
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – MPEC 

 

 

 

 

Fernando Vieira Costa 

 

 

 

 

 

 

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: uma sequência didática como 

ferramenta pedagógica pluralista para o ensino e aprendizagem de Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Vieira Costa 

 

 

 

 

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: uma sequência didática como 

ferramenta pedagógica pluralista para o ensino e aprendizagem de Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

graduação Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto 

para requisito parcial do título de Mestre em 

Ensino de Ciências.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Hoffert Castro 

Cruz  

 

Área de Concentração: Biologia  

 

 

Ouro Preto 

2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juro que nunca vou desistir. 

Eu me recuso” (Dave Grohl). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTO 

 

A Deus sobre todas as coisas, por me dar a inteligência e persistência 

necessárias para concretizar esta pesquisa. 

A minha família pelo apoio de sempre. 

A minha orientadora, Professora Luciana Hoffert, pelo carinho, atenção e por 

acreditar em um projeto tão “diferente” (você me inspira).Aos professores do MPEC 

por nos proporcionar um mergulho na produção do conhecimento de maneira ímpar. 

Em especial à Professora Uyrá Zama pela simpatia e cordialidade na aplicação do 

projeto, ao professor Fábio Rodrigues pela receptividade e ao Professor Leandro 

Moreira por traduzir na essência e de forma literal a palavra “Aula” (nunca mais fui o 

mesmo depois das suas aulas). 

Aos colegas mestrandos pela troca de experiências. 

A vida por me trazer todos os tipos mais terríveis de contratempos que me 

fizeram crescer e aprender nesses dois anos, o que não cresci e aprendi em 30 anos 

vividos. 

A música por ser tão rica, presente e indispensável na minha vida. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Sabe-se que discentes apresentam heterogeneidade sociocultural e cognitiva que 
precisa ser considerada quando se pretende alcançar sucesso em seus processos de 
aprendizagem. Nesse sentido, torna-se necessária uma proposta metodológica 
pluralista, na qual a música pode funcionar como mediadora de acesso ao 
conhecimento e, mais especificamente, na formação de futuros professores. A 
presente pesquisa de cunho qualitativo foi realizada na Universidade Federal de Ouro 
Preto. Participaram 40 alunos do segundo período do curso de licenciatura em 
Ciências Biológicas. Foi aplicado um questionário pré-teste com questões objetivas 
de sondagem afim de verificar qual o perfil de inteligência da turma participante de 
acordo com a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Como já era 
esperado, observou-se que a inteligência predominante no grupo participante foi a 
naturalista, seguida das inteligências intrapessoal e interpessoal. Posteriormente, a 
turma elegeu temas da Biologia considerados de difícil assimilação; tais temas foram 
trabalhados a partir de vídeo-aulas e grupos de discussão, levando em consideração 
o destaque da inteligência interpessoal. Em seguida, foram elaboradas pela turma 
duas letras de paródias musicais, cujo conteúdo abordou os temas escolhidos e 
considerados de difícil aprendizagem. Após a elaboração das paródias, foi aplicado 
um questionário pós-teste, com o objetivo de verificar a percepção dos participantes 
a respeito do uso da música em práticas de ensino. Mesmo sem evidência para 
inteligência musical, o grupo concordou unanimemente com o uso de recursos 
culturais e tecnológicos para o ensino de ciências. 60% relatou que utilizaria a música 
em suas futuras práticas pedagógicas. Conclui-se que a música se constitui como 
uma ferramenta pedagógica pluralista de fácil acesso, com grande aceitabilidade e 
que pode influenciar positivamente no processo de formação de professores e no 
ensino e aprendizagem de biologia. 
 
Palavras-chave: Música. Ensino de Biologia. Pluralismo Metodológico. Formação 
inicial docente. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

It is known that students have socio-cultural and cognitive heterogeneity that needs to 

be considered when trying to achieve success in their learning processes. In this 

sense, it becomes necessary a pluralistic methodological proposal, in which music can 

act as mediator of access to knowledge and, more specifically, in the training of future 

teachers. This qualitative research was carried out at the Federal University of Ouro 

Preto. 40 students from the second period of the licentiate course in Biological 

Sciences participated. A pre-test questionnaire with objective probing questions was 

applied in order to verify the intelligence profile of the participating class according to 

Howard Gardner's theory of multiple intelligences. As expected, it was observed that 

the predominant intelligence in the participant group was the naturalist, followed by 

intrapersonal and interpersonal intelligences. Subsequently, the group chose subjects 

of Biology considered of difficult assimilation; such topics were worked out from video-

lessons and discussion groups, taking into account the prominence of interpersonal 

intelligence. After that, two lyrics of musical parodies were elaborated by the class, 

whose content approached the subjects chosen and considered of difficult learning. 

After the elaboration of the parodies, a post-test questionnaire was applied, in order to 

verify the participants' perception regarding the use of music in teaching practices. 

Even without evidence for musical intelligence, the group unanimously agreed to use 

cultural and technological resources for science education. 60% reported that they 

would use music in their future pedagogical practices. It is concluded that music 

constitutes a pluralistic pedagogical tool that is easily accessible, with great 

acceptability and that can positively influence the process of teacher training and 

teaching and learning biology. 

Keywords: Music. Teaching of Biology. Methodological Pluralism. Initial teacher 

training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Todo processo de ensino-aprendizagem é altamente complexo, mutável no 

tempo, envolve múltiplos saberes e está longe de ser trivial” (LABURU et al, 2003, 

p.248). Partindo desse pressuposto, uma proposta metodológica pluralista tem se feito 

presente na construção do conhecimento, mais especificamente na formação de 

professores e alunos (LABURU e CARVALHO, 2001; LABURU et al, 2003; e DE 

CARVALHO, 2005). Os discentes apresentam heterogeneidade sociocultural e 

cognitiva que precisa ser considerada quando se pretende alcançar sucesso em seus 

processos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Laburú et al (2003) dizem que a 

proposta central de se pluralizar os métodos de ensino baseia-se na premissa de que 

“todos os modelos e metodologias, inclusive as mais óbvias, têm vantagens e 

restrições” ou seja, ampliando essa ideia, é necessário considerar as múltiplas 

diferenças apresentadas pelos discentes em sala de aula e propor estratégias 

pedagógicas essencialmente não respondidas por “um conjunto único, frio, restrito, de 

regras que se pretenda serem universalmente aceitas e principalmente válidas e 

verdadeiras para qualquer e toda situação de aluno, professor, sala de aula, faixa 

etária, escola, etnia cultural, linguística, matéria, conceito, etc...” (LABURU et al, 2003, 

p.252). 

Dentro desta perspectiva, a música pode ser considerada como uma 

ferramenta pedagógica pluralista quando se analisa a inter-relação entre ciência e arte 

por ela estabelecida. Segundo Hummes (2014) a música está presente “no 

comportamento humano de maneira universal”, de modo que pode ser considerada 

um fator intrínseco à sua cultura e existência. Já Budasz (2009) aponta o contexto 

cultural como fator preponderante e sugere que pesquisas abordando a temática 

ciência e cultura devam ser promovidas. Levando esse contexto para a sala de aula, 

a música, como parte da cultura dos estudantes, torna-se um instrumento de 

mediação no processo ensino-aprendizagem e de acesso desses discentes ao 

conhecimento. Ainda no enfoque do uso da música como ferramenta pluralista de 

mediação para o acesso ao conhecimento, Hummes (2014) diz que ela funcionaria 

como um elemento organizador e transformador do cotidiano da escola. Desse modo 

“não se pode pensar em um processo educacional desvinculado dos demais aspectos 

da cultura particular de cada grupo social”, ou seja, “é importante que sejam oferecidas 

novas opções e descobertas” de maneira “significativa para a própria experiência de 
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vida de cada ator envolvido” na tarefa de aprender (Queiróz, 2014, p. 105). Dessa 

forma, na escola, pode-se apropriar da música enquanto atividade pedagógica 

pluralista e significativa, trazendo o acesso à arte como preponderante para a 

formação do indivíduo que necessita dos mais variados estímulos e interações em 

sua formação. Do mesmo modo, Zanetic (2006) afirma que “por meio das pontes entre 

as maneiras diferentes de conhecer seu mundo, os indivíduos podem vir a estabelecer 

um “diálogo inteligente” com seu espaço tempo”. Enxerga-se, aqui, as “maneiras 

diferentes de conhecer seu mundo” como opções diversas que podem ser utilizadas 

para proporcionar o aprendizado dentro da perspectiva pluralista, e pode-se enxergar, 

também, o “diálogo inteligente” citado pelo autor, como uma forma do indivíduo (aluno) 

ter acesso ao conhecimento científico por meio da música e internalizá-lo de maneira 

significativa, ou seja, de modo a contribuir para seu crescimento acadêmico, pessoal, 

social e cultural. 

Mas do ponto de vista neurocientífico, como acontece a aprendizagem? Kolb e 

Whishaw (2002) dizem que diversas funções cognitivas como a memória, atenção, 

linguagem, emoções e também o aprendizado acontecem por meio da atividade dos 

neurônios localizados no encéfalo humano. Nas palavras de Guerra (2011), “desde o 

nascimento o homem interage com seu ambiente através dos mais variados 

comportamentos. Os comportamentos que adquirimos ao longo de nossas vidas 

resultam do que chamamos de aprendizagem ou aprendizado”. Ademais, a autora 

ainda afirma que “alguém aprende quando adquire atitudes, habilidades, 

conhecimentos, competências para se adaptar a novas situações” (Guerra, 2011, 

s.p.). De maneira geral, Guerra (2011) explana que o cérebro é o “órgão da 

aprendizagem”. Dito isso, a autora enfatiza que quando educadores utilizam das 

ferramentas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem, são gerados estímulos 

que promovem uma reorganização do sistema nervoso, resultando em mudanças 

comportamentais. Tais mudanças comportamentais representam “mudanças 

neurobiológicas que levam à aprendizagem” (Guerra, 2011, s.p.).  

A combinação entre os fatores genéticos e estímulos ambientais promove a 

formação de circuitos neurais no cérebro (OLIVA et al, 2009, s.p.). Dentre os aspectos 

socioambientais, a música aparece como meio de desenvolver a integração do ser 

humano e suas inteligências. Para Chiarelli e Barreto (2005) “a música é concebida 

como um universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e 

facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que vive” e que 
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atende a “diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social, 

emocional e espiritual”. Considerando essa ideia, Rodrigues (2009) aponta que a 

produção e simples apreciação da música por puro prazer é algo notadamente 

exclusivo na relação entre homem e música. Por fim, segundo Vargas (2012) a música 

“possui um papel preponderante na formação e comportamento do indivíduo, bem 

como na formação de seus circuitos cerebrais”. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 “A música está presente no cotidiano das pessoas de várias formas, seja 

estudando um instrumento musical ou simplesmente ouvindo-a no carro. Como forma 

de linguagem, a música representa um dos traços exclusivos dos seres humanos” 

(ROCHA e BOGGIO, 2013, p. 132). Entretanto, de que maneiras esse “traço 

exclusivo” seria demonstrado nas inteligências e na formação do indivíduo como um 

todo? 

São vários os estudos que apontam uma estreita e poderosa relação entre 

música, cognição e comportamento (ILARI 2003, ANDRADE 2004 e 2011, EUGENIO 

2012). Para Pederiva e Tristão (2006) a música possibilita o desenvolvimento 

intelectual do indivíduo. Ademais, pesquisas evidenciam que a exposição precoce à 

música, seja ela de qualquer tipo, potencializa os mecanismos cognitivos do indivíduo 

(OLIVEIRA, 2006; KUEHN, 2012; BONINI-ROCHA et al, 2009 e DA SILVA E 

GOLDEMBERG, 2013) funcionando como uma “janela” através da qual se pode 

adquirir com maior eficácia o conhecimento. Nesse sentido, Eugênio et al (2012), afim 

de embasar a discussão sobre a importância da música para o desenvolvimento 

auditivo, cognitivo e linguístico, afirmam que indivíduos expostos à prática musical 

“apresentam melhor desempenho em tarefas de matemática, leitura, vocabulário, 

sintaxe e habilidades visuoespaciais e motoras”. 

No contexto da educação, as neurociências e a música tem apresentado 

importantes contribuições para o entendimento do processo ensino-aprendizagem. 

Carvalho (2010) afirma que a aprendizagem humana não decorre de um “simples 

armazenamento de dados perceptuais”, e sim “do processamento e elaboração das 

informações oriundas das percepções do cérebro”, ou seja, para o autor, o indivíduo 

durante a construção do conhecimento, reorganiza seus conjuntos neurais por meio 

das experiências socioambientais em uma troca constante de informações. Essas 
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informações, por sua vez, são captadas, transformadas em estímulos elétricos nos 

neurônios e armazenadas na memória. Com isso OLIVA (2009) afirma que “à 

capacidade de correlacionar o novo com as informações já memorizadas, dá-se o 

nome de plasticidade sináptica ou do cérebro” e Phelps (1990) diz que a plasticidade 

neural seria “a mudança adaptativa nas funções e na estrutura do sistema nervoso” 

como resultado das interações com o ambiente.  

De acordo com Miranda Neto et al (2002), a escola possui um papel primordial 

no desenvolvimento sináptico-cognitivo do indivíduo, em que cada atividade pode 

resultar em aprendizagem. Nessa perspectiva, Carvalho (2005) propõe um enfoque 

pluralista das metodologias de ensino com o objetivo supra de atender a 

heterogeneidade apresentada pelos alunos nas escolas. Considerando essas 

metodologias, a música se faz presente como mediadora de acesso do indivíduo ao 

conhecimento, estabelecendo uma relação entre ensino-aprendizagem e cultura. 

Nesse enfoque, Chiarelli (2012) traz a música como meio de desenvolver a 

inteligência e a integração do ser e em seu diálogo expressa a importância do uso da 

música em sala de aula para o desenvolvimento da “sensibilidade, criatividade, 

imaginação, concentração, atenção e autodisciplina do aluno”. Em outras palavras 

Conde et al (2013) afirmam que a música funciona como “instrumento mediador da 

aprendizagem, uma vez que aguça a participação discente, tornando o ensino 

prazeroso e capaz de desenvolver a criatividade dos participantes”. 

No que tange a formação de professores, a pluralização dos métodos de ensino 

se faz presente no intuito de  permitir que esse docente faça uso da ferramenta que 

lhe mais viável e oportuna. Nesse enfoque, tomando como premissa a 

transdisciplinaridade, Cardoso e Serralvo (2009) apontam o pluralismo metodológico 

como um caminho para se superar e atender as diferenças entre os indivíduos. Da 

mesma forma, Lacey (2012) propõe o pluralismo das metodologias em detrimento de 

métodos fixos e tradicionais para as pesquisas científicas e produção do 

conhecimento.  

 O presente trabalho se propôs a utilizar a música como ferramenta para a 

formação de professores 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Verificar a aceitação da música como método de ensino pluaralista, bem como 

mediadora da aprendizagem na formação inicial de professores. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar o perfil de inteligências múltiplas dos alunos. 

• Propiciar uma discussão em grupo acerca de alguns conteúdos da Biologia, 

identificando, mediante escolha e/ou apontamento dos discentes, quais os 

mais difíceis de compreender. 

•  Desenvolver planos de aula como forma de reflexão sobre a futura prática 

docente. 

• Desenvolver e avaliar paródias musicais com temas relacionados à Biologia. 

• Observar e discutir a percepção do grupo de alunos participantes em relação 

ao uso de métodos pedagógicos complementares à prática docente tradicional. 

• Desenvolver e aplicar uma sequência didática para aprimorar o processo de 

ensino e aprendizagem de Biologia por alunos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 CIÊNCIA E CULTURA: a música como mediadora de acesso ao 

conhecimento 

 

 Scarpa (2009) traz a cultura como “um conjunto de atividades humanas 

delimitadas por uma fronteira que guarda em seu interior características passíveis de 

serem distinguidas do que está no seu exterior”. Esses conjuntos de atividades se 

correlacionam formando uma “zona de contato”, estabelecendo uma relação. É 

necessária que haja interconexão entre cultura e ciência a fim de que ocorra a 

produção do conhecimento, e a música se apresenta como mediadora desse processo 

(SCARPA, 2009, p. 69). 

 Uma das funções da escola é a de possibilitar o acesso dos discentes ao 

conhecimento construído pela humanidade em seu processo histórico e permitir que 

eles se situem perante as diversas esferas culturais responsáveis pela produção do 

conhecimento. A ideia de alargamento do universo do discurso humano serve também 

como um dos objetivos da escola, realizado não de maneira etnográfica, descritiva e 

densa, mas de forma escolar (SCARPA, 2009, p. 79). 

Do mesmo modo, traçando uma inter-relação entre cultura e ciência, Mortimer 

(2016) vê a educação científica como um processo de “enculturação” no qual se inicia 

os estudantes em “uma nova maneira de pensar”, ou seja, “sem as representações 

simbólicas próprias da cultura científica, o estudante muitas vezes se mostra incapaz 

de perceber, nos fenômenos, aquilo que o professor deseja que ele perceba” 

(MORTIMER, 2016, p.24). Já Moreira e Candau (2006) afirmam que “não há educação 

que não esteja imersa na cultura” e propõem uma nova perspectiva para a educação 

escolar em que são preservadas todas as manifestações culturais que moldam sua 

construção social e, consequentemente, sua maneira de adquirir conhecimento. Deste 

modo afirmam: 

 

Trata-se, em última análise, não de substituir um conhecimento por outro, 
mas sim de propiciar aos (às) estudantes a compreensão das conexões entre 
as culturas, das relações de poder envolvidas na hierarquização das 
diferentes manifestações culturais, assim como das diversas leituras que se 
fazem quando distintos olhares são privilegiados (MOREIRA e CANDAU, 
2006, p. 162). 

 



19 

 

 Abordar sobre o papel da música na educação não se restringe à experiência 

lúdica, mas compõe um direcionamento de sua potência em se tornar uma grande 

ferramenta mediadora do processo de aprendizagem, alegrando todas as atividades 

escolares ampliando o conhecimento musical discente, uma vez que a música é um 

bem cultural de todos (SOARES E RUBIO, 2112, p.1). Ainda para as autoras é 

fundamental que se destaque a importância da música como fonte de estímulos, 

equilíbrio, bem-estar, relaxamento, aprendizagem e felicidade para o aluno. Mediante 

isso, de antemão, considera-se, aqui, que a música é uma excelente ferramenta 

pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Nas palavras de Jordão et al (2012), “a música se expressa em alternativas que 

ofereçam condições a crianças e jovens de tomarem contato prazeroso e efetivo com 

sua própria musicalidade”, ou seja, tão somente enxergam a música como uma 

ferramenta de ensino, mas, principalmente, como um instrumento de integração do 

ser humano. Para Barros et al (2012), as músicas e suas letras “são importantes 

alternativas para estreitar o diálogo entre alunos, professores e conhecimento 

científico uma vez que essas músicas abordam temáticas com grande potencial de 

problematização presentes de forma significativa na vida do aluno”. Dessa maneira, 

os alunos fariam uso de todos os elementos disponíveis para criar, de forma singular, 

novas situações de aprendizagem (BARROS, et al, 2012, p.93). 

