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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo averiguar a construção do conhecimento da 
escrita através de atividades musicais, de uma turma de alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola localizada na periferia da cidade de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Foram descritos dados de produções textuais de 15 sujeitos 
que participaram de uma intervenção diagnóstica. A partir da inclusão das atividades 
musicais nas aulas de produção escrita foi constatado que, dos 15 sujeitos 
analisados, 12 deles conseguiram avançar nas produções textuais, formando frases 
espontâneas. Assim, a música pareceu ter um propósito desinibidor e recreativo, de 
forma que o aluno pode aprender e avançar em suas produções escritas através do 
lúdico, da brincadeira, da dança, do canto e do movimento. Foi possível desenvolver 
uma pesquisa de cunho qualitativo através de inferências constatadas por meio de 
intervenções pedagógicas. Entende-se que a música pode auxiliar no processo de 
ensino e de aprendizagem da escrita, podendo trazer grandes oportunidades para 
trabalhar o conteúdo do 3°ano do Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Construção da escrita. Atividades musicais. Escrita inicial.
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ABSTRACT 
 
 
The present work has as objective to verify the construction of the knowledge of the 
writing through musical activities, in a class of students of the 3rd year of elementary 
school, of a school located in the outskirts of the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, 
Brazil. Data of textual productions of 15 subjects who participated in a diagnostic 
intervention were described. From the inclusion of the musical activities in the 
classes of written production, it was verified that, of the 15 subjects analyzed, 12 of 
them managed to advance in the textual productions, forming spontaneous phrases. 
Thus, music seemed to have a disinhibiting and recreational purpose, so that the 
student can learn and advance in his written productions through play, play, dance, 
singing and movement. It was possible to develop qualitative research through 
inferences found through pedagogical interventions. It is understood that music can 
aid in the teaching and learning process of writing, and can bring great opportunities 
to work the content of the 3rd year of Elementary School. 
 
Keywords: Writing construction. Musical activities. Initial writing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa surgiu a partir do trabalho de uma professora que atua 

como alfabetizadora de ensino básico de uma escola da rede municipal da cidade de 

Pelotas – Rio Grande do Sul, Brasil. A professora e pesquisadora do terceiro ano do 

Ensino Fundamental observou que os educandos chegavam, nessa etapa da 

escolarização, com muitas dificuldades na leitura e na escrita, assim como no 

convívio social. Essas dificuldades são verificadas em textos escritos e na 

indisciplina, na agressividade e na recusa dos estudantes em desenvolver as 

atividades lúdicas, quando solicitados.  

 Diante dessa observação, a pesquisadora alfabetizadora pensou em 

estratégias de confronto com a realidade vivenciada no cotidiano escolar. Dentre as 

estratégias, utilizou-se a música como atividade complementar para desenvolver a 

escrita e a leitura dos alunos, o que se mostrou interessante para os educandos. 

Nesse ínterim, a pesquisadora percebeu que, por intermédio da inclusão de 

atividades musicais, a turma apresentava avanços, tanto no processo de ensino e de 

aprendizagem, quanto nas relações sociais entre si. 

 O presente trabalho está centrado na produção da escrita através da música, 

buscando desenvolver a leitura e a escrita dos sujeitos investigados, a saber, de 

uma turma de terceiro ano de uma escola pública, da cidade de Pelotas – Rio 

Grande do Sul. A finalidade deste estudo é averiguar em que medida a música pode 

ser utilizada como atividade complementar na construção do conhecimento da 

escrita de alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental.  

Como referencial teórico utilizou-se, na seção “A música na sala de aula”, 

Brito (2010) para dar aporte à ideia de que a música pode ser utilizada no 

desenvolvimento da interação com o conteúdo elencado no currículo e Dalcroze 

(apud MARIANI, 2011) para explicar a corporeidade1. Na seção “A escrita inicial” 

utilizou-se Vygotsky (1999) para embasar a questão da socialização dos alunos e 

Piaget (1973) para explicar que cada criança tem um universo diferente da outra no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

                                                 

1
 Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento 

relacional com o mundo. O corpo é movido por intenções provenientes da mente. 
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 Diante do exposto, a pesquisa tem por base dois pressupostos: o primeiro 

considera que as músicas, as parlendas, os mitos, os contos clássicos fazem parte 

da cultura nacional e regional e são conteúdo programático nas séries iniciais; o 

segundo trata da experiência da pesquisadora em séries iniciais, mais precisamente 

no 3º ano do Ensino Fundamental. Essa experiência possibilita a observação das 

dificuldades dos aprendizes na aquisição da escrita e da leitura. Em alguns casos, 

observam-se dificuldades para acompanhar o conteúdo do ano em questão. Nesse 

contexto, a utilização da música pode justificar-se como forma de conduzir o aluno a 

melhores performances na escrita, uma vez que pode interferir de maneira lúdica e 

prazerosa no processo de alfabetização. 

A partir disso, a questão que norteia esta pesquisa é a seguinte: A utilização 

de músicas, como instrumento pedagógico e complementar em sala de aula, pode 

auxiliar os sujeitos analisados no desenvolvimento de suas escritas? 

 A partir da questão supramencionada, tem-se o objetivo geral de averiguar 

em que medida a música, utilizada como atividade complementar, pode auxiliar no 

desenvolvimento da escrita de uma turma de alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental.  

Esse objetivo desmembra-se em três objetivos específicos, citados a seguir: 

(a) verificar as escritas dos alunos ao ingressar no 3º ano do Ensino Fundamental, 

por meio de uma atividade diagnóstica; (b) descrever as produções escritas, 

advindas de intervenções realizadas por meio de atividades musicais; e, (c) observar 

se as atividades musicais podem aprimorar a escrita dos alunos. 

Este trabalho está estruturado em quatro seções, além dessa Introdução. Na 

Fundamentação teórica é apresentada a revisão da literatura considerada relevante 

para o estudo. Na seção seguinte, apresenta-se a Metodologia utilizada nesta 

pesquisa. Na sequência, mostra-se a Descrição e Análise de Dados, o 

desenvolvimento do trabalho propriamente dito, com os dados da pesquisa feita. Por 

fim, são apresentadas as Considerações Finais e os achados do estudo.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  

Essa sessão apresenta a base teórica que norteou a pesquisa. Na primeira 

seção são discutidos aspectos relacionados à música na sala de aula e na segunda 

seção apresentam-se noções básicas sobre a escrita inicial. 

