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The reality of music is in that vibration that 
remains in the ear after the singer finishes 
his song and the player no longer plucks the 
strings. 

Kahlil Gibran 
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RESUMO 

 

 

 Este estudo tem por objetivos compreender a forma como a música é utilizada 

nas aulas de LE, discutir as crenças de professores que subjazem a esse uso e as relações 

entre as crenças e as ações dos professores. 

 Esta análise foi norteada por dois eixos teóricos centrais: os estudos sobre 

crenças, em especial crenças de professores, e os trabalhos sobre a utilização da música 

nas aulas de LE. 

 Adotando uma perspectiva qualitativa de obtenção e análise dos dados, este 

trabalho se enquadra no âmbito da pesquisa qualitativa de cunho colaborativo, sendo um 

estudo de caso. Os dados discutidos foram obtidos através da aplicação de um 

questionário, da realização de entrevistas, da observação de aulas com notas de campo e 

da realização de sessões de reflexão colaborativa.  

 A coleta dos dados foi empreendida no primeiro semestre de 2006, 

compreendendo o período de abril a junho. Participaram desta pesquisa dois professores 

de inglês do Centro de Línguas da UFG. Foram observadas aulas em uma sala de Inglês 

II e outra turma de Inglês VII. 

 Os resultados indicam que a música é utilizada nas aulas de LE sob duas 

abordagens: como forma de prazer e como recurso didático. As crenças dos professores 

sobre o uso de canções em sala de aula se apresentam conectadas umas às outras e a 

outros conceitos que não se restringem somente ao tema desta pesquisa. Contudo, não é 

possível estabelecer uma relação causal entre as crenças e as ações dos professores. Os 

resultados deste trabalho apontam para a importância de se fornecerem oportunidades 

para que os professores possam conhecer, refletir e discutir suas crenças e ações. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims at understanding how songs are used in the FL classes and 

discussing teachers’ beliefs which underlie this use and their relations to teacher’s 

attitudes in class.  

This discussion followed two main theorical guidelines: the studies regarding 

teachers’ beliefs and the ones about the use of music in FL classrooms. 

A qualitative perspective was adopted in order to obtain and analyze data. This 

research can be placed into the qualitative approach, having a collaborative aspect, and 

being considered a case study as well. The data discussed in this study were obtained by 

means of a questionnaire, interviews, class observation and field notes and by 

promoting collaborative reflective sections.  

The data dealt with in this study was collected in the first semester of 2006, from 

April to June. Two teachers from the Language Center of UFG participated in this 

research and the observations were held in an English II and in an English VII groups. 

The results indicate that songs are used in the FL classroom under two 

approaches: as a way to provide enjoyment and as a didactic resource. Teachers’ beliefs 

about using songs are connected to each other and to other concepts which are not 

restricted to the topic dealt with in this study. However, it is not possible to determine a 

causal relation between beliefs and actions. The results pinpoint the importance of 

providing the teachers with opportunities for knowing, reflecting and discussing their 

beliefs and actions. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Music unlocks doors.1 
(Adkins, 1997, p. 6) 

 
 
 

 
 

Ao final da minha graduação, desenvolvi um trabalho de investigação sobre o 

uso de música2 em aulas de língua inglesa, analisando a prática de cinco professores de 

um instituto particular de idiomas (Pereira, 2004). Esse estudo apontou como conclusão 

principal que, apesar de reconhecer na música um excelente recurso de ensino e 

aprendizagem, a maioria dos professores não se sentia satisfeita em relação à utilização 

de música em suas aulas. Analisando mais profundamente essa informação, percebi que 

os professores pareciam repetir experiências que tinham vivido como alunos em suas 

aulas de inglês ou que utilizavam atividades sem refletir se elas seriam adequadas ao 

contexto em que seriam trabalhadas (idade dos alunos, interesse temático, nível de 

proficiência dos alunos etc.).  

Esse trabalho de final de curso motivou-me a continuar a investigação sobre os 

usos de música nas aulas de língua estrangeira (LE). Muitos questionamentos 

continuavam me incomodando e, devido a essa inquietação, senti o desejo de 

implementar uma pesquisa que investigasse mais profundamente os porquês da escolha 

das atividades relacionadas à música e a forma como os professores entendem o uso de 

                                                           
1 “A música abre portas”. 
2 O termo música se refere à combinação de sons instrumentais e texto cantado e pode ser entendido 
como sinônimo de canção. Ambos os termos serão utilizados intercambiavelmente neste trabalho. 
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canções nas aulas de LE. Nesse sentido, o presente trabalho enfoca dois temas 

relevantes para o processo de ensino e aprendizagem de LE, especificamente de língua 

inglesa: o uso da música na sala de aula e as crenças dos professores sobre esse uso.  

 

 

Fundamentação teórica 

 

Esta pesquisa se apóia em duas bases teóricas: os estudos sobre crenças e sobre a 

utilização de música em relação ao processo de ensino e aprendizagem de LE. O 

construto crenças tem se tornado um importante objeto de estudo por abordar o modo 

pelo qual professores e alunos constroem e reconstroem suas abordagens de ensinar e de 

aprender línguas (Nespor, 1987; Barcelos, 1995, 1999, 2000, 2001, 2004; Cohen e Fass, 

2001; Silva, 2004; Pereira, 2005; Campos, 2006; entre outros). 

Em relação à utilização da música nas aulas de LE, vários autores (Richards, 

1969; Murphey, 1990, 1992; Domoney e Harrys, 1993; Pereria, 2004; Meller, 2006, 

entre outros) indicam que ela pode servir como recurso didático para o ensino e a 

aprendizagem dos componentes do sistema lingüístico,3 bem como para proporcionar 

motivação extrínseca e estabelecer uma atmosfera de aprendizagem mais agradável, 

reduzindo a ansiedade e o estresse dos alunos. 

 

 

Justificativa 

 

Ao longo da realização deste estudo, uma extensa busca por referências teóricas 

foi empreendida. Contudo, os resultados dessa busca apontaram a pequena quantidade 

de trabalhos publicados que abordam a utilização da música nas aulas de LE e suas 

implicações e fundamentos. Para ilustrar essa situação, citamos como exemplo dois 

periódicos de grande circulação, o TESOL Quarterly4 e o ELT Journal.5 No TESOL 

                                                           
3 Sistema lingüístico refere-se ao conjunto de componentes constitutivos da língua, i.e., gramática e 
vocabulário e os elementos que subjazem a eles, como pronúncia, tonicidade, sintaxe etc. (Cook, 1991; 
Harmer, 1991; Hedge, 2000). Hedge (2000, p. 2) ressalta que essa é apenas “uma maneira de organizar o 
que na prática é um complexo de aspectos interrelacionados” e que “não há a intenção de sugerir que o 
ensino ou a aprendizagem de uma língua possam ser circunscritos a um conjunto fixo de caixas, ou que 
aprendizes e professores não percebam a necessidade de integração” desses elementos. A autora propõe 
essa divisão para fins didáticos e opto por segui-la neste trabalho. 
4 TESOL Quarterly. Disponível em: <http://www.tesol.org/tq>. Acesso em 10 out. 2006. 
5 ELT Journal. Disponível em: <http://www.eltj.oxfordjournals.org>. Acesso em 10 out. 2006. 
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Quarterly, no período de 1967 a 1996, apenas um artigo sobre música e ensino e 

aprendizagem de LE foi publicado; da mesma forma, no período de 1981 a 1998, apenas 

um artigo sobre o tema foi publicado pelo ELT Journal. 

