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RESUMO  
 
Esta monografia tem por objetivo, apresentar o uso da música e a utilização de 

paródias como elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência, a 

melhoria do desempenho acadêmico, uma facilidade de memorização com relação a 

conteúdos escolares e outros assuntos, a preparação de aulas mais interativas e 

divertidas e a integração do ser.  Através dos resultados dos questionários que foram 

elaborados e aplicados para os alunos do 9º MA podemos ver o posicionamento dos 

alunos e as suas opiniões com relação ao uso da música em atividades e o uso da 

paródia para memorização e aprendizado e se utilizam a música ou não e o estilo 

musical que costumam escutar. Além disso com o questionário elaborado para os 

professores do colégio Interativa, foi possível ver o quanto a música está presente no 

nosso dia a dia em meio a nossa sociedade mas ainda assim tão ausente como um 

recurso didático. Os alunos estão constantemente utilizando a escuta musical para a 

realização de diversas tarefas, mas a música está extremamente ausente na sua 

educação. Com pequenas experiências realizadas em sala de aula durante as aulas 

de Iniciação Científica o projeto teve o objetivo de ver a diferença que a música pode 

trazer para o ambiente escolar, tanto nos aspectos de concentração e melhora no 

aprendizado e produtividade tanto dos alunos quanto dos professores e na melhora 

de comportamento dos alunos, fazendo a aula render mais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Muitos acreditam que realizar atividades escolares escutando música pode 

levar a  uma distração, e assim prejudicar o aprendizado. Enquanto outros defendem 

que o uso da música aumenta a concentração. Sobre realizar tarefas e atividades 

escutando música já foram feitos estudos em que comprovasse que sua utilização 

além de não atrapalhar, também ajuda! “Como toda atividade artística e como 

fenômeno estético, a música envolve expressão emocional. Desenvolvida dentro de 

normas técnicas aprendidas, essa atividade envolve a inteligência, faculdade que 

intervém no processo impondo ordem e lógica à construção e recepção musicais. Daí 

que a criação e escuta da música constituem a interferência, no fenômeno musical, 

do juízo crítico, da lógica, da consciência, do conhecimento, do raciocínio.” (SEKEFF, 

2007, p. 62 apud MIRANDA, 2013) 

Estudar ouvindo música é um hábito comum, principalmente entre jovens, 

porém nem sempre foi visto como uma boa prática. Uma contradição dessa crença 

foram os resultados da pesquisa que a universidade de Caen, na França, 

desenvolveu. A pesquisa envolveu estudantes de 249 universidades, todos com o 

mesmo nível de conhecimento. Eles foram divididos em dois grupos e tiveram que 

assistir uma palestra. Após os dois grupos assistirem a palestra, responderam ao 

questionário sobre o assunto abordado, sendo que um grupo escutou música clássica 

para fazê-lo e o outro não. O resultado mostrou que o grupo que escutou a música 

clássica durante a atividade teve um desempenho melhor em relação ao outro.  

Este projeto propõe a utilização da escuta musical e o uso de paródias sobre 

conteúdos escolares como meio de potencialização no desenvolvimento acadêmico 

dos alunos. Com resultados positivos, é possível aumentar o uso da música na prática 

de atividades acadêmicas e em diversas outras modalidades. 

 

 

 

 

 



 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

2.1 A MÚSICA  
 

A música é um dos principais meios de expressão artística, que tem a 

capacidade de causar emoção, nostalgia e o despertar de sentimentos, como a alegria 

nas pessoas, e está intensamente  presente na nossa sociedade como algo que 

carrega a cultura e que é utilizada no nosso dia a dia.  

A música se constitui de uma sucessão de sons, entremeados por curtos períodos de 

silêncio, organizada ao longo de um determinado tempo. Assim, é uma combinação 

de elementos sonoros que são percebidos pela audição. Isso inclui variações nas 

características do som, tais como duração, altura, intensidade e timbre, que podem 

ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias.  

A palavra música, em grego mousikê, significa "arte das musas" e é uma referência à 

mitologia grega. Mas a música não surgiu na Grécia antiga, segundo diversos estudos 

apontam ela está presente desde a Pré-história, quando o Homem descobriu que ao 

bater um objeto no outro, ele emitia sons.  

Com o passar dos séculos a música foi evoluindo e se mostrando cada vez mais 

presente e apresentando várias funções no decorrer da história, como para prestar 

culto aos deuses, exaltar autoridades, lutar,  dançar, entre outras. 

A música também se mostra muito benéfica na saúde, apresentando uma capacidade 

de fortalecer a memória, aumentar a concentração,  acalmar, amenizar a dor, melhora 

a capacidade de comunicação, além de existirem tratamentos com a musicoterapia. 