 

2.1. MÚSICA NA SALA DE AULA 

 

Segundo Brito (2010), a música pode trazer um repertório de conhecimentos 

a serem trabalhados em sala de aula, porque as pessoas são seres musicais, 

ouvem a todo tempo sons, criam e reproduzem sons, interpretam e representam 

através da música, das mímicas e da teatralização.  

O som está presente desde os primórdios dos tempos, ouve-se o som dos 

pássaros, dos ventos, das ondas do mar, das folhas balançando em uma árvore, as 

folhas secas quebrando sob os passos em uma caminhada, os sons dos carros, os 

latidos dos cães, o zunido de uma colmeia e tantos outros que fascinam e 

entristecem como, por exemplo, o tiritar dos tiros numa guerra. 

A música traz a capacidade de interagir com o conteúdo elencado no currículo 

escolar, com o meio em que o educando está inserido através de uma linguagem 

própria e subjetiva, expressando a sensibilidade, motricidade e criatividade. De 

acordo com Brito (2010), a música é importante na educação porque 

 

[...] é importante no viver, como uma das formas de relação que 
estabelecemos conosco, com o outro, com o ambiente. Somos seres 
musicais, dentre outras características que nos constituem, e o jogo 
expressivo que estabelecemos com sons e silêncios, no tempo/espaço, 
agencia dimensões que por si só são muito significativas. Fazendo música 
trabalhamos nossa inteireza, o que é essencial. (BRITO, 2010, p. 91) 
 

De acordo com Brito (2010), o professor deve ter olhares e possibilidades 

para o movimento do corpo na educação, pois o reconhecimento e a aceitação do 

corpo, da cor, da cultura, do meio é um fator predominante para a autoestima e para 

a linguagem física.  

  Ao tratar das pedagogias para a música, fala-se de Emile Jaques Dalcroze 

(apud MARIANI, 2011), que foi o precursor das inovadoras pedagogias musicais que 
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surgiram na primeira metade do século XX. O autor desenvolveu um método de 

educação musical, baseado no movimento, em que o aprendizado constrói-se 

através da música e pela música, por meio da escuta e do ritmo.  

A metodologia organizada por Dalcroze (apud MARIANI, 2011) visa à 

musicalidade do corpo, questionando a relação entre música e movimento através 

da interação espaço- tempo e energia, bem como ideias filosóficas. O autor criou o 

método eurrítmico que utiliza a resposta do aluno ao ritmo proposto a partir de 

movimentos rítmico-corporais. Para Dalcroze (apud MARIANI, 2011), o movimento 

corporal é o fator essencial para o desenvolvimento rítmico do ser humano e 

contribui para o desenvolvimento da musicalidade. 

A música, como uma ferramenta pedagógica, não traz um caráter desprovido 

de cuidado e comprometimento didático. Ao contrário, a música deve ser planejada, 

estudada, como auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem, estimulando a 

memorização, a atenção e a concentração do educando num processo que motive 

sua autoestima e contribua na disciplina e no desenvolvimento psicomotor da 

criança. 

A expressão corporal desinibe, desconstrói paradigmas e constrói conceitos 

novos a partir dos anteriores. Sob essa perspectiva, pode-se analisar a interação do 

aluno com os conteúdos e com o meio ambiente. Nesse ponto, Stern (apud 

VYGOTSKY, 1999) estabelece uma distinção entre três raízes da linguagem, são 

elas:  

 
[...] a tendência expressiva, a tendência social e a tendência “intencional”. 
Enquanto as duas primeiras estão também subjacentes aos rudimentos de 
linguagem observados nos animais, a terceira é especificamente humana. 
Stern define intencionalidade neste sentido como uma orientação para um 
certo conteúdo, ou significado. “Em determinado estádio do seu 
desenvolvimento psíquico”, afirma ele, “o homem adquire a capacidade de 
significar algo proferindo palavras, de se referir a algo objetivo”. 
(VYGOTSKY, 1999, p. 31). 

 
Dialogar com o conteúdo através da música é dar significação para o objeto 

estudado e favorecer a autonomia do aluno para criar e reproduzir movimentos, de 

maneira que estimule a liberdade de expressão no grupo. Para Vygotsky (1999): 

 
A concepção do significado das palavras como unidade simultânea do 
pensamento generalizante e do intercâmbio social é de um valor 
incalculável para o estudo do pensamento e da linguagem. Permite-nos 
uma verdadeira análise genético-causal, um estudo sistemático das 
relações entre o desenvolvimento da capacidade intelectiva da criança e 
do seu desenvolvimento social. (VYGOTSKY,1999, p. 8) 
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Conforme Dalcroze (apud MARIANI, 2011), a partir do conto e do fazer 

música, bem como a teatralização através dos sons e do movimento, é possível 

captar a atenção da criança e fazê-la interagir com o objeto. Nesse sentido, a 

interação da música e escrita pode vir a propiciar um ambiente favorável para que a 

aquisição se dê de forma lúdica e prazerosa. No caso deste estudo, a escrita recebe 

especial atenção, assim como as produções textuais dos alunos.  

 

2.2. A ESCRITA INICIAL 

 

É preciso compreender que o aluno tem uma cultura e que não é uma tabula 

rasa. Ele traz conhecimentos e perspectivas que devem ser empregados no 

planejamento diário (PIAGET, 1973), pois cada criança tem um universo interno 

diferente da outra e não aprende do mesmo modo. É fundamental saber disso para 

que se possa compreender o processo de alfabetização e, por decorrência, a 

aquisição da escrita pela criança.  

Sabendo que as crianças estão em níveis diferentes de aprendizagem, é 

necessário observar que o erro é um processo, é um estágio de amadurecimento do 

aluno, um estágio no qual ele pode fazer uma reflexão sobre sua própria escrita 

através de comparações e atividades que lhe induzam ao acerto. Desta forma, o 

educando estará construindo seu saber através de pequenas inferências sobre a 

palavra e o texto. Para isso, é necessário que o professor favoreça um ambiente e 

uma conduta que busque a atenção, a memorização e a compreensão do aluno 

(ROMBALDI; MIRANDA; DAMIANI, 2012). 

Na alfabetização, há necessidade de se trabalhar o desenvolvimento da 

escrita na perspectiva supramencionada. Nesse sentido, a atividade musical pode 

proporcionar essa condição, ou seja, ela pode favorecer um ambiente que conduza 

a atenção do aluno para a produção da escrita. Vygotsky (1999) atenta para o fato 

de que é no significado da palavra que a criança se comporta mentalmente de forma 

simbólica e dá uma dimensão afetiva e pessoal à construção do significado.  