 Diante dos resultados obtidos na busca por referências teóricas sobre o tema 

deste trabalho, minhas inquietações e meu desejo de estudá-lo mais profundamente se 

tornaram ainda maiores. Acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para a reflexão 

acerca da utilização da música nas aulas de LE, assim como promover a discussão sobre 

a relevância desse assunto.    

 

 

A pesquisa 

 

Participaram desta pesquisa dois professores de inglês do Cento de Línguas (CL) 

da UFG. Durante cerca de três meses, no primeiro semestre de 2006, foram observadas 

aulas em uma turma de Inglês II e em uma turma de Inglês VII. Entretanto, nesta 

pesquisa, analisaremos apenas quatro aulas, duas de cada professor, em que atividades 

envolvendo canções foram realizadas. Essas aulas foram gravadas em vídeo, para que os 

participantes, posteriormente, assistissem a elas e as comentassem em sessões 

reflexivas, que foram, por sua vez, gravadas em áudio. Para a obtenção dos dados deste 

estudo, além de observações com notas de campo e de sessões reflexivas, foram 

utilizados entrevistas semi-estruturadas e um questionário.  

 

 

Objetivos 

 

 A intenção primordial deste estudo é apresentar e discutir os princípios que 

fundamentam o uso da música na sala de aula de LE e as crenças dos professores sobre 

sua utilização. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

• analisar a prática dos professores em relação ao uso da música nas aulas de LE; 

• promover a reflexão colaborativa sobre essa utilização; 

• identificar as crenças dos professores sobre o uso de canções em suas aulas; 
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• discutir as relações existentes entre as crenças e as ações dos professores no que 

concerne à utilização de música na sala de aula. 

 

 

Perguntas de Pesquisa 

 

Partindo dos objetivos apresentados, as seguintes perguntas de pesquisas foram 

propostas: 

 

1. Como os professores utilizam a música em suas aulas de LE?  

2. Quais crenças sobre o uso de música nas aulas de LE podem ser inferidas a 

partir da prática e das declarações dos professores? 

3. De que forma estas crenças influenciam a abordagem de ensinar dos 

professores? 

 

 

Organização deste estudo 

 

Além desta Introdução, esta pesquisa é composta por mais quatro capítulos. 

Inicialmente, abordamos o construto crenças, particularmente as crenças dos 

professores, apresentando e discutindo suas definições e relevância para o processo de 

ensino e aprendizagem de LE. Neste capítulo, abordamos, também, os princípios que 

norteiam o uso de música na sala de aula de LE. 

No segundo capítulo, explicitamos a metodologia usada neste estudo. 

Apresentamos, primeiramente, as razões pelas quais esta pesquisa é classificada como 

um estudo de caso de cunho colaborativo. Em seguida, descrevemos o contexto sob 

investigação, os participantes e os instrumentos utilizados na obtenção dos dados. Ao 

final desta parte, tratamos dos procedimentos de análise dos dados.  

No Capítulo 3, abordamos os resultados obtidos com a análise dos dados. 

Apresentamos e discutimos as crenças dos professores sobre a utilização da música em 

suas aulas, articulando as reflexões feitas pelos professores às suas ações em sala de 

aula. 
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No capitulo destinado às reflexões finais, retomamos as perguntas de pesquisa e 

finalizamos o trabalho apresentando algumas considerações sobre o tema, as 

implicações da pesquisa e sugestões para futuros estudos.  

Este trabalho contém, ainda, Referências e Anexos, com amostras dos dados. 

Vale ressaltar que, como a maioria dos textos consultados e citados neste estudo 

encontra-se em inglês, optamos por traduzi-los, no intuito de tornar a leitura do texto 

mais fluida. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Of the many factors that influence learning, 
few are as far-reaching – or little 
understood – as sound and music.6 

(Halpern, 1999, p. 1) 
 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma revisão da literatura relativa aos tópicos 

centrais deste estudo: crenças e uso de música nas aulas de LE. Na primeira parte do 

capítulo, apresentamos as diversas denominações e características do construto crenças, 

em especial crenças de professores, bem como os diferentes momentos e abordagens 

metodológicas para seu estudo, salientando a necessidade e a importância de seu 

conhecimento e análise acurada. Discutimos, também, a abordagem reflexiva como 

meio de desvendar e analisar as crenças dos professores de forma dialogada e 

colaborativa.  

Em seguida, abordamos a utilização da música na sala de aula de LE, os 

aspectos afetivos e socioculturais que permeiam seu uso e tratamos, também, de sua 

utilização em relação ao ensino e à aprendizagem das habilidades de produção oral e 

compreensão oral e escrita, gramática, vocabulário e pronúncia. 

 

 

 
                                                           
6 “Dos muitos fatores que influenciam a aprendizagem, poucos são de tão longo alcance – ou pouco 
entendidos – como o som e a música”. 
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1. Crenças 

 

Assim como um artesão, o professor tece sua prática. Dessa forma, o fazer 

docente pode ser entendido como um tecido, pois é construído ininterruptamente pela 

junção e sobreposição de vários fios: as experiências, as crenças, as preferências, os 

estudos, isto é, o conhecimento do professor. A atividade de ensinar pressupõe 

preparação, leitura, planejamento, tomada de decisões, execução das atividades 

planejadas no contexto da sala de aula, interação com os alunos e colegas de profissão e 

reflexões acerca do processo educacional, entre outros aspectos (Freire, 1996). A 

compreensão de como os professores lidam com as diversas dimensões de ensinar e 

aprender, dentre elas os processos de pensamento que permeiam a prática docente, 

contribui para seu desenvolvimento profissional. Reconhecendo que as ações dos 

professores são um reflexo do que eles sabem e no que eles acreditam (Richards e 

Lockhart, 1996), torna-se importante examinar as crenças entrelaçadas em sua prática. 

Assim, iniciamos esta revisão teórica apresentando algumas definições para o construto 

crenças e suas características. Verticalizamos a discussão sobre crenças tratando 

especificamente de crenças de professores, ressaltando a importância de conhecer e 

estudar este construto e apresentando algumas abordagens para a pesquisa na área.  

