo dentro da sala de aula para o melhor entendimento e fixação de todos os assuntos abordados”. 

“... o texto, as músicas e aulas experimentais além de auxiliar no processo de ensino aprendizagem, proporcionará aos 

mesmos, a formação de um sujeito crítico frente aos conteúdos abordados em sala de aula pelo professor”. 

Fonte: O autor (2017) 
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Conforme os dados do Quadro 7, os licenciandos sugeriram alternativas 

complementares à proposta como a exemplo: I)   gravação de um CD ou outra forma de 

mídia portando a música, II- solicitar a alunos com habilidade musical para tocar e cantar a 

música promovendo maior interação entre eles, III- utilizar ritmos do cotidiano dos alunos, 

IV- propor aos alunos criarem suas próprias composições musicais ou paródias inserindo o 

conteúdo de Química.  

Nesta oficina foi distribuído aos licenciandos o texto “Da Alquimia à Química”, 

extraído do livro didático Química Cidadã (SANTOS e MÓL, 2010. p. 74) para nortear as 

discussões relativas ao conteúdo Introdução ao estudo da Química. A leitura propiciou a 

discussão dos pontos centrais: natureza do fogo (energia), pensamento científico, processos 

químicos de transformação dos materiais, domínio das tecnologias, origem da alquimia, 

nascimento da química como ciência. Em seguida, foi apresentado o vídeo “O que é a 

Química”, publicado por Elesapiens SL em 14 de novembro de 2012 no canal do You Tube, 

intencionando promover reflexão sobre a presença da Química no cotidiano.  

A apresentação da música “Ciência que estuda os materiais” de autoria do professor 

pesquisador ocorreu de duas maneiras: primeiro, por meio de um vídeo contendo imagens, 

letra e melodia da música, produzido no programa de computador Vegas Pro 15.0 que é um 

software livre pertencente a empresa MAGIX Software GmbH, produtora e editora de 

software, vídeo e música para profissionais e semiprofissionais. Segundo: a música cantada 

e acompanhada por meio de acordes produzidos no violão pelo pesquisador e licenciandos.  

As discussões permitiram compreender que a música “Ciência que estuda os 

materiais” pode ser vinculada a situações alusivas ao cotidiano do educando para enriquecer e 

contextualizar o conteúdo a ser desenvolvido. Contudo, deve-se ter cuidado com o 

planejamento dirigido à ampliação das relações entre teoria e a prática para não defender uma 

abordagem de temas sociais (do cotidiano) que, não sejam pretensos ou meros elementos de 

motivação ou de ilustração, mas possibilidades de contextualização dos conhecimentos 

químicos (BRASIL, 2006, p. 117). A finalidade da música não se restringe tornar a aula 

divertida, mas contextualizar, discutir, efetivar o conhecimento de Química que está sendo 

cantado. 

Após a explanação da proposta didático-pedagógico aos licenciandos em Química da 

UEPB na oficina pelo professor pesquisador e posterior avaliação da mesma pelos 

licenciandos do curso de Licenciatura em Química da UEPB, convidou-se dois deles 

(professores graduados em Química A e B), que participaram de todos os momentos da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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oficina, para aplicarem essa proposta em duas escolas públicas do Estado da Paraíba. Os 

resultados obtidos estão apresentados no segundo momento a seguir. 

 

4.2 SEGUNDO MOMENTO: Aplicação da proposta didática no Ensino Fundamental e 

Médio em duas escolas públicas da Paraíba. 

 

Fizeram parte deste segundo momento da pesquisa, 26 alunos do Ensino Fundamental 

e 16 alunos do Ensino Médio. Os resultados foram sistematizados em Figuras, em seguida 

analisados de acordo com o referencial teórico. A proposta foi aplicada nos meses de 

setembro (9º ano do Ensino fundamental) e novembro (1º ano do Ensino Médio) ano 2017. 

Em tempo, informa-se que os professores participantes desta pesquisa são graduados 

em Licenciatura Química, os quais são chamados de professor A (professor de Química do 

Ensino Fundamental) e Professor B (professor de Química do Ensino Médio). A seguir 

apresentam-se as vivências dos respectivos professores. 

 

4.2.1 Experiências vivenciadas pelo professor de Química A 

 

 A proposta foi aplicada pelo professor de Química A na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental I e II Antônio Vital do Rêgo (Vitalzão) localizada na Rua João Muniz 

Filho na cidade de Queimadas – PB. A escola acomodava três turmas (A, B e C) de 9º ano. 

A turma B, composta por 26 educandos, foi escolhida aleatoriamente pelo professor.  

 O professor seguiu as etapas da proposta, com duração de 6 aulas de 45 minutos, 

aplicando-a no turno diurno, realizando a mediação das atividades com os alunos na busca 

por promover maior interação entre eles como apresentado a seguir.  

1ª Etapa (1 aula): A exposição do conteúdo pelo professor mediado por indagações sobre os 

assuntos relacionados ao conteúdo Introdução ao estudo da Química. O professor frisou que a 

participação de todos nas discussões seria de fundamental importância para aprofundar o 

conhecimento e não simplesmente para ganhar uma nota. Os educandos participaram fazendo 

perguntas e expondo saberes cotidianos que enriqueceram o momento. O professor buscou 

instigar a participação de todos, inclusive daqueles silenciados que por meio de muito esforço 

expuseram, com poucas palavras, o que entediam sobre o que era discutido. 

2º Etapa (1 aula): Começou com a distribuição da letra da música “Ciência que estuda os 

materiais” contendo questões relacionadas a cada estrofe com objetivo de sondar o 

conhecimento prévio dos educandos em relação aos assuntos contidos nas estrofes.  
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Discutir os conceitos de matéria, energia e 

transformações materiais? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Química ciência que estuda 

os materiais suas transformações 

E a energia na envolvida 
Na preparação de novas produções. 

 

 

Descreva contribuições na vida do homem após a 

descoberta do fogo. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Tudo começou 

quando o homem conseguiu 

Acender o fogo pela primeira vez 
A partir daí ele logo descobriu 

Que a vida poderia melhorar de vez 

Que da natureza poderia retirar 
O que necessitava 

para sua vida melhorar. 