 De Oliveira et al (2005) afirmam que “uso da música como instrumento 

pedagógico é um recurso que estimula e motiva o aluno”, bem como que o 

compartilhamento das preferências musicais entre seus colegas e professores é 

extremamente atrativa. Nas palavras de Gobbi (2001), a música representa um grande 

“elo comunicativo” e afirmam que o “uso da música em sala de aula é uma estratégia 

que pode ajudar o professor nas tarefas de ensino e de aprendizagem” (GOBBI, 2001, 

p.40). Ademais a autora afirma que a música se faz presente como estratégia de 

aprendizagem, ampliando sua a área de abrangência para o seu uso enquanto texto, 

destacando o papel dos elementos formadores do saber musical, a saber, o ritmo e o 

som. Isso romperia com os parâmetros tradicionais de repetição de práticas 

pedagógicas, tornando o aluno sujeito ativo no processo e o professor um 

colaborador/orientador para a aprendizagem. 

 Ainda ressaltando a versatilidade do uso da música nos processos de ensino 

aprendizagem, Abud (2005) utiliza a música como ferramenta para o ensino 

aprendizagem de história e afirma que as letras de música são evidências que podem 
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ser utilizadas por discentes na compreensão e ressignificação dos conceitos da 

disciplina. Tal ressignificação é preponderante quando se quer propor uma 

metodologia alternativa na busca pelo êxito no processo de ensino aprendizagem. 

Com isso, Paiva et al (2007) estabelecem pontos extremamente válidos e eficazes 

quando se utiliza a música como recurso para a aprendizagem do aluno hiperativo. 

Nesse estudo foram feitas atividades musicoterapias como forma de melhorar a 

aprendizagem dos discentes. Os autores elencaram alguns pontos importantes 

quando se trabalha com música em sala de aula: 

 

• Se o aluno considera a atividade interessante, sua atenção é total.  

• A música vivenciada como prática de conjunto propicia a interação e a 

sociabilidade 

• É possível fazer a relação entre uma individualidade timbrística e as 

diferenças entre as pessoas. 

• O trabalho com sons exige alta concentração, obtida com a escuta e a 

percepção musical de forma lúdica e agradável. Enfim, esta relação de 

intimidade com a música no manuseio dos instrumentos proporciona a ideia 

de liberdade, disciplina e organização, tão necessárias à aprendizagem na 

sala de aula, porém, às vezes, tão ausentes, principalmente tratando-se de 

alunos hiperativos. 

 
Considerando a ludicidade associada à música, Barros et al (2012) afirmam ser 

vantajoso o uso da música de forma lúdica pois “ultrapassa a barreira da educação 

formal e chega à categoria de atividade cultural” (BARROS et al, 2012, p.82). Nessa 

ideia, os autores completam que é possível enxergar a música como ferramenta 

lúdica, em que seria capaz de estabelecer um processo de aprendizagem significativa 

para o ensino de ciências. Do mesmo modo, Chiarelli e Barreto (2005) explanam que 

o caráter lúdico da música, em seu papel de permitir à aprendizagem de forma 

prazerosa, podem auxiliar o indivíduo “na desinibição, contribuindo para o 

desenvolvimento social, despertando noções de respeito e consideração pelo outro, 

e abrindo espaço para outras aprendizagens” (CHIARELLI e BARRETO, 2005, s.p.).  

Em relação à presença de elementos lúdicos na prática docente, Neves (2010) 

diz que o professor consciente das vantagens do uso de ferramentas lúdicas, como a 

música, deve remodelar constantemente seu fazer pedagógico, adequando-se ás 
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situações de ensino a fim de utilizá-las de acordo com suas necessidades (NEVES, 

2010, s.p.). Nessa perspectiva Fialho (2007) explana que deve ser explorado como 

ferramenta pedagógica e enaltece suas contribuições para a educação. De acordo 

com Fialho: 

 

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os 
alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando 
esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos 
propostos na obra seja assegurado (FIALHO, 2007, p. 16). 

 

Diante do exposto, a música pode e deve ser utilizada como ferramenta no 

processo ensino e aprendizagem e como mediadora de acesso ao conhecimento, 

potencializando os métodos de ensino. Ainda nas palavras de Soares e Rubio (2012) 

o cultivo da sensibilidade, criatividade, escuta, percepção, atenção, imaginativo, 

liberdade de experimentar, coragem do risco, respeito pelo novo e pelo diferente, pelo 

que é próprio a cada um e também ao “outro”, construção do conhecimento com 

autonomia, responsabilidade individual e integração no coletivo e etc. Esses não são 

apenas discursos ou tentativas da prática pedagógica e sim aspectos envolvidos na 

formação discente – no mínimo tão importantes quanto aqueles que as instituições de 

ensino buscam oferecer nas diversas outras áreas do conhecimento –, que 

contrapõem o “aprender”, de natureza fixa, memorística e repetitiva, ao “apreender”, 

próprio do captar, apropriar, atribuir significado e tomar consciência, portanto, em 

consonância com os demais fundamentos da formação humana requeridas na 

atualidade. Todas essas, são contribuições que a música traz para a aprendizagem e 

construção do conhecimento de um modo geral. 

 
 

4.2 PLURALISMO METODOLÓGICO 

 

Segundo Siqueira Batista et al (2005), o pluralismo das metodologias de ensino 

tem sua raiz e derivou-se da obra do Filósofo Paul Feyerabend na qual encontra-se o 

conceito de “anarquismo metodológico” como forma de oposição a um “procedimento 

metodológico fixo, único e restrito, com regras que se pretendam serem utilizáveis em 

toda e qualquer situação, capaz de legitimar incondicionalmente o fazer científico” 

(SIQUEIRA BATISTA et al, 2005, p.245.). Já para Regner (1996), Feyerabend é 

considerado um “terrorista epistemológico” (REGNER, 1996, p.62) e sua obra traduz, 
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em termos teóricos, o conceito pluralismo metodológico. Entretanto o que é o 

pluralismo metodológico? 

De acordo com Bianchi (1992) o pluralismo metodológico é “uma doutrina, que 

é por sua própria natureza, avessa ao totalitarismo e ao dogmatismo dos modelos 

únicos” (BIANCHI, 1992, p.139). De forma paradoxal, Tonet (2011) não define 

sumariamente o pluralismo pelo fato de que pode ser enxergado e empregado de 

diversas formas, ou seja, para o autor, o pluralismo pode ser entendido como 

“ecletismo”, o qual se entende pela “liberdade de tomar ideias de vários autores e 

articulá-las segundo a convivência do pensador”, ou como “relativismo” na ideia de 

que “não há verdade, mas apenas verdades, não há método, mas apenas métodos”, 

não existindo, portanto, uma definição única para o pluralismo (Tonet, 2011, s.p.).  

Explorando o dinamismo intrínseco ao pluralismo metodológico, o autor Jose 

Moya Otero aponta o tema como uma “ciência crítica da educação” (OTERO, 2003, 

p.64.). Nesse sentido, Otero afirma que essa ciência crítica possibilita a 

descentralização das metodologias contribuindo para “uma melhor compreensão das 

condições que tornam possível a racionalidade científica” (OTERO, 2003, p.78.). 

Nessa abordagem, Bianchi (1992) diz que o pluralismo metodológico oferece 

vantagens para a construção do conhecimento (produção científica) como “promover 

a novidade na ciência”, “estimular a crítica não dogmática” e “diminuir a 

incomensurabilidade entre teorias e promover o diálogo entre diferentes programas 

de pesquisa” (BIANCHI, 1992, p.140). Baseando-se nesses autores, enxerga-se, aqui, 

o pluralismo metodológico como um conjunto multi-variável de propostas 

metodológicas que serviriam de base para se entender, ampliar e promover a 

produção científica. Essa produção científica permearia, segundo Otero (2003), todas 

as faces da ciência, incluindo a educação. 

Para o ensino de ciências, o pluralismo metodológico tem tomando espaço nas 

discussões científicas a respeito do seu emprego e relevância. Segundo Laburú e 

Carvalho (2001), é necessário um pluralismo didático que supere a variedade de 

sujeitos e situações encontras em sala de aula. Sustentando essa ideia, os autores 

afirmam ser necessário o “estudo de muitas perspectivas diferentes” para que se 

possa aprimorar o desempenho pedagógico do profissional da educação e “uma 

abordagem mais refinada da prática educativa” (Laburú e Carvalho, 2001, s.p.). Em 

resumo propõem “investir nos mais variados métodos, que vão além da simples aula 
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expositiva... de modo a procurar fazer com que o aprendiz se aproprie, 

significativamente, dos conceitos científicos” (Laburú e Carvalho, 2001, s.p.). 

Do ponto de vista da formação de professores de ciências, Laburú et al (2003) 

sugerem que o professor seja um eterno inconformado e que deva “ultrapassar a 

concepção de uma verdade pedagógica autoritária como fórmula universal” (Laburú 

et al, 2003, p.254). No mesmo sentido, completam que é preciso que se estabeleça, 

durante a formação de professores, parâmetros com a finalidade de melhorar a prática 

docente na busca pela inovação e solução dos problemas da escola, contrapondo-se 

a rotina e a monotonicidade das práticas pedagógicas previamente estabelecidas 

(Laburú et al, 2003, p.256). Carvalho (2005) afirma que os cursos de formação 

docente erram ao apresentar para os futuros professores “receitas de ensino”, ou seja, 

metodologias pré-estabelecidas e “imutáveis”. Em outras palavras, afirma que uma 

das grandes contribuições do pluralismo metodológico para a educação é que os 

professores “passem a dar o devido valor às concepções de seus alunos” em 

detrimento às práticas pedagógicas puramente mecanicistas e transmissoras de 

conteúdo (Carvalho, 2005, p. 90). 

Com tudo isso, é clarividente a necessidade de se estabelecer uma postura 

pluralista para as práticas de ensino no que diz respeito a formação de profissionais 

que possam oferecer aos educandos uma metodologia que atenda às mais diversas 

formas de aprender em contrapartida a um método único e engessado.   

 

4.3 FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

 

Para García (1999), a formação de professores (cursos de licenciatura), 

representa um dos elementos fundamentais por meio dos quais a didática intervém e 

contribui para a melhoria da qualidade de ensino. Já para Tardif e Raymond (2000) 

os fundamentos do processo de ensino não se limitam a um “sistema cognitivo”, como 

um computador que simplesmente processa as informações, mas são, ao mesmo 

tempo, existências, sociais e pragmático. Tal ideia sugere uma reflexão na qual está 

inseria o papel do professor enquanto modificador da sociedade, sendo este, não 

somente um mero compilador e processador de informações, mas um sujeito 

interveniente dela. Em outro trabalho Tardif (2000) discute sobre os problemas 

epistemológicos do modelo universitário de formação. Dentre as várias concepções 

do autor, a ideia central baseia-se em entender o modelo aplicacionista no qual o 
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aluno de licenciatura está inserido. Tal modelo se encaixaria em um sistema 

institucionalizado por meio das práticas e carreiras universitárias e suscitaria dois 

problemas relevantes: o primeiro é que ele é idealizado segundo uma lógica disciplinar 

e não segundo uma lógica profissional, o que gera uma dissociação entre conhecer e 

fazer. O segundo problema é que esse modelo trata os alunos como “espíritos virgens” 

e não leva em consideração suas crenças e representações anteriores a respeito do 

ensino. Com isso Tardif (2000) argumenta: 

 

Ele se limita, na maioria das vezes, a fornece-lhes conhecimentos 
proposicionais, informações, mas sem executar um trabalho profundo sobre 
os filtros cognitivos, sociais e afetivos através dos quais os futuros 
professores recebem e processam essas informações. Ora, esses filtros, 
como indicamos a pouco, permanecem fortes e estáveis a longo do tempo, 
pois provêm da história de vida dos indivíduos e da sua história escolar. 
Consequentemente, a formação para o magistério tem um impacto pequeno 
sobre o que pensam, creem e sentem os alunos antes de começar. Na 
verdade, eles terminam sua formação sem terem sido abalados em suas 
crenças, e são essas crenças que vão se reatualizar no momento de 
aprenderem a profissão na prática, crenças essas que serão habitualmente 
reforçadas pela socialização na função de professor e pelo grupo de trabalhos 
nas escolas, a começar pelos pares, os professores experientes (TARDIF, 
2000, p.20).  

 

Em relação a necessidade de mudança e implementação de uma política de 

melhoria na formação de professores e, consequentemente, da educação básica, 

Mello (2000) traz algumas considerações pertinentes. Segundo a autora, desde a 

década de 80 os sistemas de ensino público e privado vem passando por processos 

de reforma educacional me que, a democratização do acesso e a melhoria da 

qualidade da educação básica vem acontecendo num contexto marcado pela 

modernização econômica e pelo fortalecimento dos direitos da cidadania (dentre 

outros fatores). Sendo que tais fatores impactam nas expectativas educacionais ao 

ampliar o reconhecimento da importância da educação na sociedade do 

conhecimento. Em resumo, Mello (2000) explana de forma veemente e evidencia que 

a formação inicial de professores constitui o ponto principal a partir do qual é possível 

reverter a qualidade da educação: 

 

... a formação inicial de professores constitui o ponto principal a partir do qual 

é possível reverter a qualidade da educação. É como se, ao tocá-la, fosse 

mais fácil provocar uma reação do sistema total, gerando um efeito em série: 

um círculo virtuoso de consequências mais duradouras. Assim entendida 

como componente estratégico da melhoria da qualidade da educação básica, 
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a formação inicial de professores define-se como política pública. Embora 

não seja necessário que o poder público a execute diretamente, é 

indispensável que ele estabeleça critérios de financiamento, padrões de 

qualidade e mecanismos de avaliação e acompanhamento (MELLO 2000, 

p.98). 

 

Em outra perspectiva, Lima (2008) traz a concepção da formação de 

professores “reflexivos-pesquisadores”, ou, em outras palavras, professores que 

busquem alternativas para se oferecer aos discentes uma aprendizagem significativa. 

Diante disso, a autora explana sobre a dicotomia ente universidade e escola, ou seja, 

entre a formação docente e o efetivo exercício da profissão e elucida para a 

necessidade de se oferecer aos futuros professores, durante a sua formação, o 

contato com elementos pedagógicos diferenciados. Dentre esses elementos, pode-se 

inserir a música enquanto mediadora do acesso ao conhecimento em que o professor 

pode se fazer uso correlacionando música e cultura, conforme expõe Pinto e Zanetic 

(1999). Para os autores, a diversidade nas abordagens pedagógicas, como a música 

e a poesia, dentre outras, para o ensino de ciências, promove as mais “diversas 

formas de expressão humana sobre um mesmo conceito” (PINTO e ZANETIC, 199, 

p.27). De maneira geral, Pinto e Zanetic afirmam que essas abordagens facilitam a 

construção conceitual e cultural necessárias para se trabalhar um determinado 

conteúdo de ciências em sala de aula. 

Com tudo isso, fica evidente o quão importante é a discussão acerca da 

melhoria da educação básica para a sociedade de um modo geral. Nesse sentido, é 

necessário reduzir o distanciamento dicotômico entre universidade e escola e 

enxergar que a formação de professores é o pronto principal para sua tal melhoria. 

Para tanto, deve-se buscar metodologias de ensino contextualizadas e dinâmicas, em 

detrimento de um ensino dogmático e enciclopédico, que não visa atender à 

heterogeneidade encontrada em sala de aula, bem como os moldes socioculturais 

globalizados dos discentes atuais. 

 

4.4 NEUROCIÊNCIAS E O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Segundo Izquierdo (2002) a memória representa o principal alicerce do 

aprendizado, sendo tratada como aquisição, que, para o autor, também significa 
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aprender. Ou seja, só se grava aquilo que foi aprendido. Dentre as características 

cerebrais existentes destaca-se a Plasticidade Sináptica, representada pelas 

“respostas adaptativas do sistema nervoso frente aos estímulos recebidos” (OLIVA et 

al, 2009 s.p.). Com isso, sabe- se que o cérebro é o responsável por captar os 

estímulos do ambiente e produzir as respostas fisiológicas. Como cada tipo de 

estímulo gera uma resposta diferente no organismo, configura-se, deste modo, a 

capacidade do cérebro de moldar seu funcionamento frente a estímulos variados. 

Ademais, Oliva (2009) diz que a plasticidade cerebral “permite adaptações nos 

variados contextos sociais e faz parte da arquitetura neural da nossa espécie, sendo 

esta uma característica biológica que possibilita as trocas sociais” (OLIVA et al, 2009 

s.p.). 

Estudos apontam que teorias baseadas nos mecanismos cerebrais envolvidos 

na aprendizagem podem inspirar objetivos e estratégias educacionais (ANSARI 2005 

e COCH 2009). Tais estratégias são de extrema importância para se entender a real 

necessidade de aprendizado do aluno, ainda que não se configure como uma “nova 

pedagogia” ou como num novo conjunto de métodos pedagógicos experimentais.  

Sabe-se, também, das infinitas dificuldades de se “solucionar” os problemas de 

aprendizagem em sala de aula, o que configura um desafio cotidiano que precisa ser 

enfrentando por professores e demais profissionais envolvidos na educação. Segundo 

Grossi et al (2014) essas dificuldades podem ser, entre vários motivos, consequência 

da riqueza de diversidade que está presente nas salas de aula. Gardner (2000) 

apresenta a teoria das múltiplas inteligências que, vias gerais, traz o conceito de que 

cada indivíduo aprende de maneira diferente e que apresentam diferentes inclinações 

intelectuais, não existindo uma inteligência única. O professor, enquanto mediador do 

conhecimento, precisa estar preparado para lidar com todas essas diferenças. Parte 

desse preparo, respalda-se no conhecimento acerca dos processos cognitivos do 

cérebro, que envolvem e determinam a aprendizagem, e da teoria das inteligências 

múltiplas. Nesse enfoque Grossi et al (2014) explanam que a aquisição de conteúdos 

teóricos (aprendizagem) está relacionada, sobretudo, com estruturas do cérebro, logo, 

o conhecimento do potencial e dos limites do sistema nervoso torna o processo de 

aprendizagem mais tranquilo, eficaz e agradável.  