 

Figura 1: Pintura rupestre (fonte: Google imagens) 



 

  

2.2 A MÚSICA E O APRENDIZADO                                                                               

Ao longo dos anos a música esteve relacionada ao processo educativo, porque 

ela contribui para ativação de memória e raciocínio lógico dos alunos. Por isso ela é 

essencial, porque além disso com ela a gente obtém uma aprendizagem dinâmica, 

alegre e divertida, e com isso desenvolve nos alunos uma criatividade maior. A música 

ela é usada para desenvolver e facilitar a aprendizagem, e normalmente as escolas 

usam pois a música estimula a reflexão e a afeição e é uma ótima alternativa para 

estimular o ensino já que a educação ela deve ser um processo evolutivo, e para 

educar é preciso se envolver mais, como eu já disse, tem que ter alegria e diversão 

porque assim dá mais prazer de estudar. Por isso temos que buscar formas diferentes 

que possam melhorar a relação do professor com o aluno.                                                                                                                            

É legal saber também como usar a música no processo de aprendizagem , os 

professores têm que ver como podem usar a música para criar novos métodos de 

ensino , e que faça o aluno prender a atenção na aula. 

Tem vários métodos diferentes em que os professores podem usar a música , eles 

podem usar a paródia , mostrando ou criando paródias sobre o conteúdo para os 

alunos porque assim com paródia talvez seja uma nova maneira deles aprenderem a 

matéria da escola , várias escolas já testaram usar o método da paródia e ajudou 

muito e facilitou para os alunos aprenderem o conteúdo que estavam vendo na escola. 

 

Figura 2: Aluno realizando a escuta musical (fonte: estudo prático imagens)  

 

 
 



 

  

3. PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 

 

A lei nº 11.769, sancionada em 2008, determinou que a música deve ser 

conteúdo obrigatório em toda a educação básica. Entretanto, a educação musical de 

modo geral está ausente nas escolas brasileiras, e sua ausência nos currículos se 

explica por vários fatores, como: a falta de uma cultura de valorização da música, a 

formação deficitária dos professores quanto a isso e currículos escolares que 

priorizam outras áreas do conhecimento.  Quando utilizada, geralmente, é feita nos 

segmentos iniciais de formação como Educação Infantil e Fundamental 1.  A 

importância da música dentro do processo educativo é muito importante, pois contribui 

para a ativação da memória e do raciocínio lógico. Ela desenvolve algumas áreas do 

cérebro de formas que nenhuma outra linguagem é capaz, tornando-as mais 

poderosas. Sabendo deste contexto, surgiu a questão norteadora deste projeto: O uso 

de música poderia melhorar a aprendizagem?  

 

 

4. OBJETIVO 

 

Objetivo geral: 

Comprovar que a música pode ajudar no aprendizado e desenvolver o estudo de 

estudantes para que sejam beneficiados pela música em seu desenvolvimento 

escolar.  

 

Objetivos específicos:  

- Fazer um levantamento sobre os hábitos musicais dos alunos do 9º ano do 

Colégio Interativa e como eles as utilizam para os estudos.  

- Aumentar a inclusão da música nas escolas e no aprendizado dos estudantes 

através da pesquisa e o reconhecimento dos benefícios da música 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm


 

  

5. METODOLOGIA  

A primeira parte da metodologia da pesquisa consistiu em realizar um 

levantamento teórico a respeito do tema. Para isto foram consultados artigos, vídeos 

e conversas com pessoas que atuam na área. A segunda etapa consistiu na 

elaboração de um questionário no Google Forms que foi aplicado aos alunos do 9º 

ano e professores do colégio Interativa localizado na cidade de Londrina, PR. Este 

instrumento visou obter informações em relação ao uso e a frequência do uso da 

música dentro e fora da sala de aula com fins pedagógicos. 

 

Figura 3: Questionário elaborado para os alunos (fonte: autor) 

 

Figura 4: Questionário elaborado para os professores (fonte: autor) 

 

 



 

  

 A partir da análise das respostas obtidas, seriam selecionados seis (6) alunos 

voluntários para participar de uma atividade prática quanto ao uso da música nos 

estudos. Os voluntários preencheriam um termo de consentimento livre e esclarecido 

onde concordariam em participar dos experimentos que faríamos com eles, que 

estariam divididos em: 

● Pesquisa dos melhores estilos musicais para o estudo e a separação deles. 

● Montagem das atividades que serão propostas aos voluntários. 

● Separação dos voluntários em dois grupos, grupo A (que realizará as atividades 

propostas sem a escuta musical) e grupo B (que realizará as mesmas 

atividades propostas com a escuta musical) 

Após fazer as intervenções dos grupos (A e B), analisaremos os resultados 

comparando o grupo A com o grupo B em relação ao tempo que levaram para 

concluírem e seu número de acertos, anotaremos os dados obtidos e saberíamos qual 

grupo teve um desempenho melhor. 