 

 

1.1 Crenças: conceituação, características, origens e relevância 
 

A pesquisa na área de crenças ganhou força no Brasil no final da década de 

1990, como indica Barcelos (2004), principalmente após a conferência da Associação 

Internacional de Lingüística Aplicada (AILA), em 1999. Todavia, a discussão sobre o 

conhecimento tácito do professor não é uma novidade no cenário mundial de pesquisa 

sobre ensino e aprendizagem de línguas. Ainda na década de 1930, Dewey (1953)7 já 

afirmava que crenças 

 

[a]brange[m] todas as matérias de que não temos conhecimento seguro, mas 
em que confiamos o bastante para nelas basear a nossa ação; e, igualmente, 
as matérias aceitas como verdadeiras, como conhecimento, suscetíveis, 
todavia, de futuras indagações. (Dewey, 1953, p. 16) 

 

                                                           
7 Neste trabalho, utilizamos a edição em português do livro How we think, cujo original data de 1933. 
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Riley (1989, p. 12) corrobora a idéia apresentada por Dewey e acrescenta que 

“na vida comum, as pessoas não andam pensando ou tomando decisões com base na 

realidade científica, mas com base em sua realidade” (grifo do autor). Assim, é possível 

afirmar que, nas situações em que o professor se vê diante de um problema e não possui 

conhecimento teórico-aplicado para resolvê-lo, é seu sistema de crenças que aponta as 

alternativas de solução.  

Barcelos (2004) apresenta um quadro com vários termos e definições utilizados 

para o construto crenças desde a década de 1980 até os dias atuais, tais como: 

representações (Holec, 1987; Riley, 1989, 1994), conhecimento metacognitivo 

(Wenden, 1986a), crenças (Wenden, 1986), filosofia de aprendizagem de línguas 

(Abraham e Vann, 1987), crenças culturais (Gardner, 1988), teorias folclórico-

lingüísticas de aprendizagem (Miller e Ginsberg, 1995), cultura de ensinar e aprender 

línguas (Barcelos, 1995; Cortazzi e Jin, 1996; Riley, 1997). O pesquisador também 

poderá encontrar várias outras expressões e definições para o termo, citadas no trabalho 

de Pajares (1992): conhecimento prático e conhecimento prático pessoal (Elbaz, 1981); 

teorias implícitas (Munby, 1982; Clark, 1988); conhecimento prático do professor 

(Conelly e Clandini, 1984); crenças, preocupações e orientações ao ensino (Porter e 

Freeman, 1986); imagens guias (Goodman, 1988), imagens (Calderhead e Robson, 

1991); compreensão pessoal (Brookhart e Freeman, 1992).  

Apesar de toda essa multiplicidade de termos e definições, a pesquisa sobre 

crenças tem como consenso o fato de que elas são “interativas, dinâmicas, sociais e 

influenciam o comportamento dos aprendizes e dos professores, bem como são 

influenciadas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem” (Silva e Figueiredo, 

2006, p. 115). Essa diversidade de termos e definições demonstra, ainda, mudanças nos 

paradigmas de estudo sobre crenças, bem como um consenso de que “crenças sobre 

aprendizagem de línguas, obviamente, são crenças a respeito do que é linguagem, do 

que é aprendizagem de línguas e sobre aspectos pertinentes à linguagem e à 

aprendizagem, ou toda tarefa de aprender” (Barcelos, 2004, p. 132, grifos da autora). 

Em relação à escolha terminológica, optamos, neste trabalho, pela utilização do termo 

crenças, por ser o mais recorrente na pesquisa em LA no Brasil. 

Em face da pluralidade de perspectivas e denominações, assumimos, como 

conceito de crenças, a definição proposta por Barcelos (2006, p. 18), que entende 

crenças como  
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uma forma de pensamento, [...] construções da realidade, maneiras de 
ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação 
e (re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também 
individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais.  

 

Autores como Abelson (1979), Nespor (1987), Barcelos (2003) e Dufva (2003), 

entre outros, procuram definir e caracterizar as crenças, utilizando diversos critérios e 

abordagens, chegando à conclusão de que as crenças possuem caráter individual, afetivo 

e social e de que essas três facetas são simultâneas e complementares umas às outras. A 

partir da análise dos trabalhos desses quatro autores, é possível afirmar que as crenças 

possuem as seguintes características: 

 

• podem ser entendidas como um construto mental, isto é, inerente ao pensamento 

do indivíduo e à sua forma de perceber a realidade; 

• dizem respeito a alternativas para situações práticas em relação às quais a pessoa 

pode ainda não ter uma experiência direta;  

• baseiam-se fortemente em sentimentos, emoções e em avaliações subjetivas; 

• seu poder subjetivo, sua autoridade e sua legitimidade provêm de episódios 

específicos da história individual do sujeito; 

• são ligadas de forma tênue a outros eventos, situações e sistemas de 

conhecimento;  

• são resultantes do processo de interação constante do indivíduo com o meio e 

com os outros; 

• são dinâmicas, não-estáticas e suscetíveis à mudança, devido a esse fator 

interacional que opera constantes construções e reconstruções nos sistemas de 

conhecimento do sujeito; 

• apresentam uma polifonia natural, pois são construídas socialmente com base 

nos discursos veiculados pelos grupos dos quais o sujeito faz parte; 

• são questionáveis e não são unânimes dentro de um mesmo grupo ou de uma 

comunidade;  

• são elementos de mediação que professores e alunos podem usar quando 

interagem com o meio e com o outro, ao passo que, da mesma forma, o outro e o 

meio podem atuar como agentes mediadores na construção e reconstrução das 

crenças. 
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Podemos concluir, assim, que as crenças são paradoxais e contraditórias, por 

serem, ao mesmo tempo, sociais e individuais, únicas e compartilhadas, racionais e 

emocionais, diversas mas uniformes (Barcelos, 2003). Como podemos perceber, as 

crenças de uma pessoa dizem respeito à forma como ela capta e lida com a realidade 

que a cerca. Elas podem estar alicerçadas nas experiências do sujeito ou em 

pressupostos e idéias. Outro aspecto importante das crenças é que, por expressarem a 

maneira como os indivíduos percebem e entendem determinado assunto ou situação, 

elas são permeadas por traços da personalidade e da afetividade dessas pessoas. 

Emoções e juízos de valor são utilizados para avaliar, validar e/ou refutar idéias 

(Nespor, 1987; Szesztay, 2004). 

As crenças podem variar conforme a idade e a condição profissional do 

indivíduo (Horwitz, 1999), bem como devido a fatores contextuais e sociohistóricos 

como religião, história familiar, escolarização, os lugares que esta pessoa já visitou e 

onde já viveu, assimilando, invariavelmente, traços socioculturais inegáveis que, de 

certa forma, moldam o sujeito e, conseqüentemente, suas crenças. Percebemos, assim, o 

caráter emergente, dinâmico e provisório das crenças, apontando que elas podem ser 

entendidas, portanto, como, ao mesmo tempo, social e individualmente construídas 

(Woods, 2003). 