 

 

Quais impactos causados pelo desenvolvimento 

tecnológicos na sociedade e no ambiente? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Usavam metais, cerâmica vidro, 
Perfumes contidos nos vegetais, 

Destilação fermentação, conservação, 

Os alimentos já não se perdiam mais 
E apesar de tudo não sabiam como explicar 

Faltavam métodos e teorias era tudo prática. 

Descreva contribuições científicas que marcaram a 

história da humanidade? 

___________________________________________

___________________________________________ 

No século XVII Robert Boyle 

Estabeleceu uma ligação 
Para interpretação de fatos 

que a alquimia 

Não dava explicação. 
No século XVIII Lavoisier, 

Pesou e mediu para reconhecer 

Na natureza não se cria, não se 

perde, tudo se transforma 

 

 

 O que a evolução científica proporcionou a sociedade 

em que estamos inseridos? 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

E todo esse conhecimento 

Conseguiu abrir 

O caminho para outros que 
Vieram a seguir 

E que fizeram essa grande ciência 

Que estudamos hoje aqui. 

 

 Os educandos foram convidados a responderem os questionamentos propostos 

referentes a cada estrofe da música. Em seguida iniciou-se um debate, mediado pelo 

professor, sobre os conteúdos presentes na música. A turma formou grupo com 4 

componentes, em seguida foi entregue como atividade a música “Ciências que estuda os 

materiais” conforme apresentada abaixo.   

MÚSICA PROPOSTA PARA O CONTEÚDO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA QUÍMICA 

Ciência que estuda os materiais 

Música: Valdecir Manoel da Silva 

 

 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira estrofe expõe a definição de Química e amplia a discussão sobre a 

importância do estudo desta ciência na escola, além de sugestionar uma discussão sobre 

matéria energia e transformações da matéria. 

A segunda estrofe busca relacionar fatos históricos, tais como, a evolução da Ciência, 

a primeira reação química (descoberta do fogo), posteriormente, considerado o prólogo desta 
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ciência, com seus benefícios e contribuições conquistadas a partir dessa descoberta, afinal, o 

homem sempre buscou melhores condições de vida, como atestam os inúmeros objetos, 

utensílios e materiais encontrados em diversas partes do planeta terra, os primeiros 

hominídeos foram capazes de criar e desenvolver técnicas com o propósito de melhorar suas 

condições de vida (ROSA, 2012, p. 24). Estes assuntos presentes nesta estrofe propiciam 

contextualização e discussão envolvendo o educando com a disciplina em estudo. A estrofe 

também pode conceber discussão sobre os benefícios e danos recorrentes na sociedade como 

a exploração dos recursos naturais.  

A terceira estrofe descreve o uso de alguns materiais e enfatiza os métodos utilizados na 

obtenção e conservação desses materiais através do conhecimento empírico e do 

desenvolvimento tecnológico.  

A quarta e quinta estrofes enfatizam as contribuições dos cientistas na construção do 

conhecimento científico nos séculos XVII e XVIII. Discutem o surgimento da Química como 

ciência e a importância da alquimia como precursora do conhecimento científico. Abordam 

o conhecimento e as implicações que a evolução científica proporcionou a sociedade. 

3º Etapa (1 aula): A turma dispunha de três educandos com habilidade para tocar violão 

que foram incumbidos de ensaiarem a música, enquanto os outros educandos ensaiavam 

cantando a melodia nos corredores da escola para assimilar o texto. No momento de cantar a 

turma exigiu a intervenção do professor para não haver fuga do foco. O professor discutiu os 

temas cantados e percebeu nas indagações de alguns o surgimento de dúvidas que iam sendo 

esclarecidas durante a discussão.   

4º Etapa (1 aula): Leitura e discussão do texto “Da alquimia à Química”. Foi realizada uma 

leitura silenciosa seguida de uma discussão em que a oralidade e argumentação dos educandos 

foi instigada pelo professor. Dois alunos ficaram apáticos a leitura e não participaram 

efetivamente da discussão, porém a maioria participou com perguntas e colocações. 

5º Etapa (1 aula): Exposição do vídeo intitulado “O que é a Química”. As questões 

abordadas neste vídeo foram a apresentação do processo de obtenção dos materiais, a 

presença da química no cotidiano, as transformações da matéria e a composição da matéria. O 

vídeo corroborou com a música pela associação dos temas abordados. Esta aula foi trabalhada 

com o uso de computador, data show de forma dialógica. Os alunos assistiram e expressaram 

por meio da fala pontos convergentes entre a música e o vídeo enriquecendo a associação com 

o conteúdo. 

6º Etapa (1 aula):  Avaliação da aprendizagem. Nesta aula, os alunos foram avaliados a partir 

de um teste contendo dez questões contextualizadas sobre o conteúdo vivenciado. O professor 
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percebeu durante o teste que todos estavam motivados na resolução das questões, percebendo 

que estavam respondendo com afinco ao teste proporcionado. 

Ao final da aplicação da proposta didática percebeu-se na avaliação do professor A 

que, os alunos tiveram uma visão ampliada das relações estabelecidas entre a Química e o seu 

cotidiano. Nesta perspectiva, entende-se a possibilidade de inserir atividades com música para 

conduzir os educandos a uma postura mais crítica em relação aos fenômenos químicos 

ocorridos no cotidiano.  

 O professor enxergou na proposta a possibilidade de vivenciar conteúdos de 

qualquer disciplina e a possibilidade de elaborar projetos atraentes para serem apresentados 

no intervalo da escola minorando a ociosidade dos educandos e incentivando o 

desenvolvimento de competências e habilidades, além de aumentar o entusiasmo pela 

aprendizagem.  A Figura 1 mostra os educandos do 9º ano na escola Municipal de Ensino 

Fundamental I e II localizada no município de Queimadas/PB durante a aplicação da 

proposta. A turma era composta de 26 educandos, sendo 14 do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino. 

