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RESUMO 

Este trabalho escrito baseia teoricamente a produção de um vídeo-documentário - intitulado 

„A música também ensina‟ -, que foi desenvolvido com o objetivo de mostrar à comunidade, 

em especial a acadêmica, relatos cotidianos sobre a importância da música como elemento 

comunicativo e facilitador do processo de ensino-aprendizagem dentro das salas de aula em 

escolas de Mossoró-RN. Durante a elaboração das atividades práticas ligadas a este relatório, 

a música evidenciou-se como aspecto importante no desenvolvimento da inteligência e 

interação dos alunos. O cenário estudado explica como a musicalização das disciplinas 

lecionadas nas variadas fases estudantis, pode contribuir com a aprendizagem, sob a análise 

da educomunicação. Mostra-se, a partir disso, que a inteligência musical do indivíduo pode 

ser desenvolvida como forma de contribuir para a interação e inclusão social. O presente 

estudo sugere, então, que a inter-relação baseada na música-educação-comunicação, pelo seu 

teor lúdico, deve estar presente para contribuir com o desenvolvimento comunicativo do 

indivíduo, consigo e com o meio. 

 

Palavras-chave: música, educação, comunicação, ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This written task theoretically based the production of a documentary video - entitled “A 

música também ensina” -, that has been developed aiming to show the community, specially 

the academic community, daily reports about the importance of the music as a communicative 

element and a facilitator of the teaching-learning process inside the classrooms at schools of 

Mossoró-RN. During the elaboration of the practical activities related to this report, the music 

showed up as an important aspect to the development of the intelligence and the interaction of 

the students. The studied scenario explains how the “musicalizacion” of the disciplines that 

have been taught in different student steps, may contribute with the learning process, under 

the analysis of the educommunication. Based on that, is shown that the individual‟s musical 

intelligence can be developed as a way to contribute to social interaction and inclusion. This 

study suggests that the inter-relation based in the music-education-communication, by its 

ludic content, has to be present to contribute with the individual‟s communicative 

development, with him and with the environment. 

 

Keywords: music, education, communication, teaching-learning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Resistência às novas tecnologias 

Nos últimos anos tem-se presenciado significativas mudanças em todos os segmentos 

da sociedade. Essas mudanças, em grande parte, são impostas pelo novo modelo de 

desenvolvimento que se instala gradativamente através do capitalismo ao longo de décadas e, 

com mais ênfase, nos últimos anos. Assim, como outras áreas de atuação, a educação também 

tem sofrido essa influência. 

Sabe-se que ainda existem muitas resistências a essas mudanças, principalmente 

quando se fala de novas tecnologias e do uso dessas inovações dentro de alguns setores da 

nossa sociedade, como nas escolas, especificamente, que é o foco deste trabalho, escrito como 

base teórica do vídeo-documentário „A música também ensina‟. 

Durante pesquisa de campo para o desenvolvimento da atividade em questão não foi 

difícil perceber que dentro das escolas mossoroenses não só a resistência funciona como 

obstáculo para a implantação de novas tecnologias e novas técnicas de ensino. Há também a 

inexpressiva existência de investimentos que tornam essa transformação mais lenta ou com 

pouca eficácia dentro dessa proposta, que é a de tornar o ambiente escolar mais atrativo. 

O resultado desse processo chega à precariedade na aquisição de equipamentos 

técnicos que permitam a implantação dessas novas tecnologias. Outro obstáculo passa pelo 

descaso com a capacitação dos profissionais do ensino, para que tenham conhecimento e 

segurança sobre aquilo que estão manuseando. 

Esses são exemplos de problemas que não foram detectados apenas nas escolas 

públicas. Algumas escolas privadas também desconhecem os benefícios de ferramentas que 

tornam o aprendizado mais dinâmico e prazeroso. O medo do „novo‟ ronda as instituições de 

ensino, tornando o „velho‟ mais fácil e mais cômodo, além de que, os custos para os gestores 

são bem menores, nesses casos. 

Mas, e os nossos alunos que vivem no seu dia a dia o avanço dessas novas 

tecnologias? Como será que eles estão convivendo com esse atraso, dentro das escolas? Será 

que as escolas estão sendo atrativas para eles? 

Diante dessa realidade, esse trabalho pretende mostrar possíveis desvantagens na 

educação mossoroense. A tentativa é de evidenciar que a utilização de novas ferramentas 

dentro da sala de aula pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atraente e eficaz 
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para os dois lados mais interessados nessa mudança. Ou seja, tanto para os professores, como 

também para os alunos. 

O propósito final é, justamente, indicar melhorias que possam ser feitas para que o 

processo lúdico faça parte da rotina das instituições de ensino, seja no âmbito infantil, 

fundamental, médio ou até mesmo de graduação superior. O importante é que esse processo 

faça parte do cotidiano na relação entre ensino e aprendizagem, seja em qual nível for. 

 

1.2. Música comunicativa e educativa 

Uma das ferramentas que podem provocar essa transformação nas salas de aula não 

exige grandes investimentos e está longe de ser novidade. A música, corretamente utilizada, é 

um elemento determinador para que a 
1
educomunicação possa ter função de destaque no 

calendário estudantil. 

Dentro dessa reflexão, este trabalho procura descobrir as formas utilizadas pelos 

professores para que a música seja parte integrante de suas metodologias. Procura-se saber se 

este princípio de recepção por parte dos alunos está ajudando não só no desenvolvimento 

educacional, social e no relacionamento como os colegas, como também se esse modelo de 

ensinamento está contribuindo para que a escola se torne um ambiente convidativo. 

Nesse sentido é preciso que os professores provoquem a reação dos alunos com a 

exposição musical, para a aquisição de conteúdo em sala de aula. Não é só usar por usar, 

apenas para mudar ou atrair, mas principalmente contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem, como defende Martins Ferreira. 

 

“[...] a comunicação verbal é por excelência a primeira na escala 

comunicativa humana [...] quando tem a música como aliada, ganha força, 

entre outros motivos, pelo suporte e penetração mais intensa que adquire a 

transmissão de sua mensagem original”. (FERREIRA, 2012, P. 9) 

 

 

Entende-se, de certo modo, que a educação em nosso país, ou o nosso sistema de 

ensino, enfrenta hoje muitos problemas, como a falta de transparência nos investimentos, a 

descontinuidade, improvisações, a (de)formação e a (des)valorização dos profissionais, entre 

outros empecilhos. Acredita-se que não vai ser apenas o uso de mais um instrumento a mudar 

                                                           
1
 A educomunicação é um conceito pedagógico que propõe o uso de recursos tecnológicos e técnicas da 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Como o próprio nome pontua, trata-se da relação entre a 

educação e a comunicação, com o objetivo de ampliar a capacidade de expressão, melhorar o coeficiente 

comunicativo e desenvolver o espírito crítico dos alunos. 
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essa realidade, mas entende-se que as aulas se tornariam bem mais interessantes e, quem sabe 

num futuro bem próximo, a sociedade teria jovens com um interesse mais explícito pelo que 

acontece dentro da sala de aula. 

Nos vários depoimentos obtidos neste trabalho, observa-se que profissionais da 

educação, como professores, supervisores, gestores, entre outros, abordam a importância do 

uso de outros meios de comunicação em sala, além da fala simples. Observa-se, diante desse 

desejo, que é dado destaque especificamente para a utilização da música como instrumento de 

ensino aprendizagem, de acordo com o que é observado no vídeo-documentário produzido. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O contexto atual, em que a maioria das instituições - mesmo contemporâneas - ainda é 

refém de métodos tradicionais de ensino, não contribui para que a escola se torne atrativa. A 

sociedade é cada vez mais dinâmica, rápida e está em constante transição, inclusive de 

comportamento. A sala de aula está perdendo espaço para toda essa agitação atraente que está 

fora dos muros das escolas. Partindo desse princípio, perguntamos: o uso da música em sala 

de aula como meio de comunicação pode contribuir para o ensino-aprendizagem das crianças 

e adolescentes?  