Diante do exposto, fica evidente a importância do conhecimento sobre as 

neurociências para a educação, e em específico, para o processo ensino e 

aprendizagem. Uma vez que cada pessoa aprende diferente, a resposta do sistema 



27 

 

nervoso aos estímulos externos e interações sociais, também é diferente. Frente a 

isso, é necessário que o educador e os demais profissionais envolvidos na educação 

promovam uma interface entre neurociências e educação, afim de se aplicar novas 

metodologias de ensino que contribuam para a aprendizagem. 

 

4.5 NEUROCIÊNCIAS E MÚSICA 

 

Para Rodrigues et al (2010), por meio da revisão dos mais recentes estudos 

publicados na área, a neuroplasticidade surge no cérebro como resultado do contato 

musical prolongado e pode produzir diferenças no processo cognitivo de músicos e 

não músicos. Segundo Oliveira (2012), nas últimas décadas, pesquisas tem descrito, 

em músicos, alterações neuroplásticas encefálicas, estruturais e funcionais, 

decorrentes da prática musical prolongada. Ou seja, tais estudos comprovam os 

efeitos positivos da prática musical em capacidades cognitivas pertencentes ao 

domínio não musical, como o raciocínio verbal, matemático e visual-especial. Em 

suma, a autora sugere que quanto mais cedo os indivíduos começam a estudar 

música, e quanto mais intenso é o treinamento, melhores são suas capacidades de 

atenção e memória. 

Com tudo isso, pode se reconhecer a função potencializadora da música frente 

aos processos cognitivos do cérebro humano. Uma vez que o contato com a música, 

seja ele precoce ou tardio, influencia diretamente o neurodesenvolvimento em 

crianças e adultos, em detrimento de indivíduos que tiverem pouco ou nenhum contato 

com a música no decorrer do seu desenvolvimento:  

 
A música do ponto de vista do ouvinte apresenta-se, não como unidade, mas 
como um conjunto multifacetado de representações mentais, de forma que 
sua fruição envolve a ação orquestrada de uma série de mecanismos 
nervosos que compreendem diferentes modalidades de memória, 
mecanismos atencionais, percepções diversas, respostas afetivas entre 
outros (MUNIZ, 2012, p.9).  

 

Segundo Venancio (2014) a música estimula estruturas do sistema límbico, 

responsável pela autorregulação emocional, principalmente nas regiões corticais do 

cérebro. Em outras palavras a música atinge essa região cerebral chamada sistema 

límbico, ativando também o sistema dopaminérgico que, por sua vez, está ligado as 

sensações de prazer. Em síntese, quando se analisa a ativação do cérebro pela 

música por meio de neuroimagens, existe uma especialização dos hemisférios do 
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cérebro, em que o lado direito predomina para a diferenciação das alturas melódicas 

e no conteúdo emocional e dos timbres, envolvendo as áreas temporais e frontais, 

enquanto o ritmo, a organização e discriminação dos tons se dá predominantemente 

no lado esquerdo do cérebro (MUSZKAT, 2015, p.67). Ou seja, a música é processada 

e produzida em ambos os lados do cérebro, mesmo o lado direito sendo 

predominante.  

Além de ser processada no cérebro, a música também afeta seu 

funcionamento. Segundo Muszkat (2012): 

 

 As alterações fisiológicas com a exposição à música são múltiplas e vão 
desde a modulação neurovegetativa dos padrões de variabilidade dos ritmos 
endógenos da frequência cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos 
elétricos cerebrais, dos ciclos circadianos de sono-vigília, até a produção de 
vários neurotransmissores ligados à recompensa e ao prazer e ao sistema de 
neuromodulação da dor. Treinamento musical e exposição prolongada à 
música considerada prazerosa aumentam a produção de neurotrofinas 
produzidas em nosso cérebro em situações de desafio, podendo determinar 
não só aumento da sobrevivência de neurônios como mudanças de padrões 
de conectividade na chamada plasticidade cerebral (MUSZKAT, 2012, p.68). 

  

 Em relação a memória, Rocha e Boggio (2013) dizem que “não se sabe se a 

memória para a música pode ter as mesmas características que a memória para 

outros tipos de eventos”. Entretanto afirmam que, mesmo sem saber a razão, “a 

música facilita a aquisição de memória” (ROCHA e BOGGIO, 2013, p.137).  Segundo 

eles: 

A existência de pacientes com demência que podem se esquecer de fatos da 
própria vida, mas são capazes de cantar canções da infância de cor indica 
que, se não é especial, a memória para música é, ao menos, diferente da 

memória para fatos e imagens do cotidiano (ROCHA e BOGGIO, 2013, 
p.137). 

 

 Ainda nessa ideia, Rizzon (2009) diz que em músicos observa-se um aumento 

da massa cerebral no córtex frontal e que “tanto músicos profissionais e amadores 

apresentam um eficiente sistema de memória verbal superior aos não músicos” 

(RIZZON, 2009, p.72). Dessa forma, não se pode afirmar o motivo pelo qual a memória 

influencia na música e vice-versa, porém, pode-se dizer que a música contribui para 

a aquisição da memória e que a memória é utilizada na prática musical. 

 Com tudo isso, nas palavras de Muszkat (2012) a música “modifica 

estruturalmente o cérebro” à medida que: 

 



29 

 

Vários circuitos neuronais são ativados pela música, uma vez que o 
aprendizado musical requer habilidades multimodais que envolvem a 
percepção de estímulos simultâneos e a integração de várias funções 
cognitivas como a atenção, a memória e das áreas de associação sensorial 
e corporal, envolvidas tanto na linguagem corporal quanto simbólica 
(MUSZKAT, 2012, p.68).  

 

4.6 AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS DE HOWARD GARDNER 

 

A Teoria das Múltiplas Inteligências (T.I.M.) de Howard Gardner revolucionou 
o campo da psicologia cognitiva ao ultrapassar a noção comum de 
inteligência como "capacidade ou potencial geral que cada ser humano 
possui em maior ou menor extensão" e ao questionar a suposição de que a 
inteligência possa ser medida por instrumentos verbais padronizados como 
testes de respostas curtas realizados com papel e lápis (STREHL, 2000, p.1).  
 

Ainda nas palavras de Strehl (2000), o conhecimento das IM subsidia uma melhor 

compreensão dos motivos pelos quais alunos demonstram um bom ou mau 

desempenho frente a determinadas atividades de ensino. Diante disso, abre-se aqui 

uma discussão acerca das contribuições da Teoria das Inteligências Múltiplas - IM 

para o contexto escolar.  

Não há um consenso sobre o que é inteligência. Segundo Pinheiro (1996), as 

inteligências podem ser agrupadas em dois grandes grupos: cognitivas – referindo-se 

à habilidade para aprender, manipular símbolos e raciocínio abstrato e adaptativas – 

remetendo aos processos de adaptação do indivíduo ao meio (PINHEIRO, 1996, 

p.44). Ou seja, jamais haverá uma lista única e universalmente aceita de inteligências 

humanas, mas, inevitavelmente, “uma teoria de inteligências múltiplas precisa captar 

uma gama razoavelmente completa dos tipos de competências valorizados pelas 

culturas humanas” (STREHL, 2000, p.3). Corroborando essa ideia, Strehl (2000), diz 

que as inteligências são: 

• Capazes de realização (pelo menos em parte) através de mais de um sistema 

sensorial; 

• Entidades num determinado nível de generalidade. Sendo que, a comparação 

entre diferentes inteligências em todos os seus detalhes constitui um erro, pois 

cada uma deve ser pensada como um sistema próprio com suas próprias 

regras. 

• Um potencial, pois um indivíduo em posse de uma inteligência não tem 

qualquer circunstância que o impeça de colocá-la em ação. Contudo, as 
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inteligências não devem ser pensadas em termos valorativos, pois não 

necessariamente serão colocadas a serviço de bons fins. 

 

Partindo da premissa de que não existe somente uma inteligência e que cada uma 

deve ser pensada em um sistema próprio, Howard Gardner, na década 1980, propõe 

uma teoria baseada, a princípio, em sete tipos diferentes de inteligências, a teoria das 

Inteligências Múltiplas – TIM. Smole (1999) afirma que a teoria das IM pressupõe que: 

 

• Há mais de uma inteligência: ele inicialmente propôs sete, mas é possível que 

existam outras. 

• As inteligências podem ser estimuladas: o contexto social, a escola, a 

oportunidade de explorar e realizar atividades diferentes são fatores que podem 

interferir no desenvolvimento das inteligências. 

• As inteligências se combinam de forma única em cada pessoa: cada pessoa 

nasce com todas as inteligências que se desenvolverão durante sua vida, de 

modo único. 

• Não há como padronizar: as combinações das inteligências são únicas, tal 

como as impressões digitais. 

 

Smole (1999), também apresenta de forma objetiva as Inteligências Múltiplas 

propostas por Gardner: 

 

• Inteligência linguística: se manifesta na habilidade para lidar criativamente 

com as palavras, em diferentes níveis de linguagem (semântica, sintaxe), tanto 

na expressão oral quanto na escrita (no caso de sociedades letradas). 

Particularmente notável em poetas e escritores, também é desenvolvida por 

oradores, jornalistas, publicitários e vendedores, por exemplo. 

• Inteligência lógico-matemática: como diz o nome, é característica de 

pessoas que são boas em lógica, matemática e ciências. É a inteligência que 

determina a habilidade para o raciocínio lógico-dedutivo e para a compreensão 

de cadeias de raciocínios, bem como a capacidade de solucionar problemas 

envolvendo números e elementos matemáticos. É a competência mais 

diretamente associada ao pensamento científico e, portanto, à ideia tradicional 
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de inteligência. Cientistas, advogados, físicos e matemáticos são exemplos de 

profissionais nos quais essa inteligência se destaca. 

• Inteligência musical: envolve a capacidade de pensar em termos musicais, 

reconhecer temas melódicos, ver como eles são transformados, seguir esse 

tema no decorrer de um trabalho musical e, mais ainda, produzir música. É a 

inteligência que permite a alguém organizar sons criativamente, a partir da 

discriminação de elementos como tons, timbres e temas. As pessoas que 

apresentam esse tipo de inteligência - como por exemplo muitos músicos 

famosos da música popular brasileira - em geral não dependem de aprendizado 

formal para exercê-la. 

• Inteligência espacial: corresponde à habilidade de relacionar padrões, 

perceber similaridades nas formas espaciais e conceituar relações entre elas. 

Inclui também a capacidade de visualização no espaço tridimensional e a 

construção de modelos que auxiliam na orientação espacial ou na 

transformação de um espaço. Um mestre de xadrez usa imagens visuais e a 

inteligência espacial para planejar suas estratégias. A inteligência espacial não 

depende da visão, pois crianças cegas, usando o tato, podem desenvolver 

habilidades nessa área. A inteligência espacial estaria presente em arquitetos, 

pilotos de Fórmula-1 e navegadores, por exemplo. 

• Inteligência corporal cinestésica: é uma das competências que as pessoas 

acham mais difícil aceitar como inteligência. Cinestesia é o sentido pelo qual 

percebemos nosso corpo - movimentos musculares, peso e posição dos 

membros etc. Então, a inteligência cinestésica se refere à habilidade de usar o 

corpo todo, ou partes dele, para resolver problemas ou moldar produtos. 

Envolve tanto o autocontrole corporal quanto a destreza para manipular 

objetos. Atores, mímicos, dançarinos, malabaristas, atletas, cirurgiões e 

mecânicos têm uma inteligência corporal cinestésica bem-desenvolvida. 

• Inteligência interpessoal: inclui a habilidade de compreender as outras 

pessoas: como trabalham, o que as motiva, como se relacionar eficientemente 

com elas. Esse tipo de inteligência é a que sobressai nos indivíduos que têm 

facilidade para o relacionamento com os outros, tais como terapeutas, 

professores, líderes políticos, atores e vendedores. São pessoas que usam a 

habilidade interpessoal para entender e reagir às manifestações emocionais 

das pessoas a sua volta. Nas crianças e nos jovens tal habilidade se manifesta 
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naqueles que são eficientes ao negociar com seus pares, que assumem a 

liderança, ou que reconhecem quando os outros não se sentem bem e se 

preocupam com isso. 

• Inteligência intrapessoal: é a competência de uma pessoa para se 

autoconhecer e estar bem consigo mesma, administrando seus sentimentos e 

emoções a favor de seus projetos. Significa dimensionar as próprias qualidades 

de trabalho de maneira efetiva e eficaz, a partir de um conhecimento apurado 

de si próprio, ou seja: reconhecer os próprios limites, aspirações e medos e 

utilizar esse conhecimento para ser eficiente no mundo. Os terapeutas são um 

exemplo de alguém capaz de refletir sobre suas emoções e depois transmiti-

las para os outros; essa capacidade também aparece em líderes políticos. 

 

Posteriormente, Gardner incluiu uma oitava inteligência, a Naturalista, 

relacionada com o meio ambiente e o mundo natural (GARDNER, 1994ª, 2001). 

Segundo Smole (1999) “um jardineiro, um fazendeiro ou um paisagista”, possuem 

essa inteligência bem desenvolvida. A autora ainda evidencia que nas inteligências 

“existe uma teia de relações tecidas entre todas as dimensões possíveis, e não mais 

sob a perspectiva de algo que possa ser medido ou como um conjunto de habilidades 

isoladas” (SMOLE, 1999, p.14-15). Nessa “teia” não existe uma só via pela qual 

desenvolvem-se as inteligências, pelo contrário, existe uma intensa interdependência 

entre todas elas, formando um “emaranhado” de conexões estabelecidas para se 

“definir” o indivíduo. Essas conexões traduzem a teoria das IM no sentido de que 

representa algo que não pode ser medido ou simplesmente quantificado como uma 

“coisa só”, mas que se apresenta de forma interdependente. 

 Para Gáspari e Schwarts (2002) as IM se constituem como uma importante 

ferramenta para a compreensão e singularidade da natureza humana, em que, na 

medida em que se vivencia essa natureza, é possível: 

 

resistir aos padrões sociais impostos, de se resgatarem enquanto natureza 
integrada à natureza exterior, de harmonizarem e dar unicidade aos 
elementos externos e internos ao seu corpo, de se perceberem dotados de 
um corpo como espaço ecológico, de substituir expectativas reprimidas e 
canalizar energias sublimadas, de colocar à prova seus sentimentos e limites, 
de deixar emergir sua sensitividade para os sons, cheiros, ecos provenientes 
da natureza, enfim, de transcender-se (GÁSPARI E SCHWARTS, 2002, 
p.265). 
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 Do ponto de vista da educação, Strehl (2000) explana que para os professores 

é fundamental ter uma visão holística dos potenciais envolvidos na consecução 

eficiente dos conteúdos dos cursos por eles ministrados e, sobretudo, uma 

compreensão sensível às formas de aprendizado de seus alunos. A adequação dos 

métodos de ensino aos perfis específicos dos alunos passa a ser fundamental para 

que as diferenças pessoais - elemento imprescindível para o enriquecimento social e, 

mais especificamente, do meio profissional- não sejam uma barreira para o 

aprendizado.  Para Panisset Travassos (2001) não existe nenhuma receita para a 

educação das inteligências múltiplas. A Teoria das Inteligências Múltiplas foi 

desenvolvida numa tentativa de descrever a evolução e a topografia da mente 

humana. A mente é um instrumento multifacetado, de múltiplos componentes, que 

não pode, de qualquer maneira legítima, ser capturada num simples instrumento estilo 

lápis e papel. Portanto, a necessidade de se repensar os objetivos e métodos 

educacionais torna-se profunda. 

 Mediante o exposto, é notável a contribuição das IM para se entender as 

múltiplas faces da natureza humana, cada uma relacionando-se com a outra de forma 

multivariada. É também importante ressaltar enxergar a teria das IM como válida e 

eficaz, pode-se oferecer ao aluno um ensino capaz de entende-lo de forma peculiar, 

propiciando uma formação completa, para a escola e para a vida.  

 

5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 Nesta pesquisa de caráter qualitativo, propõe-se uma investigação sobre a 

aceitação do pluralismo metodológico durante a formação inicial de professores 

(LABURU et al, 2003), e sobre a aceitabilidade do uso da música nas práticas 

pedagógicas de ensino de futuros professores de biologia e ciências. Para Brito et al 

(2008) é preciso diversificar as metodologias de ensino, afim de oferecer, em sala de 

aula, uma ciência ligada à tecnologia, ao mundo do trabalho e as questões 

socioeconômicas. 

 

5.1 LOCAL 

 

Foi amostrada uma turma do 2º período do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, composta por 40 alunos. 
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A Universidade está situada na rua Professor Paulo Magalhães Gomes,– Campus 

Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2016) a cidade de Ouro Preto possui, atualmente, 

uma população estimada em 74.659 habitantes e uma área de unidade territorial de 

1.245,865 km². 

Dessa turma amostrada, 21 alunos aceitaram participar da pesquisa mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexo 2). 

A justificativa para escolha da UFOP se deve ao fato de a Universidade oferecer 

o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, curso este que tem por premissa a 

formação inicial de professores, a qual constitui o objeto de estudo desta pesquisa.  

De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA-

2015) e com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o desempenho 

dos alunos no Brasil está abaixo da média dos países que fazem parte da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (PISA, INEP 

2015). No caso específico da Universidade Federal de Ouro Preto, Nunes et al (2005) 

dizem que "os sete cursos de licenciatura na UFOP, apresentam hoje uma grande 

diversidade em seus projetos político-pedagógicos” o que demonstra uma 

variabilidade nas políticas pedagógicas dos cursos oferecidos pela instituição, 

tornando a oferta desses positiva para a formação de futuros professores. Entretanto, 

Nunes e Cunha (2007) apontam um “distanciamento existente entre a contribuição da 

pesquisa para a prática pedagógica”, ademais, segundo as autoras, os discentes em 

licenciatura da UFOP explanam que a produção científica nesses cursos não 

contribuem efetivamente para a melhoria das instituições de ensino básico, bem como 

para o processo ensino/aprendizagem em si, necessitando de aprimoramento 

constante de suas práticas pedagógicas. 