Em sua pesquisa, Moreira (2016) faz referência a Johnson-Laird (1983) que 

expõe que as representações mentais são maneiras de representar o mundo 

internamente, o mundo exterior. As pessoas têm suas próprias representações 
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mentais, elas constroem suas representações internas do mundo exterior, 

dependendo de suas crenças.  

Segundo Johnson-Laird (1983), raciocinar não consiste em uma mera 

aplicação das regras lógicas do pensamento, implica criar modelos do que é 

apresentado nas premissas: implica representar de uma determinada maneira as 

circunstâncias que nelas são afirmadas. Raciocinar, então, pressupõe que aquele 

que raciocina tem uma representação do conhecimento dado, que vai usar para criar 

conhecimento novo - extrair a conclusão. Raciocinar, de acordo com o autor, 

envolve “compreender as premissas, ter o insight de que a lógica é relevante para 

“ver” o que as premissas acarretam. 

Segundo Vernaud (apud MOREIRA, 2016), os modelos mentais de cada 

pessoa refletem os conceitos que cada pessoa constrói sobre o meio, dependendo 

muito de suas vivências e experiências, de sua cultura e de sua instrução. Segundo 

o autor, cada pessoa constrói suas representações internas a partir de suas 

sensações sobre o objeto e essas sensações são referências de suas inferências 

sobre o meio, sobre a forma de ver o mundo. Cada pessoa é um universo pessoal e 

único e não serve de padrão à outra. 

Segundo a proposta piagetiana, a criança desenvolve-se através dos 

constantes desequilíbrios e equilíbrios2, ela vai galgando patamares, através do 

enfrentamento de seus fracassos de suas dificuldades e se organizando no tempo e 

espaço através de descobertas próprias e pessoais.  

O processo intelectual da criança, para Piaget, desenvolve-se a partir de 

esquemas mentais, que são estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os 

indivíduos intelectualmente se organizam no meio. As estruturas são modificadas 

por meio do desenvolvimento mental e se adaptam cada vez mais com 

generalizações dos estímulos. Segundo Piaget (1973), essa adaptação ocorre 

também com a idade biológica, assim a criança vai obtendo maturação para 

algumas situações, entre elas para a escrita. 

Quando se busca a apropriação das próprias histórias, isso ajuda a 

compreender muito do que se é, do que se vive, possibilitando a compreensão do 

                                                 

2
 Segundo Piaget (WADSWORTH, 1996), a teoria da equilibração, de uma maneira geral, trata de um 

ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e assim, é considerada como um 
mecanismo auto-regulador, necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o 
meio-ambiente. 



 

 

17 

 

universo das crianças e a ter um olhar mais sensível às suas potencialidades e às 

recusas.  

Assim, é necessário verificar os conhecimentos das crianças e buscar 

entender suas limitações, embora mesmo os adultos se encontrem no processo de 

desenvolvimento e maturação intelectual e, muitas vezes, se desequilibrem3 diante 

do novo e do desconhecido.  

Esses conflitos cognitivos são importantes para os aprendizes saírem da zona 

de conforto e buscarem novos desafios. Olhar para a criança nessa perspectiva 

pode auxiliar na compreensão dos erros que elas cometem no processo de 

aquisição da escrita.  

 

 

                                                 

3
 De acordo com Piaget, ao provocarmos o desequilíbrio cognitivo do aluno estamos estimulando a 

acomodação do novo conhecimento na mente da criança, fazendo-a associar a situação nova 
apresentada com uma experiência já vivida, de forma que esta possa comparar e questionar a 
situação nova apresentada, formando, assim, o novo conhecimento. Podemos citar a associação da 
letra inicial de uma fruta à imagem da fruta, por exemplo, A de Amora. A princípio, toda vez que a 
criança visualizar uma palavra que se inicie com a letra A, lembrará que Amora começa com aquela 
letra e associará a palavra vista à fruta. Entretanto, se a palavra estiver acompanhada de uma figura 
ilustrando (um Avião, por exemplo), ela perceberá que não se trata de tal fruta. Ela pode 
voluntariamente ou não questionar que objeto é aquele e ao saber do que se trata, terá mais um item 
para associar à letra em questão. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A seguir, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

elaboração do presente estudo. Primeiro, apresentam-se os sujeitos da pesquisa, o 

campo empírico, o tipo de pesquisa, os dados e os instrumentos de coleta de dados. 

Em seguida, são descritos os procedimentos utilizados na elaboração da 

intervenção diagnóstica e aqueles empregados nas atividades da pesquisa, ou seja, 

as atividades musicais que foram empregadas no presente trabalho.  

 

3.1. OS SUJEITOS 

 

Os sujeitos da pesquisa totalizam 15 alunos, matriculados regularmente no 3° 

ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal da cidade de Pelotas, 

Rio Grande do Sul, Brasil.  

 

3.2. CAMPO EMPÍRICO 

 

A escola localiza-se em um bairro de periferia da cidade de Pelotas, em que 

há altos índices de violência, criminalidade, uso de drogas e precariedade.  A escola 

foi construída com material de amianto, um projeto de dois anos e ainda mantém-se 

em atividades até os dias de hoje. Todos os profissionais da educação e 

comunidade vêm se esforçando para avançar o projeto e começar a construção de 

alvenaria, o que trará melhorias para o local de ensino.  

 

3.3. TIPO DE PESQUISA 

 

Cabe ressaltar que esta pesquisa é de cunho qualitativo. Busca-se investigar 

o processo e as inferências que os sujeitos, uma turma do 3° ano do Ensino 

Fundamental, poderão realizar em suas produções escritas a partir de atividades 

musicais. A pesquisadora atua na turma como professora/educadora. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1992), a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como principal 
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instrumento. Segundo os autores, a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada 

através do trabalho intensivo de campo.  

 

3.4. OS DADOS 

 

Os dados que compõem a pesquisa advêm de produções escritas dos 

sujeitos, a partir de dois procedimentos de coleta, a saber: intervenção diagnóstica e 

atividades da pesquisa, as quais serão descritas detalhadamente nas seções 2.5 e 

2.6. 

Os dados das 15 produções textuais advindas da intervenção diagnóstica 

foram utilizados no desenvolvimento do trabalho. Contudo, somente aquelas 

produções que originaram pequenas frases, as de 12 sujeitos foram discutidas na 

metodologia da pesquisa.  