Figura 1: Aplicação da proposta na escola Municipal de Ensino Fundamental I e II. (Queimadas-PB) 
 

 
 

Fonte: O autor (2017) 

  

 Este foi um momento de aprendizado e interação em que os educandos, após o 

debate, cantaram alegremente a música e reconheceram ser possível a haver vinculação entre 

o conteúdo de Química e música. 
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4.2.2 Experiências vivenciadas pelo professor de Química B 

 

 O professor B aplicou a proposta na EEEFM Monsenhor José Paulino localizada na 

Rua Senador Rui Carneiro, Arara/ PB. A escola acomodava cinco turmas de 1º ano do 

Ensino Médio no turno da manhã (A, B, C, D, E). A turma do 1º ano E composta por 16 

educandos foi escolhida aleatoriamente pelo professor.  

 Seguindo as etapas da proposta, com duração de 6 aulas com 45 minutos cada, 

aplicando-a no turno diurno, realizando a mediação das atividades com os alunos na busca 

por promover maior interação entre eles como apresentado a seguir.  

1ª Etapa (1 aula): O professor iniciou fazendo um levantamento das concepções prévias 

sobre o conteúdo Introdução ao estudo da Química com a finalidade de estabelecer uma 

ligação entre os conhecimentos pré-concebidos no cotidiano dos educandos e o conteúdo a 

ser vivenciado. Está etapa foi conduzida por meio de indagações feitas pelo professor. 

Alguns alunos mais descontraídos participaram mais ativamente. 

2ª Etapa (1 aula): Os educandos realizaram uma leitura da letra da música “Ciência que 

estuda os materiais”, identificando e relacionando em cada estrofe o conhecimento implícito 

no texto musical. Em seguida houve uma discussão que favoreceu o aprendizado dos alunos, 

pois conseguiram compreender aquilo que as estrofes musicais remetiam e associar as suas 

concepções prévias. 

3ª Etapa (1 aula): Foi utilizada a gravação da música para que todos pudessem escutar e 

aprender a melodia. Foi realizado um ensaio da música com todos os educandos 

aproveitando a habilidade de um deles para tocar violão no momento de executar a música 

que em seguida foi cantada por todos. No início alguns alunos ficaram tímidos e diziam não 

saber cantar, mas foram se soltando e acabaram participando do momento. Eles observaram 

a possibilidade de aprender Química com música. Foi relatado por eles que a música foi 

“chiclete”, isto é, que pegou na cabeça deles, e viviam cantando e relembrando os momentos 

da aula e as explicações.  

4ª Etapa (1 aula): Leitura e discussão do texto “Da alquimia à Química”. Foi lido e 

discutido o texto como aprofundamento aos assuntos já abordados. 

5ª Etapa (1 aula): Foi utilizado um vídeo “O que é a Química” confrontando a percepção 

que o aluno possui sobre a Química e suas aplicações no cotidiano. Foi um momento de 

consolidação de ideias, a partir das discussões realizadas, eles puderam perceber que a 

química está bem perto a exemplo no amadurecimento dos frutos, apodrecimento dos 

alimentos, enferrujamento da palha de aço, o famoso “BOMBRIL”, citado por eles.   
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6ª Etapa (1 aula): Posteriormente, os educandos responderam indagações feitas pelo 

professor e fizeram um exercício avaliativo para verificar a fixação do conteúdo 

apresentado.  

 A figura 2 abaixo apresenta o momento em que o professor B canta com os 

educandos de maneira interativa e rompendo com a formalização das aulas convencionais. A 

turma era constituída de 5 educandos do sexo masculino e 11 do sexo feminino com idade 

entre 14 e 16 anos.  

Figura 2: Aplicação da proposta na EEEFM Monsenhor José Paulino (Arara-PB) 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2017) 

 Após a aplicação da proposta ficou esclarecido que, mesmo seguindo os passos 

propostos, cada professor mediou a exposição do conteúdo de acordo com a sua 

peculiaridade metodológica, sem o engessamento do sistema. Ao final eles foram 

convidados a avaliarem a proposta pedagógica conforme apresentado a seguir. 

 

4.3 Avaliação dos professores A e B referente à aplicação da proposta didático- pedagógica 

 

 Foi solicitado aos os professores graduados A e B que respondessem a um 

questionário semiestruturado com 6 questões fechadas e uma aberta para avaliação da 

proposta de acordo com a sua perspectiva. Estas mesmas questões foram realizadas aos 

licenciandos no ano 2016 na oficina. As seis questões fechadas foram: I. Atividades 

didáticas diferenciadas auxiliam a aprendizagem? II. A música utilizada para trabalhar o 

conteúdo Introdução ao Estudo da Química colaborou na compreensão do mesmo?  III. O 

texto de Química musicalizado dialogou com o cotidiano dos educandos? IV. Este recurso 

didático amplia a capacidade de os estudantes refletirem sobre a História da Química em 

situações de aprendizagens? V. A música possibilita que os educandos socializem seus 

conhecimentos em sala de aula? VI. O uso da música auxilia o ensino dos conteúdos de 
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química? VII- Do ponto de vista pedagógico, descreva críticas e sugestões sobre a inserção 

da música como recurso didático para o ensino dos conteúdos de química na Educação 

Básica. 

 Os professores graduados A e B concordaram plenamente com as questões 1, 2, 4, 

5, 6 e parcialmente com a questão 3.  

  Acerca das críticas e sugestões sobre a inserção da música nas aulas de Química, o 

professor A respondeu que, “a presente proposta me apresentou um ótimo recurso para 

trabalhar o conteúdo em foco e pensar em possibilidades futuras de inserções de outras 

músicas em outros conteúdos. E com certeza, esse tipo de inovação na disciplina de Ciência 

Química só vem a contribuir para uma melhor aprendizagem”. O professor B relatou que, 

“a inserção da música no ensino de Química nos apresenta mais um recurso que pode 

contribuir diretamente com o ensino e aprendizagem de conceitos científicos 

potencializando e aumentando o uso de recursos que favorecem o entendimento e 

compreensão dos conteúdos. A intervenção didática apresentada é de grande relevância 

para o trabalho em sala de aula, uma vez que, a música está constantemente presente no 

cotidiano do aluno e é uma forma de atrair a atenção deles tornando a aula mais dinâmica, 

atrativa e motivadora”. Os relatos dos professore graduados em Química foram favoráveis 

ao uso da música para ensinar o conteúdo de Química e estão de acordo com Felipe e Currie 

(2014, p. 99) quando afirmam “ser provável que o professor alcance resultados positivos 

quando utiliza a música em sala de aula como ponto de partida, incluindo atividades 

voltadas para o desenvolvimento da Inteligência Intrapessoal em seus alunos”. A música é 

contemplativa e possibilita o desenvolvimento de várias inteligências, cabendo ao mediador 

explorar este recurso adequadamente. 