Por estarem relacionadas a elementos diversos do comportamento e da cognição 

do indivíduo, podemos entender que as crenças se apresentam conectadas umas às 

outras, o que implica que, ao lidar com uma crença, estamos lidando, na verdade, com 

um sistema complexo e interligado que se estrutura e reestrutura constatemente, a 

medida que o sujeito constrói novos conhecimentos e adquire novas experiências. O 

dinamismo e a interconexão das crenças nos permitem concluir que elas não são fixas 

ou estanques, mas questionáveis e passíveis de mudança, oscilando conforme as 

situações se apresentam ao sujeito. 

 Na seção seguinte, abordaremos mais especificamente as crenças de professores, 

discutindo suas possíveis origens e reflexos na prática pedagógica dos docentes. 
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1.1.2 Crenças de professores 

 

 Nespor (1987) afirma que todas as percepções do homem são influenciadas pelo 

seu complexo sistema de conhecimento. Segundo o autor, esse sistema é formado pelas 

informações, esquemas, (pré)conceitos e crenças que o indivíduo constrói ao longo de 

sua vida. Dessa forma, podemos entender que as crenças dos professores sobre ensino e 

aprendizagem influenciam sua forma de pensar e agir sobre os fenômenos da sala de 

aula. Investigar as crenças dos professores e refletir sobre elas são requisitos necessários 

para entendermos melhor o processo de ensino e aprendizagem. Iniciaremos discutindo 

as origens das crenças. 

De acordo com Pajares (1992), com base no trabalho de Lewis (1990), as 

crenças se manifestam e se formam: 

 

• pelo fato de o sujeito acreditar em uma autoridade, que pode ser um professor, 

um mentor, um especialista na área ou mesmo livros e outros materiais que 

apresentem a voz de uma autoridade no assunto; 

• pelo fato de o sujeito realizar deduções lógicas, ou seja, o indivíduo formula 

hipóteses e conceitos com base em axiomas e conclusões, como, por exemplo, ao 

comparar elementos diferentes ou ao refletir sobre as conseqüências de um 

acontecimento; 

• pela experiência dos sentidos, isto é, a percepção físico-sensorial de um 

fenômeno, o que ocorre, por exemplo, quando assistimos a uma aula, observamos as 

ações das pessoas etc.; 

• pelas emoções, pelos sentimentos e pelas impressões acerca do que é certo e 

errado, o que implica dizer que o indivíduo julga um fenômeno a partir das emoções 

e impressões afetivas que ele lhe causa, o que ocorre quando uma pessoa acredita 

que não deve emitir opiniões para evitar ser criticada, por exemplo; 

• pela intuição racional, ou seja, abstrações, símbolos, julgamentos e deduções 

guiados por um senso de praticidade calcado, sobretudo, na experiência vivida e/ou 

observada; 

• pelo uso de métodos e critérios científicos, ao realizar pesquisas ou ao analisar 

determinado fenômeno relacionando-o a preceitos teórico-acadêmicos. 
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Como podemos perceber, as crenças se encontram fortemente alicerçadas, 

simultaneamente, nos domínios cognitivo e afetivo do homem. Assim, suas origens não 

podem ser facilmente identificadas e/ou analisadas. Barcelos (2001) aponta que as 

origens das crenças estão intimamente relacionadas à história de vida dos sujeitos. 

Corroborando essa idéia, Richards e Lockhart (1996) e Freudenberg e Rottawa (2002) 

indicam como fontes das crenças dos professores: 

 

• a experiência como aprendiz, o que marcou ou tem marcado positiva e/ou 

negativamente sua vida acadêmica;  

• a experiência como professor, o que ele tem vivenciado em sala de aula e o que 

já provou ser eficaz ou não em sua prática educacional;  

• padrões estabelecidos de ensino: abordagens, atividades e práticas que, por seu 

uso amplamente disseminado, são tomadas como modelo e seguidas;  

• aspectos da personalidade: fatores pessoais, preferências, características e estilo 

próprio;  

• princípios baseados em pesquisas, livros, cursos; e  

• princípios derivados de uma abordagem ou de um método seguidos pela 

instituição. 

 

Dos seis elementos apresentados, Pajares (1992), em consonância com diversos 

autores (Nespor, 1987; Barcelos, 2000; entre outros), aponta que as origens das crenças 

dos professores estão ligadas, sobretudo, às suas experiências como aprendizes e como 

educadores. A esse respeito, Pajares (1993) argumenta que, ao iniciar sua vida 

profissional, o professor não se vê diante de um ambiente novo, estranho, mas, pelo 

contrário, volta ao lugar onde passou grande parte de sua vida, porém em uma nova 

posição: não mais como aluno, mas como professor. Dessa forma, diferentemente do 

médico, que adentra pela primeira vez a sala de cirurgia, ou do advogado, que pela 

primeira vez compõe a corte de julgamento, o professor está em um ambiente familiar, 

mas com novas responsabilidades e tarefas. Os vários anos de experiência escolar são, 

em grande medida, responsáveis pela construção das crenças dos professores a respeito 

do ensino e da aprendizagem. É primeiramente como aprendiz que ele vivencia a 

experiência educacional, e é também como aprendiz que conceitos, hipóteses e 

conclusões iniciais são formuladas a respeito do que é certo ou errado, bom ou ruim em 
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termos de ensino e aprendizagem. No decorrer de sua vida profissional, essas crenças 

poderão ser confrontadas, testadas, confirmadas ou refutadas, relacionando-as a 

episódios do passado, a informações do presente e a outras crenças, formando um 

complexo sistema de conhecimentos e emoções. 

Podemos entender as crenças dos professores como estruturas que se relacionam 

a todas as outras estruturas existentes, formando um sistema “composto de crenças 

conectadas umas às outras e a outras estruturas cognitivas/afetivas” (Pajares, 1992, p. 

316), como numa rede em que vários fios se entrelaçam, constituindo, por si só, o 

tecido. 

Assim, termos como estrutura e subestrutura, construto e subconstruto (Pajares, 

1992), rede entrelaçada (Pajares, 1993) e redes de conhecimento (Sakui e Gaies, 2003), 

entre outros, são utilizados para se referir a essa complexa série de interconexões que se 

estabelecem entre as crenças e entre elas e outros tipos de conhecimento, emoções, e 

experiências. 