 

3.5. OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados dois instrumentos de coletas de dados. Um para a 

intervenção diagnóstica e outro para as atividades de pesquisa. O instrumento 

utilizado na intervenção diagnóstica contou com uma oficina, incluindo a canção “O 

sítio de seu Lobato”, que será explicada detalhadamente na seção a seguir (3.6). 

O instrumento utilizado nas atividades da pesquisa contou com duas oficinas 

que duraram, aproximadamente, quatro meses, composta pelas canções “O Cravo e 

a Rosa”, “Marre, Marre Deci” e “Um, dois, três indiozinhos e Terezinha de Jesus” a 

outra pela música Aquarela de Vinícius de Moraes. Este instrumento será 

detalhadamente explicado em 3.7. 

  

3.6. PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA INTERVENÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Nessa etapa, a pesquisadora partiu da canção “O sítio de seu Lobato”, 

fazendo um diagnóstico para avaliar a escrita das crianças à época do ingresso no 

3° ano do Ensino Fundamental. A seguir, apresenta-se a letra da música trabalhada, 

bem como as tarefas solicitadas aos alunos. 
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O Sítio do Seu Lobato   

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia ô! 

E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô! 

Era quá, quá, quá pra cá! era quá, quá, quá pra lá! 

Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia ô! 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia ô! 

Era mu, mu, mu pra cá! era mu, mu, mu pra lá! 

Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia ô! 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô! 

Era óinc, óinc, óinc pra cá! era óinc, óinc, óinc pra lá! 

Era óinc, óinc, óinc pra todo lado, ia, ia ô! 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô! 

 

A atividade em questão foi realizada com intuito de verificar os estágios de 

alfabetização em que se encontravam os informantes, sendo assim, tal atividade foi 

realizada da seguinte forma: 

 

1. o texto foi dividido através dos animais que nele se encontram, 

apresentados em folhas diferentes; 

2. os alunos receberam uma folha com as partes do texto e o animal que 

aparece na música, respectivamente; 

3. foi solicitado que eles numerassem cada um dos versos da música e 

circulassem as palavras, ditadas pela professora, que estavam no texto, a 

fim de verificar se os alunos reconheciam tais palavras; 

4. solicitou-se que os alunos colorissem os desenhos e fizessem um cenário 

para os bichos; 

5. pediu-se que os alunos colocassem, na folha com a parte do texto e do 

desenho do animal, cada uma de suas partes corporais constitutivas, por 

exemplo: pata, rabo, etc. 
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A partir disso, foram estabelecidos planejamentos para cada grupo, bem 

como momentos de trabalhos nos quais todos construíam saberes em conjuntos, em 

grupos ou em duplas. O intuito era que o aluno pudesse aprender com seus pares, 

por meio do compartilhamento de ideias, criando estratégias de produção escrita. 

Antes de descrever com detalhes as atividades da pesquisa, ressalta-se que 

a intervenção diagnóstica possibilitou o trabalho com atividades musicais que 

sustiram grande progresso na interação entre os pares, bem como na interpretação 

e na produção escrita.  

Com isso, foram propostas as seguintes atividades: 

a) os alunos recitaram estrofes da canção infantil “O Cravo e a Rosa” (descrição 

detalhada em a1); 

b) após, recitaram “Marre, Marre Deci”, "Terezinha de Jesus" e “Um, Dois, Três 

Indiozinhos” (descrição detalhada em b1, b2 e b3, respectivamente). 

 

a-1) Oficina A – O cravo e a rosa4 

 

O Cravo e a Rosa 

O Cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada. 

O Cravo ficou ferido 

E a Rosa despedaçada. 

O Cravo ficou doente 

(A Rosa foi visitar). 

O Cravo teve um desmaio, 

(A Rosa pôs-se a chorar). 

 

A partir da música citada, a oficina transcorreu da seguinte forma: 

1) os alunos cantaram a música até a decorarem; 

2) os alunos foram divididos em dois grupos – A e B; 

3) um aluno do grupo A era chamado pela professora e, nesse momento, ele 

declamava a primeira estrofe da música e era respondido pelo outro aluno do 

grupo B, que respondia com a segunda estrofe da canção, assim por diante 

                                                 

4
 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/983996/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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até finalizar a tarefa. 

  

b-1 ) Oficina b- “Marre, Marre Deci5 

 

Eu sou pobre, pobre, pobre, 

De marré, marré, marré. 

Eu sou pobre, pobre, pobre, 

De marré deci. 

Eu sou rica, rica, rica, 

De marré, marré, marré. 

Eu sou rica, rica, rica, 

De marré deci. 

Quero uma de vossas filhas, 

De marré, marré, marré. 

Quero uma de vossas filhas, 

De marré deci. 

Escolhei a qual quiser, 

De marré, marré, marré. 

Escolhei a qual quiser, 

De marré deci. 

Eu quero a Mariazinha 

De marré, marré, marré, 

Eu quero a Mariazinha 

De marré deci. 

Que ofício dar a ela? 

De marré, marré, marré. 

Que ofício dar a ela? 

De marré deci. 

Ofício de funcionária 

De marré, marré, marré. 

Ofício de funcionária 

De marré deci 

                                                 

5
 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/carequinha/1664693/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Este ofício me agrada 

De marré, marré, marré. 

Este ofício me agrada 

De marré deci. 

Fazeremos a festa junta 

Fazeremos a festa junta 

De marré deci. 

Eu sou pobre, pobre, pobre, 

De marré, marré, marre 

Mas pra gente ficar rica 

Eu já sei como é. 

 

A partir da música apresentada, a oficina transcorreu da seguinte forma: 

1) enquanto as alunas da turma ficavam enfileiradas, de pé, vinha um aluno de 

cada vez para convidá-las para serem sua noiva, seguindo a intenção da 

música; 

2) após a escolha, esta era retirada e outro menino vinha fazer sua escolha. 

 

b-2) Oficina C: Terezinha de Jesus6 

 

Terezinha de Jesus 

Terezinha de Jesus 

De uma queda, foi ao chão 

Acudiram três cavalheiros 

Todos os três, chapéu na mão 

O primeiro foi seu pai 

O segundo, seu irmão 

O terceiro foi aquele 

Que a Tereza deu a mão 

Terezinha levantou-se 

Levantou-se lá do chão 

                                                 

6
 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/984009/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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E sorrindo disse ao noivo 

Eu te dou meu coração 

Da laranja, quero um gomo 

Do limão, quero um pedaço 

Da morena mais bonita 

Quero um beijo e um abraço 

 

A partir da música citada, foi feito o seguinte: 

1) os alunos representaram as situações descritas na música teatralmente, 

como forma de desinibição e com intuito de estimular a memorização da 

mesma. 