 Em seguida, a aplicação e avaliação da proposta pelos dos professores graduados 

em Química A e B, convidou-se os educandos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do 

Ensino Médio a responderem um questionário semiestruturado para avaliarem a proposta 

segundo a sua perspectiva, considerando ser relevante saber o que acharam das aulas de 

Química com a inserção da música no seu conteúdo. As respostas estão descritas no terceiro 

momento a seguir.      

 

4.4 TERCEIRO MOMENTO: Avaliação da proposta didático-pedagógica na perspectiva 

dos educandos. 
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 Concluída a aplicação da proposta didático-pedagógica pelos professores graduados 

em Química A e B, os educandos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino 

Médio responderam a um questionário avaliativo (apêndice G) ressaltando a sua perspectiva 

quanto as seguintes questões: I. Como você percebe a importância do estudo da Química 

para seu cotidiano? II. Como você avalia a aula de Química, mediada pelo professor, com o 

recurso da música? III. Em relação ao conteúdo vivenciado na aula, como você o considera? 

IV. Você achou importante o uso da música no ensino do conteúdo Introdução ao estudo da 

Química? V. A inserção da música contribuiu para a sua aprendizagem? As respostas a estes 

questionamentos são representadas nas figuras e discussões a seguir. 

 

4.4.1 Dados referentes aos educandos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

 A Figura 3 expõe respostas a pergunta sobre a importância do estudo da Química 

para o cotidiano dos educandos. Pretendeu-se aqui saber como eles enxergam a presença da 

Química em suas vidas e como a percebem cotidianamente.  

 

 Os resultados contidos na Figura 3 apontam que, a maioria dos educandos consegue 

enxergar o estudo da Química associado ao seu cotidiano, mesmo de maneira rudimentar, 

pois geralmente expõem este conhecimento relacionando-o a produtos de higiene, limpeza, 

alimentícios, combustíveis, poluição e outros, pois são materiais utilizados frequentemente 

no seu cotidiano. Esta associação mostra que eles reconhecem a importância de estudar 

Química. Cabe assinalar que o entendimento das razões e objetivos que justificam e 

motivam o ensino desta disciplina, poderá ser alcançado abandonando-se as aulas baseadas 

na simples memorização de nomes e fórmulas, tornando-as vinculadas aos conhecimentos e 

conceitos do dia-a-dia do alunado (CARDOSO e COLINVAUX, 2000, p. 401).   

 Foi perguntado aos educandos sobre a aula de Química com a inserção da música 

como recurso didático-pedagógico. As respostas estão expostas na Figura 4 a seguir: 
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 Os resultados apresentados na Figura 4 apontam que, 80,8% dos educandos 

consideram ótimo ter aulas dispondo da música como recurso didático. Isto revela que, aulas 

convencionais repetitivas são cansativas, e como é sabido, as literaturas sobre educação 

estão repletas destes exemplos. No entanto, este posicionamento verificado na maioria dos 

entrevistados, indica que a música fascina em virtude da múltipla linguagem, a exemplo do 

movimento, emoção e por ser, dentro das aulas de química, uma mídia pouco usada e 

também, pelo inusitismo, pois há pouco tempo não se imaginava que a ciência pudesse ser 

cantada e associada a saberes cotidianos.  

  Como é habitual pensar em turmas que devem ser preparadas com conteúdos 

voltados para o ENEM e vestibulares, as escolas e professores costumam não enxergar 

outros espaços e objetos da ciência que são fortes componentes de preparação cultural e 

intelectual dos alunos. Tal percentual de 80,8% já analisado foi seguido por 19,2% 

assinalando a categoria BOM; este resultado é relevante, considerando ser esta uma 

alternativa lúdica que contribui fazendo os alunos perceberem a ciência como um tema 

presente no seu cotidiano. Além de proporcionar benefício na apropriação do conhecimento 

específico, este é um elemento de aprendizagem cultural que também estimula a 

sensibilidade, a reflexão sobre valores que articulam diferentes saberes com temas 

ambientais.  (OLIVEIRA et al.; 2008, p. 2).   

 Ainda foi perguntado se o conteúdo Introdução ao estudo da Química era fácil, 

médio ou difícil. Os educandos se posicionaram conforme os resultados apresentados na 

Figura 5 abaixo.   
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 Verificou-se nos resultados da Figura 5 que, 80,8% assinalou ser fácil aprender o 

conteúdo citado anteriormente, e 15,4% disse ser mais ou menos. O conteúdo ao ser 

explanado anteriormente pelo professor foi complementado com a proposta corroborando 

com Freire ao dizer que, estudar seriamente é buscar as relações entre o conteúdo em estudo 

e outras dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de 

reescrever (FREIRE, 1981, p. 9).  

 Perguntou-se aos educandos sobre a importância do uso da música no ensino do 

conteúdo Introdução ao estudo da Química e todos responderam SIM. Nas justificativas é 

preciso destacar o fato de um único educando ter manifestado duas opiniões que foram 

destacadas e apresentadas na Figura 6 abaixo.  

Figura 6: Música no ensino do conteúdo – 9º ano do Ensino Fundamental 
Respostas dos educandos sobre o uso da música no ensino do conteúdo 

Introdução ao estudo da Química. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

A figura apresenta que 20 educandos aprovam o uso da música “Ciência que estuda 

os materiais” no ensino do conteúdo Introdução ao estudo da Química, ressaltando ser uma 

maneira divertida e interativa. 12 disseram ser uma maneira interessante e diferente de 

vivenciar o conteúdo. 8 deles disseram ser dinâmico e 3 que era uma maneira criativa e bem 

melhor de aprender. 
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Os resultados contribuem, pois mostram que aulas tradicionais expositivas que usam 

como único recurso didático o quadro e o discurso do professor, não são alternativas únicas 

e nem as mais produtivas para o ensino de Química (DA SILVA, 2011, p. 9).  

