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Resumo: O referido trabalho apresenta uma experiência do Subprojeto PIBID-Pedagogia da 
Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, que a partir do projeto “Palavras e 
Canções” desenvolvido numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental buscou trabalhar a 
música em sala de aula a partir dos diferentes ritmos musicais brasileiros, evidenciando sua 
importância na ampliação do repertório cultural dos alunos. A música trouxe aos alunos não 
só a oportunidade de conhecer diversos ritmos, como também de melhorar a leitura e a 
escrita através de produção textual, proporcionamos diferentes atividades que motivassem 
os alunos e os envolvessem, aguçando sua criatividade. Como resultado principal 
destacamos a produção de paródias a partir de músicas de Luiz Gonzaga, Toquinho e outros 
compositores. Ao envolver a musicalidade percebemos um grande avanço no letramento 
destas crianças. 
  
 
Palavras-chave: Docência, Motivação, Paródias. 
 
  
Abstract: This paper presents an experience of Subprojeto Pedagogia PIBID/UFAL - Campus 
Arapiraca, that from the "Words and Songs" project developed a class of 3rd grade of 
elementary school music sought work in the classroom from different Brazilian musical 
rhythms, highlighting its importance in expanding the cultural repertoire of the students. 
The music brought students not only the opportunity to learn different rhythms, but also to 
improve the reading and writing through textual production, provide different activities that 
would have justified the students and engage them, sharpening their creativity. As main 
result we highlight the production of parodies of songs from Luiz Gonzaga, Toquinho and 
other composers. By engaging musicality realize a breakthrough in literacy these children. 
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Introdução 

 

 O presente trabalho apresenta uma experiência do Subprojeto PIBID-Pedagogia da 

Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, que a partir do projeto “Palavras e Canções”, 

desenvolvido numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental, buscou trabalhar a música em sala de 

aula a partir dos diferentes ritmos musicais brasileiros, evidenciando sua importância na ampliação do 

repertório cultural dos alunos.  

 Segundo consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (2013, p. 19), o ensino de arte, 

componente curricular obrigatório da Educação Básica, tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento cultural dos alunos, assim como a música que se destaca como uma das expressões 

de linguagem deste componente curricular. Observa-se, portanto, que o ambiente escolar representa 

um espaço amplo para a formação dos alunos proporcionando a aprendizagem de diferentes 

conteúdos curriculares. No espaço escolar, a música representa uma das linguagens artísticas que 

não pode ficar de fora da formação global do aluno, tendo em vista a sua presença em diferentes 

contextos da vida do indivíduo e também, pela importância de conhecer a diversidade de ritmos em 

que se apresenta de modo a contribuir com a identidade cultural do sujeito.  

Cotidianamente, sabe-se que em sala de aula é comum o professor incluir a música em 

algumas atividades para facilitar a aprendizagem de alguns conteúdos e que, geralmente o ritmo 

musical trabalhado, quando não possui uma característica pedagógica e infantil, representa aquilo 

que os alunos ouvem no dia a dia. É neste sentido que o pesquisador Luiz Ricardo Queiroz, ao discutir 

sobre a presença da música no espaço escolar destaca que: 

 
A diversidade musical se manifesta naturalmente na escola, já que distintas expressões musicais 
adentram cotidianamente o universo escolar, vindas na bagagem cultural dos alunos, a partir das 
experiências sociais que estabelecem em sua vida cotidiana. Assim, de forma individual ou 
coletiva, seja ouvindo rádio, assistindo televisão, navegando pela internet, brincando com amigos 
etc. o fato é que a música está no nosso dia a dia e, de forma mais ou menos consciente, todos 
estabelecem algum tipo de relação como essa expressão cultural. (2011, p. 20). 