Mediante o supracitado, corrobora-se, aqui, a justificativa da escolha da UFOP 

para esta pesquisa por apresentar a problemática e objeto de estudo elucidados, a 

saber, a formação inicial de professores mediada pelo curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, curso este, que tem por objetivo a formação de docentes para o 

ensino de ciências e biologia na educação básica. 
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5.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

 

A aplicação da metodologia e conclusão da pesquisa obedeceu às seguintes 

etapas: 

Etapa1: Sondagem preliminar 

➢ Aplicação dos questionários pré-testes 

Etapa 2: Produção e discussão do conhecimento 

➢ Grupo de discussão sobre temas da biologia para o Ensino médio 

➢ Mostra de aulas e produção de vídeo aulas 

➢ Elaboração de planos de aula 

Etapa 3: Construção 

➢ Elaboração de letras de paródia 

Etapa 4: Sondagem posterior 

Aplicação dos questionários pós-testes 

  

Ainda como parte da metodologia desta pesquisa, foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa: 

• Questionários Pré (anexo 3) e Pós-testes (apêndice c) respectivamente; 

• Vídeo-aulas; 

• Textos motivadores;  

• Gravador de áudio digital; 

• Caderno de anotações. 

 

Na etapa 1 da pesquisa, após aceite e assinatura do TCLE (anexo 2), como 

ponto de partida para a  o desenvolvimento das etapas subsequentes, os alunos 

participantes responderam a um questionário sob a forma de pré-teste (anexo 3). Esse 

questionário, adaptado do fascículo quatro de Antunes (2001), é composto por 150 

perguntas de sondagem fechadas, enumeradas de 1 a 150, referentes as oito 

inteligências.  

Cada inteligência é representada por um bloco de perguntas, porém não é 

identificado ao participante qual inteligência representa cada bloco. Os blocos de 

perguntas do questionário pré-teste mencionado, são organizados da seguinte 

maneira: 
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• De 1 a 20 – referente à Inteligência Linguística 

• De 21 a 40 – referente à Inteligência Intrapessoal 

• De 42 a 58 - referente à Inteligência Lógico Matemática 

• De 59 a 76 - referente à Inteligência Interpessoal 

• De 77 a 96 - referente à Inteligência Espacial 

• 97 a 114 - referente à Inteligência Naturalista 

• De 115 a 132 - referente à Inteligência Musical 

• De 133 a 150 – referente à Inteligência Cinestésico-corporal 

 

Segundo Gáspari e Schwarts (2002, p. 265) as inteligências mútiplas são 

constituídas mediante representações sociais da seguinte forma: 

• Inteligência Lógico Matemática -  apresenta-se em um pessoa capaz de 

compreender, analisar, sintetizar, decodificar e avaliar modelos sociais 

impostos. Espera-se de uma pessoa que tenha essa inteligência bem 

desenvolvida a capacidade de resolver problemas envolvendo números, 

bem como um raciocínio lógico-dedutivo aguçado. 

• Inteligência Linguística – mostra-se desenvolvida em pessoas com a 

capacidade de resgatar os elementos da natureza humana por meio de 

uma linguagem própria. Pessoas com essa inteligência bem 

desenvolvida são capazes de lidar de forma criativa com as palavras, 

em diferentes patamares da linguagem. 

• Inteligência  Naturalista – demonstra a possibilidade de  vivências junto 

a natureza e o reconhecimento de seus elementos por parte do ser 

humano. Pessoas com essa inteligência bem desenvolvida possuem 

uma forte relação com o mundo natural, em que apresentam uma 

dilecção pelo meio ambiente como biólogos, agricultores, agrônomos e 

paisagistas. 

• Inteligência Interpessoal – caracteriza a capacidade de compreender o 

diferente, o outro. Nessa inteligência estão espressos valores que 

vialibilizam relacionamentos como respeito, paciência e solidariedade. 

Espera-se de pessoas que possuem essa inteligência bem desenvolvida 
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a capacidade de se relacionar bem  com os demais, reconhecendo seus 

manifestos emocionais e, na maioria das vezes, assumir a liderança.  

• Inteligência Intrapessoal – está relacionada à forma com que o indivíduo 

se vê no mundo e como relaciona-se consigo mesmo. A pessoa com 

essa inteligência bem desenvolvida possui confiança e auto-controle, de 

forma que consiga administrar bem seus sentimentos a partir de um 

autoconhecimento apurado. Terapeutas de um modo geral possuem 

essa inteligência. 

• Inteligência Espacial – presente em uma pessoa com uma capacidade 

apurada de enxergar os espaços e altera-los de maneira coerente. Um 

indivíduo com essa inteligência bem desenvolvida é capaz de construir 

relações entre as formas espaciais, bem como modelos de 

transformação de um espaço. Essa inteligência se faz presente em 

arquitetos e navegadores, ou seja, indivídios com uma notável 

capacidade de enxergar e transformar o espaço.  

• Inteligência Corporal-sinestésica – relacionada à capacidade de testar e 

desenvolver os limites do corpo em situações de aventuras que exigam 

esforço físico. Envolve também o autocontrole e a destreza no 

manuseiro de objetos. Atletas de um modo geral, dancarinos, atores, 

cirurgiões e mecânicos possuem essa inteligência bem desenvolvida. 

• Inteligência musical – refere-se a facilidade com que o indivídio utiliza os 

sons como forma de expressão. Essa expressão traduz-se em uma 

harmonia entre “ser interior” e “ser exterior” promovendo a comunicação 

do homem com o mundo real. Essa inteligência está presente e bem 

desenvolvida em pessoas capazes de produzir música a partir da 

manipulação dos sons, combinando ritmo, harmonia e melodia. Músicos 

em geral, com ou sem aprendizado formal, apresentam essa inteligência 

de forma pungente.  

  

A função desse questionário, utilizado como base para o desenvolvimento da 

análise inicial desta pesquisa, foi de sondar e traçar um perfil das inteligências da 

turma amostrada. A construção desse perfil tem o propósito de verificar quais são as 

inteligências mais desenvolvidas na turma, bem como verificar se a inteligência 
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musical é citada ou destacada dentre estas, uma vez que os participantes afirmaram 

ter um contrato prévio com música.      

Para cada pergunta existem, no próprio questionário, as opções de resposta S 

= sim com muita ênfase, s = sim com pouca ênfase, n = não com pouca ênfase e N = 

não com muita ênfase que são respondidas assinalando-se um “x” na resposta 

escolhida. A opção de resposta S = sim com muita ênfase, representa que o 

participante se identifica totalmente com o que foi perguntado. Já a opção s = sim com 

pouca ênfase, quer dizer que o participante se identifica com a pergunta, mas não de 

maneira total quanto na opção S, ou, do mesmo modo, que ele se identifica 

parcialmente com o que foi perguntado. Em contrapartida, a opção N = não com muita 

ênfase, mostra que o participante não se identifica totalmente com a pergunta. Já a 

opção n = não com pouca ênfase representa que o participante também não se 

identifica com a pergunta, mas não de maneira total, ou, da mesma forma, que ele 

não se identifica parcialmente com o questionamento proposto naquela pergunta. 

 Por fim, o total de todas as respostas S; s; N e n de cada inteligência foi 

contado e colocado em uma planilha do programa Excel.  

Na segunda etapa (etapa 2), após a aplicação do questionário pré-teste, cujas 

respostas evidenciaram predomínio das intelgiências naturalistas, intra e 

interpessoais, foi proposto por parte do pesquisador, um grupo de discussão - GD 

acerca dos temas e conteúdos que os participantes consideram como mais difíceis de 

aprender, no que se refere ao conteúdo de Biologia para o Ensino Médio. Para tanto, 

Rossasi e Polinarski (2012), afirmam que os Grupos de Discussão representam um 

avanço na construção do conhecimento, em que quando são propostos, tornam as 

aulas mais significativas, promovendo a participação intelectual dos estudantes. Do 

mesmo modo, Mortimer e Scott (2016), explanam sobre o processo de significação 

em sala de aula e afirmam que as interações discursivas constituem o processo 

construtivo de significados. Além disso, os autores completam dizendo que a fala e o 

discurso verbal, ainda que não sejam os únicos modos de se comunicar em uma aula 

de ciências, são fundamentais para o processo de significação de conteúdos em si. 

Tais Grupos de Discussão – GD, representam uma ferramenta na qual ocorre uma 

interação entre docentes e discentes, gerando significação nas aulas de ciências a 

fim de se promover a aprendizagem de alunos (MORTIMER e SCOTT, 2016, s.p.). Já 

para Weller (2006), os GD’S “compõem um método de pesquisa que privilegia as 

interações e uma maior inserção do pesquisador no universo dos sujeitos, reduzindo, 
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assim, os riscos de interpretações equivocadas sobre o meio pesquisado”. 

Especificamente nesta pesquisa, utilizou-se o conceito de que o grupo de discussão 

consiste em uma abordagem comunicativa de discurso interativo-dialógico. Ou seja, 

“quando o professor considera o que o estudante tem a dizer do ponto de vista do 

próprio estudante; mais de uma voz é considerada e há uma inter-animação de ideias” 

(MORTIMER e SCOTT, 2016, p. 287).  

Partindo deste ponto, ficou estabelecido entre pesquisador e participantes, 

mediante discussão, que os temas levantados estariam restritos aqueles que são 

trabalhos na educação básica, levando em consideração que o grupo amostral desta 

pesquisa foi composto por professores em formação que atuarão, primordialmente, 

na mesma. Posteriormente, foi feita uma votação em que temas do conteúdo de 

Biologia do Ensino Médio foram escolhidos pelos participantes como os de mais difícil 

aprendizado. 

Durante o GD o pesquisador propôs uma revisão de cada tema escolhido com 

foco no que é trabalho no ensino médio. Para isso, de forma expositiva, apresentou 

aos alunos os principais conceitos e peculiaridades de cada tema escolhido, utilizando 

o quadro branco e pincéis. Tal procedimento foi proposto como forma de nivelar o 

conhecimento entre os participantes para que as próximas etapas pudessem ser 

desenvolvidas. Guimarães (2009) afirma que a aula expositiva elucida 

questionamentos nos alunos que podem ser respondidos por meio dela mesma. Nas 

palavras do autor, durante aulas expositivas, o professor pode utilizar desses 

questionamentos para trabalhar o conteúdo de forma significativa, correlacionando o 

conhecimento prévio com o recém aprendido. Na mesma perspectiva, Gaspar (2002) 

afirma que a aula expositiva funcionaria como uma fundamentação pedagógica 

baseada na interação verbal promovida pelo professor para com os alunos, 

evidenciando a eficácia da interação verbal promovida por questionamentos e 

provocações surgidas durante seu exercício, com o objetivo de fazer o aluno pensar 

e se expressar.  

Ainda na etapa 2, foram fabricadas e apresentadas pelo pesquisador, em sala 

de aula, uma série de vídeo-aulas produzidas no programa PowerPoint, sob a forma 

de slides, com pequenos textos, imagens e locução do pesquisador. Nesse momento, 

foi elaborada uma vídeo-aula para cada tema escolhido com a finalidade de 

fundamentar o conhecimento dos participantes. Considerando a grande tendência de 

que as tecnologias aplicadas a educação proporcionam novas formas de ensinar, de 
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aprender, de interagir e de produzir o conhecimento, as vídeo-aulas podem ser 

consideradas como Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs (MARTINHO, 

2008, p. 10). Com isso, segundo Feldkercher (2010) professores e alunos devem estar 

preparados para ensinar e aprender por meio do uso de tecnologias. Já Daga (2010), 

explana que recursos como a vídeo-aula, ao mesmo tempo que propiciam um 

dinamismo nas interações, proporcionam, também, a experimentação por parte dos 

alunos de interações que, vias normais, não aconteceriam. 

Posteriormente a aplicação das vídeo-aulas, o pesquisador dividiu os 

participantes em grupos menores, de quatro ou cinco pessoas. Para cada grupo, foi 

sorteado um tema dentre os escolhidos na discussão dos encontros anteriores e foi 

oferecido um texto científico (Anexo 5), escolhido pelo pesquisador, que trazia 

informações científicas sobre os respectivos temas. Após a leitura, foi solicitado aos 

participantes que elaborassem um plano de aula (apêndice B) para alunos do ensino 

médio referente ao tema e texto lido. A proposta desse encontro foi a de promover um 

exercício reflexivo sobre a prática docente, em que os participantes puderam propor 

uma atividade que fosse desenvolvida por eles em sala de aula mediante leitura de 

conteúdo científico. Segundo Mendes e Munford (2005) durante a prática de ensino, 

procura-se integrar teoria e prática por meio do debate, reflexão e elaboração de 

conteúdos. Além disso, as autoras explanam que é na prática do exercício 

educacional que o licenciando terá o contato primordial com a escola como espaço de 

apropriação do conhecimento. Dentro dessa perspectiva, Baptista (2003) afirma que 

ao oferecer aos licenciandos oportunidades para reflexões e discussões, permite-se 

que estes possam se posicionar criticamente em relação às suas futuras atividades 

pedagógicas, desenvolvendo as suas consciências de que ser professor é assumir 

uma postura pedagógica de investigação e não mais de mera repetição de 

conhecimentos. 

Na etapa denominada de construção (etapa 3) os alunos participantes e o 

pesquisador elaboraram duas letras de paródias musicais em dois encontros 

subsequentes. No primeiro encontro a música original, escolhida pelos participantes 

para se parodiar foi “Vó, tô Estourado! ” do cantor Israel Novaes, e a letra de paródia 

produzida foi denominada de “Mito Faz ATP” (apêndice A). Tal letra foi manuscrita e 

gravada em áudio por meio de um gravador digital, sendo o tema da Biologia 

referenciado e musicalizado por essa paródia a “Respiração Celular”. No segundo 

encontro, a música original escolhida pelos participantes foi “Shape of you” do cantor 
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Ed Sheeran e a letra de paródia produzida foi denominada de “Glicose of You” 

(apêndice A). Esta também foi manuscrita e gravada em áudio por meio de um 

gravador digital, sendo o tema da Biologia referenciado e musicalizado por essa 

paródia a “Fotossíntese”. Com isso, ambas as letras de paródia foram manuscritas, 

gravadas em áudio e posteriormente digitadas. Segundo Houaiss (2009), paródia é 

uma “Obra literária, teatral, musical e etc. que imita outra obra, ou os procedimentos 

de uma corrente artística, escolar etc. com objetivo jocoso ou satírico”. A justificativa 

para o uso da paródia como instrumento metodológico de pesquisa fundamenta-se na 

ideia de que, segundo Ferreira et al (2013), “não só desperta o interesse de autoria e 

elaboração de um “novo produto”, como também de uma forma lúdica induz o aluno 

a buscar mais informações para adequar à música a ser parodiada fazendo relação 

aos critérios pré-estabelecidos pelo docente. ” 

Ao final da produção das paródias, foi iniciada a etapa de sondagem posterior 

(etapa 4). O pesquisador aplicou um questionário pós teste (apêndice C), com 

questões abertas, com o propósito de sondar e verificar a percepção dos discentes 

em relação ao uso da música como componente metodológico diversificado para a 

prática docente. Os dados coletados foram analisados de forma qualitativa de acordo 

com Gunther (2006). Foram marcados trechos discursivos e, a partir disso, foi 

proposta uma ordenação das respostas dos participantes de forma qualitativa de 

acordo com a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009). 

Bardin (2009) diz que a análise de conteúdo é “um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados” e propõe três momentos que devem ser obedecidos 

para a análise de conteúdo, em ordem cronológica: 

 

• Momento 1 – pré-análise 

• Momento 2 - exploração do material e tratamento dos resultados 

• Momento 3 – inferências e interpretação dos resultados 

 

No momento de pré-análise proposta por Bardin (2009), foi feita a leitura dos 

questionários pós-teste, que compõem os documentos que irão fornecer as 

informações para o problema proposto, e formulada uma hipótese como forma de se 

analisar a priori o problema elucidado nesta pesquisa. Sendo assim a hipótese 

levantada para este estudo foi: o uso de paródias musicais por meio da construção e 
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aplicação de uma sequência didática pode mudar a percepção de um grupo de alunos 

de Licenciatura em Ciências Biológicas em relação ao uso de métodos 

complementares à prática docente tradicional? 

Em seguida no momento de exploração do material, conforme Bardin (2009), foi 

elaborado um sistema de recortes, enumeração e categorização a partir dos dados 

brutos contidos nos documentos de análise (pós-testes). Tais recortes têm por objetivo 

buscar uma representação do conteúdo. Para isso, nesta pesquisa, foi utilizada a 

categoria profissional, a saber os alunos do segundo período do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFOP como unidade primária para a elaboração das 

demais unidades de registro e análise. Em seguida, foram criadas outras quatro 

categorias e suas respectivas subcategorias. Para a criação dessas quatro categorias 

utilizou-se as próprias perguntas do questionário pós-teste e as subcategorias de cada 

uma emergiram  do conteúdo das respostas dos alunos participantes, baseadas na 

natureza linguística, utilizando palavras e frases como recortes. As  quatro categorias 

criadas foram: 

• Uso de recusos culturais e tecnológicos no ensino de ciências – nessa 

categoria era esperado que o grupo participante expressasse sua 

opinião de forma positiva ou negativa sobre o uso de recursos culturais 

e tecnológicos na prática pedagógica, após terem contato com 

metodologias alternativas durante o desenvolvimento desta pesquisa. 

• Música como ferramenta de estudo – para esta categoria buscava-se 

sondar a opinião dos participantes acerca do uso da música como 

ferramenta de estudo na prática docente. Ou seja, se após passar por 

todas as etapas desenvolvidas no curso desta pesquisa, os alunos 

participantes utilizariam ou não a música como ferramenta de mediação 

no processo ensino-aprendizagem. 

• Dificuldades de aprendizagem – o propósito da criação dessa categoria 

era verificar quais dificuldades de aprendizagem emergiam de um grupo 

de professores de ciências em formação. Deste modo, buscava-se 

sondar se o conteúdo da biologia em geral apresentava-se difícil para a 

turma amostrada ou se existiam conteúdos específicos da biologia nos 

quais eles tinham maior dificuldade.  

• Uso da música na prática docente – como última categoria criada, sua 

função era de verificar a opinião dos alunos participantes, após a 
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participação em todas as etapas da pesquisa, sobre o uso da música em 

sua futura prática docente. Para tanto buscou-se sondar a percepção 

desses alunos em relação ao uso de métodos alternativos e 

complementares à prática docente tradicional, como exemplo, as 

paródias musicais produzidas nesta pesquisa. 

 

Para cada categoria mencionada foram criadas subcategorias que emergiram 

do conteúdo textual das repostas dos participantes, como mencionado. As 

subcategorias criadas foram: 

 

Tabela 1: subcategorias criadas a partir das respostas dos participantes em cada 

categoria 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa, tabela elaborada pelo autor. 