 Foi perguntado ainda se a inserção da música contribuiu para a aprendizagem do 

conteúdo introdução ao estudo da Química e odos disseram SIM. As respostas são 

apresentadas na Figura 7 a seguir.  

Figura 7: Contribuição da música na aula – 9º ano do Ensino Fundamental 

Respostas dos educandos sobre a contribuição da música nas aulas de Química 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Os resultados apontam que 14 educandos acham que a música contribui para sua 

aprendizagem pois ajuda na relação com o conteúdo, enquanto que 10 dizem facilitar na 

assimilação e 1 disse melhorar o desempenho. Estes resultados demonstram o que é 

afirmado por Barros et al. (2013, p. 93) “a utilização da música como instrumento facilitador 

do processo ensino-aprendizagem por professores de Ciências Naturais e Biologia deve ter o 

seu uso possibilitado e incentivado em sala de aula”. Fica evidente que este recurso pode ser 

mais aproveitado pelos professores que, desprendidos do comodismo sentem o desejo de 

inovar sua prática e tonificar suas aulas. 

 

4.4.2 DADOS REFERENTES AOS EDUCANDOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

  

 Os educandos do 1º ano do Ensino Médio da EEEFM Monsenhor José Paulino 

responderam ao mesmo questionário avaliativo (apêndice G) contendo as mesmas questões 

retratadas com a turma do 9º ano.  

 As Figuras abaixo correspondem aos resultados obtidos nas respostas destes 

educandos. 

 Conforme a Figura 8 apresenta, foi perguntado sobre a importância do estudo da 

Química, tencionando que o educando fizesse uma associação desta disciplina com a sua 

vivência cotidiana. 

 



81 

 

 
 

Os resultados da Figura 8 demonstram que 66,6% dos educandos da turma 

pesquisada têm uma percepção melhor quanto à importância da Química no seu cotidiano 

comparando-se a 34,6% dos educandos do 9º ano. Este comparativo é importante, pois o 

processo de aprendizagem é contínuo e evolui à medida que criança se desenvolve e se torna 

capaz de compreender questões mais complexas. Na concepção vigostskiniana o 

desenvolvimento do conceito espontâneo da criança deve atingir um determinado nível para 

que a criança possa apreender o conceito científico e tomar consciência dele. (VIGOTSKI, 

2001, P. 349). 

  Isto implica na sustentação de que, quando a criança aprende, ela está desenvolvendo 

estruturas de pensamento que podem ser transferidas para outros campos de conhecimento, 

já que as funções psíquicas superiores se desenvolvem num processo complexo e uno em 

que, a tomada de consciência e a apreensão são essa base comum a todas as funções 

psíquicas superiores cujo desenvolvimento constitui a nova formação básica da idade escolar 

(VIGOTSKI, 2000, p. 326). Os resultados estão de acordo com o desenvolvimento adquirido 

pelos educandos, pois apresentam maturidade para associar a importância da Química ao seu 

cotidiano com mais propriedade. Ensinar Química do cotidiano não é tarefa fácil, segundo 

Mortimer (2011, p. 29) “qualquer química do cotidiano é muito mais difícil de ser ensinada 

do que a química tradicional”. 

 Foi perguntado de que maneira os educandos avaliam, segundo a sua perspectiva, a 

aula de Química com a utilização da música como recurso. As respostas são apresentadas na 

Figura 9 abaixo. 
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 É destacado na Figura 9 que, 73,3% dos sujeitos avaliaram ser ótima a aula com o 

recurso da música, pois promove interação, alegria e motivação para estudar, além de tornar 

a aula mais interativa. 26,7% apontaram ser bom apontando motivos similares. Este 

resultado possibilitou verificar que os estudantes apreciam mais a aula quando a música é 

usada, possibilitando que o conteúdo estudado seja relembrado com mais interação. 

Também foi possível observar que a música contribui para estabelecer laços afetivos 

entre educandos e educador, e entre os próprios educandos, tais laços são importantes para 

incentivar os estudos. Estas práticas podem provocar mudanças nas percepções atuais de 

ensino (alunos desinteressados e desestimulados) e a partir disso ampliar os conhecimentos 

para fora da sala de aula. Além disso, a música auxilia na lembrança posterior dos 

conteúdos, pois atua como um mecanismo de organização sistemática dos mesmos, 

permitindo que o conhecimento possa ser acessado pelo simples fato de cantar a letra 

conhecida (COUTINHO, 2013, p. 7). 

 Os sujeitos foram indagados quanto a complexidade do conteúdo ensinado na 

aplicação da proposta. A Figura 10 abaixo apresenta as respostas. 
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Conforme mostra a Figura 10, 86,7% dos sujeitos considerou que o conteúdo 

Introdução ao estudo da Química era fácil. Compreende-se que esta facilidade apontada por 

eles é devido a seu contato com este conteúdo na série anterior. Portanto, o educando já 

adquiriu conhecimento prévio para compreendê-lo mais facilmente. Os fatores afetivo-

sociais contribuem para a aprendizagem, sendo fundamental a disposição do aluno em 

aprender. Internalizar as relações entre conhecimento prévio e conteúdo novo adquirido 

exige motivação, visto que este é um processo dinâmico e ativo. A música é um recurso 

motivacional e contribui para que a interação entre os estudantes e entre discente e docente 

ocorra (COUTINHO, 2013, p. 4).  

Também foi perguntado aos educandos do 1º ano sobre a importância do uso da 

música no ensino do conteúdo Introdução ao estudo da Química e todos responderam SIM.  

As justificativas são ressaltadas na descrição das falas dos sujeitos conforme apresentado na 

Figura 11 a seguir.  

Figura 11: Música no ensino do conteúdo – 1º ano do Ensino Médio 

Respostas dos educandos sobre o uso da música no ensino do conteúdo  

Introdução ao estudo da Química. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A Figura 11 apresenta as respostas considerando que um educando deu mais de uma 

replicação. Desta maneira percebe-se que, 8 educandos entendem ser importante o uso da 

música no ensino de Química porque facilita a aprendizagem, 5 disseram que melhora a 

aula, 4 disseram que a aula fica mais divertida, 3 falaram que aprender desta maneira é mais 

dinâmico e 1 deles falou que o conteúdo fica mais atrativo. Estas repostas são pertinentes 

corroborando com o referencial teórico da pesquisa. 