Entendemos que o possível desinteresse de parte desses alunos por algumas disciplinas 

ministradas se dá exatamente pela falta de um atrativo dentro da escola, ausência de algo 

diferente na maneira em que o conteúdo é repassado, que não seja somente o professor 

falando ou escrevendo em um quadro. É neste cenário que a música se tornaria um aliado na 

tentativa de evitar que estes alunos tão envolvidos com o dinamismo do mundo moderno e 

globalizado, deixem o ambiente escolar fora de suas prioridades. A linguagem musical 

utilizada de forma correta pode, não só atrair o aluno ao conteúdo exposto pelos professores, 

como também é um instrumento que facilita o entendimento de determinados assuntos que, 

sem o aparato do lúdico, transformam o contexto escolar em obstáculo para a aprendizagem. 

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra „lúdico‟ significa jogo ou 

divertimento, mas apesar de sua origem vir do latim „ludus‟, que quer dizer „jogo‟, hoje, se 

restringíssemos o surgimento da palavra à sua definição primária, seriamos obrigado a excluir 

o termo do ambiente escolar. Na prática isso não acontece, tendo em vista que, na verdade, o 

lúdico na instituição de ensino hoje pode ser referência para fazer do ensino-aprendizagem 
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uma prática mais divertida ou ser a fórmula para tornar mais atraente o que está sendo 

ministrado. 

No que se refere à educação infantil as atividades lúdicas são mais empregadas no 

aprendizado das crianças de 0 a 5 anos de idade, onde elas interagem umas com as outras, 

desempenham papeis sociais, desenvolvem a imaginação, criatividade e capacidade motora e 

de raciocínio. 

Alguns educadores julgam necessário que as brincadeiras sejam direcionadas e 

possuam um objetivo claro, sob o argumento de que são importantes no desenvolvimento 

integral da criança. É o que defende a diretora da Unidade de Educação Infantil Municipal 

Mário Negócio, em Mossoró. Para Francisca Kelia de Sousa a falta de profissionais 

capacitados para a utilização da música dentro da sala de aula torna este instrumento de 

ensino ineficaz, sem o objetivo de educar. 

É preciso que o professor esteja aberto para levar esse dinamismo e essa 

contemporaneidade à sala de aula, sempre com a fundamentação nas teorias do ensino. É 

importante descobrir as formas utilizadas pelos professores para que a música seja parte 

integrante de suas metodologias e saber, também, se este princípio da recepção por parte dos 

alunos está ajudando no desenvolvimento educacional, social e no relacionamento com os 

próprios colegas. Ou seja, é preciso que os professores provoquem a reação dos alunos com a 

exposição musical para que o repasse de conteúdo em sala de aula tenha seu objetivo 

alcançado. “Embora a absorção musical – RECEPÇÃO – cumpra-se de forma espontânea nos 

indivíduos, é tarefa fundamental da educação musical estimular e orientar esse processo” 

(GAINZA, 1988, p. 27). 

A partir disso procura-se pensar no papel que o uso da música como instrumento de 

ensino-aprendizagem pode exercer dentro das escolas. A atuação dessa ferramenta ou meio de 

comunicação não só tornariam as aulas mais atraentes, como também contribuiriam para o 

desenvolvimento crítico e avaliativo dos alunos, seja criança ou adolescente, ampliando assim 

seus conhecimentos nas diversas áreas e segmentos da sociedade onde vivem. 

Para expor essa ideia de que a música pode facilitar o ensino-aprendizagem nas 

escolas, o material prático deste trabalho toma como suporte o artifício do audiovisual, que 

compõe um documentário baseado nos depoimentos de professores, pedagogos, alunos e pais 

de alunos. A intenção da presente pesquisa é ilustrar através de casos reais, justamente o 

contraponto sobre quais contribuições a música levou às crianças e adolescentes que podem 

consumi-la nas escolas. Com o desenvolvimento deste trabalho, a intenção não é justificar o 
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mau desempenho dos alunos por conta da não utilização ou da utilização de forma errada da 

música como ferramenta de ensino, mas sim descobrir se realmente o uso dela pode 

transformar a metodologia dentro da sala de aula em algo mais fascinante, tanto para quem 

ensina como para quem aprende. 

Para que seja possível ver realmente as transformações no sistema de ensino-

aprendizagem é preciso o engajamento de todos os envolvidos nesse processo, como diz no 

seu depoimento o professor 
2
Nonato Lima, que “em todas as disciplinas, a música pode 

contribuir com essas mudanças tão desejadas, mas essas mudanças ainda são discretas no 

cenário escolar”. 

Essa mediação é uma construção cultural, no entanto ela não pode ser estabelecida 

dentro das escolas por um professor ou professora isoladamente e, sim, por todos na 

comunidade escolar. Todos devem estar capacitados, ao menos da forma mais básica que seja, 

nessa mediação no decorrer dessa construção cultural. 

Isso é mais do que uma teoria, é uma forma de vida, de transformação de alunos em 

indivíduos pensantes. A mediação e a construção desse novo modelo devem iniciar com os 

alunos ainda crianças nas séries iniciais, com a idade de zero a cinco anos, para que seja no 

decorrer das séries seguintes algo comum e que não provoque o sentimento de estranheza 

quando apresentado. 

Nas séries iniciais é comum o uso do lúdico (jogos, brincadeiras, etc) e, nessas 

brincadeiras, a música entra como um aliado importante no processo, não só do aprendizado, 

como também na relação com os colegas, tornando a aula mais dinâmica e menos cansativa 

para todos. Dentro dos depoimentos colhidos para a formatação do documentário a maioria 

dos profissionais defende que as brincadeiras sejam direcionadas e possuam um objetivo 

claro, sob o argumento de que são importantes no desenvolvimento integral da criança.  

Partindo do depoimento da gestora da Unidade de Educação Infantil Mário Negócio, 

Kelia, e como citado no início, vivemos em uma era de muitas transformações e precisamos 

ter claro uma coisa: é necessário alfabetizar o aluno também nesse contexto, interpretar, 

analisar criticamente, por exemplo, a letra de uma música, para que esse senso seja levado 

para a vida pós-escola. 

Por exemplo, será que um aluno de hoje ou até mesmo os professores mais jovens ou 

com menos tempo no exercício do magistério vão saber interpretar a letra de „A Banda‟, 

                                                           
2
 Professor da disciplina de História do Ensino Fundamental, no Caic do Carnaubais, em Mossoró-RN. 
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música de Chico Buarque de Holanda? Música essa, inclusive, censurada na época da ditadura 

militar no Brasil, o que já é inserido no conteúdo histórico do país. 

O professor terá que situar a turma à época da música, quem é o autor, o que ele fazia, 

entre outras informações. A capacidade de interpretação está relacionada muito mais do que 

apenas à decodificação da escrita. Nesse caso é preciso que o aluno interprete a letra para 

assim fazer uma relação com o tema estudado em sala de aula. Aqui pode-se fazer algumas 

perguntas básicas para ajudar os alunos nesse sentido: de que fala a letra da música? Quem é o 

autor? Para quem (o que) a letra foi escrita? Qual a finalidade dessa música? O objetivo com 

isso é, justamente, o de contribuir para que o sistema tenha escolas aliadas do aprendizado. É 

importante que a educação acompanhe esse dinamismo que a nossa sociedade vive. A escola 

precisa se tornar em um ambiente interessante para os jovens que vivem e acompanham esse 

fervor tecnológico em outros meios extracurriculares. 