Porém isso foi dificultado com a pandemia, e os processos da metodologia 

passaram por algumas mudanças, em que aplicamos os questionários para os alunos 

e para os professores, e em vez de fazermos atividades com dois grupos pequenos 

divididos, resolvemos fazer uma experiência com uma turma inteira. Sendo assim em 

uma das aulas de Iniciação científica, pedimos para os alunos do 9º MA do Colégio 

interativa escutarem músicas de sua preferência nos fones de ouvidos enquanto 

realizavam seus trabalhos da matéria. Visualmente já notamos uma enorme diferença, 

pois os alunos estavam mais concentrados, já não mudavam mais de lugar com tanta 

frequência, foram diminuídas as conversas paralelas e o tempo da aula foi muito 

melhor aproveitado, ajudando o professor no momento da aula e aos alunos com o 

seu rendimento.  



 

  

 

Figura 5: Aluna fazendo atividades proposta na aula com a escuta musical 

(fonte: autor)  

 

 

Figura 6: Aluno fazendo atividades proposta na aula com a escuta musical (fonte: 

autor)  

 

 

 



 

  

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Após aplicar o formulário foram obtidos resultados interessantes a respeito dos 

alunos tanto quanto dos professores. Em relação a isso houve a separação de duas 

perguntas principais do questionário dos alunos e duas principais do questionário que 

foi aplicado para os professores, como pode se observar nos gráficos a seguir. 

 

Figura 7: Gráfico das respostas dos alunos  

 

Na primeira pergunta do formulário dos alunos, a maioria dos entrevistados 

responderam que sim, parte significativa respondeu que só as vezes e uma parte 

extremamente pequena respondeu que não. 

 

 

   Figura 8: Gráfico das respostas dos alunos  

 



 

  

Na segunda pergunta direcionada aos alunos, grande parte respondeu que ao 

escutar músicas seu nível de concentração é indiferente, mas para 28%, ela ajuda na 

concentração e para 12% ela desconcentra.  

 

 

  Figura 9: Gráfico das respostas dos professores (fonte: autor) 

 

De acordo com o gráfico, 80% dos professores responderam que já usaram a música 

como ferramenta de ensino, enquanto 20% nunca utilizou.  

 

  Figura 10: Gráfico das respostas dos professores (fonte: autor) 

 

Da segunda pergunta principal dos professores, a maior parte dos 

entrevistados (80%) não têm o costume de criar, cantar ou utilizar vídeos de paródias 

para aplicar conteúdo para os alunos.  Esse dado reforça pesquisas feitas 

anteriormente pelos autores que também evidenciavam que a música era pouco 

usado em sala de aula.   

 



 

  

A respeito do experimento realizado na aula de Iniciação Científica com o 9º 

MA, desde os primeiros minutos já notamos uma enorme diferença, pois os alunos 

estavam mais concentrados, já não mudavam mais de lugar com tanta frequência, 

foram diminuídas as conversas paralelas e o tempo da aula foi muito melhor 

aproveitado, ajudando o professor no momento da aula e aos alunos com o seu 

rendimento.  

Assim podemos concluir da parte dos questionários que a música está muito presente 

no nosso cotidiano, porém ainda assim está ausente nas escolas como recurso 

pedagógico e com a experiência realizada com os alunos que a escuta musical pode 

trazer benefícios para os professores e para os alunos, ajudando na colaboração das 

aulas, concentração dos alunos, rendimento acadêmico e comportamento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de analisar o questionário elaborado e aplicado para os alunos do 9º 

MA, pôde-se concluir que a música está extremamente presente na nossa cultura e 

rotina, porém mesmo assim a música não é valorizada como algo de fim pedagógico, 

talvez pela falta de conhecimento de seus benefícios. Observando as respostas dos 

professores em relação ao questionário aplicado para eles também pode-se notar que 

uma parcela dos educadores já utilizaram a música em suas aulas em algum 

momento, porém isso não é um hábito.  

Com o experimento realizado com os alunos durante a aula de Iniciação 

Científica finaliza-se o projeto afirmando que desde os primeiros instantes em os 

alunos utilizaram a escuta musical em seus fones de ouvido, durante a aula enquanto 

realizavam suas tarefas do dia, já puderam ser percebidas mudanças no 

comportamento da turma, uma melhora na concentração, uma relação melhor entre 

os alunos e o professor por conta de uma aula mais descontraída e um melhor 

rendimento das aulas. 

Acredita-se que a música deveria ser mais valorizada como ferramenta de ensino 

pelas instituições escolares, melhorando o rendimento das aulas e a interação dos 

alunos com a cultura musical. 
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