Ao indagar se a inserção da música nas aulas de química contribuiu para a 

aprendizagem do conteúdo, todos disseram SIM. As respostas estão expostas na Figura 12 a 

seguir.  
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Figura 12: Contribuição da música na aula – 1º ano do Ensino Médio 

Respostas dos educandos sobre a contribuição da música nas aulas de Química 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 A Figura 12 destaca que 8 educandos concordam que a música na aula contribui 

facilitando a aprendizagem, 4 disseram que contribui tornando a aula mais atrativa, outros 4 

disseram que a aula fica criativa. Dois enfatizaram o dinamismo na aula e 2 disseram que a 

aula fica mais divertida.  

Em face dos resultados obtidos e discutidos pode-se afirmar que a inserção da música 

junto a um planejamento adequado contribui significativamente com o processo de ensino-

aprendizagem. A música aproxima os estudantes da disciplina e dos seus pares, motiva, pode 

ser usada em várias áreas da Educação Básica, se vinculada a experimentos, textos e 

tecnologia potencializa a prática por ser um recurso inovador que dinamiza as aulas 

atenuando o descontentamento gerado pelo tradicionalismo praticado em muitas escolas 

brasileiras. Nesta perspectiva, é possível perceber que a música possui uma função educativa 

nas aulas de Química.  

Foi observado durante a execução da proposta, por meio dos sujeitos pesquisados, 

que o recurso é capaz de favorecer a aquisição e ampliação de conhecimentos, em clima de 

alegria e contento. Assim, por aliar a música ao cognitivo, entendemos que se trata de uma 

importante ferramenta para ser utilizada como estratégia no ensino e a aprendizagem de 

conceitos abstratos e complexos nos conteúdos de Química, favorecendo a motivação 

interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre alunos e entre professores e alunos 

contribuindo para a socialização dos conhecimentos.  

Neste sentido, a música pode ser um recurso didático-pedagógico facilitador também 

do desenvolvimento de competências e habilidades, característica principal de uma educação 

que favoreça a formação de um cidadão contemporâneo, conforme as sugestões dos PCNEM 

e PCN+.  

De acordo com Gilio (2000), a música é um recurso didático simples, dinâmico, 

contextualizado, que se aproxima da realidade do jovem, ajudando no diálogo entre 
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professor e aluno e favorecendo a interdisciplinaridade. Para Snyders (1994), a música 

desempenha papel bastante importante no cotidiano dos jovens. Para o autor, é na música 

que os gostos dos jovens são mais intensos, concordando com os autores, entendemos que a 

música deveria merecer um espaço maior na prática pedagógica cotidiana dos professores de 

ciências em especial da Química e acreditamos que o seu uso contribua para a apropriação 

de conhecimentos. Segundo Barros et al. (2013), “por meio da união entre o saber e as 

canções, os professores poderão realizar um elo entre o conhecimento e a descontração, 

aproximando o conhecimento artístico do conhecimento científico”. Segundo estes 

pesquisadores, a utilização da música como instrumento facilitador do processo ensino-

aprendizagem por professores deve ter o seu uso possibilitado e incentivado em sala de aula.  

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, para que a aprendizagem 

de música faça sentido na formação cultural e cidadã dos alunos, desde as séries iniciais, é 

necessário que todos tenham oportunidades para participar ativamente como ouvintes, 

intérpretes, compositores e improvisadores de sequências rítmicas, dentro e fora da sala de 

aula. Segundo os documentos legais, a música pode proporcionar condições para uma 

apreciação rica e ampla, onde o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em que 

a música se inscreve no tempo e na história. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto nesta dissertação conclui-se que a música pode ser 

utilizada como um importante veículo didático-pedagógico em sala de aula, desde que o 

professor, em consonância com os Parâmetros Curriculares, procure orientar o aluno para 

fazer suas observações críticas após cantar a música. Parâmetros Curriculares que orientam 

o professor a planejar atividades inovadoras que possibilitem no educando o 

desenvolvimento de habilidades e competências, despertando sua criticidade para que se 

torne sujeito no processo de construção do seu conhecimento.  

Constatou-se que na utilização da música, cabe ao professor motivar os educandos a 

desenvolverem uma visão crítica em torno dos aspectos abordados no texto musical, de 

forma livre, fazendo uso da argumentação, para que os mesmos experimentem outras 

possibilidades de aprender química e problematizar a relação Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

A pesquisa revelou resultados promissores quanto à aplicação da proposta didático-

pedagógica que insere a música como recurso didático para o ensino do conteúdo Introdução 

ao estudo da Química que diversifica a maneira de discutir a apresentar este conteúdo 

contribuindo com o desempenho dos educandos. 

A experiência contemplou os objetivos propostos, pois analisou como a música 

contribui com o desempenho dos educandos na aprendizagem do seu conteúdo a partir da 

elaboração e aplicação da proposta didático-pedagógica para o ensino do conteúdo 

Introdução ao Estudo da Química vivenciada nas salas de aula do Ensino Básico, investigou 

como a inserção da música nas aulas de Química favorece a aprendizagem, avaliou a 

receptividade da proposta pelos licenciandos da UEPB, pelos professores graduados em 

Química e  alunos da Educação Básica e disponibilizou como produto final a música 

“Ciência que estuda os materiais” em formato de mídia digital e vídeo.  

A utilização da música em sala de aula, além de ser um recurso proveitoso no 

processo ensino- aprendizagem, também desperta motivação, em virtude da riqueza de sua 

linguagem, e, sobretudo, pela emoção transmitida aos educandos por meio da letra, do canto 

e da melodia musical, propiciando ao aluno perceber e compreender que a ciência se 

encontra presente no seu viver cotidiano. 

Os resultados da proposta evidenciaram que, o uso da música no processo de ensino-

aprendizagem comunga com as abordagens pedagógicas de Paulo Freire e a concepção 

sócio-cultural de Vygotsky.  
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Entende-se que a música proporciona maneiras diversificadas de construir o 

conhecimento, transformando, pela mediação, a experiência intelectual e afetiva do ser 

humano, individualmente ou em coletividade; possibilitando ao mesmo interferir, agir 

mental e ou fisicamente, sob novas formas, pelo acesso a aspectos até então por ele 

desconhecidos.  