 

b-3) Oficina D: Os Indiozinhos7 

 

Os Indiozinhos 

Um dois três indiozinhos 

Quatro cinco seis indiozinhos 

Sete oito nove indiozinhos 

Dez num pequeno bote 

Vinham navegando pelo rio abaixo 

Quando um jacaré se aproximou 

E o pequeno bote dos indiozinhos 

Quase quase virou 

Um dois três indiozinhos 

Quatro cinco seis indiozinhos 

Sete oito nove indiozinhos 

Dez num pequeno bote 

Vinham navegando pelo rio abaixo 

Quando um jacaré se aproximou 

E o pequeno bote dos indiozinhos 

Quase quase virou 

                                                 

7
 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/eliana/298095/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Um dois três indiozinhos 

Quatro cinco seis indiozinhos 

Sete oito nove indiozinhos 

Dez num pequeno bote 

Um dois três indiozinhos 

Quatro cinco seis indiozinhos 

Sete oito nove indiozinhos 

Dez num pequeno bote 

Vinham navegando pelo rio abaixo 

Quando um jacaré se aproximou 

E o pequeno bote dos indiozinhos 

Quase quase virou 

Quase quase virou 

Quase quase virou 

Mas não virou 

 

 A atividade foi realizada com a seguinte proposta: 

1) foi solicitado que os alunos numerassem os versos da música em questão; 

2) após, foi pedido que eles circulassem a palavra ditada no verso 1, 2, 3, assim 

por diante; 

3) depois, foi encaminhado um ditado com as palavras circuladas. 

 

Ao final de quatro meses, a professora apresentou a música “Aquarela”8 de 

Vinícius de Moraes (em anexo). Com a música “Aquarela” os procedimentos foram 

os seguintes: 

1) no primeiro momento, as crianças puderam ouvir a música e fazer suas 

conjecturas sobre ela e se movimentarem com o seu ritmo; 

2) após, foi solicitado que imaginassem o calor do sol, como seria morar num 

castelo, quando se usa luva e guarda-chuva, como deveria ser voar no céu, 

qual a sensação de andar de barco e o que é uma aquarela e como devemos 

pintar o mundo; 

                                                 

8
 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/toquinho/49095/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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3) em seguida, a professora propôs um trabalho de divisão da música “Aquarela” 

em sete estrofes. Todas as estrofes ficaram em folhas diferentes e de papel 

ofício coloridas. Solicitou-se que as crianças numerassem as linhas e 

realizassem a leitura da primeira estrofe que foi fornecida ao aluno para 

trabalhar junto à numeração. Posteriormente, pediu-se que o aluno circulasse 

a palavra ditada e fizesse um desenho interpretativo daquela estrofe. Depois, 

escrevesse o nome para cada palavra que havia desenhado. Logo após, foi 

ditada uma frase para que os alunos escrevessem. Por fim, foi pedido para 

fazer uma produção escrita sobre o seu desenho; 

4) foi trabalhada a gramática ao nível de 3º Ano. Foram colocados exercícios de 

silabação e o aluno deveria terminar a palavra começada pelas sílabas 

escritas pela professora, bem como rimar, como, por exemplo, “avião” com 

“sabão”. Trabalhou-se com “m” antes de “p” ou “b” como em “compasso” e 

“mundo”; 

5) foram feitos questionamentos: Como se muda a vida? Quando se ri ou se 

chora ao mesmo tempo? O que é uma passarela? Quem mora num castelo? 

Como é ter o poder? Como você faria se tivesse o poder de mudar sua 

cidade? Como se passa de uma América a outra em um segundo? 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

    

Nesta sessão apresentam-se os resultados da pesquisa realizada. Faz-se, 

também, uma descrição dos resultados obtidos à luz da revisão bibliográfica e dos 

procedimentos metodológicos apresentados no capítulo da metodologia. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO DIAGNÓSTICA E DAS ATIVIDADES DA 

PESQUISA 

 

No Quadro 1 são apresentados os resultados de 15 sujeitos que participaram 

da intervenção diagnóstica e das atividades da pesquisa de uma turma de 3° ano do 

ensino fundamental, no ano letivo de 2017. 

 

Quadro 1 – Descrição da intervenção diagnóstica e das atividades da pesquisa 

Nome Intervenção diagnóstica Atividades da pesquisa  

Informante I Cola (cola) 

Asa (asa) 

Nuven (nuvem) 

Pato (pato) 

No meu castelo tem vários 

quartos e várias comidas. 

Informante II capinho (capim) Eu viajo pelo mundo. 

Informante III Orelia (orelha) No meu castelo planto flores 

e tudo fica perfumado e 

colorido. 

Informante IV Donita (bonita) 

Vita (vida) 

Amimaef (animais) 

O avião é muitolega um tia 

que lia fita. 

(O avião é muito legal um dia 

eu queria ficar) 

Informante V Biqo (bico) 

Panudo (cola) 

Vhca (vaca) 

Eu morunucastelo (Eu moro 

no castelo) 

Informante VI Ore (orelha) - 

Informante VII Feliz,  O navio navega no oceano. 
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alegre,  

bem,  

contente 

 

Informante VIII Rata (rata) 

Orelafa (orelha) 

Eu tenho um o barco navega 

no mar o mar é lindo. 

Informante IX Vhca (vaca) 

Orefa (orelha 

Bisicleta( bicicleta) 

Informante X nuven (nuvem) 

asa (asa) 

sol (sol) 

Eu moro num castelo. 

Informante XI Comtemti (contente) Cada dia faço um dia espesial 

colorido e bonito. 

Informante XII Bem (bem) 

Felis (feliz) 

Comteti (contente 

O naviu navegando o siano. 

Eu navego pelo mudo. 

Informante XIII  

Rabo (boa) 

 

MIMINA(MENINA) 

Qato(quadro) 

Piseo (pinsel) 

Aqunela(aquarela) 

Informante XIV Fiara (feliz) 

Bine (bem) 

Hotete (contente) 

Hami bato forisi perfuma e 

holorido (No meu caminho 

planto flores com a minha 

mãe). 

Informante XV Rabo (rabo) 

Orelha (orelha  

Pata (pata) 

Eu vou atea lua de foguete 

com o meu pai. 

