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Resumo: O presente trabalho busca mostrar uma análise da interação interdisciplinar 
proporcionada pelo uso da música nas intervenções realizadas pelo Programa de Iniciação à 
Docência, Subprojeto Pedagogia PIBID UFAL/Campus Arapiraca, na turma do 3º B de uma 
escola municipal em tempo integral de Arapiraca-AL. No desenvolvimento das atividades 
pode-se observar a interação e participação dos alunos quando nas intervenções eram 
utilizadas músicas. O objetivo principal foi incentivar a produção textual através da 
interpretação da música Aquarela, de Toquinho.Os alunos foram levados a ouvir a música, 
compreender suas ideias, aprender o significado das palavras e cantá-la. Novos 
conhecimentos foram aprendidos a partir da utilização do Mapa Mundi, através do qual as 
crianças puderam aprofundar as suas ideias sobre termos utilizados na canção (Norte, Sul, 
Pequim, Istambul). A partir desta interação foi proposto que cada aluno representasse 
através de texto escrito e representação visual suas curiosidades sobre outros lugares e 
seus desejos em conhecer cidades e países. Como resultados, destacamos a importância do 
PIBID para a interação proporcionada nas atividades de audição, leitura e compreensão da 
música, produção textual e desenhos. Concluímos que a música vai além de uma letra ou 
melodia, traz a realidade em que os educandos se encontram e amplia a linguagem dos 
mesmos, não só na produção textual, mas também nas formas de expressão e interação 
social. Agência financiadora: PIBID/CAPES. 
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Abstract: This paper aims to show an analysis of interdisciplinary interaction afforded by the 
use of music interventions undertaken by Program Initiation to Teaching, Pedagogy 
Subproject PIBID UFAL / Campus Arapiraca, 3rd in class B of a municipal school full time 
Arapiraca-AL. Development activities can observe the interaction and participation of 
students when the interventions were used songs. The main objective was to encourage 
production through textual interpretation of the song Aquarela of Toquinho. Os students 
were taken to hear the music, understand their ideas, learn the meaning of words and sing 
it. New skills were learned from the use of the World Map through which children were able 
to deepen their ideas about terms used in the song (North, South, Beijing, Istanbul). From 
this interaction was proposed that each student represented by written text and visual 
representation of your curiosities about other places and meet their desires in cities and 
countries. As a result we highlight the importance of PIBID for interaction provided in 
listening, reading and understanding of music, drawings and text production activities. We 
conclude that music goes beyond a letter or melody, brings the reality in which students 
meet and extends the language of the same, not only in textual production, but also in forms 
of expression and social interaction.Funding agency: PIBID/ CAPES. 
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Introdução 

 

Este trabalho busca apresentar uma análise da interação proporcionada pelo uso da música 

Aquarela, do compositor brasileiro Toquinho em Projeto de intervenção realizado pelo grupo do 

PIBID/Pedagogia – UFAL/Campus Arapiraca. O uso da música em sala de aula tem sido importante 

para realização dos objetivos de desenvolvimento em leitura e produção textual, uma vez que a 

imaginação e o pensamento crítico do aluno são incentivados pelas mensagens que a letra da música 

apresenta, ao mesmo tempo em que os ritmos e os sons, constroem uma atmosfera lúdica e 

motivadora para a aprendizagem.  

Particularmente, a letra da música Aquarela desperta a curiosidade sobre lugares antes 

desconhecidos e nunca imaginados. Os alunos possuem conhecimentos cotidianos que com o auxílio 

da música podem ser socializadas com os demais proporcionando a interação necessária ao 

desenvolvimento e à aprendizagem de novas habilidades e conhecimentos científicos. Sobre a 

importância desta interação, a autora Caroline Ponso, em seu estudo sobre o uso da música em sala 

de aula, afirma que “a especificidade de cada um contribui na construção de um conhecimento global” 

(2014, p.16). Ou seja, é preciso possibilitar esta troca de conhecimentos entre os alunos se 

objetivamos a construção de um conhecimento mais amplo e significativo.  