Pajares (1992) discute a existência de dois tipos de crenças: crenças 

aglutinadoras, que agrupam vários tópicos e das quais outras crenças derivam, como, 

por exemplo, a crença de que ensinar língua é ensinar gramática e vocabulário; e 

crenças derivadas, que dizem respeito a tópicos ou fenômenos específicos, como a 

crença de que repetir itens lexicais é uma forma eficaz de aprender vocabulário. O autor 

tenta ilustrar esse sistema de estruturas e subestruturas através da metáfora do átomo: o 

núcleo seria a crença aglutinadora e, ao seu redor, gravitariam inúmeras crenças a ela 

relacionadas. A figura a seguir ilustra a metáfora proposta por Pajares (1992): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1: Metáfora do átomo 
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As redes de crenças tendem a formar atitudes e comportamentos que podem se 

tornar agendas a serem seguidas, tanto na sala de aula quanto no planejamento e 

julgamento das ações instrucionais (Pajares, 1992, 1993; Johnson, 1994; Sakui e Gaies, 

2003; Barcelos, 2006). Como podemos concluir, as crenças dos professores podem ser 

consideradas como filtros para seus pensamentos, julgamentos e ações, trabalhando na 

seleção e processamento de informações e na tomada de decisões (Johnson, 1994). 

Diversos autores (Barcelos, 2000, 2006; Sakui e Gaies, 2003; entre outros) abordam as 

relações entre as crenças e as ações do professor. Johnson (1994) apresenta dois âmbitos 

da prática docente que são influenciados de forma direta e incisiva pelas crenças: 1) a 

percepção e o julgamento acerca do que dizer e fazer na sala de aula; e 2) a 

interpretação de novas informações sobre ensino e aprendizagem e como essas 

informações se traduzem em ações na sala de aula. A partir do exposto pela autora, 

podemos entender que as crenças influenciam a forma como o professor toma decisões 

e faz escolhas relativas a o que, como, quando e por que ensinar.  

 Nespor (1987) e Barcelos (2000, 2006), entre outros autores, tratam das 

interligações entre as crenças e as ações dos professores e ressaltam que não é possível 

estabelecer uma relação meramente causal entre elas, uma vez que “as crenças [...] 

influenciam as ações. Entretanto, as ações podem também influenciar e mudar as 

crenças. Crenças e ações interagem e formatam umas às outras” (Barcelos, 2000, p. 43). 

Sakui e Gaiues (2003, p. 154) complementam essa idéia e discutem “a relação 

bidirecional entre o conhecimento do professor e seus comportamentos”, argumentando 

que as crenças dos professores “afetam seu processo de planejamento e sua tomada de 

decisões comportamentais na sala de aula, mas os processos em si são modificados pelo 

que acontece na sala de aula e pela forma como os professores entendem esses eventos” 

(ibidem). Pessoa e Sebba (2006) corroboram essa idéia, ao verificar, em seu estudo, que 

não é somente a teoria que muda a prática, mas, em especial com professores mais 

experientes, as mudanças tendem a acontecer da prática para a teoria.  

Frey (2002) afirma que o estudo da prática do professor envolve duas questões 

fundamentais: a) a necessidade de entender as estruturas e os processos implícitos no 

pensamento do professor e b) a reflexão sobre a prática, geradora de uma compreensão 

substancial e profunda dos processos de ensinar e aprender, abrindo, assim, caminho 

para possíveis transformações. Ainda sobre a necessidade de se investigarem as crenças, 

Silva e Figueiredo (2006, p. 115) afirmam que 
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é importante que alunos e professores em formação conheçam, discutam e 
questionem não só suas próprias crenças, mas crenças em geral, para que 
ambos – estudantes e educadores – estejam mais bem preparados para lidar 
com a  diversidade de crenças nas salas de aula. 
 

Haja vista a importância das crenças em todo o processo educacional, torna-se 

clara a necessidade de empreendemos pesquisas que tratem de trazê-las à tona e de 

analisá-las, com o objetivo de compreender as relações complexas entre as crenças, o 

discurso, a prática e as implicações desses aspectos no processo de ensino e de 

aprendizagem de LE (Horwitz, 1998). Na próxima seção deste capítulo, trataremos das 

diferentes abordagens utilizadas no desenvolvimento de tais pesquisas. 

 

 

1.1.3 Abordagens para o estudo de crenças 

 

A mudança de perspectiva nas pesquisas na área de LA – do produto para o 

processo de aprendizagem – é indicada por Barcelos (2004) como o fator propulsor do 

interesse na investigação das crenças. Elementos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem que antes não eram contemplados, como os fatores comportamentais, 

afetivos, sociais, experienciais, estratégicos e políticos, passaram a ser considerados 

como aspectos relevantes para pesquisa. Com a emergência de estudos que tratassem 

das crenças dos professores e dos alunos, Barcelos (2001) aponta a existência de três 

momentos e abordagens de estudo das crenças: uma abordagem normativa, uma 

metacognitiva e uma perspectiva contextual de análise.  

No primeiro momento – abordagem normativa –, as crenças eram entendidas 

como sinônimos de opiniões, idéias pré-concebidas, mitos ou conceitos errôneos. Elas 

eram comparadas aos preceitos teórico-acadêmicos e avaliadas como “radicalmente 

diferentes” dos conceitos discutidos pelos teóricos das áreas de aquisição e ensino e 

aprendizagem de LE e L28 (Horwitz, 1987, p. 119). A idéia de julgamento de crenças, 

avaliando-as como certas ou erradas, positivas ou negativas, permeia as pesquisas 

                                                           
8 Embora alguns autores, como Ellis (1994) e Silva (2004), não considerem a distinção entre os conceitos 
de LE e L2, acreditamos pertinente mencioná-la. Por LE, podemos entender o idioma que é aprendido de 
forma consciente e controlada, em um ambiente formal (a sala de aula) e que não é utilizado como meio 
de comunicação oficial pelo governo, pela imprensa e por demais órgãos oficiais do país. Por sua vez, L2 
refere-se ao idioma que é adquirido de forma inconsciente e automática, em um ambiente informal, ou 
seja, o indivíduo está imerso em um contexto no qual a língua é utilizada na comunicação oficial e na 
imprensa (Figueiredo, 2002; Figueredo, 2007). Neste estudo, tratamos de aprendizagem de LE, não 
abordando a aquisição de L2. 
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desenvolvidas sob essa abordagem. As crenças eram vistas como determinantes do 

comportamento dos indivíduos, numa relação direta de causa e efeito. Por esse motivo, 

crenças “erradas”, ou “negativas”, resultariam em atitudes de aprendizagem ineficazes, 

ao passo que crenças “corretas”, ou “positivas”, indicariam os conseqüentes 

comportamentos de aprendizes bem-sucedidos. 

Nas pesquisas de cunho normativo, os dados eram obtidos, principalmente, 

através da aplicação de questionários fechados, do tipo Likert-scale,9 e analisados de 

forma descritiva e/ou quantitativa. Um exemplo de questionário amplamente utilizado 

nas pesquisas desse primeiro momento é o BALLI (Beliefs About Language Learning 

Inventory), desenvolvido por Horwitz (1985) para descobrir as opiniões de professores 

a respeito de vários tópicos relacionados ao ensino e à aprendizagem de línguas. São 

exemplos de pesquisas normativas os trabalhos de Horwitz (1985, 1987) e Abrahan e 

Vann (1987). 