 

Em cada subcategoria foi feita uma contagem de modo que se pudesse obter 

a sua frequência de respostas contidas no questionário pós-teste. Essa frequência de 

respostas será apresentada por meio de gráficos e tabelas nos resultados desta 

pesquisa. Para as respostas que não se encaixaram em nenhuma subcategoria, foi 

feita a contagem e apresentada sua frequência também nos resultados. Por fim, 

mediante agrupamentos, comparação e interpretação dos dados analisados, foram 

propostas inferências como forma de promover o conhecimento acerca da percepção 

de professores em formação frente ao uso de metodologias alternativas e 

complementares à prática docente tradicional no ensino de ciências.  
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O encadeamento de todas as ações supramencionadas, propostas 

desenvolvidas em cada etapa desta pesquisa, configurou-se na produção e aplicação 

de uma Sequência Didática - SD com o propósito de aprimorar o processo de ensino 

e aprendizagem de Biologia por alunos de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Segundo Zabala (1998, p. 18) a SD é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm 

um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”. Por isso, 

esta SD aqui produzida, também tem por objetivo verificar a aceitabilidade do uso de 

métodos pedagógicos alternativos e complementares, como o uso de paródias, para 

além das metodologias tradicionais da prática docente. Para tanto, tomou-se como 

base o conceito de pluralismo metodológico proposto, como já mencionado, por 

Laburu et al (2003), em que se afirma: “parte-se do pressuposto de que todo processo 

de ensino-aprendizagem é altamente complexo, mutável no tempo, envolve múltiplos 

saberes e está longe de ser trivial” e de que “o significado de pluralismo que 

pretendemos empregar é mais o de oposição a um princípio único, absoluto e 

imutável”.  

No que concerne à formação de professores, que é o objeto de estudo desta 

pesquisa, Laburú e colaboradores ainda afirmam que “quanto mais rica e diversificada 

for a produção intelectual oferecida pelo educador, mais chances ela terá de construir 

uma aprendizagem significativa à maioria dos alunos” (LABURÚ et al, 2003, p. 258). 

Frente a isso, a SD proposta nesta pesquisa tem por premissa a promoção dos 

estudos pertinentes à formação inicial de professores, subsidiada pelo pluralismo 

metodológico proposto por Laburú et al (2003). 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 A análise dos perfis das inteligências múltiplas dos participantes 

 

 O perfil de Inteligências Múltiplas - IM da turma em amostra foi demonstrado a 

partir da análise das respostas coletadas no questionário Pré-teste (anexo 3). Para 

essa análise, foi contado o total das respostas S; s; N e n para cada inteligência e 

colocado em uma planilha do programa Excel. Essa planilha deu origem a Tabela 2, 

mostrada a seguir: 
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Tabela 2: Frequência absoluta das respostas do questionário pré-teste para cada 

inteligência: 

INTELIGÊNCIAS RESPOSTAS 

  
S: Sim, com 
muita ênfase 

s: Sim, com 
pouca ênfase 

n: não, com 
pouca ênfase 

N: Não, com 
muita ênfase 

Linguística 128 136 123 48 

Intrapessoal 163 151 96 23 

Lógico-Matemática 85 117 112 80 

Interpessoal 150 147 66 32 

Espacial 144 134 96 64 

Naturalista 270 80 38 9 

Musical 103 83 114 97 

Cinestésico- Corporal 87 85 102 119 

  Fonte: Dados da própria pesquisa, tabela elaborada pelo pesquisador. 

 

  A partir dos dados da Tabela 2, elaborou-se o Gráfico de Perfil das IM dos 

participantes (Gráfico 1), produzido também no Excel, o qual representa o perfil de 

inteligências da turma amostrada. O pesquisador optou por não realizar uma análise 

do perfil das IM de cada aluno de forma individual, mas de analisar o perfil das IM de 

toda a turma de participantes. 

 

Gráfico 1: perfil das IM dos participantes 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa, tabela elaborada pelo pesquisador.  
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Para cada inteligência mencionada no eixo X do gráfico, é observada a 

frequência de suas respostas no eixo Y. Tal frequência, enumerada de 0 a 300, 

representa a frequência absoluta de respostas, ou seja, o número de vezes em que 

cada resposta (S = sim com muita ênfase; s = sim com pouca ênfase; n = não com 

pouca ênfase e N = não com muita ênfase) foi assinalada no questionário pré-teste. 

As diferentes opções de resposta são representadas por uma cor e uma coluna, sendo 

a opção S representada pela coluna azul, a opção s pela coluna vermelha, a opção n 

pela coluna cinza e a opção N pela coluna laranja. Com isso, em termos de 

quantificação, quanto maior o número vezes em que essas respostas foram 

assinaladas, maior foi o tamanho da sua coluna representada no gráfico para cada 

inteligência. 

A análise do gráfico 1 se pautará apenas nas inteligências que serviram de 

base para o desenvolvimento das próximas etapas desta pesquisa, a saber as 

inteligências Naturalista, Interpessoal e Musical, demonstradas em sequência no 

gráfico. Por se tratar de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas era esperado 

que a inteligência Naturalista fosse a mais desenvolvida entre os participantes. Foi 

observado também que a inteligência Interpessoal é uma das mais desenvolvidas e 

por esse motivo o pesquisador optou por trabalhar os conteúdos da Biologia 

escolhidos sob a forma de grupos de discussão na etapa seguinte. Por fim, como um 

dos objetivos deste estudo era a elaboração de paródias musicais a partir desses 

conteúdos, a análise e desenvolvimento da inteligência Musical da turma também se 

fez preponderante.  

A Inteligência predominante e mais desenvolvida para essa amostra foi a 

Naturalista. Esse resultado mostra o que já era previsto, uma vez que a turma 

amostrada pertence ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e pelo fato de 

que a inteligência naturalista está intimamente ligada à sensibilidade para com o meio-

ambiente e o mundo natural, sensibilidade intrínseca a discentes do curso de Biologia. 

É preciso ressaltar que a predominância dessa inteligência para o grupo amostrado 

representa uma forte identificação dos participantes com o que é perguntado. Este 

resultado mostra que os participantes assinalaram 270 vezes S = sim com muita 

ênfase e 9 vezes N = não com muita ênfase, ressaltando forte concordância com as 

questões naturalistas, ambientais e de saúde. Para a Inteligência Interpessoal, a 

opção S = sim com muita ênfase foi assinalada 150 vezes e a opção N= não com 

muita ênfase, 32 vezes. Essa diferença no número de respostas e tamanho da coluna 
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no gráfico mostra que a Inteligência Interpessoal, relacionada a indivíduos com grande 

capacidade de desenvolver trabalhos em grupo, é bem desenvolvida na turma 

amostrada. Como já mencionado, o fato dessa inteligência ser desenvolvida no grupo 

participante permitiu que o pesquisador desenvolvesse grupos de discussão, gerando 

resultados que serão discutidos posteriormente.  

Os dados apresentados para as Inteligências Naturalista e Interpessoal 

demonstram que a turma amostrada possui grande afinidade com as questões 

relativas ao meio ambiente e ao mundo natural, mas que também é identificada nessa 

turma uma grande capacidade de relacionar-se e de trocar experiências com outras 

pessoas. Esses resultados podem ser corroborados por Walter et al (2009) que 

analisaram o perfil das IM de diferentes cursos de bacharelado e licenciatura (Ciências 

Contábeis, Administração, Geografia, História e Letras) da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) por meio de um questionário adaptado de Armstrong 

(2001) e por ele denominado de Inventário de Inteligências Múltiplas (IIM). Dentre 

seus resultados para os cursos de licenciatura, a Inteligência Naturalista apresentou-

se como a mais desenvolvida no Curso de Geografia, denotando, segundo os autores, 

que o curso “atende a critérios de formação com questões relacionadas à natureza e 

à ecologia”. Já a Interpessoal apresentou-se como mais desenvolvida nos cursos de 

História e Letras, no entanto, nestes mesmos cursos, a inteligência Naturalista 

apresentou-se como a menos desenvolvida. Nos cursos de Bacharelado em Ciências 

Contábeis e Administração, a inteligência Naturalista também se apresentou como a 

menos desenvolvida.  

Em outro estudo utilizando o mesmo questionário adaptado de Armstrong 

(2001), Ropelato et al (2011) analisaram o perfil das IM de diversos cursos de 

bacharelado e licenciatura da Universidade Regional de Blumenau (FURB) agrupados 

em sete centros de ensino (Educação, Exatas e Naturais, Humanas e Comunicação, 

Ciências Jurídicas, Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Tecnológicas), ou 

seja, não foi apresentado o resultado de cada curso separadamente. Com isso serão 

apresentados e discutidos aqui, apenas os dados referentes ao centro de ensino de 

Exatas e Naturais, representados pelos cursos de Ciência da Computação, Ciências 

Biológicas, Computação, Matemática, Química e Sistemas de Informação, os quais 

possuem relação com o objeto de estudo desta pesquisa, a saber, alunos do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas. Frente a isso, em seus resultados Ropelato et al 

(2011) mostraram que a Inteligência Natural não é a mais predominante e 
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desenvolvida entre os alunos pesquisados para o centro de estudo Exatas e Naturais, 

o que contrapõe o resultado obtido nessa pesquisa. No entanto, entende-se, aqui, que 

esse resultado apresentado pelos autores se deve a maior diversificação da amostra, 

na qual participaram um número maior de alunos e, dentre esses, discentes de outros 

cursos além das Ciências Biológicas. Por outro lado, a inteligência Interpessoal, nos 

resultados dos autores, apresenta-se como predominante e bem desenvolvida para o 

centro de estudo Exatas e Naturais, o que vem de encontro ao resultado apresentado 

nesta pesquisa, como mencionado. Cabe enfatizar que, segundo os autores, a 

inteligência Interpessoal foi a mais frequente e predominante em toda a amostra 

(todos os centros de estudo). 

Da mesma forma, Oliveira et al (2011) analisou o perfil das IM de discentes de 

diversos cursos de licenciatura de uma universidade pública do sul do Brasil. Nos seus 

resultados apresentam que em nenhum dos cursos pesquisados (Matemática, 

Pedagogia e Letras) a Inteligência naturalista é a mais desenvolvida. Esse resultado 

contrapõe o desta pesquisa provavelmente por analisar o perfil das IM de alunos de 

cursos que não são diretamente ligados às questões relacionadas às ciências 

naturais. Entretanto, a Inteligência Interpessoal apresentou-se como a mais 

desenvolvida nos cursos de Matemática (sobrepondo-se, inclusive, à inteligência 

Lógico-Matemática) e Pedagogia e também está entre as três mais desenvolvidas no 

curso de Letras. Esse resultado corrobora o aqui encontrado, em que se pode 

observar a Inteligência Interpessoal dentre as inteligências mais desenvolvidas para 

a amostra.  

Em relação a Inteligência Musical, observa-se que a frequência absoluta para 

todas as opções de resposta no gráfico 1 foi similar, demonstrando que o grupo 

amostrado se apresentou neutro ou imparcial em relação às perguntas referentes à 

Inteligência Musical. Sendo assim, infere-se que por mais que todos os participantes 

tenham informado um contato prévio com a música, seja na prática de um instrumento, 

por influência da família ou pelo simples fato de gostar de música, essa não é a 

inteligência mais evidente, desenvolvida e predominante no grupo. Esse resultado não 

expressa o que era esperado pelo pesquisador no que diz respeito à predominância 

e desenvolvimento dessa inteligência para a turma amostrada. Ou seja, era previsto 

encontrar na amostra uma maior afinidade para com as perguntas referentes à 

inteligência musical propostas no questionário pré-teste, e consequentemente um 

maior desenvolvimento da Inteligência Musical. No entanto, esse resultado mostrou 
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que o contato prévio com a música não preconizou um maior desenvolvimento da 

Inteligência Musical para a turma de alunos pesquisada. Esse resultado contrapõe o 

apresentado por Walter et al (2009), já mencionado, em que a Inteligência Musical foi 

a mais predominante e desenvolvida em todos os cursos. Em outra pesquisa, também 

já explanada, proposta por Ropelato et al (2011), a inteligência musical está, do 

mesmo modo, entre as mais desenvolvidas para o grupo de ensino de ciências exatas 

e naturais. Por último, a pesquisa também já supramencionada, proposta por Oliveira 

et al (2011), tem como resultado que a Inteligência Musical é a mais desenvolvida no 

curso de Letras e está entre as mais desenvolvidas nos cursos de Matemática e 

Pedagogia. 

Esses resultados contrapõem o encontrado nesta pesquisa, em que a 

Inteligência Musical não se apresentou como a mais desenvolvida para a turma 

amostrada, devido, provavelmente, a uma maior diversificação da amostra analisada 

pelos autores, envolvendo mais participantes e outros cursos além da Licenciatura em 

Ciências Biológicas.  

Em síntese, os resultados apresentados pelo o Gráfico 1 mostraram que alunos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e futuros professores de Ciências e 

Biologia participantes desta pesquisa, apresentam as inteligências Naturalista e 

Interpessoal evidentes, predominantes e desenvolvidas e que a Inteligência Musical 

não é predominante e desenvolvida entre os pesquisados. Entretanto foi necessária 

a discussão sobre a Inteligência Musical pelo fato da música ser uma das estratégias 

pedagógicas escolhidas para a construção do conhecimento sob a forma de paródias 

musicais, dentro da perspectiva pluralista. As demais inteligências não serão 

discutidas por não apresentarem relevância para esse estudo. 

 

6.2. Produção do Conhecimento 

6.2.1 O uso das tecnologias (vídeo-aulas) para o ensino de Biologia 

 

 Como subproduto desta pesquisa, foi elaborada e apresentada pelo 

pesquisador uma vídeo-aula referente a cada conteúdo escolhido pela turma 

participante após o GD. 
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▪ Vídeo-aula 1: fotossíntese: foi elaborada para que o aluno que seja capaz, 

após assistir à vídeo-aula, de reconhecer todas as fases da fotossíntese, seus 

mecanismos bioquímicos de produção e gasto de energia e sua importância 

ecológica. Duração de 12 minutos. Fonte de pesquisa: Raven et al: biologia 

vegetal (2007). 

▪ Vídeo-aula 2: síntese proteica: contextualiza o assunto sintetizando em 

quantas e quais etapas é dividia e a participação das enzimas e ácidos 

nucléicos durante todo o processo de produção de proteínas na célula. Duração 

de 10 minutos. Fonte de pesquisa: Marzzoco e Torres: bioquímica básica 

(1999). 

▪ Vídeo-aula 3: respiração celular: traz o processo de forma sintetizada. 

Aborda e aprofunda em cada uma das três fases, demonstrando o processo 

bioquímico de produção e gasto de energia bem como a comparação com os 

demais processos anaeróbicos. Duração de 13 minutos. Fonte de pesquisa: 

Marzzoco e Torres: bioquímica básica (1999). 

▪ Vídeo-aula 4: embriologia: abrange o conteúdo de forma sucinta, limitando-

se ao que é estudado no ensino médio. Entretanto, mesmo que de forma 

resumida, aborda as fases do desenvolvimento embrionário bem como as 

estruturas, desde a fecundação até a formação do feto. Duração de 12 minutos. 

Fonte de pesquisa: Moore e Persaud: embriologia básica (2008) 

▪ Vídeo-aula 5: taxonomia: foi elaborada, também, com base no que é estudado 

no ensino médio. Traz de forma completa o porquê de se usar um sistema de 

classificação para os seres vivos como o sistema de Lineu e a importância 

desse sistema para a ciência. Duração de 08 minutos. Fonte de pesquisa: 

Amorim: fundamentos de sistemática filogenética (2002) 

▪ Vídeo-aula 6: genética: subdividida em duas vídeo-aulas, genética I e 

genética II, foi elaborada com base nas publicações mendelianas e neo-

mendelianas, abordando as premissas da teoria de Mendel com seus 

respectivos desdobramentos para os estudos da genética moderna. Duração 

de 11 minutos. Fonte de pesquisa: Snustad e Simmons: fundamentos da 

genética (2000). 
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O uso das vídeo-aulas para esta pesquisa compõe o objetivo de se pluralizar 

as práticas pedagógicas dentro uma abordagem pluralista das metodologias de 

ensino. No caso específico desta pesquisa, serviu para que os conteúdos da biologia 

eleitos pelos alunos como difíceis de aprender pudessem ser trabalhados de 

diferentes formas durante a construção do conhecimento. Como resultado, o uso das 

vídeo-aulas interferiu positivamente na percepção dos discentes em relação ao uso 

de recursos tecnológicos para o ensino de ciências enquanto futuros professores. 

Corroborando esse resultado, Gusmão et al (2010) analisaram a percepção de futuros 

professores frente à diversificação das atividades pedagógicas e em seus resultados 

apontaram que os futuros professores consideram as vídeo-aulas ferramentas 

pluralistas eficazes para a prática docente. Segundo os autores, os docentes em 

formação por eles pesquisados afirmam que materiais de apoio como as vídeo-aulas 

“são de grande importância, assim como são desejáveis na formação continuada” de 

professores (GUSMÂO et al, 2010, p. 9). Em outra pesquisa, Gomes e Melo (2013) 

trabalharam as vídeo-aulas como estratégia de aprendizagem significativa para 

alunos de diversos cursos de graduação. Em seus resultados as autoras explanam 

que 100% dos alunos por elas pesquisados afirmam que o uso das tecnologias 

“contribuíram de modo significativo ou muito significativo para a aprendizagem dos 

conceitos” propostos (GOMES e MELO, 2013, p 658). 

Do mesmo modo, Vergara e Buchweitz (2001) utilizaram uma vídeo-aula para 

trabalhar o conceito de “refração da luz” em alunos do ensino médio. Após a vista da 

vídeo-aula, foram aplicados questionários, testes escritos e entrevistas afim de avaliar 

os efeitos da aprendizagem e a percepção dos estudantes por eles pesquisados em 

relação ao uso das vídeo-aulas para o ensino de física. Seus resultados também 

corroboram os aqui encontrados no sentido de que as vídeo-aulas alteraram 

positivamente a percepção de alunos frente ao uso das tecnologias. Para tanto os 

autores apontam que “a grande maioria dos estudantes gostaram das aulas com 

videofilmes” e que os mesmos “acham que o filmes e as demais atividades foram 

interessantes e que ajudaram na aprendizagem e no relacionamento do assunto com 

fenômenos do cotidiano” (VERGARA e BUCHWEITZ, 2001, s.p.). Em síntese os 

autores afirmam que os estudantes “são a favor do uso do vídeo como alternativa de 

ensino” e explanam que cabe aos professores lançar mão das mais variadas técnicas 

e métodos de ensino para o aprimoramento contínuo da prática docente (VERGARA 

e BUCHWEITZ, 2001, s.p.). 
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No estudo feito por Mendes (2011), foi proposto o uso de animações em vídeo 

para o ensino de biologia celular e molecular para alunos de 1ª série do ensino médio 

e mediante seus resultados o autor aponta que o uso do vídeo “pode facilitar o 

processo ensino/aprendizagem em relação aos métodos atualmente utilizados”. No 

entanto, o autor explana que não se pode afirmar que o uso das animações em vídeo 

é mais eficiente que os demais métodos pedagógicos para se promover a 

aprendizagem (MENDES, 2011, p. 92). Resumidamente Mendes conclui ser 

necessária a pluralização dos instrumentos pedagógicos na busca por uma 

“personalização” do ensino, ou, em outras palavras, “desenvolver ferramentas 

distintas, exigindo que o professor cuide de forma personalizada de cada um de seus 

vários estudantes e suas dificuldades” (MENDES, 2011, p. 94). Esses resultados 

corroboram o resultado dessa pesquisa em que se buscou pluralizar os métodos de 

ensino afim de oferecer aos discentes uma educação que atenda seu perfil individual 

e que o ajude, pontualmente, a vencer as dificuldades encontradas durante sua 

formação. 