Vários autores discutem o uso da música em sala de aula em seus diversos contextos, ação, 

expressão, movimento e sua interdisciplinaridade. Indicando-a como um recurso didático (Ponso, 

2014; Sobanskiet al, 2009; Zagonel, 2012; Brito, 2003; BRITO, 2003). Optamos por utilizar a música 

Aquarela por conta de sua ludicidade ao discutir temas e conceitos ligados ao estudo da Geografia. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

A intervenção foi desenvolvida em uma sala de aula de 3º ano do ensino fundamental, de uma 

escola de tempo integral no município de Arapiraca-AL. A partir da audição da música Aquarela, de 

Toquinho, os alunos foram convidados a explorar a letra da música. Cada palavra desconhecida foi 

sendo descoberta e ressignificada. Os alunos participaram ativamente desta atividade, identificando 

as palavras e após a aprendizagem de seu significado, aplicando-as em frases sobre seu cotidiano.  

Dentro desta atividade de busca dos significados das palavras, foram identificados muitos 

termos e conceitos ligados à área de conhecimentos da Geografia. Assim, foram empregados mapas 

como recursos auxiliares para a construção dos significados destes termos e conceitos.  

A partir do uso dos mapas, os alunos foram convidados a viajar como a “gaivota” ou dentro do 

“barco” descritos na canção. Assim, cada aluno produziu um pequeno texto sobre viagens já 

realizadas, viagens desejadas ou viagens imaginárias. Em conjunto com a produção textual os alunos 

produziram um desenho sobre a história criada. Por fim, os alunos apresentaram suas criações para 

os outros colegas. 
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Resultados e Discussão 

  

Para realização da análise da intervenção nos baseamos no desempenho das crianças nas 

produções textuais e artísticas. Observamos a curiosidade despertada nos mesmos quando em contato 

com lugares e palavras antes desconhecidas. Os alunos demonstraram surpreendentes produções, 

diversas histórias baseadas em locais ou situações imaginadas a partir da música. Percebe-se com 

clareza o envolvimento de todos com a atividade proposta. 

 O uso da música Aquarela, de Toquinho na intervenção realizada com os bolsistas e supervisor 

do PIBID, Subprojeto Pedagogia/UFAL Campus de Arapiraca possibilitou a integração de várias 

disciplinas como: Geografia (ao explorar os lugares trazidos na música, que foram possíveis visualizar 

através do Mapa Mundi), Língua Portuguesa (nas práticas de interpretação, escrita e leitura, ou seja, 

produções textuais realizadas), e Artes (ao representar a sua imaginação em desenhos). 

Consideramos, portanto, esta uma intervenção interdisciplinar, na medida em que os conhecimentos 

de várias áreas foram empregados para a exploração do tema tratado na música.  

Além da possibilidade de integras diversas disciplinas, consideramos que intervenções com o 

emprego de músicas favorecem o despertar para uma formação mais ampla do indivíduo, como sugere 

a autora Lydia Hortélio: “Toda criança gosta de música, poesia, brinquedo...Não será, pois, oportuno, 

favorecer- lhes a índole e leva-las a tocar seu destino com confiança?” (Hortélio apud Brito, 2003, p. 

95). 

Portanto, a utilização da música nas práticas pedagógicas, amplia a formação de nossos alunos 

e faz surgir a curiosidade, que poderá ser motivadora de novos conhecimentos, de nova dinâmica, 

como afirma Queiroz (2011) [...] “O fato é que, se realizado com objetivos e propostas consistentes, 

um trabalho musical poderá ser rico de descobertas estéticas, técnicas, perceptivas e culturais no 

âmbito da música e, portanto, da sociedade” (2011, p. 22). Por isso, diante dessa visão enfatizam-se os 

resultados positivos que poderão ser adquiridos com a inserção da música no currículo. 

 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir que o emprego da música nas intervenções de produção textual influencia de 

maneira positiva nos resultados quando a utilizada como meio para práticas pedagógicas dinâmicas, 

através das quais os alunos podem expressar seus pensamentos, obtêm novos conhecimentos, e expõe 

o que sabe, pois a música reflete diretamente na vida dessas crianças trazendo a realidade do local a 

qual está inserida. Portanto, a música pode ser uma grande aliada para as aulas, promovendo 

momento de interação entre professor e aluno, e motivando a aprendizagem significativa e lúdica de 

conhecimentos específicos. 
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