Para o professor é fundamental exercer a missão de ensinar ou transmitir a outras 

pessoas algum saber, conhecimento, informação, crença ou arte, sugestões, informações e 

propostas que têm como objetivos tornar seus trabalhos mais agradáveis, práticos, eficientes e 

produtivos. Isso na mesma medida em que tornem a música aliada, seja cantada ou apenas 

tocada, à disciplina que ensinam, para auxiliar a assimilação dos aprendizes. 

Se a finalidade desse trabalho é descobrir se a música pode, e de que forma, contribuir 

para o processo ensino-aprendizagem, foi importante também desvendar, através de consultas 

junto a supervisores, gestores e professores, quais estratégias estão sendo utilizadas para que o 

aluno aceite essa inovação e, aceitando, se ela está contribuindo para o seu desenvolvimento, 

e se está prendendo a atenção dos estudantes dentro da sala de aula. 

A realidade escolar do século XXI, então, é que o professor e o livro deixaram de ser 

as únicas fontes de informação dos alunos. Assim como eles buscam outras fontes podem 

também querer outras formas de aprender dentro da escola, que não seja apenas o quadro e o 

giz. Quando há uma inovação, o lápis e o quadro branco precisam permitir que as novas 

tecnologias de comunicação possam ser ferramentas nesse processo, e a utilização da música 

deve estar inserida nessas novas tecnologias, não tão novas assim para o mundo, mas ainda 

uma novidades para muitos ambientes escolares. 

Nas diversas religiões, pelas várias regiões da terra e ao longo dos milênios da 

existência do homem, a prática de associar qualquer disciplina à música sempre foi bastante 

utilizada e demonstrou muitas potencialidades como auxiliar no aprendizado. Porém, grande 

parte dos sistemas educacionais das sociedades modernas, entre os quais se inclui a maioria 
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dos sistemas vigentes no Brasil, tem esquecido sua aplicação na prática do ensino e, ainda que 

haja “a manutenção ou o resgate heroico de tal prática por parte de alguns poucos professores 

isolados, muitos fazem-no de maneira inadequada”. (FERREIRA, 2012, p. 10) 

Como já foi citado, falta, também, capacitação dos profissionais da educação para 

estarem preparados para enfrentar os desafios que surgem todos os dias nessa missão de 

educar e de preparar os cidadãos e cidadãs de amanhã. O uso das novas técnicas de 

comunicação que trabalhem a música pode ser uma estratégia para melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem, no entanto, o uso dessas técnicas é apenas uma forma de quebrar a 

rotina da sala de aula para oferecer ao aprendente uma nova alternativa de aprendizagem. No 

entanto, é importante ressaltar que o professor não pode aproveitar esse aliado para substituir 

a sua função. A música é um aliado e não um substituto. 

Analisando essa questão dá-se a importância de haver preparação, um planejamento, 

como deve ser feito para qualquer mensagem que queira se passar para o receptor, neste caso 

o aluno. O discurso sobre a educação que a definia como base da construção da democracia 

moderna e do progresso dos povos está sendo substituído pelo discurso sobre a excelência e a 

irreversibilidade da informação. Em outros termos, “há uma valorização social do mundo da 

comunicação e uma negação do mundo da educação tradicional”. (CITELI; CASTILHO, 

2011, p. 16). 

É preciso pensar que educação e comunicação andam juntas em todo esse processo. É 

indicado uni-los, para que a educação também acompanhe o dinamismo que a sociedade vive. 

Pode-se dizer que a humanidade moderna vive rodeada de músicas, de sons, de ritmos, e por 

isso fica cada vez mais difícil imaginar uma escola, seja ela das séries iniciais, creches ou até 

mesmo uma escola do ensino médio ou superior, sem a música para que ela contribua com o 

processo de ensino. A música está presente em nosso dia a dia em muitos momentos, desde a 

hora de acordamos até o deitar. Mas, na escola, como essa importante ferramenta pode nos 

ajudar a promover a interdisciplinaridade? Além de História, como mencionado 

anteriormente, outras disciplinas também têm os méritos para utilizar a música como 

instrumento aliado no ensino. 

A Língua Portuguesa pode abordar diferentes conteúdos, como elaboração de textos, 

interpretação, poesia, aspectos da gramática. Nas disciplinas de Geografia e Biologia, temas 

como ecologia, preservação, desmatamento, rios, também podem se valer da música para 

dinamizar as aulas. As aulas de Filosofia, Sociologia, também têm na música um forte 
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instrumento pedagógico, assim como as demais disciplinas citadas, incluindo claro, Ensino 

das Artes ou Educação Artística.  

Dentro dessas estratégias considera-se, também, o desafio de debater com os 

professores, durante as reuniões de planejamento. As discussões são indispensáveis para que 

haja uma ligação entre os conteúdos a serem abordados. Todos os envolvidos no ensino 

precisam ter objetivos comuns. Desta forma, dá-se um rumo equivalente ao manuseio dos 

conteúdos. 

Dentro desses debates para que o efeito não seja o contrário ou que o resultado não 

seja o esperado, é preciso ficar atento a alguns detalhes, por exemplo, à seleção das músicas. 

As letras e melodias precisam revelar o comprometimento e o envolvimento do aluno com o 

aprender. De acordo com Martins Ferreira (2012), “com a música, é possível despertar e 

desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 

disciplina alvo”. Desse modo a escola estará contribuindo, não só para uma aula dinâmica, 

atrativa, mas com um algo a mais. Estará, também, levando aos alunos outros gêneros 

musicais que talvez para muitos não sejam comuns no seu dia a dia, enriquecendo o seu 

conhecimento musical. Fica provado assim que a escola pode ter outro papel, além do 

tradicional na sociedade, que não seja somente o de ensinar a ler e escrever. 

Em síntese, o novo não é algo tão simples e exige planejamentos, mas na educação é 

necessário sempre procurar essas novidades para que se possa acompanhar o dinamismo. 

Entende-se que o uso de novas ferramentas propostas, como a música, pode ser o objeto que 

venha a contribuir para uma escola mais aberta, mais atrativa e com menos tradicionalismo, 

fatos que está contribuindo para o afastamento e/ou falta de interesse por parte dos alunos, 

tendo em vista que muitos deles já vivem esse dinamismo e esse novo no cotidiano. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 3.1. Música e as fases da vida 

 

A definição de música para Maura Penna (2010) poderia ser dada como um tipo de 

arte que usa o som como matéria prima, mas este não seria um conceito completo e 

convincente, já que arte também não tem uma definição concreta e absoluta. “Entretanto, na 

verdade, estaríamos apenas abrindo novas questões, pois não explicamos o que é arte e, 

portanto, só deslocamos o problema, que permanece em aberto: afinal, o que é arte?” 
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(PENNA, 2010, p. 19). Sendo assim, se não definimos o que é arte, também não definimos o 

que é música, mas sabemos que a utilização de ambas no ambiente escolar se faz cada vez 

mais necessária, inclusive amparado por leis nacionais que tratam do assunto. 

 

“A legislação educacional estabelece, há quase quarenta anos, um espaço 

para as artes, em suas diversas linguagens, nas escolas regulares de educação 

básica. No entanto, esta presença da arte no currículo escolar tem sido 

marcada por indefinição, ambiguidade e multiplicidade”. (PENNA, 2010, p. 

122) 
 

 Apesar de ter espaço garantido através da lei 11.769 - sancionada pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva em 18 de agosto de 2008 - que trata a música como conteúdo obrigatório 

na educação básica (ainda que em período de implantação), a música, exemplo que pode ser 

tomado como arte, infelizmente nem sempre é realidade dentro da escola nem mesmo como 

instrumento para ensino de outras disciplinas que não seja a educação musical. 