 

6.2.2 O plano de aula como ferramenta na formação docente  

 

Seguiu-se a leitura de artigos científicos, escolhidos pelo pesquisador, 

pertinentes a cada conteúdo supracitado, como ponto de partida para próxima tarefa: 

elaboração conjunta de quatro planos de aula como forma de reflexão sobre a futura 

prática docente. A seguir, foi transcrito, na íntegra, um dos planos de aula: 

 

 

Plano de aula 1: taxonomia 

• Público: ensino médio 

• Duração: 50 minutos 

• Conteúdo: 

➢ O que significa taxonomia; classificação; nomenclatura e identificação; 

relacionar categoria taxonômica à exemplos; avaliar métodos genotípicos e 

fenotípicos que podem ser utilizados na taxonomia; como desenvolver a 

classificação e a utilização de novas metodologias. 

• Avaliação: 
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➢ Como uma proposta diferente, os alunos irão desenvolver um jogo 

relacionando taxonomicamente diferentes espécies. Os alunos terão liberdade 

para criarem o tipo de jogo desejado. Foram dadas ideias como jogos da 

memória e tabuleiro. Será exigido dos alunos: 

▪ Mínimo de 30 espécies 

▪ Será avaliado:  

❖ Criatividade 

❖ Estética 

❖ Lógica 

❖ Efeitos (se desperta interesse, se auxilia no aprendizado) 

➢ A nota final será de 10 pontos. Os alunos irão apresentar as ideias na sala 

de aula depois do conteúdo apresentado e realizarão a elaboração do trabalho 

em casa. 

 

A partir da análise do plano de aula mencionado acima, pode-se perceber uma 

tentativa, do grupo que o elaborou, de colocar em prática uma proposta pluralista para 

a prática docente no ensino de ciências por meio da promoção de metodologias 

alternativas para além das tradicionais. Entretanto de que maneira essa tentativa pode 

ser identificada? 

Quando o pesquisador propôs a elaboração dos planos de aula como forma da 

reflexão sobre a futura prática docente, estabeleceu como ideia principal que estes 

deveriam conter uma ou mais propostas alternativas de desenvolvimento da prática 

do professor em sala de aula e da avaliação dos alunos, assim como um elemento 

que estimulasse a criatividade dos discentes. Para tanto, tomando o plano de aula 

aqui transcrito como exemplo, é visível a preocupação de seus autores em 

estabelecer a proposta do uso de ferramentas alternativas à prática docente para além 

das tradicionais. Isso fica evidente ao analisar o tipo de avaliação sugerida no plano 

de aula, de se avaliar o aluno mediante um jogo em que se relacionaria 

taxonomicamente várias espécies. Além disso, foi proposta também na avaliação, que 

os alunos teriam liberdade para criam o tipo jogo desejado, ficando manifesto o 

estímulo à criatividade. Desta forma, infere-se que a proposta de se incluir 

metodologias alternativas na prática docente reflexiva de futuros professores em 

formação foi bem-sucedida. Cabe ressaltar que este sucesso se baseia na 
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observação de uma proposta pluralista instituída por metodologias alternativas de 

avaliação e desenvolvimento do fazer pedagógico presentes no plano de aula aqui, 

na íntegra, transcrito. 

Os resultados expostos acima podem se corroborados por Viana et al (2015), 

que analisaram os processos de construção discursiva das relações teórico-prática – 

RTP de uma turma da disciplina Laboratório de Ensino de Patologia de um programa 

de formação de professores de Ciências e Biologia, ofertada em uma universidade 

pública brasileira. Em seus resultados, considerando a prática como componente 

curricular para a formação de professores, os autores afirmam que existe uma 

complexidade na construção dessa prática docente e que os alunos pesquisados 

demonstram essa complexidade quando apresentam, no exercício teórico - pratico da 

disciplina, contextos diversos e externos a prática em sala de aula, configurando uma 

“pluralização da concepção de prática na formação de professores” (Viana et al, 2015, 

p.29). É preciso destacar que essa complexidade e pluralização foram apresentadas 

pelos autores por meio da discussão de um plano de aula proposto por um dos 

docentes em formação pesquisados.     

Por outro lado, Cely e Henrique (2017), ao analisar os planos de aula de 

professores recém-formados em Educação Física, apresentam em seus resultados 

que os docentes por eles pesquisados não se propõem a desenvolver estratégias de 

ensino alternativas para o seu fazer pedagógico de forma significativa. Segundo os 

autores, a não capacidade de propor tais estratégias se deve as condições de 

estresse a que esses professores estão submetidos no dia a dia na escola, bem como 

da própria insegurança e falta de experiência apresentadas por estes professores 

recém-formados no desenvolvimento das suas competências docentes.  

 

6.3 Construção 

 

6.3.1 O uso de paródia no ensino de Biologia 

 

Como constituinte da SD desta pesquisa, foram elaborados pela turma 

participante duas letras de paródias musicais.  A primeira (paródia 1), foi elaborada 

em sua totalidade, respeitando todas as melodias da música original, o que 

compreende a todos os refrãos e o coro. A segunda (paródia 2), teve apenas o coro 
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da música original parodiado, devido a maior complexidade de se parodiar uma 

música em outro idioma e ao curto tempo (um encontro) para a confecção da letra. 

 

Paródia 1:  

Título: “Mito faz ATP” 

Música parodiada: “Vó tô Estourado”. 

Compositor: Israel Novais. 

 

Alô mito faz ATP... 

Mito faz ATP... 

Mito Faz ATP... 

ATP pra gente ver... 

 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP... é 38 ATP. 

 

Pega a glicose e transforma em piruvato 

Em piruvato... dois piruvato 

Pega a glicose e transforma em piruvato 

Em piruvato... no Citosol 

 

O piruvato vira acetil-coA 

Acetail, acetil-coA 

O piruvato vira acetil-coA 

Acetail, acetil-coA 

 

O acetil vai pro ciclo de Krebs  

Oxidar... reduzir e oxidar... (2x)  

 

E o krebinho acontece na matriz... 

Na matriz mitocondrial... 

E no krebinho produz o Co2... 

Co2 NADH e FADH 
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Alô mito faz ATP... 

Mito faz ATP... 

Mito faz ATP... 

ATP pra gente ver... 

 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP...é 38 ATP. 

 

E lá na crista acontece a CTE 

A CTE acontece lá na crista (2x) 

 

E o NADH na membrana vai passar... 

E os H+ ele vai bombear (2x) 

 

E o FADH também vai passar... 

Na membrana e os íons bombear 

E esses íons vão ter que voltar... 

E na membrana de volta vão passar... 

 

Fazendo a ATP Sintase girar... 

E finalmente os ATP liberar... (2x) 

 

Alô mito faz ATP... 

Mito faz ATP... 

Mito faz ATP... 

ATP pra gente ver... 

 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP 

Mito faz ATP... é 38 ATP. 
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Paródia 2:  

Título: “Glicose of you” 

Música parodiada: Shape of you. 

Compositor: Ed Sheeran. 

 

A fotossíntese precisa de luz 

De O2 dentro do Tilacóide 

A fotossíntese precisa de luz 

E fabrica glicose 

 

O cloroplasto possui duas fases 

A fase clara precisa de luz... 

Pega o elétron e excita do II pro I 

E fabrica Glicose 

 

O2... O2... O2... O2 oh! 

E fabrica Glicose... 

 

O NADH dá a energia 

Lá no ciclo de Kalvin 

Vem Rubisco e o Co2 

E fabrica glicose 

 

O cloroplasto possui duas fases 

A fase clara precisa de luz... 

Pega o elétron e excita do II pro I 

E fabrica Glicose 

 

O2... O2... O2... O2 oh! 

E fabrica Glicose... 

 

 

 Analisando as duas paródias produzidas observou-se que os conceitos 

trabalhados nos grupos de discussão e na mostra de vídeo-aulas foram corretamente 



58 

 

empregados. A partir disso pode-se afirmar que o nivelamento proposto para que as 

paródias pudessem ser produzidas foi efetivado. Além disso, o estímulo à criatividade 

também proposto tornou-se evidente à medida que as paródias foram sendo 

produzidas com intensa participação da turma em amostra. Durante essa produção, 

os discentes promoveram uma intensa troca de conhecimento e o pesquisador foi 

poucas vezes solicitado para que pudesse intervir em sua construção. Isso promoveu 

a interação do grupo amostrado de forma criativa. Ou seja, à medida que a letra ia 

sendo produzida, um grande volume de conhecimento era trocado entre os 

participantes, utilizando, sempre, da criatividade para superar as dificuldades de ser 

produzir uma letra de paródia que conseguisse soar de forma musical e que tivesse 

todos os conceitos biológicos corretos, ao mesmo tempo. 

 Os resultados apresentados acima podem ser corroborados por Ferreira et al 

(2013) que propuseram a construção de paródias para o ensino do conteúdo de 

zoologia de vertebrados e saúde coletiva. Em seus resultados apontaram que os 

alunos têm dificuldade em entender a diversidade microscópica, classificando todos 

os microrganismos como “organismos microscópicos” e que ao construírem as 

paródias os alunos aprenderam de forma significativa, efetivando a produção do 

conhecimento por meio delas. As autoras afirmam ainda que as construções das 

paródias configuraram-se como ferramentas pedagógicas alternativas e eficazes para 

a prática docente. 

 Em outro estudo, Paixão et al (2017) utilizaram as paródias como ferramenta 

pedagógica no ensino de Microbiologia e afirmam que “os conteúdos podem ser mais 

facilmente assimilados pelo aluno, dando-lhe condições de entender melhor sobre 

como ocorre o processo de resistência bacteriana”, potencializando o uso da paródia 

como ferramenta pedagógica alternativa para o ensino de Microbilogia e que estas 

apresentam-se como alternativas lúdicas que promovem a criatividade e a 

alfabetização científica dos discentes. Em contrapartida, a utilização das vídeo-aulas 

não é unânime entre os docentes das mais variadas áreas do conhecimento. Alguns 

ainda consideram a aula expositiva como a melhor estratégia para se promover a 

aprendizagem. Com isso, Pliessnig e Kovaliczn (2009) analisaram o uso de 

metodologias alternativas como forma de superação da abordagem pedagógica 

tradicional por professores de Biologia do ensino básico da cidade de Telêmaco 

Borba/PR. Em seus resultados, os autores demonstram que a ferramenta de 
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preferência dos docentes ainda é a aula expositiva e que a paródia musical é pouco 

ou nunca utilizada por eles. 

 

7.4 Sondagem Posterior 

 

 O questionário pós-teste foi aplicado após a confecção das paródias (apêndice 

A). Esse questionário é composto de quatro perguntas discursivas e na pergunta 1 

“Você é a favor do uso de recursos culturais e tecnológicos no ensino de ciências? 

Porquê? ”, obteve-se 100% das respostas “Sim”. Quando questionados a respeito do 

porquê que seriam a favor do uso dos recursos naturais e tecnológicos para o ensino 

de ciências, 40% dos participantes responderam que tal uso promove a melhoria no 

interesse/compreensão do conteúdo de ciências e 33,3% que o uso de métodos 

alternativos é eficaz para as práticas pedagógicas. Observou-se, também, que 13,3% 

dos participantes consideraram o conteúdo de ciências difícil de um modo geral. Como 

pode ser observado na tabela 3, as marcas discursivas apresentadas pelos alunos se 

dividiram em três subcategorias: melhoria da compreensão, os recursos culturais e 

tecnológicos como métodos alternativos e a música pode se configurar em auxílio 

devido a dificuldades do conteúdo. 

 

Tabela 3: Categoria – Uso dos recursos culturais e tecnológicos no ensino de ciências 

Subcategorias Frequência Marcas discursivas 

Melhoria da 

compreensão 

40,0% “Ajudam o aluno a se interessar” 

“Melhora a compreensão do ensino ” 

“ Mais fácil para compreender o conteúdo” 

“Ajuda no entendimento ” 

“Desperta um maior interesse dos alunos” 

“Facilita na aprendizagem”  

Métodos 

Alternativos 

33,3% “Fogem ao convencional” 

“Sai da rotina” 

“Mais divertido que métodos tradicionais” 

“A tecnologia é uma grande ferramenta” 

“Outra forma de estimular os alunos” 

“Os métodos tecnológicos têm se mostrado favoráveis” 
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Dificuldade do 

conteúdo 

13,33% “A ciência tem sido vista como algo chato e difícil ” 

“Conteúdo muito vasto” 

Não citaram 

nenhuma categoria 

13, 37%  

Fonte: dados da pesquisa, tabela elaborada pelo autor. 

 

 Pode-se inferir a partir dos dados apresentados na Tabela 3 que a grande 

maioria dos participantes, 73,3%, considera eficaz e positivos o uso de recursos 

culturais e tecnológicos para o ensino de ciências. Isso faz com que a intervenção 

pedagógica encontrada na SD dessa pesquisa possa ser vista como eficaz, baseada 

na proposta de promover o contato de professores em formação com ferramentas 

pedagógicas alternativas para a prática docente, bem como seu desenvolvimento. 

 No intuito de sustentar a eficácia mencionada acima, cabe aqui uma análise 

dos 40% que apontaram o uso dos recursos culturais (música) e tecnológicos (vídeo-

aulas) como forma de melhorar a compreensão dos conteúdos de ciências. Para tanto 

é necessário questionar, o que os motivou ou serviu de base para tais respostas? 

Acredita-se que o desenvolvimento da pesquisa em si, com todas as etapas já 

descritas contribuiu para que esse aluno, futuro professor, se manifestasse 

positivamente frente ao uso de recursos culturais e tecnológicos. Ou seja, quando a 

estes foi proposto o GD, as vídeo-aulas e a produção de paródias, se construiu um 

novo leque de opções pedagógicas para além das tradicionais que, possivelmente, 

esses futuros docentes pesquisados ainda não haviam tido contato. Isso pode ser 

corroborado mediante as falas de alguns discentes como “ajuda o aluno a se 

interessar” e “desperta um maior interesse dos alunos”, falas estas que servem de 

base para se possa afirmar que o uso dos recursos culturais e tecnológicos melhorou 

a percepção do grupo participante em relação a sua futura prática docente. 

Esses resultados corroboram alguns estudos das últimas décadas que 

discutem e propõem a inclusão de recursos culturais e tecnológicos para a educação 

de um modo geral, bem como a pluralização dos métodos de ensino para além dos 

tradicionais (SANTOS E MORTIMER, 2000; KUENZER, 2000; KRASILCHIK, 2000; 

GOUVÊA e LEAL, 2001; LABURU e CARVALHO, 2001; AULER, 2003; OLIVEIRA, 

2003; LABURU et al, 2003; CARVALHO, 2005 e ZUIN et al, 2008). Tratando-se 

especificamente do uso de recursos culturais e tecnológicos para o ensino de ciências, 
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Ostermann e Ricci (2005) obtiveram resultados que também corroboram os 

encontrados nesta pesquisa. Ao analisar, por meio da aplicação de questionários pré 

e pós-teste, o uso de novas tecnologias para a formação de professores de um curso 

de Mestrado Profissional em Ensino de Física, os autores afirmam que os discentes 

por eles pesquisados demonstraram uma predisposição positiva em frente ao uso das 

tecnologias durante as etapas da pesquisa, bem como que esta predisposição 

traduziu-se em um “passo adiante” em relação à formação desses professores no 

tocante a torná-los mais bem preparados para a atuação no ensino básico de ciencias 

(OSTERMANN e RICCI, 2005, p.26).  

Em outro estudo, Vieira (2003) trabalhou a formação continuada de professores 

do ensino básico mediante a caracterização das suas práticas pedagógicas frente ao 

uso das tecnologias. Em seus resultados o autor afirma que as professoras por ele 

pesquisadas consideram o uso das tecnologias para o ensino de ciências positivo e 

eficaz quando analisados seus discursos. Na análise de discurso por ele apresentada, 

uma das professoras afirma que “Ciência e a Tecnologia complementam-se” e nos 

demais resultados, outra professora explana que o uso das tecnologias para o ensino 

básico: “contribuem para que os alunos se tornem intervenientes ativos e participantes 

da sociedade”. O autor completa dizendo que o contato que estas professoras tiveram 

com a perspectiva tecnológica funcionou, segundo elas mesmas, como um “abrir dos 

olhos, uma descoberta de novos conhecimentos, ideias e formas de ver o ensino” 

(VIEIRA, 2003, p. 339). Em contrapartida, o autor afirma ser difícil a introdução de 

recursos tecnológicos para a formação de professores, a vista das dificuldades de se 

romper com “Hábitos, Padrões e Rotinas” previamente fixadas, bem como de uma 

não efetiva “aceitação da diversidade” de alunos apresentada pelo grupo de 

professoras pesquisadas (VIEIRA, 2003, p. 288). 

 

 Observa-se ainda uma extensa parcela de 33,3% da turma amostrada que 

considera os recursos culturais e tecnológicos como métodos alternativos para a 

prática docente. Esses dados vêm de encontro à proposta sumária desta pesquisa, 

em que se analisa justamente a percepção de professores em formação frente ao uso 

de metodologias alternativas para a prática docente, para além das tradicionais, no 

ensino de ciências. Para tanto, ao se analisar três falas de alunos presentes na Tabela 

3 de que os recursos culturais e tecnológicos: “fogem ao convencional”, representam 

“outra forma de estimular os alunos” e que “a tecnologia é uma grande ferramenta”, 
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pode ser inferir que o contato com esses métodos alternativos para esse grupo 

amostrado foi positivo e determinante. Positivo no sentido de que os alunos traduziram 

em suas falas aquilo que o contato com os métodos alternativos de ensino 

mencionados provocou em suas percepções enquanto futuros professores, e 

determinantes enquanto afirmam que esses métodos têm contribuído para a produção 

do conhecimento, como na fala de um discente que explana: “Os métodos 

tecnológicos têm se mostrado favoráveis”.  