 

Como se observa, por intermédio do Quadro 1, do total de 15 alunos, 

participantes da intervenção diagnóstica e das atividades da pesquisa, 12 

apresentaram progresso em relação à escrita. A base da afirmação precedente 

encontra-se no fato de, ao se comparar as escritas oriundas da intervenção 

diagnóstica com às das atividades da pesquisa (musicais), observa-se que os 

informantes VI, IX e XIII não conseguiram elaborar frases na ocasião da atividade de 
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pesquisa. Enquanto que os outros 12 alunos, a saber: informantes I, II, III, IV, V, VII, 

VIII, X, XI, XII, XIV e XV conseguiram escrever pequenas frases a partir das 

propostas musicais. 

Para ilustrar, de forma mais significativa a afirmativa supramencionada, serão 

descritos e discutidos os dados dos participantes que obtiveram progresso em suas 

escritas a partir de atividades musicais, a fim de se averiguar a música como 

atividade complementar na construção do conhecimento da escrita desses alunos. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESQUISA A PARTIR DAS 

PROPOSTAS MUSICAIS 

 

A seguir, apresentam-se, de forma exemplificada, as produções escritas dos 

12 alunos que obtiveram progresso em suas produções textuais a partir de 

propostas musicais, descritas no parágrafo precedente e no Quadro 1. 

4.2.1. Informante I 

O informante I chegou ao terceino ano sem muitos problemas na escrita, 

conforme se observa nas figuras em 1a e 1b, apresentadas a seguir. 

As palavras ditadas em 1a foram “cola”, “asa”, “nuvem” e “pato”. A frase 

ditada em 1b foi “no meu castelo tem vários quartos e várias comidas e moro no 

castelo com a minha mãe”. 

 

1a.         

 

1b.       

___   
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Na ocasião da atividade da qual resultaram as escritas do informante I em 1a 

e 1b foram trabalhadas a grafia de sílabas complexas, de frases e de textos 

criativos.  

Pôde-se perceber, por intermédio das escritas do informante I que, além de 

conseguir grafar estruturas complexas como em “cas” na palavra “castelo” e “quar” 

na palavra “quartos”. Também conseguiu formar frases e pequenos textos como 

demonstra o trecho em 1b – “no meu castelo tem vários quartos e várias comidas e 

moro no castelo com a minha mãe”. 

Ainda, observa-se que a música trouxe ao informante I uma forma diferente 

de integração. Notou-se que ela conseguiu elaborar conceitos de igualdade e de 

identidade, além de mover alguns preconceitos e buscar valores de aceitação, bem 

como a amizade de crianças que têm posturas e expressões diferentes da sua, 

conforme preconizado por Stern (apud VYGOTSKY, 1999). 

 

4.2.2. Informante II  

O Informante II ingressou no 3º ano com com algumas dificuldades na escrita, 

conforme se visualiza na figura 2a. Foi observada a grafia das palavras “caminho”, 

“feliz”, “alegre” e “bem contente”.  

 

2a.   

 

 A partir da música no cotidiano educativo, o Informante II começou a trabalhar 

sons e ritmos. Este fato contribuiu na elaboração de ideias e favoreceu sua atitude 

positiva na alfabetização, podendo assim refletir sobre suas atividades pedagógicas, 

conforme pode-se visualizar por intermédio das escritas apresentadas em 2b, 

oriundas de atividades musicais. 
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2b.  

 

4.2.3. Informante III  

O Informante III chegou ao terceito ano com pequenos problemas na escrita, 

conforme se visualiza em “orelia” em vez de “orelha”, “rafa” em vez de “pata” e 

“rabo”, observados em 3a. 

 

3a.     

 

A partir da música, o Informante III participou do grupo de práticas musicais 

usadas com a finalidade de socialização, além de desenvolver atitudes de desapego 

da timidez, da vergonha de se expor diante dos outros e assumir que não sabia. O 

informante passou a elaborar pequenas frases como No meu caminho planto flores 

e tudo fica perfumado e colorido, exposta em 3b. 

 

3b.  

___  

___  

 

4.2.4. Informante IV  

O Informante IV chegou ao terceiro ano com problemas na escrita, como, por 

exemplo, na segmentação de palavras, bem como apresentava uma escrita baseada 

na forma oralizada (fonética). 
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No caso de segmentação, o Informante IV acaba não percebe a delimitação 

das palavras. Observam-se problemas de hipossegmentação (palavras unidas entre 

si), conforme se observa em 4a, no excerto “tratar bem é assim. Ter educação. Ter 

respeito. Ter carinho. Ter solidariedade. Ser amigo legal.”. 

 

4a.  

 

Em 4b, o aluno tem avanços, embora apresente alguns problemas de 

hipossegmentação. Nas frases o avião é muito legal e um dia queria viajar, percebe-

se flutuações em “lega” em vez de “legal”, “tia” em vez de “dia”, “quelia” em vez de 

“queria” e “vita” em vez de “viajar”. 

 

4b.           

___  

___  
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4.2.5. Informante V  

 

5a.         

 

As palavras ditadas em 5a foram: bico, topete e vaca. Na atividade proposta, 

o Informante V demonstra dificuldade de reconhecimento de sons e letras. Percebe-

se que escreve “biqo” em vez de bico, “panudo” em vez de topete e “vhca” em vez 

de vaca. Cabe ressaltar que o Informante V usa o mesmo número de sílabas para 

representar graficamente a palavra ditada. 

Em 5b, as palavras ditadas foram: baleia, boneca, bico, pato, pulo, Mara, 

sapo, rato, vaca, mola. 

5b.  

 

Percebe-se, por intermédio de 5b, que Informante V utiliza menor número de 

letras e sílabas para representar a palavra. 

Em 5c, as palavras ditadas foram: indiozinhos, cinco, indiozinho, sete, dez, 

bote, jacaré, quase, sete, bote. 
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5c.  

 

Como se observa em 5c, o Informante V parece conseguir escrever de forma 

convencional as palavras cinco, jacaré, bote e dez, bem como aproximar-se do 

número de sílabas das palavras indiozinhos e sete. 

Ressalta-se que, na atividade demonstrada precedentemente, o Informante V 

parece apresentar evolução a partir do reconhecimento das palavras e conseguir 

visualizar as palavras ditadas no texto. Contudo, ainda não consegue transcrever 

com habilidade de tempo para o ditado, pois é observado que o número quatro e 

cinco não teve tempo, embora as palavras fossem repetidas mais de três vezes. 

Algumas palavras foram repetidas para que a criança pudesse se organizar 

no espaço. Também, a palavra ditada no número oito, parece não ter sido acabada 

por falta de tempo. Foi observado, também, que o Informante V não tinha, à época, 
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um claro reconhecimento e grafismo dos numerais. Cabe ressaltar, que nessa 

atividade, o Informante V pode ter se apoiado na estratégia de memória visual 

porque circulou no texto as palavras anteriormente ditadas. 