Portanto, convém ressaltar que, a utilização da música nas aulas de Química, pode 

contribuir para uma melhoria no aprendizado do conteúdo Introdução ao estudo da Química 

e no desempenho dos educandos durante as aulas. Outros conteúdos também podem ser 

favorecidos de acordo com a opinião dos Licenciandos em Química, dos professores de 

Química da Educação Básica e dos educandos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do 

Ensino Médio, sujeitos desta pesquisa.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LICENCIANDOS E 

PROFESSORES PARTICIPANTES 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA – DQ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - PPGECEM 

 

Mestrando (a): Valdecir Manoel da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Dantas Filho 

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

N° do questionário: _______ pesquisador (a): ___________________________________ 

Data da Pesquisa: ____/____/____Duração: ___________________________________ 

 

 

Este questionário integra a pesquisa de título “MÚSICA NA FORMAÇÃO 

INICIAL E NO ENSINO DE QUÍMICA: saberes, práticas e aprendizagens” que 

analisa resultados de uma proposta didática no ensino do conteúdo Introdução ao Estudo da 

Química com inserção da música nas aulas de Química. Trata-se de uma pesquisa de 

mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

(PPGECEM/UEPB) realizada pelo professor Valdecir Manoel da Silva, orientada pelo 

Prof. Dr. Francisco Ferreira Dantas Filho. Este questionário tem a finalidade de coletar 

informações que configurarão na prática de uma pesquisa na área de formação inicial e 

continuada de professor de Química. 

Sua contribuição é de extrema importância para que eu possa coletar dados a fim de 

construir esta pesquisa. 

Antecipadamente agradeço a atenção e credibilidade junto aos frutos que esta 

pesquisa produzirá. Cordialmente, o pesquisador. 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO  

O USO DA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

 

 

AFIRMATIVAS 

C
o
n

co
rd

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

C
o
n

co
rd

o
 

P
a
rc

ia
lm

en
te

 

In
d

if
er

en
te

 

D
is

co
rd

o
 

P
a
rc

ia
lm

en
te

 

D
is

co
rd

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

1. Atividades didáticas diferenciadas auxiliam a 

aprendizagem. 
     

2. A música utilizada para trabalhar o conteúdo 

Introdução ao estudo da Química colaborou na sua 

compreensão? 

     

3. O texto musical cantado e discutido contribuiu com o 

processo de aprendizagem? 
     

4. O texto de Química musicalizado dialogou com o 

cotidiano dos educandos? 
     

5. Este recurso didático amplia a capacidade de os 

estudantes refletirem sobre a História da Química em 

situações de aprendizagens. 

     

6. A música possibilita que os educandos socializem 

seus conhecimentos em sala de aula. 
     

7. O uso da música como recurso didático auxilia o 

ensino dos conteúdos de Química. 
     

 

 

8. Do ponto de vista pedagógico no espaço abaixo descreva críticas e sugestões sobre a 

inserção da música e sua aplicação frente aos conceitos científicos no ensino da química na 

Educação Básica.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS PROFESSORES PARTICIPANTES 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, _________________em 

pleno exercício dos meus direitos, me disponho a participar da Pesquisa “MÚSICA NA 

FORMAÇÃO INICIAL E NO ENSINO DE QUÍMICA: Saberes, Práticas e 

Aprendizagens”, que tem como objetivos: i)Investigar como a inserção da música nas aulas 

de Química favorece a aprendizagem do conteúdo Introdução ao Estudo da Química; (ii) 

Avaliar a receptividade do conteúdo de Introdução ao Estudo da Química pelos alunos da 

educação básica com a inserção da música; (iii) Elaborar uma proposta de ensino do 

conteúdo Introdução ao estudo da Química e disponibilizar em formato de mídia digital.  

Declaro ser esclarecido (a) e estar de acordo com os seguintes pontos: 

- Ao voluntário só caberá a autorização para responder aos questionários e não haverá nenhum risco 

ou desconforto ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando os 

resultados, se assim o desejarem. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da 

realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade dos 

participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haverá necessidade de indenização por parte da equipe 

científica e/ou da Instituição responsável. 
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- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar com o 

pesquisador, através do e-mail: valdecir.kelvin@hotmail.com. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e 

uma delas ficará em minha posse. 

 Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

_____________________________________ 

Valdecir Manoel da Silva 

                                (Responsável pela pesquisa) 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

mailto:valdecir.kelvin@hotmail.com
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APÊNDICE C– TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Caro Diretor, 

Eu, Valdecir Manoel da Silva, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, estou desenvolvendo uma Pesquisa 

intitulada “MÚSICA NA FORMAÇÃO INICIAL E NO ENSINO DE QUÍMICA: 

Saberes, Práticas e Aprendizagens”. A pesquisa analisará resultados de uma proposta 

didática para o ensino do conteúdo Introdução ao Estudo da Química, elaborada e realizada 

pelo pesquisador com licenciandos do Curso de Química (UEPB), seguidamente aplicada 

por professores no Ensino Básico, tendo-se como apoio metodológico a arte da música 

durante a sua exposição, verificando o desempenho no aprendizado dos alunos. A pesquisa 

se realizará no período matutino com alunos das turmas 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano 

do Ensino Médio que participarão das aulas em sala de aula nas escolas Antônio Vital do Rêgo 

(Vitalzão) e EEEFM Monsenhor José Paulino localizadas nos municípios paraibanos de 

Queimadas e Arara, respectivamente.   

Certo de que a permissão e o apoio contribuirão fundamentalmente para a melhoria do 

ensino e aprendizagem de Química eu, ___________________, diretor (a) desta escola dou 

apoio para que Valdecir Manoel da Silva trabalhe com as turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental e 1° ano do Ensino Médio, para que ele possa desenvolver sua pesquisa de 

mestrado. 