 

 

 Essa manifestação da diversidade musical observada dentro da sala de aula instiga a reflexão 

sobre a necessidade de apresentar aos alunos outros ritmos musicais diferentes daqueles que eles já 

conhecem. Assim, novas experiências são construídas, e o professor poderá trabalhar as atividades 

inovadoras e motivadoras aproveitando a bagagem cultural e musical trazida pelos alunos, ampliando 

o contato deles com um mundo musical diferente. 
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Procedimentos Metodológicos 

 

O projeto “Palavras e Canções” foi iniciado a partir de uma sondagem sobre o gosto musical 

dos alunos. Algumas questões foram apresentadas oralmente aos alunos, para que eles apresentassem 

suas músicas preferidas, intérpretes e ritmos. Então a partir daí realizamos diversas atividades como: 

(1) apresentação em áudio e vídeo de alguns ritmos musicais brasileiros como o samba, o frevo, o 

forró, e a MPB, (2) exposição de imagens e do áudio de instrumentos musicais para que a turma 

identificasse a característica e a história de cada ritmo. Estas atividades foram desenvolvidas durante 

um mês(?) de desenvolvimento do projeto, com intervenções semanais de 4 horas-aula em sala de 

aula, com a participação das pibidianas e do professor supervisor, regente da turma.  

Após estas atividades de ampliação dos conhecimentos sobre o tema, nas quais foram 

valorizadas a participação dos alunos e a ludicidade de ações e produções, foi proposta a produção de 

paródias a partir de músicas trabalhadas durante o projeto. Segundo o dicionário Houaiss (2001), 

paródia é uma obra musical (teatral, literária, etc) que imita outra em tom jocoso ou satírico. A opção 

por este tipo de produção justifica-se pela ludicidade na produção deste tipo de texto, que mobiliza 

diferentes saberes dos alunos como o respeito à métrica, a escolha dos termos, o tom satírico e a 

comunicação de uma ideia.  

 As músicas para a produção das paródias foram escolhidas de acordo com o gosto dos alunos a 

partir daquelas que eles mais gostaram de cantar na sala. Este critério para a definição das músicas 

destaca a importância de valorizarmos a participação ativa e autônoma dos alunos (Wadsworth, 2001). 

Como mote para a paródia foi definido o tema “A Escola”, sendo que um dos grupos optou pelo tema 

“Falta d’água”. Os alunos se organizaram em grupos com cinco componentes e foram criadas as 

seguintes paródias: A Escola (da música “Aquarela”); A falta d’água (da música “Xote das meninas”); 

A Escola assim sem você (da música “Assim sem você”) e A Escola Mário Cesar (da música “Sítio do 

Pica pau Amarelo”). No final do projeto as crianças fizeram uma apresentação das paródias para 

outras turmas da escola. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 Com a introdução dos estudos sobre diferentes ritmos musicais, sobre o som de cada 

instrumento e sobre a produção de paródias foi possível observar a importância de atividades 

motivadoras para a produção textual. A partir da produção de paródias, os alunos foram capazes de 

utilizar os diferentes conhecimentos adquiridos para compor um texto original, o que dificilmente 

ocorreria sem o suporte oferecido. 
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Apresentamos abaixo trechos de algumas paródias produzidas: 

 

A falta d’água não me deixa tomar banho/Ela também não me deixa lavar roupas/Eu chego em casa 

quando ligo a torneira e não tem um pingo d’água, eu começo a cantar/Não tem um pingo d’água, não 

tem um pingo d’água... 

Quadro 1: Trecho da Paródia “A falta d’água”, produzida. 

 

Estudando com firmeza, cuidado da limpeza / É a escola assim com você / Brincando com a bola / E 

guardando na sacola /É a escola assim com você / Vamos organizando assim pra escola não mais fim / 

Aprendendo a todo instante / Comendo o nosso lanche / Convivendo assim. 

Quadro 2: Trecho da Paródia “A Escola assim sem você”, produzida. 

 

No trabalho cotidiano em sala de aula, professores questionam-se por que seus alunos sentem 

tanta dificuldade em produzir textos. Poucas vezes é observado que a motivação é mais importante 

que a obrigação. Ficou evidente o quanto este projeto possibilitou aos alunos uma aprendizagem mais 

significativa, em que puderam conhecer um pouco sobre diferentes ritmos musicais brasileiros, 

praticar a leitura, a interpretação e a escrita e também conhecer o gosto musical de cada um.   

 

 

Conclusão 

 

A musicalidade é um conteúdo curricular obrigatório dentro das escolas, e possibilita a 

ampliação dos conhecimentos sobre a cultura brasileira e sua diversidade. A partir da música vários 

conteúdos e habilidades podem ser trabalhados de uma forma descontraída e motivadora.  
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