Este artifício que tem como base o som está sendo descartado ou parcialmente 

trabalhado na maioria das escolas mossoroenses pesquisadas durante a execução deste 

trabalho. Com o afastamento da música no currículo escolar, na verdade os professores estão 

perdendo a oportunidade de fazer de seus alunos indivíduos mais engajados na sociedade, 

com maior poder de discernimento, além de deixar escapar uma metodologia de ensino eficaz. 

A utilização dos sons em forma de melodia no projeto pedagógico das instituições de 

ensino na cidade de Mossoró poderia ser um aliado para o desenvolvimento crítico das 

crianças. Mesmo que elas não recebessem aulas de música no sentido formal e técnico, 

poderiam ser estimuladas através da música que ouvem nos dois principais ambientes em que 

frequentam, como em casa e na escola, sem deixar que as duas realidades se distanciem. E 

este desejo está na natureza das crianças, segundo Violeta Hemsy de Gainza: 

 

“A criança em idade escolar não costuma escutar o som da música que ela 

mesma produz, grita quando canta e bate nos instrumentos, ao invés de tocá-

los, a menos que tenha sido especialmente sensibilizada ou treinada para 

proceder de forma diferente, ou caso tenha ao seu redor modelos capazes de 

induzir comportamentos mais refinados que os correspondentes à sua idade. 

Energia física e afetividade estão intimamente entrelaçadas nela; gosta de 

explorar o mundo sonoro e manipula os sons espontaneamente”. (GAINZA, 

1988, p. 23) 
 

Entre os três e os dez anos de idade a região do cérebro humano responsável pelos 

estímulos sonoros está mais ativa e, portanto, mais suscetível de ser estimulada pela música. 
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Se a criança receber educação musical nesse período terá sua sensibilidade artística altamente 

favorecida e poderá desenvolver a musicalidade. 

Além disso, serão estimuladas outras áreas do cérebro. Quando nasce, o ser humano é 

totalmente dependente. Herda um ambiente cultural que não escolhe e do qual jamais 

consegue se libertar totalmente. À medida que vai crescendo começa a selecionar, escolher, 

exercer e viver a liberdade. É na verdade um período de transição onde as mudanças 

provocam um comportamento diferente na fase que antecede a adolescência. 

 

“O pré-adolescente não grita e até talvez preferisse não cantar. Aborda os 

instrumentos com timidez porque lhe é difícil canalizar sua energia para o 

exterior. Por isso se retrai momentaneamente, tornando-se incomunicável 

com o mundo ao seu redor. O pré-adolescente sente e pensa globalmente. 

Não tem ainda suficiente consciência das transformações que já começaram 

a se operar no seu interior”. (GAINZA, 1988, p. 23) 

 

Estas ideias defendidas por Violeta Gainza, que mostram os comportamentos do 

indivíduo em diferentes fases da vida refletem a conduta musical do ser humano. “A música 

sempre foi considerada uma linguagem ligada, de algum modo, aos sentimentos e às 

emoções”, segundo Enrico Fubini (ANPPOM, 1995, p. 26). Logo, instigada por estes 

sentimentos e emoções, Violeta Gainza mostra que o jovem aflora na adolescência os seus 

anseios pela identidade com a arte: 

 

“O adolescente põe na música – seja como receptor ou como emissor – sua 

mente e seu afeto, mas dificilmente seu corpo. Quer expressar-se a qualquer 

custo. Está ansioso por buscar e encontrar os sons que correspondem dentro 

e fora de si, porque gostaria de dizer sua própria música. Seu sistema 

corporal, embora algo desajeitado, está desejoso de aprender e reaprender”. 

(GAINZA, 1988, p. 24) 

 

 

 3.2. Realidade em Mossoró 

 

Diante destas teorias que mostram as diferentes manifestações do aluno em suas três 

primeiras fases estudantis percebe-se que as escolas de Mossoró visitadas para a produção do 

documentário, durante a pesquisa, sentem a deficiência ao não implantarem e/ou aprimorarem 

o uso da música como instrumento pedagógico. 

Os problemas já citados, como a falta de profissionais capacitados e o pouco incentivo 

aos professores, foram listados pelas instituições como empecilhos no processo de oferta da 
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música aos alunos. Desta forma, detecta-se a falha em vários cenários diferentes, já que foram 

analisadas diversas realidades escolares. 

Para a direção das escolas a música é uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, 

mas atualmente, quando utilizada dentro da sala de aula, geralmente é de maneira 

insatisfatória frente aos problemas listados (falta de profissionais capacitados, pouco incentivo 

financeiro, falta de instrumentos ideais e de conhecimento). 

Trabalhando com crianças de seis meses a três anos a Unidade de Educação Infantil 

Mário Negócio, que foi pesquisada e é um dos ambientes explorados para a produção do 

documentário, é um dos exemplos de unidade estudantil que inclui a música no projeto de 

ensino. No entanto a coordenação demonstra preocupação com o sentido das aulas 

ministradas pelos professores, que muitas vezes utilizam dos recursos tecnológicos e, 

consequentemente, da música apenas com o intuito de conter as crianças sem o objetivo 

principal de uma escola que é o de ensinar. Mesmo que isso também faça parte do processo de 

ensino-aprendizagem, defende-se que a música seja explorada no sentido mais amplo. 

Vale lembrar que “[...] a música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, concreto, 

especifico e autônomo, também aquilo que simboliza, representa ou evoca”. (GAINZA, 1988, 

p. 34). Sendo assim, a música não pode ter a função de um atalho para dominar a ansiedade da 

nova geração. É preciso explorá-la com muito mais intensidade, para que realmente 

proporcione aos jovens as vantagens que pode oferecer. 

 

 

3.3. Música na lei 

 

De acordo com a Lei 11.769, aprovada em 2008, durante o segundo mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a música passa a ter obrigatoriedade no currículo 

escolar, mas é entendido que na realidade as instituições de ensino precisam passar por um 

período de adequações para, só então, apresentar condições físicas e profissionais de 

implantação desse sistema. 

Mas se for analisado o histórico brasileiro, a presença da música nas escolas não é uma 

novidade no sistema educacional do país. Gainza (1988) conta que a legislação educacional já 

abre espaço para as artes há mais de 40 anos e como a música é considerada parte integrante 

dessa arte no sentido mais amplo, também faz parte da evolução legislativa ao longo desse 

período até os dias atuais. 
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Esse processo evolutivo deu-se, principalmente, diante das diversas indefinições e 

ambiguidades que a presença da arte provocou no currículo escolar da educação básica. E foi 

justamente a multiplicidade da arte que provocou a música a ser trabalhada até se tornar 

obrigatoriedade no ambiente escolar, chegando até a Lei 11.769. 

A trajetória da música envolvendo o círculo social explica a importância de se utilizá-

la como componente curricular. No entanto deve-se ter em mente que está acontecendo um 

retorno da música como disciplina, pois nos tempos antigos já existia, mesmo sem tanto 

respaldo. A música teve e ainda continua tendo grande influência na formação cultural, moral, 

educacional e até mesmo social. 

 

Se no Brasil era concebida até então como um bem de consumo de luxo, ao 

qual somente uma minoria tinha acesso fácil, a educação precisa ser 

consumida por todos para que se torne um capital que, devidamente 

investido, produzirá lucro social e individual. (FREITAG, 1980, p. 107) 
 

Com vários benefícios para o ser humano, a música trabalha o cérebro, desenvolve a 

sensibilidade, o pensar, a audição, o emocional, desenvolve a inteligência, o raciocínio lógico, 

movimentação corporal, diminui o estresse, aumenta a concentração, entre outras finalidades. 