A crítica que se faz em relação a esse paradigma de investigação de crenças 

recai, em especial, sobre a idéia de avaliação ou julgamento das crenças e na relação 

causal que se tentou estabelecer entre crenças e comportamento. Segundo nos explicam 

Barcelos (2000, 2006) e Woods (2003), e como já discutido neste trabalho, crenças e 

ações podem ser relacionadas, por constituírem sistemas que trabalham em conjunto e 

simultaneamente. Porém, não é possível afirmar que uma é a causadora e outra a causa, 

pois não podemos determinar ou descrever claramente os processos de formação e 

mudança das crenças. Outro ponto a ser considerado é a utilização dos questionários, 

em especial o BALLI, como forma principal ou única de coleta de dados. Horwitz 

(1999, p. 558), revisando seu próprio trabalho, afirma que devemos “considerar a 

questão da variedade e da uniformidade das respostas”, especialmente no que diz 

respeito a participantes de diferentes contextos socioculturais. 

No segundo momento dos estudos realizados sobre crenças – abordagem 

metacognitiva –, as crenças passaram a ser vistas como algo cognitivo e eminentemente 

individual, gerado pelos próprios sujeitos. As pesquisas voltaram-se para a cognição, os 

processos de pensamento e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos, como 
                                                           
9 Neste tipo de questionário, os participantes assinalam alternativas variando de concordo muito a 
discordo muito ou enumeram itens numa seqüência que varia de muito a pouco ou nada (0 para nada e 10 
para muito), por exemplo. Embora os questionários do tipo Likert-scale apresentem limitações, como o 
fato de não incorporarem considerações dos participantes ou não abrirem espaço para contestações e 
comentários, neste trabalho optamos pela utilização de duas questões nesse formato no questionário 
aplicado aos participantes. Entendemos que o questionário é um recurso importante na obtenção de dados 
iniciais, e que não deve, portanto, ser tomado como instrumento único de coleta de dados, como melhor 
discutiremos no capítulo metodológico deste trabalho. 
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demonstram os trabalhos de Wenden (1986, 1987) e Kalaja (1995). Houve uma 

tendência a relacionar o construto crenças com as declarações orais e intenções dos 

sujeitos, sem, contudo, relacioná-las às suas ações. 

 Dufva (2003) discute o paradigma metacognitivo e as diversas críticas feitas em 

relação a ele. Segundo a autora, o problema não reside em encararmos as crenças como 

parte da cognição do sujeito, mas, sim, nas concepções que subjazem a essa abordagem. 

Para a autora, comumente os termos cognitivo e cognitivismo são confundidos. Por 

cognitivismo, Dufva entende a abordagem positivista e cartesiana que pressupõe que a 

cognição é um fenômeno individual, estático, eminentemente mental e não relacionado 

ao contexto em que o sujeito está inserido. Essa idéia é criticada pela autora, que 

argumenta que, pelo contrário, os processos de pensamento do indivíduo estão 

fortemente relacionados à forma como o sujeito percebe o mundo à sua volta e com ele 

interage, uma vez que “a cognição não ocorre ‘na cabeça de alguém’, mas  emerge no 

processo que está em curso no sistema constituído pelo individuo e seu ambiente” 

(Dufva, 2003, p. 136). A pesquisadora também ressalta a ligação existente entre 

cognição e corpo, visto que a mente não mais pode ser entendida como um simples 

centro de processamento e armazenamento de dados totalmente independente e 

autônomo, mas, sim, como “o resultado de diferentes sistemas operando como um 

conjunto no cérebro, no corpo e entre o corpo e o mundo” (Dufva, 2003, p. 135). 

 As reflexões de Dufva nos levam a apresentar e discutir o terceiro momento nas 

pesquisas sobre crenças: a abordagem contextual. Esse paradigma de estudo de crenças 

busca contemplar fatores como o contexto sociocultural dos indivíduos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, suas identidades, a relação entre discurso e crenças 

e a utilização de diferentes perspectivas teóricas para analisá-las (Barcelos, 2001), bem 

como de diversas abordagens metodológicas e múltiplos instrumentos de coleta e 

análise de dados. As crenças de professores e alunos passam a ser inferidas através de 

seu discurso e de sua prática na sala de aula. Recursos e conceitos de diversas áreas do 

conhecimento, como a Psicologia, a Análise do Discurso e a Fenomenologia, por 

exemplo, são utilizados com o objetivo de tentar discutir e relacionar as crenças, as 

ações e as reações dos sujeitos envolvidos no processo educacional. São exemplos de 

pesquisas desenvolvidas sob essa abordagem, os estudos de Barcelos (2000, 2004), 

Cohen e Fass (2001), Conceição (2004), Silva (2004), Pereira (2005), Campos (2006) e 

Silva e Figueiredo (2006).  
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Trabalhos mais aprofundados que enfoquem qualitativamente as crenças de 

modo geral e sobre elementos específicos (avaliação, correção, estratégias de 

aprendizagem etc.) devem ser desenvolvidos, no intuito de entender o seu papel na 

educação e melhorar a prática dos professores (Pajares, 1992; Barcelos, 2003). A 

reflexão sobre a prática e os vários elementos que a permeiam emerge como caminho 

para o estudo e o entendimento das crenças e suas implicações de forma não 

hierarquizada e avaliativa. A seguir, trataremos mais detalhadamente da abordagem 

reflexiva. 

 

 

1.1.3.1 A abordagem reflexiva: conceitos e mecanismos 

 

Muito se tem discutido em relação à abordagem reflexiva na prática docente e na 

pesquisa acadêmica. Mas, afinal, o que é reflexão? O termo reflexão tem sido 

amplamente utilizado nas pesquisas na área de ensino e aprendizagem de línguas. 

Arruda e Gimenez (2004) nos apresentam um panorama das pesquisas que seguem a 

abordagem reflexiva realizadas no Brasil no período de 1996 a 2002. Conforme indicam 

as autoras, as múltiplas visões acerca do construto, embora indiquem diferentes 

perspectivas, confluem no sentido de que “a reflexão se constrói sobre a prática e 

permite a re-elaboração da mesma a partir de questionamentos” (Arruda e Gimenez, 

2004, p. 38). 

Segundo Zeichner e Liston (1996), remontam a Dewey (1953) as origens 

teóricas da perspectiva reflexiva em relação ao fazer docente. O autor define reflexão 

como a observação e a análise voluntária, responsável e persistente de nossas crenças, 

posturas e ações, relacionando-as aos fundamentos que as sustentam e às conseqüências 

a que conduzem (Dewey, 1953). Podemos entender, dessa forma, que a reflexão é uma 

forma especializada de pensamento que pressupõe três atitudes fundamentais, conforme 

explica Dewey (1953) e salienta Pessoa (2002): abertura de espírito, responsabilidade e 

sinceridade. Por abertura de espírito, podemos entender a vontade ativa e voluntária de 

estudar alternativas, aceitar pontos de vista e reconhecer a possibilidade de erro. 