 

Macaparana-PE, __________de ________________________________de 2016. 
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APÊNDICE D –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

PAIS DOS ALUNOS DE MENOR 

 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, ___________________, 

declaro para os devidos fins, que dou meu consentimento, de livre espontânea vontade para a 

participação do menor, ______________________ na Pesquisa “MÚSICA NA FORMAÇÃO 

INICIAL E NO ENSINO DE QUÍMICA: Saberes, Práticas e Aprendizagens”, sob a 

responsabilidade dos professores (professor graduado em Química A e professor graduado 

em Química B) e do pesquisador Valdecir Manoel da Silva. 

O meu consentimento para o referido menor participar da pesquisa se deu após ter 

sido informado pelo pesquisador, de que: 

● A pesquisa se justifica, pois, seu desenvolvimento produzirá informações que 

podem beneficiar o processo de ensino – aprendizagem de Química. 

● Seu objetivo é avaliar a influência da inserção da música no processo de ensino – 

aprendizagem de conceitos de Química. 

● A participação do menor será estritamente voluntária, mesmo depois de minha 

autorização, tendo a liberdade de se retirar do estudo, antes, durante ou depois da finalização de 

coleta de dados, caso venha a desejar, sem risco de qualquer penalização ou de quaisquer prejuízos 

pessoais ou estudantis. 

● Será garantido o anonimato do menor por ocasião da divulgação dos resultados e 

resguardado o sigilo de dados confidenciais. 

● Caso sinta a necessidade de contatar o pesquisador durante e/ou após a coleta de 

dados, poderei contatar o pesquisador pelo telefone: (81) 99620-2448. 

● Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados do pesquisador. 

Macaparana-PE, __________de ________________________________de 2017. 

        ____________________________                            __________________________________ 

               Valdecir Manoel da Silva                                            Assinatura do responsável 
                (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE E –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS ALUNOS DE MAIOR 

 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

____________________, declaro para os devidos fins, meu consentimento, de livre espontânea 

vontade para a participação na Pesquisa “MÚSICA NA FORMAÇÃO INICIAL E NO 

ENSINO DE QUÍMICA: Saberes, Práticas e Aprendizagens”. sob a responsabilidade do 

Professor pesquisador Valdecir Manoel da Silva. 

O meu consentimento para participar da pesquisa se deu após ter sido informado pelo 

pesquisador, de que: 

● A pesquisa se justifica, pois, seu desenvolvimento gerará informações que possam 

melhorar o processo de ensino – aprendizagem de Química. 

● Seu objetivo é avaliar a influência da música no processo de ensino – aprendizagem 

do conteúdo Introdução ao estudo da Química. 

● A participação será estritamente voluntária, mesmo depois de minha autorização, 

tendo a liberdade de se retirar do estudo, antes, durante ou depois da finalização de coleta de dados, 

caso venha a desejar, sem risco de qualquer penalização ou de quaisquer prejuízos pessoais ou 

estudantis. 

● Será garantido o anonimato por ocasião da divulgação dos resultados e resguardado o 

sigilo de dados confidenciais. 

● Caso sinta a necessidade de contatar o pesquisador durante e/ou após a coleta de 

dados, poderei contatar o pesquisador pelo telefone: (81) – 99620-2448. 

● Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados do pesquisador. 

 

Macaparana-PE, __________de ________________________________de 2016. 

 

____________________________                 __________________________________ 

     Valdecir Manoel da Silva                                                   Assinatura do responsável 
        (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE F – MÚSICA PROPOSTA PARA O CONTEÚDO INTRODUÇÃO AO 

ESTUDO DA QUÍMICA 

Ciência que estuda os materiais 

Música: Valdecir Manoel da Silva 

 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutir os conceitos de matéria, energia e 

transformações materiais? 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.. 

 

Química ciência que estuda 

os materiais suas transformações 

E a energia na envolvida preparação 

de novas produções. 

 

 

Descreva contribuições na vida do homem após 

a descoberta do fogo. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................ 

 

    Tudo começou  

    quando o homem conseguiu 

    Acender o fogo pela primeira vez 

    A partir daí ele logo descobriu 

    Que a vida poderia melhorar de vez 

    Que da natureza poderia retirar 

    O que necessitava  

    para sua vida melhorar. 

 

 

Quais impactos causados pelo desenvolvimento 

tecnológicos na sociedade e no ambiente? 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

............................................................................... 

 

Usavam metais, cerâmica vidro, 

Perfumes contidos nos vegetais, 

Destilação fermentação, conservação, 

Os alimentos já não se perdiam mais 

E apesar de tudo não sabiam como 

explicar 

Faltavam métodos e teorias era tudo 

prática. 

Descreva contribuições científicas que marcaram 

a história da humanidade? 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...... 

 

    No século XVII Robert Boyle 

    Estabeleceu uma ligação 

    Para interpretação de fatos  

    que a alquimia 

    Não dava explicação. 

    No século XVIII Lavoisier,  

    Pesou e mediu para reconhecer 

    Na natureza não se cria, não se     

    perde, tudo se transforma 

 

 

 
O que a evolução científica proporcionou a 

sociedade em que estamos inseridos? 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................. 

 

    E todo esse conhecimento  

    Conseguiu abrir 

    O caminho para outros que  

    Vieram a seguir 

    E que fizeram essa grande ciência 

    Que estudamos hoje aqui. 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E 1º ANO DO ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES 

 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO  

EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NA 

PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS 

   

1. Gênero: (    ) Masculino      (    ) Feminino         Idade: _______ Anos 

 

2. Como você percebe a importância do estudo da Química para seu cotidiano: 

 

(   ) muito bom   (   ) bom  (   ) médio  (   ) ruim  (   ) muito ruim   

 

3. Você acha importante o uso da música no ensino do conteúdo Introdução ao estudo 

da Química?  

 

(   ) sim. Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(   ) não. Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Como você avalia a aula de Química com o recurso da música?  

 

(    ) Ótimo  (    ) Bom  (    ) Regular  (    ) Ruim 

 

5. Em relação ao conteúdo vivenciado na aula, como você o considera? 

 

(    ) Fácil  (    ) Médio  (    ) Difícil 

 

6. A inserção da música contribui para a aprendizagem? Justifique sua Resposta. 

  

(   ) sim. Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (   ) não. Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