Nesse enfoque, Guimarães et al (2016) estudaram os modelos didáticos no 

discurso de professores de ciências e o exposto em seus resultados corroboram os 

encontrados nessa pesquisa. Segundo o apresentado pelos autores, uma extensa 

parcela dos professores pesquisados considera adequada a pluralização das 

estratégias pedagógicas mencionando “aulas práticas/experimentação”, “pesquisas 

de campo” e “filmes/vídeos” como mais adequadas para o ensino de ciências. Os 

autores ainda enfatizam que não existe um “modelo didático predominante” entre os 

professores de ciências por eles pesquisados, remetendo à necessidade de se 

pluralizar os métodos de ensino (GUIMARÃES et al, 2016, p. 317).  

Do mesmo modo, Linhares e Reis (2008) apresentam resultados para o estudo 

das estratégias pedagógicas para a formação de futuros professores de ciências, em 

que foi exposto, por meio da análise de discurso dos alunos pesquisados, que ao 

mesmo tempo em que propõem modelos didáticos de referência tradicionais, também 

propõem modelos alternativos e investigativos. Para tanto, em uma das falas de um 

dos alunos pesquisados fica evidente a sua preocupação em se buscar métodos 

alternativos que atendam aos discentes em sua heterogeneidade. Como exemplo, 

quando questionado pelos autores sobre “O que é uma boa aula de física? ” Um dos 

alunos responde: é quando o professor “percebe a sala de aula como um espaço 

heterogêneo que deve ser compreendido e valorizado” e que deve se fazer “o uso de 

tecnologias como software que simule situações do dia-a-dia” (Linhares e Reis, 2008, 

p. 568-569). Esses resultados apresentados por Linhares e Reis (2008) corroboram 

os aqui encontrados, em que professores em formação consideram preponderantes 

o uso de métodos alternativos para a prática docente. Por outro lado, os autores 

expõem alguns discursos dos futuros professores pesquisados que enfatizam a 

importância da manutenção dos métodos tradicionais como “o uso do quadro e giz”, 

pois, segundo eles, “possibilitam visualizar a teoria presente nos livros” (Linhares e 

Reis, 2008, p. 569). 
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Diante da certa complexidade e dificuldade atribuídas aos conteúdos de 

ciências e biologia por alguns alunos participantes desta pesquisa, Cid e Neto (2005) 

também expõem resultados semelhantes. Dentre o exposto pelos autores, os alunos 

por eles pesquisados explanaram que o conteúdo de ciências e biologia se torna uma 

dificuldade quando avaliada, em síntese, “a extensão do programa e a quantidade de 

informação para estudar e memorizar” (CID e NETO, 2005, p.3). 

 Mediante o exposto, ficou evidente, visto aos resultados apresentados, que o 

grupo participante desta pesquisa concorda 100% com o uso dos recursos culturais e 

tecnológicos para o ensino de ciências. Isso demonstra ser necessária uma 

reformulação nos moldes de ensino de modo que atenda professores em formação e 

alunos. Tal reformulação deve atender ao indivíduo aprendente como um todo, 

considerando os aspectos científico-tecnológicos da sua formação, bem como sua 

inserção cultural na sociedade e suas qualificações para o mundo do trabalho. 

 A pergunta 2 do pós-teste “Explique qual a sua opinião sobre utilizar a música 

como ferramenta de estudo? ”, deu origem a categoria “Música como ferramenta de 

estudo”. A partir das respostas, originaram-se as subcategorias: Relevância, 

Diversificação da Prática pedagógica e Ludismo. 80% do grupo participante 

considerou relevante o uso da música como ferramenta de estudo, enquanto 20% 

apontou a música como uma prática pedagógica alternativa. Enfim, 26,6% apontaram 

a música como ferramenta lúdica. É necessário salientar que alguns indivíduos do 

grupo participante apresentaram respostas que se encaixam em mais de uma 

subcategoria. 

 

Tabela 4: Categoria: Música como ferramenta de estudo 

Subcategorias Frequência Marcas discursivas 

Relevância 80% “Muito interessante”. 

“...facilita a compreensão da matéria” 

“...auxílio na memorização”  

“...ajuda na compreensão do conteúdo” 

“... gruda na cabeça” 

“Ferramenta para compreensão” 

“O método é viável”. 

“Acho legal” 
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Diversificação da prática 

pedagógica 

20% “Mecanismo que transcende a forma tradicional de 

aula” 

“... método diferente”. 

”É uma metodologia diferente” 

Ludismo 26,6% “A música traz prazer a grande parte das pessoas ” 

“... momento de relaxar” 

“... não obrigatório aprender” 

“ É uma maneira mais fácil e prazerosa” 

Fonte: dados da pesquisa, tabela elaborada pelo autor. 

 

 A partir da análise dos dados da Tabela 4 pode se inferir que a música se 

constitui para o grupo amostrado como uma importante ferramenta pedagógica na 

prática docente, ferramenta essa, que se apresenta de maneira alternativa/pluralista 

frente às práticas pedagógicas tradicionais. Ainda que o pré-teste não tenha mostrado 

a predominância da inteligência musical, 80% do grupo amostrado considera o uso da 

música relevante nas práticas de ensino. Isso se deve provavelmente ao contato que 

tiveram com a música durante o desenvolvimento desta pesquisa, mais 

especificamente, nos encontros para produção das paródias musicais. 

 A relevância empregada à música como ferramenta pedagógica alternativa 

pelo grupo amostral é de suma importância quando se trata de uma turma de futuros 

professores em que quase sua totalidade (80%) apropriou-se dela como importante 

para suas futuras práticas pedagógicas de ensino. Com isso pode-se, resgatando 

algumas falas presentes na tabela 4, reafirmar sua relevância enquanto prática 

alternativa/pluralista no fazer pedagógico, como a fala de que a música “... facilita a 

compreensão da matéria” ou funciona como “Ferramenta para compreensão”. Estas 

falas corroboram a ideia de que o contato com a música interfere na percepção de 

futuros professores em relação as suas práticas pedagógicas, interferência esta, que 

coloca a música em posição de destaque no que diz respeito ao seu uso em sala de 

aula por parte de docente. 

 É necessário ainda ressaltar a representatividade da música na diversificação 

das práticas pedagógicas e de seu cunho lúdico aqui apresentado. Para isso, como já 

mencionado, observa-se que 20% dos participantes consideram a música uma 

ferramenta pedagógica para além das tradicionais em que o professor tem opção de 

produzir o conhecimento de forma significativa. Ou seja, quando um aluno de 
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licenciatura e futuro professor diz que a música é um “Mecanismo que transcende a 

forma tradicional de aula”, pode-se inferir que ela traz representatividade para o modo 

de aprender e ensinar, corroborando, mais uma vez, a ideia principal desta pesquisa 

de se pluralizar as metodologias para o fazer docente.  

 Em relação ao ludismo, a considerável parcela de alunos participantes que 

associou a música às práticas lúdicas a fez, provavelmente, como forma de apresentá-

la como instrumento de mediação para o acesso ao conhecimento. Mediante algumas 

falas transcritas na tabela 2 para essa subcategoria: “a música traz prazer a grande 

parte das pessoas” e “ é uma maneira mais fácil e prazerosa”, é possível enxergar 

que a música funciona para esses discentes como forma de acesso destes ao saber, 

atuando de forma construtiva na apropriação do próprio conhecimento. Isso também 

se traduz de maneira clara para ao grupo amostrado enquanto futuros professores, 

em que o contato com a música produz alicerces significativos que podem ser 

replicados em sala de aula, no exercício da docência. 

 De acordo com o supra exposto, a grupo amostral desta pesquisa considera a 

música uma ferramenta relevante e alternativa/pluralista para as práticas 

pedagógicas. Observa-se, também, que ela funciona como instrumento de mediação 

entre discentes e conhecimento, de modo que o professor em formação deva 

apropriar-se desse instrumento em suas práticas pedagógicas. Por fim a música 

apresenta-se, para a turma amostrada, como ferramenta lúdica construtiva no 

processo de apropriação do conhecimento. 

 Em estudo semelhante ao realizado nesta pesquisa, Conde et al (2014) 

propuseram a utilização de metodologias alternativas na formação de professores do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, os autores promoveram grupos de discussão e leitura de artigos científicos 

e, em seguida, solicitaram que os alunos elaborassem materiais didáticos alternativos 

por meio da construção de planos de ensino para a educação básica, com a finalidade 

de promover a aprendizagem significativa de seus futuros discentes. Nos resultados 

foi proposto pelos docentes em formação pesquisados, o uso da música como 

ferramenta pedagógica alternativa para sua futura prática docente, em que duas 

paródias musicais foram produzidas como forma de mediação e produção do 

conhecimento. Esses resultados corroboram os aqui encontrados, em que 

professores em formação enxergam a música como ferramenta pedagógica 

alternativa para sua futura prática docente. Além disso, a ludicidade aqui atribuída a 
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música também se mostrou presente no estudo de Conde et al (2014), em que, 

segundo os autores, tal ferramenta: “aguça a participação dos alunos e torna o ensino 

- aprendizagem lúdico, sendo prazerosa a transmissão de conhecimentos” (CONDE 

et al, 2014, p.146). Esse resultado vem de encontro ao apresentado nesta pesquisa, 

posto que o grupo de futuros professores pesquisados também considera a música 

uma ferramenta de mediação lúdica - “prazerosa” para a construção do conhecimento. 

 Ainda sob a perspectiva do uso da música como ferramenta alternativa e 

pluralista para a formação docente, Júnior e Souza (2009) também apresentam 

resultados que corroboram os encontrados nessa pesquisa. Trabalhando a confecção 

de materiais didático-pedagógicos por futuros professores, foi produzida, pelos 

docentes em formação pesquisados, dentre outros materiais-didáticos, uma paródia 

musical como forma de se pluralizar as práticas pedagógicas, bem como de mediação 

e produção do conhecimento. Diante disso os autores afirmam que essa produção, 

funcionando exercício reflexivo da prática docente, se apresenta como “ferramenta 

auxiliar para fazer a mediação entre o conteúdo teórico e o objeto estudado” (JÚNIOR 

e SOUZA, 2009, s.p.).  

 Por fim, Lima e Altarugio (2017) também corroboram os resultados aqui 

encontrados quando analisaram a concepção de professores em formação a respeito 

do uso de atividades lúdicas nas práticas pedagógicas. Em seus resultados 

demonstraram que todos os futuros docentes por eles amostrados consideram a 

música como ferramenta lúdica, embora nem todos enfatizem sua aplicação prática 

em sala de aula. Ademais, segundo os autores, a música foi associada pelos futuros 

professores como ferramenta lúdica ligada à memória e como recuso para a 

aprendizagem de ciências. Com isso, mais uma vez, pode-se corroborar os resultados 

encontrado nesta pesquisa em que a música é apresentada pelo grupo amostrado 

como ferramenta lúdica para as práticas pedagógicas.  

 Na pergunta três do pós-teste os alunos participantes responderam à pergunta: 

“Descreva quais as suas maiores dificuldades de aprendizagem em Biologia”.  Do 

conjunto de todas as respostas para a questão três, elaborou-se a Tabela 5. 

 

Tabela 5: Categoria – Dificuldades de aprendizagem 

Subcategorias Frequência Marcas discursivas 
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Conteúdo de 

Biologia em geral 

33,3% “Biologia no geral” 

“Memorizar todo o conteúdo de todas as disciplinas” 

“ No geral, a carga de informação, conteúdo e leitura, que 

muitas vezes é de difícil entendimento” 

“Entender o processo... ” 

“... muitos nomes e ciclos complexos para serem gravados” 

“Facilita na aprendizagem”  

Conteúdos 

específicos da 

Biologia 

53,3% “Zoologia” 

“Biologia celular” 

“Bioquímica” 

“Divisão Celular” 

“Genética de população” 

“Os métodos tecnológicos têm se mostrado favoráveis” 

   

Não citaram 

nenhuma categoria 

13, 4%  

Fonte: dados da pesquisa, tabela elaborada pelo autor. 

 

A partir das respostas apresentadas pelo grupo de participantes, foi criada a 

subcategoria “Conteúdo de Biologia em Geral” e observou-se que 33,3% do grupo 

amostral considera os conteúdos da Biologia de forma geral difíceis de aprender. 

Pressupõe-se, a partir desses dados, que a dificuldade encontrada pelo grupo 

discente seja devido ao grande número de conteúdos da grade curricular em Ciências 

Biológicas e possivelmente de uma formação inconsistente do ensino médio 

apresentada por eles frente ao ensino superior. Essa formação inconsistente se reflete 

no grupo amostral uma vez que este é composto por professores em formação. Ou 

seja, é fundamental que os professores formados para a educação básica estejam 

bem preparados, a fim de garantir que o aluno da educação básica, quando 

ingressado na universidade, aproprie-se dos novos conhecimentos de forma eficaz.  

 Ainda na questão três, 53,3% do grupo amostrado respondeu especificamente 

alguns conteúdos da biologia como mais difíceis de aprender, dando origem à 

subcategoria “Conteúdos específicos da Biologia”.  

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos que avaliaram de 

forma pontual a dificuldade de alunos em um conteúdo específico da Biologia 
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(MORAES, 2005; SANTOS, 2008; CARVALHO et al., 2011 e ARAÚJO E PEDROSA, 

2014). Santos (2008) corrobora o discutido na subcategoria “Conteúdo de Biologia em 

Geral” de que existe uma certa inconsistência na formação de discentes entre o ensino 

médio e o superior. Desde modo, pressupõe-se que resultado da subcategoria 

“Conteúdos específicos da Biologia seria uma consequência dessa inconsistência.  

Considerando agora, mais uma vez, o grupo amostral como professores em 

formação, a literatura oferece subsídios para se discutir suas dificuldades no que diz 

respeito a sua formação docente e acadêmica, enquanto estudantes de Biologia. 

Corroborando tal discussão, nas palavras de Araújo e Pedrosa (2014), os conceitos 

biológicos são, reconhecidamente, fontes de muitas das dificuldades apresentadas 

pelos alunos, o que deveria servir de incentivo para que os professores busquem 

novas formas de organizar e abordar o conteúdo, de modo que ele esteja adaptado 

aos interesses e capacidades dos aprendizes. Outros fatores constatados são a 

inadequação da explicação de alguns conceitos pelo professor; o curto tempo para 

exposição dos conceitos; a dificuldade do professor em responder às dúvidas dos 

alunos; a falta de discussão sobre determinados aspectos considerados importantes 

para ancorar o novo conhecimento; a grande quantidade de termos novos dos quais 

os alunos precisam se apropriar e a falta de atividades práticas ou experimentais para 

auxiliar na exposição do conteúdo, dentre outros fatores. 

Em resumo, os autores investigaram as dificuldades de professores em formação 

ao se ensinar temas relacionados a sustentabilidade. Em seus resultados apontam 

aspectos educacionais como a falta de qualificação do professor, a 

interdisciplinaridade e a complexidade conceitual própria do tema como razões para 

as dificuldades de ensinar. Tais aspectos reafirmam o encontrado nesta pesquisa, 

principalmente no que tange a complexidade conceitual própria de cada tema, sendo 

esta o aspecto de maior peso quando se analisa as dificuldades de alunos e 

professores em formação para o ensino de Biologia. 

Por fim, na questão quatro do pós-teste, os alunos participantes foram 

questionados sobre o uso da música em sala de aula em que responderam à pergunta 

“Como futuro professor de Ciências e Biologia, você utilizaria a música em suas aulas? 

Por que? “. A partir de suas respostas foi possível elaborar a Tabela 6: 
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Tabela 6 : Categoria – Uso da música na prática docente 

Subcategorias Frequência Marcas discursivas 

Contribuições para 

a prática 

pedagógica 

60% “Para ficar mais dinâmica e gostosa a aula” 

“Porque tornaria as aulas mais prazerosas” 

“Pois no meu ensino de Biologia eu aprendi com paródias 

muitas coisas” 

“Tornaria a aula mais divertida” 

“Aprendi com música e isso ajudou muito na assimilação do 

conteúdo” 

“Facilitaria o aprendizado do aluno” 

“Acredito que os alunos irão ficar mais dispostos a 

compreender as matérias” 

Dificuldade no uso 

da música 

20% “Não sei cantar ou tocar algum instrumento” 

“Não possuo jeito para tal” 

   

Não citaram 

nenhuma categoria 

20%  

Fonte: dados da pesquisa, tabela elaborada pelo autor. 

 

 A partir da análise dos dados contidos na Tabela 4 observou-se que mais da 

metade do grupo de participantes (60%) utilizaria a música em suas práticas 

pedagógicas. Analisando suas respostas, criou-se a subcategoria “Contribuições para 

a prática pedagógica” na qual os discentes relataram o papel da música no seu futuro 

fazer pedagógico. Pressupõe-se que tais dados se devem provavelmente ao contato 

prévio que esses discentes tiveram com a música antes e durante o desenvolvimento 

desta pesquisa, principalmente na etapa de confecção de paródias musicais. Sendo 

assim, quando relatado por um participante “Pois no meu ensino de Biologia eu 

aprendi com paródias muitas coisas” e por outro “Aprendi com música e isso ajudou 

muito na assimilação do conteúdo”, demonstra que houve um contato a priori com 

música, que funcionou como uma ferramenta de aprendizagem durante sua formação 

básica. Ainda nessa perspectiva, outras falas demonstram que o contato dos 

discentes participantes com a música foi positivo, de modo que influenciou na escolha 
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de suas ferramentas pedagógicas para a prática docente. Isso pode ser demonstrado 

no discurso de alguns pesquisados como: “facilitaria o aprendizado do aluno”; 

“acredito que os alunos irão ficar mais dispostos a compreender as matérias” e “para 

ficar mais dinâmica e gostosa a aula” em que se pode observar a percepção desses 

docentes em formação para com o uso de práticas pedagógicas 

alternativas/pluralistas, incluindo e colocando a música como um instrumento de 

mediação no qual o professor pode utilizar para que o aluno tenha acesso ao 

conhecimento. 