Segundo Nogueira (2003) as pessoas já imaginavam no passado que ao colocar uma música 

serena para um bebê ele tenderia a se tornar mais calmo. 

O conflito que envolve a música no âmbito educacional atualmente é o que pode ser 

visto no documentário: „A música também ensina‟. Apesar de hoje ser lei de obrigatoriedade 

nas escolas, ela, quando utilizada, tem outra função, mesmo que muitas vezes discreta. O 

papel da música na grande parte das escolas é o de aliada e não protagonista. Dela se extrai 

subsídio lúdico para que possa ser abordada camuflada por outras disciplinas. 

A música é vista, na maioria das vezes, como uma forma de lazer e entretenimento ou 

somente para ajudar em outras áreas do conhecimento. Assim, ela não é reconhecida por 

muitos como componente e integrante curricular destinada ao abastecimento do 

conhecimento. É o que diz Maura Penna: 

 

Paralelamente, o padrão tradicional de ensino de música, de caráter técnico-

profissionalizante, mantém-se sem maiores alterações em grande parte das 

escolas de música especializada – como bacharelados e conservatórios -, 

continuando a ser visto como o modelo de um ensino “sério” de música. No 

entanto, seus conteúdos e metodologias não são adequados para as escolas 

regulares, onde a música tem objetivos distintos da preparação de 

instrumentistas, pois está a serviço da formação global do indivíduo, 
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visando, inclusive, possibilitar uma participação mais ampla e crítica em seu 

meio sociocultural (PENNA, 2008, p.126) 
 

Mesmo que a defesa dos músicos profissionais seja pelo ensinamento da música como 

disciplina nas escolas, amparados pela Lei 11.769, como já foi dito, ainda é de outra forma 

que ela está ajudando no ensino-aprendizado dos alunos em sala de aula. 

Apesar de muitas vezes aparecer de forma discreta e/ou inadequada, a música, na 

verdade, tem desempenhado um papel fundamental como aliada para a absorção de outros 

conteúdos, como matemática, português, física, química, história, geografia, entre outras. A 

verdade é que ela, a música, mostra-se um eficaz meio de comunicação entre o professor e o 

aluno para a transmissão de conhecimento. 

Quando há a música no meio escolar, mesmo que seja para repassar conteúdo de 

outras disciplinas, ela ganha força, entre outros motivos, pelo suporte e penetração mais 

intensa que adquire a transmissão de sua mensagem original, como explica Martins Ferreira 

(2012). Com a música é possível, ainda, despertar e desenvolver nos alunos sensibilidades 

mais aguçadas na observação de questões próprias à disciplina alvo. 

 

 

3.4. Educomunicação e a música 

 

Educar nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso muitos profissionais da área procuram 

trabalhar métodos que auxiliam da melhor forma possível quem está vivendo a fase do 

aprender. Um dos segmentos educativos que vem propagando bons resultados é a 

educomunicação, que procura trabalhar práticas comunicativas no dia a dia de quem recebe 

conhecimento. A música, então, é uma dessas práticas que colabora com a inter-relação 

ensino-aprendizagem.  

O conceito e as práticas educomunicativas vêm somar-se às propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais no que se refere especialmente à área das linguagens e suas 

tecnologias. Sugere, na verdade, a construção de ambientes comunicativos abertos e criativos, 

quebrando a hierarquia na distribuição do saber, justamente pelo reconhecimento de que todas 

as pessoas estão envolvidas no fluxo da informação, independentemente de sua função no 

ambiente escolar. 

A diferença do processo educomunicativo em relação a outros meios trabalhados nas 

escolas é que o foco recai não só sobre a ferramenta e não só sobre a tecnologia, apesar de 
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haver a preocupação com a tecnologia na escola. A linguagem comunicativa é o principal 

foco da educomunicação, trabalhando com o professor e o aluno no sentido de melhorar os 

fluxos de comunicação dentro da escola. 

 

Educomunicação é essencialmente práxis social, originando um paradigma 

orientador da gestão de ações em sociedade. Não pode ser reduzida a um 

capítulo da didática, confundida com a mera aplicação das TICs 

(Tecnologias da Informação e da Comunicação) no ensino. [...] Tem lógica 

própria, daí sua condição de campo de intervenção social. No caso, a 

universidade – com suas pesquisas e docências – tem muito a identificar e a 

desvendar. (SOARES, 2011, p. 14) 
 

O contexto mostra que a educomunicação tem como meta construir a cidadania a 

partir do pressuposto básico do exercício do direito de todos à expressão e à comunicação 

como defende Soares (2011), quando diz que “manter o jovem numa escola que o 

compreenda, em médio prazo, terá impacto, inclusive, no desenvolvimento econômico e 

social de um país que já sofre com a baixa escolarização de seus trabalhadores”. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O vídeo-documentário que ilustra este trabalho tomou forma através de 

questionamentos criados sobre a importância da música como instrumento facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem nas escolas de Mossoró-RN, seja ela pública ou privada. 

Mostrou-se também como esta ferramenta tem possibilidade de ajudar os alunos a serem 

atraídos pelo ambiente da sala de aula. 

Para obter os dados utilizados na construção desse material audiovisual, optou-se por 

explorar o método da entrevista em profundidade. O objetivo foi colher informações que 

mostrassem como está a realidade das escolas no município quanto à utilização da música e, a 

partir daí, perceber como a implantação dela pode torná-la uma aliada na educação. 

O projeto experimental foi montado através dos três processos básicos da confecção de 

um documentário, que são a pré-produção, produção e pós-produção. Na primeira fase 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica para que o trabalho tivesse embasamento teórico através 

de autores que abordassem o tema proposto no projeto. Já na segunda fase foi priorizado o 

agendamento e execução das entrevistas, além da execução das imagens de apoio. E, por fim, 

a terceira fase, que constituiu na edição para a finalização do trabalho. 
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Para ressaltar a realidade das escolas e obter sugestões de como a música pode ser 

aliada, foram colhidos os discursos, através das entrevistas, de professores, diretoras, 

coordenadoras, alunos, secretária de educação, além de um profissional acadêmico da área 

musical, procurando estabelecer um elo entre a teoria e a prática quando se abriu espaço para 

a opinião desse estudioso científico da música. 

Em um primeiro momento foi feito um levantamento sobre o número de alunos, 

funcionários, a formação do quadro de profissionais, quais os turnos que cada instituição de 

ensino visitada funciona e que tipo de tecnologia dispõe, e se ela é utilizada no dia a dia. Com 

esses dados em mãos teve início o trabalho prático, com entrevistas que basearam as 

informações sobre a utilização da música nas escolas e qual a importância da exploração dela 

como instrumento de ensino-aprendizagem. 

Foram feitas gravações de imagens sobre o dia a dia das salas de aulas dessas 

instituições de ensino, onde são ou não utilizados os componentes musicais durante as aulas. 

Assim, o trabalho foi desenvolvido no formato documentário sem narração, entrevistas e 

imagens de apoio, como também trilha sonora. 

Em seguida foi feito um levantamento de bibliografia, leitura e fichamento de textos 

relacionados ao tema „música na escola‟. Selecionaram-se imagens de aulas que utilizam a 

música como recurso para facilitar o aprendizado dos alunos, tanto de unidade infantil como 

do ensino fundamental. 

O comportamento desses alunos foi observado, assim como dos professores e também 

do poder público quanto ao tema exposto e, dessa forma, foi mostrado que há o desejo de ter a 

música como recurso dentro da sala de aula, mas a realidade revela que nem sempre isso 

acontece, muito por falta de investimento para a qualificação dos docentes e aquisição de 

material adequado. 

Para concluir, foi elaborado um 
3
script que orientou a edição do vídeo-documentário. 