 

4.2.6. Informante VII   

O Informante VII ingressou no terceiro ano sem graves problemas na escrita, 

conforme se observa por intermédio de 6a e 6b.  

As palavras ditadas em 6a foram: “feliz”, “alegre”, “bem” e “contente”. A frase 

escrita em 6b foi O navio navega no oceano. 

6a.   

 

6b.  

___  

 

Ressalta-se que a atividade musical auxiliou o Informante VII em outros 

setores. Com bastante dificuldade de obedecer normas escolares, a criança 

demostrava bastante carência e necessidade de se manifestar oralmente, 

demonstrava dificuldade de se concentrar nas atividades. A partir das atividades 

musicais pôde saciar sua necessidade de expressão e pôde silenciar e conseguiu 

concentrar nas atividades, fato que a auxiliou na construção de suas escritas.  

 

4.2.7. Informante VIII  
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7a.   

 

As palavras ditadas em 7a foram: pata e orelha. Percebe-se que o Informante 

VIII escreve “rata” em vez de “pata” e “orelafa” em vez de orelha.  

Cabe referir que o Informante VIII ingressou no terceiro ano escrevendo 

algumas palavras que demonstravam que parecia não ter domínio do alfabeto, nem 

dos sons das letras, entretanto, ao final, conseguiu realizar frases. Mesmo 

observando alguma dificuldade, a pesquisadora observou avanço nas produções 

gráficas da criança. Isso pode ser visualizado em 7b, por intermédio das escritas de: 

“Eu tenho um barco que navega no mar.” e “O mar é lindo”. 

 

7b.  

___  

___  

 

O Informante VIII parece demonstrar avanços na construção da escrita, no 

entanto ainda mantêm alguns problemas de ortografia, confundindo a letra “g” em 

”navega” pela letra “c”. Observa-se, ainda em 7b, problemas na segmentação das 

palavras, neste caso, a criança junta as palavras, resultando em palavras 

hipossegmentadas como “nomaromar” como na frase “eu tenho um barco navega 

nomaromar é lindo”. 
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4.2.8. Informante IX 

O Informante X ingressou no terceito ano sem muitas oscilações na escrita, 

conforme se observa nas figuras 8a e 8b. Observa-se a grafia das palavras “nuvem”, 

“pato”, “asa”, “cola” e “sol” e da grafia da frase Eu moro num castelo. 

 

8a.    

 

8b.  

 

O Informante X, ao ter grande aproveitamento das aulas, pôde trabalhar as 

atividades de música, somando conhecimento e socializando com todas as 

atividades propostas. Sua natureza de amizade e maturidade auxiliou a professora 

em suas atividades. 

 

4.2.9. Informante X  

O Informante IX ingressou no terceiro ano com algumas oscilações na escrita. 

É o caso de “espesial” em vez de “especial”, observado em 9a , na grafia da frase 

“cada dia faço um dia espesial e colorido é bonito”. Ressalta-se que se tem, neste 

caso, um problema ortográfico, decorrente da distribuição do fonema /s/. O fonema 

/s/ pode ser grafado por „s‟, „c‟, „sc‟, „x‟, „ç‟, „sç‟, „xç‟, „ss‟ (FARACO, 2010, p. 29-30). A 

opacidade que envolve a grafia do fonema /s/ pode estar subsidiando a escolha de 

“s” em vez de “c” em “Espesial”, ou seja, muitas letras podem ser usadas para grafar 

o fonema em questão. 

No entanto, percebe-se que as oscilações mencionadas, não impediam a 

criança de formar frases, como visualizada em 9a.  
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9a.  

___  

___  

 

Cabe ressaltar que, além de auxiliar a professora com a proposta musical, o 

informante foi capaz de incluir todos os seus colegas com grande êxito. 

 

4.2.10. Informante XII 

  

10a.  

 

Em 10a as palavras ditadas foram: bem, feliz, alegre e contente. O Informante 

XII parece não demonstrar grandes problemas ortográficos, a não ser em “felis” em 

vez de “feliz” e “comteti” em vez de “contente”.  
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Em 10b, nas frases ditadas O navio navega pelo oceano. e Eu navego pelo 

mundo, o Informante XII apresenta avanços. Isso ao comparar com 10a, porém 

escreve de forma fonética, apoiando-se na oralidade, como em “naviu” em vez de 

“navio” e na redução de gerúndio “navegano” em vez de “navegando”. O problema 

de segmentação está em “o siano” em que o aluno separa a palavra que deveria ser 

escrita junta, resultando em uma hipersegmentação. 

 

10b.  

 

4.2.11. Informante XIV  

11a.            11b.  

 

As palavras ditadas em 11a foram: feliz, alegre, bem e contente. Observa-se 

que o Informante XIV em vez de feliz escreveu “fiara”, em vez de alegre, “leiflo”, em 

vez de bem “bine” e em vez de contente escreveu “Maro hotete”.  
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As palavras ditadas em 11b foram: maleta, corneta, cravo, bola, borracha, 

chão, bicicleta, rosa, brigar, lua. Conforme se nota em 11b, o Informante XIV 

continua usando estratégia semelhante à descrita na atividade de interferência 

diagnóstica, ou seja, não consegue construir a palavra a partir da letra inicial e nem 

do som.   

Em 11c, as palavras ditadas foram: baleia, boneca, bico, pato, pulo, Mara, 

sapo, rato, vaca, mola.  

 

11c.  

 

Conforme observa-se em 11c, o informante demonstra avanços em relação 

às escritas anteriores. As palavras apresentam o mesmo número de sílabas, embora 

não estejam escritas de acordo com a convenção, como, por exemplo, em “bilo” 

(bico), “balo” (pato), “bulo” (pulo), “sabo” (sapo), “ralo” (rato) e “fala” (vaca). Chama-

se atenção para a palavra baleia escrita de acordo com a norma culta. 

Em 11d, apresentam-se imagens que foram desenhadas a partir de trechos 

da música Aquarela de Vinícius de Moraes, em que foram trabalhadas a música, 

aescrita e o desenho. 

 

11d.    
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Observa-se, em 11d, evolução na escrita em “Qato” em vez de quadro, em 

“piseo” em vez de pincel e em “minina” em vez de menina. 