Responsabilidade diz respeito ao exame cuidadoso das conseqüências de uma ação, que 

podem ser pessoais (os efeitos do ensino para a auto-estima do aluno), acadêmicas (seus 

efeitos no desenvolvimento intelectual do aluno) e sociopolíticas (os efeitos nas 

possibilidades de vida de vários alunos). O conceito de sinceridade está relacionado à 
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disposição dos professores para regularmente examinar suas crenças e os resultados de 

suas ações e à idéia de que podem aprender com essa análise. 

Ampliando a proposta de Dewey (1953), Zeichner e Liston (1996, p. 6) afirmam 

que o professor reflexivo é aquele que 

 
• examina, estrutura e tenta resolver problemas de sala de aula; 
• tem consciência e questiona as suposições e valores que traz para o 
ensino; 
• está atento aos contextos culturais e institucionais em que ensina; 
• participa do desenvolvimento do currículo e dos esforços de 
mudança da escola; e 
• responsabiliza-se pelo próprio aprimoramento profissional. 

 

Como podemos perceber, esse processo de tomada de consciência e reflexão se 

baseia numa atitude questionadora e aberta, na vontade de crescer. Segundo Osterman e 

KottKamp (1993),10 citados por Pessoa (2002), devido à natureza arraigada de nossas 

crenças, é geralmente muito difícil assumirmos uma postura realmente crítica em 

relação a nós mesmos. Nessa perspectiva, a interação entre os professores mostra-se 

fundamental para a reflexão.  

 A importância do processo interativo é discutida por Vygotsky (1991, 1998). 

Para o autor, é a linguagem que viabiliza o conhecimento. Ela funciona como 

construtora de conhecimento, ao mesmo tempo em que é construída por ele nas 

interações humanas. Magalhães (2004, p. 68, grifo da autora) afirma que “é nas e pelas 

práticas sociais que o homem se constitui como ser humano, isto é, desenvolve o 

pensamento e a linguagem e constrói sua subjetividade, o eu vai ser sempre o resultado 

de interações sociais e da apropriação dos discursos de outros”. 

Nessa perspectiva, Bakhtin (1999) nos oferece um conceito relevante para 

compreendermos a construção do conhecimento mediada e estabelecida pela linguagem. 

Segundo o autor, todo signo é ideológico, o que implica dizer que, antes de ser 

individual, todo discurso é sempre o produto da sobreposição e ajuste dos discursos de 

outros. Dessa forma, o comportamento humano é constituído por ações e reações que 

são, antes de mais nada, um produto da interação com os outros e com o meio, da 

socialização (Vygotsky, 1991; Bakhtin, 1999; Magalhães, 2004).  

Podemos entender que, para que haja construção de conhecimento, é preciso que 

aconteça interação, uso da linguagem, negociação e formulação de explicações das 

                                                           
10 OSTERMAN, K.; KOTTKAMP, R. Reflective practice for educators. Newbury Park: Corwin Press, 
1993. 
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ações e crenças dos sujeitos envolvidos no processo educacional. “A linguagem é 

entendida como meio pelo qual e no qual se constrói a intercompreensão de uma 

interação voltada ao entendimento e ao desenvolvimento auto-reflexivo dos envolvidos 

na ação comunicativa” (Magalhães, 2004, p. 74-75). Dessa forma, o diálogo favorece a 

reflexão por abrir os olhos do professor a realidades e alternativas que ele, sozinho, 

poderia não enxergar. O objetivo da reflexão colaborativa não é julgar ou avaliar as 

ações do professor, mas possibilitar que elas sejam trazidas para a discussão e possam 

ser interpretadas pelo grupo para que elementos contraditórios da ação sejam discutidos, 

analisados e ressignificados11, se preciso. 

Podemos concluir que a reflexão não pode ser imposta, nem representar uma via 

de mão única na qual um lado fornece e outro capta. Reflexão pressupõe interação, 

negociação, construção e reconstrução. Esse processo tem como pressuposto básico a 

vontade do professor, seu desejo de conhecimento e de mudança.  

Todavia, como podemos deduzir, a reflexão instaura o desequilíbrio. Há o 

confronto entre o habitus12 e as necessidades de mudança. Esse desequilíbrio é 

permeado pelo medo, pela incerteza e pelo risco. Todo processo de transformação 

pressupõe instabilidade, assim, não há mudança sem risco. Entretanto, este não pode ser 

visto como sinônimo de perigo ou ameaça, como destaca Celani (2004, p. 47), pois é 

“indispensável para se lidar com a incerteza o desenvolvimento de um senso de 

julgamento crítico, que favorece a autonomia”. Dessa forma, “o processo de fazer 

perguntas se torna mais importante do que o de buscar ou produzir resultados” (ibidem). 

O professor, à medida que reflete e reestrutura sua prática, se torna cada vez mais 

consciente da sua abordagem de ensinar (Almeida Filho, 1999). Considerando que o 

pensamento crítico em grupo favorece a compreensão de nossas próprias ações, sessões 

de reflexão colaborativa apresentam-se, portanto, como uma oportunidade para o uso da 

linguagem como construtora de conhecimento. 

Vimos, até aqui, a conceituação do construto crenças, a discussão relativa às 

crenças de professores e a importância de sua investigação, com a apresentação e 

                                                           
11 O termo ressignificação (Blatyta, 1999) pode ser entendido como um processo de transformação que 
sempre considera o passado para olhar e entender o presente e (re)estruturar o futuro (Celani, 2004). Para 
ressignificar a prática do professor, é necessário entendê-la em toda a sua complexidade e partir do que 
existe para o que se almeja, um processo cíclico ascendente (como uma espiral) de transformação 
profunda, em que a simples mudança ou troca de valores não é suficiente. 
12 Bourdieu define a prática rotinizada e não reflexiva como habitus: “um conjunto de tendências que 
predispõem os agentes a agir e reagir de determinadas maneiras, gerando práticas, percepções e atitudes 
que são regulares sem serem conscientemente coordenadas e governadas por regras”. BOURDIEU, P. 
Language and symbolic power. Cambridge: Polity Press, 1991. 
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discussão das abordagens adotadas nas pesquisas sobre crenças, em especial a 

abordagem reflexiva. Trazemos, a seguir, a discussão dos princípios que fundamentam o 

uso de música na sala de aula de LE. 