Por outro lado, uma porcentagem significativa do grupo amostrado (27%) 

respondeu que não utilizaria a música em suas práticas pedagógicas, o que resultou 

na criação da subcategoria “Dificuldade no uso da música”. Deduz-se a partir das 

respostas para essa categoria, que esses alunos participantes não tiveram um contato 

prévio com a música durante a sua formação básica ou simplesmente consideram não 

ter habilidade para o seu uso. Além disso, esse dado mostra que o contato com a 

música durante o desenvolvimento da pesquisa não foi suficiente para que esses 

futuros professores se sentissem à vontade ou suficientemente preparados para 

incluir uma ferramenta pedagógica alternativa, como a música, em sua futura prática 

docente. Tais deduções podem ser embasadas nas respostas de dois participantes: 

“Não sei cantar ou tocar algum instrumento” e “Não possuo jeito para tal”. Por fim 

obteve-se respostas diversas no restante do grupo amostrado, pois um participante 

mencionou que “Talvez” utilizaria a música em suas aulas e outro relatou que “não 

tinha interesse em seguir carreira como professor”. Tais respostas não foram 

passíveis de categorização e nem de se pressupor um diagnóstico.  

 Ainda assim, uma extensa fatia do grupo amostrado relatou que não utilizaria 

a música como ferramenta pedagógica em suas futuras práticas docentes. Isso 

demonstra que é possível enxergar a não existência de uma fórmula única e 

“milagrosa” para o fazer o docente. Ou seja, cada professor deverá buscar a 

ferramenta com que possua mais afinidade e que traga maior eficácia para com o 

púbico de alunos ao qual esteja trabalhando, dentro de uma perspectiva pluralista da 

prática docente. 

 Ainda sobre o uso da música por futuros professores, Canen e Oliveira (2006) 

analisaram o uso da música por professores de ciências do ensino básico dentro de 

uma perspectiva multiculturalista. Em seus resultados apontam que a música e a 

poesia, dentre outras estratégias pedagógicas utilizadas na prática docente da 
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professora pesquisada, eram preponderantes e se caracterizam como “estratégias 

intencionais”, “hibridizando o discurso Biológico com outros provenientes de campos 

diversos” para promover e mediar o aprendizado dos alunos (CANEN e OLIVEIRA, 

2006, p73). Esses resultados corroboram os encontrados nessa pesquisa e apontam 

para uma visão pluralista da prática docente, munindo-se de diferentes elementos 

para o fazer pedagógico como a música e a poesia, além dos tradicionais. 

 Em outro estudo Rios e Chaves (2011) verificação o uso da música como 

ferramenta pedagógica para o ensino de Geociências por professores da educação 

básica de Feira de Santana – BA. Em seus resultados apontam que a grande maioria 

dos professores pesquisados faz uso da música em suas práticas pedagógicas e 

segundo os próprios professores “a música é um dos recursos que mais desperta a 

atenção dos alunos, perdendo apenas para os filmes” (Rios e Chaves, 2011, p.765). 

Em contrapartida, Barros et al (2013) analisou se a música pode ser uma estratégia 

para o ensino de ciências naturais evidenciando as concepções de licenciandos em 

Ciências Biológicas e professores da educação básica. Em seus resultados, os 

autores mostraram que a maioria pesquisada “utiliza com baixa frequência ou não 

utiliza” a música como estratégia para o ensino de Ciências e Biologia (BARROS et 

al, 2013, p.86). 

 Com tudo isso, permite-se aqui, uma última análise no sentido de embasar e 

relatar qual foi percepção da turma amostrada após o contato com metodologias 

alternativas/pluralistas para a prática docente, a saber, a música por meio da 

elaboração de paródias musicais. Para tanto, mediante os dados já discutidos, pode-

se afirmar que a relação do grupo amostrado para com essa metodologia alternativa 

foi positiva e eficaz. Eficaz no sentido de que em todas as categorias e subcategorias 

criadas a partir das marcas discursivas é possível verificar a identificação da turma 

amostrada para com a proposta de se utilizar métodos pedagógicos para além dos 

tradicionais no ensino de ciências e biologia. Essa identificação, como dito, pode ser 

observada nas respostas para cada pergunta do pós-teste, categorizadas nas quatro 

tabelas apresentadas, em que prevalece em todas elas, a aceitação da grande maioria 

da turma amostrada em se utilizar instrumentos pedagógicos alternativos/pluralistas 

para a prática docente. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 A música se constitui como uma ferramenta pedagógica pluralista de fácil 

acesso, com grande aceitabilidade e que pode influenciar positivamente no processo 

de formação de professores e no ensino e aprendizagem de Biologia de modo geral. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário Pós-Teste 

 

1) Você é a favor do uso de recursos culturais e tecnológicos no ensino de 

ciências? Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) Explique qual sua opinião sobre utilizar a música como ferramenta de estudo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) Descreva quais as suas maiores dificuldades de aprendizagem em Biologia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) Como futuro professor de Ciências e Biologia, você utilizaria a música em suas 

aulas? Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Agradecemos sua colaboração!  
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONCESSÃO: INSTUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Declaro para os devidos fins junto ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto que concedo o uso desta Instituição de Ensino ao pesquisador Fernando 

Vieira Costa do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, para desenvolver sua pesquisa intitulada “A 

MÚSICA COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA: CRIAÇÃO DE UM CD COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA DE APRENDIZAGEM”, sob orientação da professora Dra. Luciana 

Hoffert Castro Cruz. Serão explicados todos os procedimentos da pesquisa, 

garantindo o esclarecimento de eventuais dúvidas e obtido o consentimento do (s) 

participante (s). Não haverá nenhum ônus para esta Instituição decorrente da 

participação da pesquisa. No caso do não cumprimento das garantias acima, terei a 

liberdade de revogar meu consentimento a qualquer momento da pesquisa sem 

penalização alguma.  

 

_____________________________________________ 

Diretora do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Ouro Preto, _______ de ______________ de 2017. 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, ___________________________________________________________, fui 

convidado (a) pelo (a) pesquisador Fernando Vieira Costa a participar de sua 

pesquisa, sob orientação da professora Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz, intitulada “A 

MÚSICA COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL NO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA: CRIAÇÃO DE UM CD COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA DE APRENDIZAGEM”. Sei que tal pesquisa conta com o apoio da 

direção dessa universidade e que seu principal objetivo é: Analisar os efeitos da 

construção de um CD de música sobre conteúdos/temas relacionados à 

Biologia na aprendizagem de alunos de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto.Fui informado (a) que o projeto terá duração de 

aproximadamente 1 (um) mês, envolvendo a coleta de dados e atividades 

diferenciadas em sala de aula. Estou disposto (a) a participar das atividades 

propostas, como leitura de textos, grupos de discussão, resolução de exercícios e 

elaboração das letras das músicas para o CD, produto dessa investigação e a 

responder os questionários de pré-teste e pós-teste. Ainda compreendo que só farei 

parte da pesquisa se eu desejar.  

O estudo será suspendido ou encerrado em caso de impossibilidade do 

pesquisador, por motivos graves, como doença, e/ou no caso da Universidade assim 

o desejarem. Fui alertado que este estudo não implicará em maiores riscos para os 

participantes. O único risco que se corre é a evasão dos dados e os nomes dos 

participantes revelados. Mas para se minimizar esses riscos, eu e os demais alunos 

envolvidos, teremos o anonimato garantido, pois serão utilizados pseudônimos no 

lugar dos nomes e assim, as informações fornecidas na pesquisa não serão 

associadas aos nossos nomes em nenhum documento, relatório e/ou artigo que 

resulte deste estudo. Além disso, para garantir o sigilo, os registros produzidos serão 

acessados apenas pelos responsáveis pela pesquisa (a orientadora e o mestrando) 

sendo armazenados na sala 26, no ICEB III da UFOP, campus morro do cruzeiro, por 

cinco anos a partir da data de publicação da dissertação e após esse prazo serão 

incinerados. Terei acesso aos resultados do projeto, em dia e local que a direção da 
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escola definirá e poderei acessar o texto completo da pesquisa na página do 

Programa de Mestrado em Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br).  

Minha participação não envolverá qualquer gasto, pois os (as) pesquisadores 

(as) providenciarão todos os materiais necessários, e, portanto, não haverá 

ressarcimento de despesas. Está garantida a indenização em casos de eventuais 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extra-judicial.  

Declaro também que abro mão dos direitos autorias das letras de música que 

serão por mim compostas, em sala de aula ou em qualquer outro momento, durante 

a pesquisa, cedendo-as para o pesquisador para utilização não comercial. 

Caso eu ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, 

posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, cujo endereço 

encontra-se no final desta página.  

Sinto-me esclarecido (a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa.  

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) discente 

______________________________ 

Identidade 

________________________, _____/_____/_____ 

Local e data 

 

Orientando: Fernando Vieira Costa 

Email: fe_vcosta@yahoo.com.br 

Telefone: (31) 988935638 

Rua José Nicodemos, 52 Palmares - Belo Horizonte/MG 

 

Orientadora: Prof. a Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz. 

Email: luhoffert@yahoo.com.br 

Telefone: (31) 3559- 1276 

 

Comitê de Ética em Pesquisa   

Telefone (31) 3508-9123 

Rua dos Guajajaras, 175 Centro - Belo Horizonte/MG 
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ANEXO 3 

 

Questionário Pré-Teste 

 

Assinale um X nos espaços marcados por S, s, n ou N se você concorda ou não com 

as afirmativas abaixo: 

 

S⇨ sim, com muita ênfase 

s⇨ sim, com alguma ênfase 

n⇨ não, com pouca ênfase 

N⇨ não, com muita ênfase 

 

 S s n N 

1. Gosta muito de ler e sempre está lendo alguma coisa.     

2. Escolhe as palavras que escreve.     

3. Procura esmerar-se ao falar e admira quem fala bem.     

4. Gosta de consultar dicionário para descobrir novas palavras.     

5. Ouve notícias com interesse.     

6. Consulta jornais diariamente, diferente sessões.     

7. Aprende melhor quando grava sua fala ou o que ouviu.     

8. Adora palavras cruzadas.     

9. É bom em senhas ou trocadilhos.     

10. Gosta de poesias e se emociona com algumas.     

11. Gosta de fazer “trava línguas”, anagramas, etc.     

12. Possui facilidade para rimar.     

13. É bom para fazer sínteses.     
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14. É bom para inventar manchetes ou slogans.     

15. Tem facilidade para improvisar falas e pequenos discursos.     

16. Interessa-se por outros idiomas.     

17. Incorpora palavras novas ao seu falar.     

18. Faz diários com prazer.     

19. Lembra-se de livros que leu.     

20. É bom aluno em Língua Portuguesa.     

21. Prefere trabalhar individualmente que em grupo.     

22. Gosta de meditar, pensar na vida, refletir sobre projetos.     

23. Interessa-se em se conhecer melhor e procura ajuda.     

24. Revela interesse por  leituras sobre auto-estima.     

25. Apresenta interesse por questões de natureza psicológica.     

26. Possui segurança e confiança em si.     

27. Reage às dificuldades com serenidade e bravura.     

28. Gosta de pensar em seu futuro e planejar.     

29. Identifica e reconhece suas limitações.     

30. Percebe com clareza seus limites e suas fraquezas.     

31. Não se sente “em sua praia” no meio de multidões.     

32. Defende suas ideias, mesmo que desagradando alguns 

amigos. 

    

33. Gosta de anotar seus pensamentos.     

34. Motiva-se com facilidade e possui metas próprias.     

35. Não aceita quebras em seus princípios.     

36. Aprecia bastante nos outros virtudes que não apresenta     
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37. Possui intuição.     

38. Deseja ser diferente dos demais.     

39. Prefere elogiar-se a ser elogiado pelos outros.     

40. Sabe discriminar com clareza as emoções que atravessa.     

41. Adora enigmas, senhas, problemas lógicos.     

42. Faz cálculos de cabeça.     

43. Gosta de propor problemas de cálculos ou outras 

operações. 

    

44. Analisa dados com facilidade.     

45. Trabalha bem com médias, proporções e outros esquemas.     

46. Trabalha bem com medidas, números, noções de 

estatística. 

    

47. Gosta de fazer experiências com palitos, água, areia, etc.     

48. Percebe a geometria nos objetos e paisagens que vê.     

49. Busca sequência lógica nas ideias.     

50. Incomoda-se com a falta de padrões de regularidades nas 

coisas. 

    

51. Prefere usar a razão aos sentimentos.     

52. Interessa-se pelo progresso da Ciência.     

53. Aprecia a arquitetura.     

54. Não tem dificuldade para usar linguagens matemáticas no 

computador. 

    

55. Consegue pensar em conceitos abstratos mesmo sem usar 

palavras. 

    

56. Gosta de medir as coisas.     



90 

 

57. Não se perde em raciocínios relativamente longos.     

58. É bom aluno em Ciências Exatas.     

59. Toma iniciativa e lidera campanhas de ajuda e apoio.     

60. É procurado por outras pessoas para solicitar sua ajuda.     

61. Sabe aconselhar outras pessoas.     

62. Sente-se bem em meio a outras pessoas. Não gosta de 

solidão. 

    

63. Comunica-se com facilidade.     

64. Prefere esportes coletivos.     

65. Gosta de conversar com pessoas mais velhas e ouvir 

conselhos. 

    

66. Possui diversos amigos.     

67. Prefere estudar em grupo.     

68. Prefere passatempos coletivos.     

69. Gosta de cinema, teatro, reuniões, quermesses.     

70. Mostra prestatividade voluntária.     

71. Revela sentimentos de empatia, “sofre” com o sofrimento 

dos outros. 

    

72. Ainda que aceite ser liderado, se necessário sabe liderar.     

73. É capaz de “levantar o astral” de seus amigos e colegas.     

74. Mostra solidariedade ao sofrimento mesmo que de 

desconhecidos. 

    

75. É mais comum estar alegre que triste.     

76. Parece que sabe adivinhar o que outras pessoas gostam ou 

não. 
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77. Mostra interesse pela beleza e pela harmonia nas coisas.     

78. Possui imaginação fértil.     

79. Costuma “sonhar de olhos abertos”, inventa histórias.     

80. Gosta de fotografar e filmar.     

81. Compreende mapas, cartas e plantas com facilidade.     

82. Sabe explicar caminhos.     

83. Compreende explicações sobre caminhos por lugares 

desconhecidos. 

    

84. Gosta de quebra-cabeças, tangrans, labirintos.     

85. Resolve com facilidade jogos dos 7 erros, charadas, 

anagramas. 

    

86. Gosta de desenhar.     

87. Aprecia desenhos, figuras, imagens gráficas.     

88. Possui facilidade em linguagens digitais tipo Power Point 

etc. 

    

89. Gosta de Geometria.     

90. Desenha o corpo humano com proporções.     

91. É capaz de mudar sua perspectiva ao olhar objetos.     

92. Gosta de rabiscar folhas.     

93. Possui facilidade com origamis.     

94. Geografia, História e Ciências são suas matérias favoritas.     

95. É bom em fazer mapas.     

96. Gosta de inventar quebra-cabeças.     

97. Gosta de acampar ou passear pelo campo, fazenda ou 

mata. 
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98. Aprecia aulas de campo.     

99. É um bom observador da natureza.     

100. Gosta de animais e de plantas.     

101. Interessa-se pelo estudo da vida animal.     

102. Participa ou gostaria de participar em campanhas 

ecológicas. 

    

103. Sente verdadeira “compaixão” ao ver um animal ou planta 

agredida. 

    

104. Prefere flores naturais às artificiais.     

105. Tem ou gostaria de ter animais de estimação.     

106. Tem facilidade em identificar espécies animais.     

107. Reconhece diferentes tipos de flores e plantas.     

108. Gosta de revistas e livros sobre a natureza.     

109. Gosta de assistir documentários sobre a vida animal.     

110. Coleciona rochas, folhas de árvores ou algo do tipo.     

111. Adora visitar zoológicos, aquários ou jardins botânicos.     

112. Observa detalhes em uma trilha.     

113. Revolta-se com agressões ambientais.     

114. Ciências, Botânica, Zoologia são matérias de que gosta.     

115. Adora ouvir música.     

116. Demonstra facilidade em trabalhar com ritmos e tons.     

117. Gostaria de integrar um coral.     

118. Sabe ler uma pauta musical.     
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119. Percebe uma nota musical fora de tom. Gosta de aprender 

a tocar. 

    

120. É bom para inventar paródias sobre temas que estuda.     

121. Em todos os momentos está batucando ou cantarolando.     

122. Aprecia “jingles” ouvidos na TV.     

123. Identifica canto de pássaros diferentes.     

124. Possui capacidade de diferenciar sons no cotidiano.     

125. Pode marcar, com facilidade, um ritmo com um 

instrumento. 

    

126. Gosta de assobiar e aprende diferentes tipos de assobios.     

127. Possui boa memória musical.     

128. Gosta de músicas, mesmo cantadas em línguas 

desconhecidas. 

    

129. Interessa-se em saber quais as músicas de maior sucesso.     

130. Prefere comprar um CD musical a outro objeto.     

131. Sabe muita coisa sobre cantores ou músicos.     

132. Sabe imaginar fundos musicais para temas estudados.     

133. Gosta de praticar atividades esportivas com regularidade.     

134. Aprecia ou pratica danças.     

135. Possui boa linguagem gestual.     

136. Possui destreza manual.     

137. Tem dificuldade em ficar quieto ou parado.     

138. Mostra jeito para costurar, fazer tricô ou consertar objetos.     

139. Sabe fazer entalhes em madeira.     
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140. Trabalha bem com cerâmica.     

141. Suas melhores ideias “aparecem”quando pratica um 

esporte. 

    

142. Gosta de ver e assistir programas esportivos.     

143. Gosta de passar seu tempo ao ar livre.     

144. Ao falar, costuma gesticular.     

145. Gosta de tocar nas coisas para percebê-las melhor.     

146. Mostra coragem em esportes radicais.     

147. Ao apanhar um jornal, busca primeiro a sessão de 

esportes. 

    

148. Acredita que possui jeito para dançar ou outras formas 

corporais. 

    

149. Aprecia uma alimentação saudável.     

150. A Educação Física é a disciplina escolar favorita.     

 
 

Agradecemos sua participação!!!! 
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ANEXO 4 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE A LETRA DAS 

MÚSICAS 

 

Eu _________________________________________________________________ 

declaro para os devidos fins que gentilmente cedo os direitos autorais das letras de 

música por mim compostas, em sala de aula ou em qualquer outro momento da 

pesquisa, para os pesquisadores Luciana Hoffert Castro Cruz (Orientadora) e 

Fernando V. Costa (mestrando), para uso não comercial.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) discente 

______________________________ 

Identidade 

________________________, _____/_____/_____ 

Local e data 

 

Orientando: Fernando Vieira Costa 

Email: fe_vcosta@yahoo.com.br 

Telefone: (31) 988935638 

 

Orientadora: Prof. a Dra. Luciana Hoffert Castro Cruz. 

Email: luhoffert@yahoo.com.br 

Telefone: (31) 3559- 1276 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br 

(31) 3559-1368 
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ANEXO 5 

 

Textos aplicados em sala de aula
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