Só diante de todo esse material captado é que foi possível entrar na sala de montagem, sob o 

controle das ações, para chegar ao produto final. 

 

 

4.1. Pré-produção 

                                                           
3
 Trata-se de um texto com uma série de informações escritas para serem seguidas no momento da edição do 

vídeo. O termo é uma redução da palavra inglesa manuscript, que significa ‘manuscrito’ ou ‘escrito à mão’. É 

um tipo de roteiro onde estão escritas as informações audiovisuais do produto a ser finalizado. Nele estão 

presentes informações técnicas em forma de texto narrativo que norteiam o editor. 
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A etapa de pré-produção - preparação do trabalho – foi iniciada no mês de fevereiro 

de 2011, com as visitas às escolas, para que fossem feitos os levantamentos e, em seguida, 

escolhidos os locais onde seriam feitas as gravações. Também neste período tiveram início às 

escolhas dos entrevistados, assim como a elaboração dos roteiros de entrevistas e as locações. 

Enquanto isso, nesse mês também era feito o aprofundamento do referencial teórico. 

Nesse processo os agendamentos das entrevistas foram feitos, buscando viabilizar, 

com antecedência, as gravações, não obtendo sucesso em todas. Esse aspecto coloca em 

evidência a tese defendida por Sérgio Puccini (2009), de que o documentário geralmente não 

pode ter um roteiro fechado, sendo desenhado pela realidade que é encontrada no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. 

Isso mostra que o documentário é moldado pelo que vai sendo encontrado em sua 

produção. Entrevistados nem sempre rendem o que era esperado e muitas vezes não estão 

disponíveis para colaborarem com a atividade proposta. Puccini (2009) aborda também que a 

produção de um filme documentário é guiada por leis internas próprias que variam de filme 

para filme, ou mesmo de produtor para produtor. 

Este fato obriga que o roteiro do documentário seja executado com bem mais 

flexibilidade, justamente para ser moldado dentro do que a realidade oferece, assim como de 

acordo com os interesses do produtor. Desta forma foi criado um pré-roteiro de entrevistas, 

que precisou ser ajustado na medida em que o documentário ia tomando forma dentro daquilo 

em que era possível realizar. 

Dando sequência ao desenvolvimento e trabalhos de pré-produção, foram realizados os 

levantamentos dos equipamentos e subsídios técnicos para o desenvolvimento do projeto - 

câmera de vídeo, iluminação, microfones, fitas e mídias (CDs e DVDs) para as gravações. 

 A pré-produção do documentário constituiu-se basicamente em pesquisa bibliográfica 

(livros, artigos, teses) - leitura e fichamento para embasamento teórico; pesquisa de campo 

através da observação direta: realização de entrevistas com professores, pedagogos e alunos 

na cidade de Mossoró; construção do pré-roteiro de entrevistas para realização do 

documentário; levantamento técnico (equipamentos a serem utilizados para a realização do 

documentário em vídeo – câmera, tripé, microfone, iluminação, fitas mini-dv, baterias, 

pedestal, rebatedor, gravador de áudio); além da elaboração do cronograma de gravações. 
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4.2. Produção 

 

Na primeira semana de maio de 2011 foi dado início à produção do documentário, 

com a confirmação das locações para a realização das entrevistas em vídeo. Em seguida foram 

agendadas as gravações e confirmadas as disponibilidades dos entrevistados, começando o 

trabalho de captação. A etapa de gravação das entrevistas foi iniciada em maio de 2011 e 

concluída em agosto de 2013, com alguns intervalos devido à disponibilidade dos 

entrevistados e às greves enfrentadas pela Universidade. 

Foram gravados 13 depoimentos em vídeo, incluindo professor de música, pedagoga, 

coordenadora, supervisora, secretária de educação, professoras do ensino infantil, 

fundamental e médio, além de mãe de aluno e alunos. 

Os entrevistados foram Adalmar Vieira de Araújo, Cinara Mendonça de Oliveira e 

Francisca Kélia de Sousa, respectivamente supervisora, professora e diretora da Unidade de 

Ensino Infantil Mário Negócio; Ieda Maria de Araújo Chaves, Secretária de Educação do 

Município; Janicleide Cabral, mãe do aluno João Emanoel, da Unidade de Educação Infantil 

Mário Negócio; Aldenora Rocha de Sousa, psicopedagoga da Secretaria Municipal de 

Educação; Raimundo Nonato Lima, professor do CAIC; Maria Sandra da Silva, professora da 

Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças; Alexandre Milne-Jones Náder, diretor e 

professor do Departamento de Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN); e os alunos Luís Sousa da Silva Junior, Elvira Gustiete Silva de Aquino, Rodolfo 

Pablo de Lima Alves e Eilson Alves Campos, que estudam no CAIC. 

De todos, apenas os depoimentos da mãe Janicleide Cabral e da aluna Elvira Gustiete 

Silva de Aquino não foram utilizados no resultado final do documentário, depois que se 

chegou à conclusão de que não acrescentariam o conteúdo dentro daquilo que está proposto 

no trabalho. 

Na sequência das gravações das entrevistas, paralelamente foi realizado o estudo de 

campo e o levantamento do material pedagógico. O material recolhido foi usado no 

documentário nas passagens de temas e simultaneamente durante as sonoras dos 

entrevistados. As gravações das entrevistas não causaram surpresas quanto ao material que foi 

colhido em depoimento. 

Quanto à filmagem, levou-se em consideração a normatização utilizada em 

documentários, com as composições em planos médios, primeiro plano e eventualmente o 

close-up, optando pelo grande plano geral apenas nas imagens de apoio que foram captadas. 
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Essa variação entre plano médio, primeiro plano e close-up é um recurso bastante recorrente 

em filmagens de entrevistas. 

Uma das preocupações nas entrevistas se referiu ao olhar do entrevistado. A direção é 

geralmente impulsionada pela posição em que se encontra o entrevistador, neste caso fora do 

enquadramento. A intenção, com isso, era o de dar uma proporção mais intimista, de uma 

conversa mais descontraída. Uma única direção do olhar estabelece uma conversa com uma 

só pessoa, mesmo que a voz do entrevistador não seja ouvida. A tentativa foi de evitar que o 

entrevistado olhasse para a câmera e assim abortar a ideia de que a conversa não fosse com o 

entrevistador, mas sim com o espectador. 

Em síntese, esta segunda etapa foi contemplada com a gravação do documentário, 

através da captação de imagens e sonoras dos entrevistados, assim como das imagens de apoio 

que são utilizadas entre os depoimentos. 

 

 

4.3. Pós-produção 

 

Esta etapa, entre as três que envolvem a elaboração do trabalho, foi a que exigiu 

menor demanda de tempo. A edição das imagens em busca do produto final teve início em 

junho de 2013, com finalização em agosto do mesmo ano. 

O processo foi desenvolvido no próprio laboratório audiovisual do Departamento de 

Comunicação Social (DECOM), com a execução de um editor. A edição começou com a 

minutagem das entrevistas. Os trechos foram previamente escolhidos e separados em sub-

temas. Esse trabalho facilitou a edição das sonoras em consonância com os temas. 

Todas as ideias foram reunidas no script para edição e detalhamento dos elementos de 

áudio e vídeo, os planos, efeitos visuais, trilha sonora e caracteres. Na edição algumas 

alterações no roteiro foram necessárias, adequando trechos para melhorar a qualidade do 

projeto. 

 A opção foi por não utilizar narração em forma de off, por despertar no telespectador 

maior atenção aos detalhes de imagens e depoimentos dos entrevistados - além desse recurso 

ser um dos formatos mais utilizados nos documentários contemporâneos. Dessa forma, os 

próprios personagens constroem a narrativa, debatendo sobre o tema e deixando o 

telespectador tirar suas próprias conclusões. 