Na frase ditada No meu caminho planto flores e tudo fica perfumado e 

colorido, apresentada em 11e, o informante ainda tem dificuldades no conhecimento 

das letras e das sílabas, embora já demonstre avanços em relação à escrita à época 

da interferência diagnóstica. 

 

11e.

___  

 

Em 11f, na frase advinda de uma escrita Eu moro num castelo - releitura da 

música aquarela, o Informante XIV consegue escrever a frase, embora com alguns 

problemas de segmentação. Neste caso específico, hipossegmentação porque 

escreve as palavras juntas e deveriam ser escritas separadas - “morunocatelo”. Em 

“catelo” em vez de “castelo”, apresenta uma dificuldade na transcrição de sílabas 

complexas.  

 

11f.  

 

4.2.12. Informante XV 

 

12a.  



 

 

42 

 

 

As palavras escritas em 12a foram: “rabo”, “orelha” e “pata”. Percebe-se, em 

12a, que o Informante XV escreve de acordo com a norma culta padrão. 

Em 12b, na frase escrita Eu vou até a lua de foguete com meu pai, o 

Informante XV não apresenta grandes problemas. A não ser na hipossegmentação 

de “atea” em vez de “até a”. 

 

12b.   

 

4.3. RESUMO DOS ACHADOS DO TRABALHO 

 

Por intermédio das descrições apresentadas, observa-se que do total de 15 

alunos participantes da intervenção diagnóstica e das atividades da pesquisa com 

intervenções musicais, 12 apresentaram progresso em relação à escrita – o que 

resulta em 80% de alunos que obtiveram avanços em suas produções gráficas.  

A base da afirmação precedente encontra-se no fato de que, ao se comparar 

as escritas oriundas da intervenção diagnóstica com as das atividades da pesquisa 

(intervenções musicais), 12 alunos (80%), conseguiram elaborar pequenas frases a 

partir da atividade musical.  

 O Gráfico 1, apresentado a seguir, demonstra de forma concreta os 

percentuais mencionados nos parágrafos precedentes. 
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Gráfico 1: Alunos que apresentaram progresso em suas produções escritas, a partir 

da interferência musical 

 

 

 Ressalta-se que, além do crescimento nas produções escritas, demonstrados 

por intermédio do Gráfico 1, a música foi de grande importância para o 

conhecimento do grupo. Ao trabalhar com a música foi verificada, não só a questão 

da alfabetização, mas também a interação, a cooperação, o desafio, a disciplina, a 

indisciplina, os valores e a desvalia. 

No momento da atividade musical, do movimento e da dança, os alunos 

puderam dançar sozinhos e em pares. Foram observados, como pontos positivos, a 

participação da maioria, e como pontos negativos, as recusas de participar das 

atividades, a inquietude na sala, a dificuldade de aprendizagem e falta de interesse 

em seguir o que foi combinado (gerando empurrões quando estavam no grande 

grupo e em roda). Também, no momento de interação, foi observada a existência de 

dois grupos antagônicos na sala, que já persistiam desde o ano anterior. 

A pesquisadora alfabetizadora, ao conseguir detectar os pontos acima 

descritos, conseguiu também incluir a atividade musical para trabalhar a socialização 

dos alunos, fato que contribuiu para a obtenção de sucesso e de avanços em suas 

escritas (VYGOTSKY, 1999; BRITO, 2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral averiguar em que medida a música, 

utilizada como atividade complementar, pode auxiliar no desenvolvimento da escrita 

de uma turma de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.  

Para atender ao objetivo geral foram respondidos cada um dos objetivos 

específicos, a seguir elencados: (a) verificar as escritas dos alunos ao ingressar no 

3º ano do Ensino Fundamental, por meio de uma atividade diagnóstica; (b) 

descrever as produções escritas, advindas de intervenções realizadas por meio de 

atividades musicais; e, (c) observar se as atividades musicais podem aprimorar a 

escrita dos alunos. 

No que tange ao objetivo específico de verificar as escritas dos alunos em seu 

ingresso no 3º ano do Ensino Fundamental através da atividade diagnóstica, 

constatou-se que os 15 alunos, informante desta pesquisa, ingressaram no 3º ano 

do Ensino fundamental com defasagens na escrita e na leitura, conforme se 

observou no Quadro 1, exibido neste trabalho. 

Em relação ao objetivo específico de descrever as produções escritas, 

advindas de intervenções realizadas através de atividades musicais foram descritos 

os dados oriundos das produções textuais de 15 alunos, quando da realização da 

atividade diagnóstica e, de 12 sujeitos, quando da atividade da pesquisa, através da 

intervenção musical. 

No que diz respeito ao objetivo específico de observar se as atividades 

musicais podem aprimorar a escrita dos alunos, averiguou-se que a atividade 

musical promoveu avanços na escrita e na leitura de 12 alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental. Esse resultado de 80%, dos 15 informantes que participaram da 

investigação, pode ser observado no Gráfico 1, apresentado no trabalho. 

Dessa forma, a pesquisa conseguiu apresentar resultados proveitosos através 

do objetivo de averiguar em que medida a música, utilizada como atividade 

complementar, pode auxiliar no desenvolvimento da escrita de uma turma de alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental.    

Para finalizar, é importante salientar que a música pode ser uma valiosa 

ferramenta na alfabetização, criando novas possibilidades de observação da criança 
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em seu processo de aprendizagem. Neste estudo, pôde-se notar que a música é um 

grande instrumento para letrar, pois propõe um universo de alternativas, de 

questionamentos e capacidade de interpretar integralmente a criança através de 

suas ações, afetividades, preferências, recusas e interações.  

Ao observar a criança, através de tarefas musicais, pode-se traçar um perfil 

mais claro de suas habilidades, de sua subjetividade e de sua socialização. 

Percebeu-se, por intermédio de atividades musicais, que cada aluno tem um 

processo, um tempo particular e está em um nível de aprendizagem, em que precisa 

ser avaliado de acordo aos seus conhecimentos.  

A música mostrou-se uma grande ferramenta de ensino e aprendizagem, 

também na apropriação e representação da cultura do aluno. Ao trabalhar com a 

música, foi possível desenvolver não somente a identidade de uma localidade, de 

hábitos e de costumes, mas também propor ao aluno algo novo em que ele também 

pôde vivenciar e identificar outras culturas e outros hábitos de viver. 
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ANEXO 

 

Aquarela (Toquinho) 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 

Tenho um guarda - chuva 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno e lindo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra 

Consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar 

Pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E Depois convida 

A rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá. 

https://www.letras.mus.br/toquinho/