24 

 

 

Concomitantemente foi feita a junção das imagens de apoio em forma de insert’s 

durante as falas. Em seguida concentrou-se o trabalho na abertura, inserindo trilha sonora, os 

caracteres com créditos dos entrevistados e da equipe de produção. 

O vídeo documentário ficou com o tempo de duração dentro da expectativa dos 30 

minutos. Os cortes necessários foram feitos, mas uma maior redução do tempo não foi 

possível, por considerarmos que o trabalho final e o diálogo ficariam comprometidos. Sendo 

assim, a prioridade foi contar a história de forma coerente, mais próxima da realidade 

analisada e sem precisar haver tantos cortes no conteúdo. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento de um estudo acerca da música utilizada na sala de aula ressaltou a 

importância sobre a reflexão desse tipo de comunicação e suas influências na população 

estudantil em geral, especialmente os jovens. 

A intenção é que esse trabalho estimule e sirva de incentivo para a realização de novos 

estudos sobre a música e sua importância dentro da sala de aula. Não só por imposição da lei, 

mas também como parte integrante do cotidiano escolar. É neste conceito de utilização da 

música dentro da sala de aula como instrumento de ensino que o trabalho discutido foi 

baseado. A música, apesar de ter virado parte da grade curricular como disciplina obrigatória, 

hoje em dia é aliada como um meio de comunicação para transmitir aos alunos outros 

conteúdos, de matérias diferentes, seja ela verbal ou não. Mesmo que não esteja sendo 

utilizada da forma que a lei define, a música tem mostrado resultado satisfatório quando é 

usada de forma correta. É um meio eficaz de comunicação entre professor e aluno. Há várias 

formas de se trabalhar a música na escola, por exemplo, de forma lúdica e coletiva, utilizando 

jogos, brincadeiras de roda e confecção de instrumentos. 

Mostrou-se, através do estudo que baseou a produção do documentário „A música 

também ensina‟, que as diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas no ser 

humano com a prática da musicalização do ambiente escolar. De acordo com os resultados 

obtidos, ficou clara a ideia de que a música aflora sentimentos, ideias, valores culturais, 

provocando no indivíduo a sensação de conseguir, com mais facilidade, comunicar-se consigo 

mesmo e com o meio. 
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A música aliada à educação e comunicação pode ser considerada um agente facilitador 

do processo educacional e nesse sentido, é necessária a sensibilização dos educadores e 

autoridades quanto às possibilidades da música para favorecer o crescimento social dos 

alunos, já que permite não só o aprendizado teórico, assim como se expressa diretamente com 

as emoções. A presença da música na educação ajuda no poder de comunicação porque 

auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência. 

As atividades de musicalização também favorecem a inclusão de crianças que tenham 

necessidades especiais, pelo seu teor lúdico e de livre expressão. Essa atividade é uma forma 

de aliviar e relaxar a criança, auxiliando para que se torne mais incluída, interagindo com os 

demais e contribuindo para o envolvimento social. 

Diante dessa realidade observada no desenvolvimento do trabalho, o importante na 

relação entre essa tríade música-educação-comunicação é que ela deve ser investida no 

ambiente escolar. A afinidade entre os três temas deve ser colocada como parte complementar 

da escola. Mas, para isso, precisa ter atenção especial por parte das autoridades, para que os 

professores tenham a capacidade de manuseá-las e os alunos tenham e oportunidade de 

usufruí-las. 
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7. APÊNDICES 
 

7.1. Questionários (professores, alunos, diretor/supervisor e músico) 

 

Professores: 

1. Quais as principais dificuldades (deficiências) da maioria dos alunos em sala de aula? 

2. Como se comportam os alunos diante de atividades lúdicas, como a música? 

3. O desenvolvimento dos alunos melhora com essas atividades? 

4. O uso da música ajudaria a evitar a evasão escolar? 

5. De que forma você acha que os professores precisam se preparar (tecnicamente) para usar 

música em sala de aula? 

 

Alunos: 

1. Que tipo de atividades chama mais sua atenção em sala de aula? 

2. Você já recebeu aulas ministradas com o recurso da música?  

3. As aulas se tornaram mais atrativas? 

4. Quais disciplinas você prefere que a música seja utilizada como recurso e por quê? 

5. O que você sugere para que as aulas chamem mais a atenção do aluno? 

 

Diretores/supervisores: 

1. Quais tecnologias são utilizadas dentro da sala de aula? 

2. Qual a importância dessas ferramentas tecnológicas no ensino-aprendizado? 

3. Você acha que é preciso elaborar planos mais específicos para o uso da música como 

instrumento de ensino-aprendizagem nas escolas? 

4. A escola recebe alguma orientação da DIRED e/ou GEED sobre a música na escola? 

5. A escola trabalha com música em sala de aula? 

6. De que forma? 

7. Quais as principais dificuldades para a implantação da música como aliado em sala de 

aula? 

 

Músico: 

1. De que forma você acha que o professor precisa se preparar para ministrar aulas com o 

recurso da música? Precisa ser uma preparação técnica? 

2. Como poderia ser integrado o trabalho do professor com o do músico? 
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3. A falta de conhecimento sobre música estaria provocando a insegurança dos professores? 

4. Como os professores devem ser preparados para utilizar a música como recurso? 

5. A música na escola como instrumento de ensino deveria ser papel do professor ou do 

músico especializado? Porque? 

 

 

7.2. Roteiro de entrevistas para documentário 

 

Entrevistada: Coordenadora pedagógica Francisca Kélia de Sousa 

Local: Unidade de Ensino Infantil Mário Negócio – Abolição I/Mossoró (RN). 

A UEI Márcio Negócio é uma creche que toma conta de mais de 60 crianças, localizada no 

Bairro Abolição I, sob a responsabilidade da coordenadora pedagógica Kellya. No local as 

crianças desenvolvem várias atividades e em boa parte delas a música é utilizada como 

instrumento para o desenvolvimento estudantil e pessoal. Além da entrevista com 

depoimentos de Kellya e algumas outras professores, houve também a gravação das 

atividades musicais que são aplicadas no dia a dia das crianças que frequentam esta UEI. 

 

Entrevistada: Professora Iêda Maria de Araújo Chaves 

Local: Secretária de Educação – Bairro Aeroporto/Mossoró (RN). 

A professora Iêda Chaves, secretária de educação de Mossoró, falou sobre os trabalhos que 

são desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, ou não, com a música nas escolas da cidade, 

além de mostrar se existem projetos que traçam planos para a implantação deste recurso como 

aliado nas unidades de ensino. 

 

Entrevistada: Professora Maria Sandra da Silva 

Local: Escola Municipal Dolores do Carmo – Bairro „Macarrão‟/Mossoró (RN). 

Na Escola Municipal Dolores do Carmo, a professora Sandra está desenvolvendo um trabalho 

musical junto aos alunos de sua turma do quinto ano. Ela tem experiência musical, pois já 

participou de conservatório e algumas bandas de Mossoró, e por isso defende que o recurso 

musical seja importante para ajudar no desenvolvimento das crianças. Sandra faz questão que 

a música seja parte da rotina de suas aulas. Em outra locação, foram gravados momentos de 

sua aula utilizando recursos musicais, que podem servir como imagens de apoio. 

 

Entrevistado: Professor da faculdade de música, Alexandre Milne-Jones Náder 
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Local: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)/Mossoró (RN) 

O professor Alexandre lembra que a música está presente na vida estudantil desde o início, 

como meio para ensinar à criança a aprender aspectos básicos do dia a dia, como comer, lavar 

as mãos, agradecer, cumprimentar, etc, mas esses trabalhos não podem ser considerados como 

o ensino da música. A matéria música, agora obrigatória, na verdade tem o objetivo trabalhar 

os aspectos musicais, ou seja, a música não como meio, mas como finalidade para explorar o 

talento do aluno. 

 

Entrevistado: Professor de história, Raimundo Nonato Lima 

Local: Escola Estadual Moreira Dias - Bairro Doze Anos/Mossoró (RN) 

O professor Nonato utiliza recursos musicais para tornar sua aula de história mais atrativa e 

com isso facilitar o aprendizado dos alunos. Em meio à entrevista ele relatou a reação dos 

alunos diante dessa atividade lúdica e mostrou com um violão, como costuma implantar a 

música dentro de seu calendário pedagógico. 

 

Entrevistada: Psicopedagoga Aldenora Rocha de Sousa 

Local: Residência própria – bairro Santo Antônio/Mossoró (RN) 

A pedagoga Aldenora falou sobre as vantagens que os alunos podem ter em seu processo 

educativo, quando envolvidos no meio musical para o aprendizado dentro da sala de aula. 

Segundo ela, a utilização da música como instrumento lúdico de ensino pode sim melhorar a 

interpretação dos alunos sobre os assuntos que são abordados dentro da sala de aula. Assim, 

ela defende que a ausência da música como aliada torna as aulas menos atrativas para esses 

alunos. 

 

Entrevistados: Alunos Luís Sousa da Silva Junior, Elvira Gustiete Silva de Aquino, Rodolfo 

Pablo de Lima Alves e Eilson Alves Campos 

Local: Caic 

Na visita para a locação no Caci, os alunos foram abordados sobre os benefícios que sentem 

ao terem a oportunidade de aprender conteúdos das variadas disciplinas através da utilização 

da música como auxiliadora do processo. Todos avaliaram como importante o fado do 

professor de história, por exemplo, utilizar o violão para repassar conteúdos que antes eram 

repassados apenas com o artifício da fala e da escrita por si só, sem o apelo da melodia. 
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8. ANEXOS 

8.1 Script 

Título: A música também ensina 

Tempo: 30‟54‟‟ 

Gênero: Documentário 

   

IMAGENS ÁUDIO 

Abertura: 

  

Frases de autores que trabalhamos no nosso 

relatório 

  

Crianças em sala de aula, dançando e 

cantando 

  

Trilha Indiozinhos 

  

  

Entrevista: 

Adalmar Vieira- Supervisora 

  

A música está no currículo do ensino infantil 

  

Entrevista: 

Sandra Maria - Professora 

A música colabora no ensino aprendizagem, 

na afetividade e na disciplina. 

  

    

Há uma socialização entre os principalmente 
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Entrevista: 

Cinara Mendonça- Professora 

na aprendizagem 

  

  

  

  

Entrevista: 

Francisca Kélia - Diretora da UEI 

  

A música é alegria é ludicidade 

  

Entrevista - Aldenora Rocha - 

Psicopedagoga 

  

A música é um instrumento facilitador do 

processo ensino aprendizagem. 

  

  

  

Entrevista: 

Sandra Maria - Professora 

A música conquista, muda o comportamento 

da criança 

  

  

  

  

Crianças cantando em sala de aula com a 

professora Sandra 

Música: Cirando do Anel – Bia Bedran 
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Entrevista: Adalmar Vieira - Supervisora 

  

Existe planejamento 

  

  

  

Entrevista 

Cinara Mendonça 

  

Planejamento. 

  

Entrevista 

Francisca Kélia 

Planejamento 

  

  

  

Entrevista: 

Alexandre Milne - Professor 

  

Não é preciso ter formação musical 

  

  

Entrevista Sandra Maria - Professora 

Não precisa ter formação  e sim planejar bem 

  

  

  

Entrevista: 

Raimundo Nonato - Professor 

  

Não precisa saber cantar, existe os 

equipamentos tecnológicos 
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Entrevista - Yeda Chaves 

Adequar metodologias com os recursos (...) 

tem que ter algum conhecimento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Entrevista - Adalmar Vieira   

Recursos tecnológicos 

  

  

Entrevista: 

Cinara Mendonça 

  

A preparação deixa a desejar 

  

Entrevista; Raimundo Nonato 

  

Dificuldade, as músicas que os alunos 

escutam. 

  

Entrevista: Aldenora Rocha 

Dificuldades na orientação musical dos 

alunos. 

  

  

  

A estrutura física das escolas pode ser uma 

dificuldade, falta de equipamentos e o hábito 

de se fazer um trabalho diferente por parte 
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Entrevista: 

Yeda Chaves 

dos professores. 

Crianças na sala de aula cantando Indiozinhos – CD – Galinha Pintadinha 

  

Entrevista - Adalmar Vieira 

  

  

A música e seus diversos benefícios 

  

Entrevista - Cinara Mendonça 

  

  

Entrevista: 

Aldenora Rocha 

Em casa também ensina com a música 

  

A música muda o comportamento da criança 

  

  

  

  

Crianças com a professora Sandra cantando 

em sala de aula 

  

Cantar para viver 

Letra: Silvio Salema 

Música: Heitor Villa Lobos 

 

Entrevista - Sandra 

O Professor tem que se envolver, tem que 

participar com os alunos, não é só colocar a 

música. 

  

    



35 

 

 

Crianças cantando na sala de aula com a 

Professora Sandra 

 Música: Cantar Para Viver 

 

Entrevista - Alexandre Milne 

Os diversos momentos em que música pode 

ser utilizada na escola 

  

   

 Professor Raimundo Nonato, cantando 

  

A música pode ser utilizada em várias 

disciplinas; História, Filosofia etc. 

Música: Redescobrindo a Vida 

Letra e música: Nonato Lima 

  

Entrevista: 

Yeda Chaves 

  

A música alegra a escola, atrai o aluno, a 

exemplo do esporte. 

  

  

  

Entrevista: 

Sandra Maria 

  

  

A música socializa, integra, envolve a 

criança, relaxa. 

  

Entrevista: 

Aldenora Rocha 

  

A dificuldade do aprendizado pode ser 

atribuído a falta de algo novo na escola. 

  Exposição do assunto e em seguida a música 

“Cidadão”, fazendo um resumo da letra. 
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Entrevista: 

Raimundo Nonato em sala de aula 

Música: Cidadão 

Lucio Barbosa 

  

Entrevista: 

Alexandre Milne 

  

Não é o ensino de música e sim ensino com a 

música 

  

Entrevista: 

Yeda Chaves 

A música já está sendo bem trabalhada nas 

escolas, inclusive já é lei. 

  

Entrevista: 

Alexandre Milne 

  

É importante o uso da música na escola. 

Interdisciplinaridade. 

  

Entrevista - Cinara Mendonça 

  

A música traz bons resultados, mudanças 

  

  

  

Entrevista: 

Francisca Kélia 

A música muda o comportamento do aluno, 

ajuda na socialização. 

  

  

  

  

  

A música ajuda no envolvimento de todos, 

inclusive os portadores deficiência física 
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Entrevista: 

Sandra Maria 

  

Alunos cantando e dançando com a 

professora Sandra 

  

Música: Periquito Maracanã 

Bia Bedran 

  

Entrevista - Luis Sousa - Aluno 

A música mexe com a mente e com o 

coração, a música ajuda a entender o assunto. 

  

  

Entrevista: 

Eilson Alves - Aluno 

  

A música alivia, clareia a mente. 

  

  

  

  

  

  

Entrevista: 

Rodolfo Pablo - Aluno 

  

A música deixa a aula mais alegre, existe 

uma maior participação da turma. 

  

  

  

Indiozinhos 
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Encerramento 

Imagens (...) do documentário 

 