 

 

1.2 A música e o ensino e a aprendizagem de LE 

 

É notório que a música faz parte da vida de todo ser humano. Ela está presente 

de várias formas (mantras, jingles,13 canções no rádio), em diversos lugares (bares, 

escritórios, residências, cinemas, propagandas) e em muitas ocasiões da vida das 

pessoas. Nas palavras de Birkenshaw (1994, p. xiii), “ritmo é uma força vital subjacente 

ao mundo”. É difícil imaginar alguém que não ouça música de alguma forma.  

Elemento inerente à vida humana desde os mais remotos tempos, a música nunca 

foi tão amplamente acessível, divulgada e desejada (Tame, 1984; Murphey, 1990). 

Contudo, um questionamento se impõe: se ela faz parte da nossa vida de forma tão 

contundente, até que ponto é possível separar música e escola? Ou ainda: existe alguma 

relação entre música e ensino e aprendizagem de LE? Acreditamos ser essencial mostrar 

essa conexão.  

Autores como Richards (1969), Murphey (1990, 1992), Lima (2004), Pereira 

(2004), Meller (2006), Pessôa e Duqueviz (2006) e outros abordam a utilização da 

música nas aulas de LE como recurso didático lúdico e abrangente que pode ser 

utilizado para trabalhar as habilidades da língua e os componentes do sistema 

lingüístico, bem como para promover interação, motivação e criar uma atmosfera de 

aprendizagem mais prazerosa e descontraída. 

Ao longo das próximas seções, apresentamos e discutimos as possíveis 

utilizações da música nas aulas de LE, como recurso didático para ampliar 

possibilidades de ensino e aprendizagem e como elemento que promove motivação e 

prazer. 

 

 

 

 

                                                           
13 Mensagem publicitária para rádio ou televisão na forma de música, em que se cantam os benefícios do 
produto que está sendo anunciado. 
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1.2.1 Abordagens de uso de música nas aulas de LE 

 

 A partir da observação dos usos da música nas aulas de LE, conforme nos 

exemplificam diversos autores (Richards, 1969; Murphey, 1990, 1992; Domoney e 

Harris, 1993; Adkins, 1997; Carvalho, 2002; Pereira, 2004; Meller, 2006; Pessôa e 

Duqueviz, 2006, entre outros), propomos a existência de duas abordagens de uso da 

música nas aulas de LE: a) uma abordagem da música como forma de prazer, 

priorizando os aspectos afetivos da música e sua relação com o processo de ensino e 

aprendizagem; e b) uma abordagem que entende a música como recurso didático que 

pode ser utilizado para a prática das habilidades da língua e dos componentes que a elas 

subjazem (gramática, vocabulário, pronúncia etc.). Nos itens seguintes, discutiremos 

detalhadamente cada abordagem. 

 

 

1.2.1.1 Abordagem de uso da música como forma de prazer 

 

Ao longo dos anos e por variadas vertentes da Psicologia, da Neurologia, da 

Musicoterapia e de diversas outras áreas do conhecimento humano, tentou-se esclarecer 

e analisar o impacto da música sobre o homem e suas implicações. Psicólogos e fisiatras 

têm chegado a conclusões importantes sobre como a música afeta fisicamente o homem. 

Tame (1984, p. 146) afirma que “[é] difícil encontrar uma única fração do corpo que 

não sofra a influência dos tons musicais”. Sabemos, hoje, que a música exerce 

influência sobre diversas partes e funções corporais, envolvendo, de fato, todos os 

sistemas e funcionando como estimulador e/ou inibidor para o funcionamento de 

inúmeros órgãos, enzimas e neurotransmissores, sendo usada mesmo como terapia em 

alguns casos de patologias físicas e mentais.14 Como indica Portnoy15 (1963, apud 

Tame, 1984, p. 149), 

 

[a] música pode, positivamente, modificar o metabolismo, afetar a energia 
muscular, elevar ou diminuir a pressão sangüínea e influir na digestão. E 
pode fazer todas essas coisas com maior sucesso e de maneira bem mais 

                                                           
14 Mais informações a esse respeito podem ser obtidas na página da União Brasileira das Associações de 
Musicoterapia, na internet, disponível em: < http://www.ubam.hpg.ig.com.br/html/p_associacoes.htm>, 
acessada em: 20 mai. 2007. 
15 PORTNOY, J. Music in the life of man. Holt: Rhinehart and Winston, 1963. 
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agradável do que quaisquer outros estimulantes capazes de produzir as 
mesmas alterações em nosso corpo.  

 

Entretanto, não é apenas na esfera física que a música afeta o homem. No plano 

da afetividade, ela exerce grande influência sobre o ser humano, influência essa que 

parece tão inerente à própria organização da vida que muitas vezes nem a percebemos. 

Conforme explica Tame (1984, p. 463), “[o] conteúdo emocional da música parece tão 

óbvio a quase todos nós que simplesmente lhe aceitamos a existência a priori”, sem 

maiores questionamentos ou reflexões.  

É inegável que escutar uma canção causa em todos nós algum tipo de reação 

emotiva, em maior ou menor escala. Sensações de relaxamento, calma, alegria, 

entusiasmo, ansiedade, euforia, medo, irritação, entre outras, podem ser geradas e/ou 

potencializadas com o simples fato de ouvirmos uma canção. Na verdade, como indica 

Tame (1984, p. 158, grifos do autor), “só ouvimos música, em primeiro lugar, porque 

ela nos faz sentir alguma coisa. [...] [T]ais sentimentos – de inspiração moral, alegria, 

energia, melancolia, violência, sensualidade, calma, devoção, e assim por diante – são 

experiências”.  

Por atuar muito diretamente nos mecanismos cerebrais e do inconsciente, ainda 

pouco conhecidos pela ciência, a música é capaz de criar, potencializar e/ou inibir 

tendências do comportamento, ao mesmo tempo em que fornece significativas e 

relevantes soluções para elas (Ruud, 1990). Trabalhos da Psicologia e da Musicoterapia 

concluem que,  

 

[p]ara a maioria das pessoas, a essência verdadeira da música está no fato de 
que ela proporciona, a cada pessoa, a oportunidade de projetar suas 
experiências particulares através de suas próprias imagens pessoais ou 
mesmo de ouvir, sem tentar evocar imagens de qualquer espécie. 
(Farnsworth,16 1969, p. 96, apud Ruud, 1990, p. 35) 

 

Considerada como uma forma especializada de linguagem, a música se apresenta 

capaz de atingir áreas de nossa psique que processam informações que nós, por vários 

motivos, não comunicamos com clareza a nós mesmos (Ruud, 1990). Conforme afirma 

Reik17 (1953, p. 15, apud Ruud, 1990, p. 37), “[a] música expressa muito mais o que os 

seres humanos sentem, do que o que pensam. Sua linguagem é um esperanto de 

emoções em vez de idéias”.  
                                                           
16 FARNSWORTH, P. R. The social psychology of music. Iowa: the Iowa State University Press, 1969. 
17 REIK, T. The haunting melody. New York: Farrar, Straus, Young, 1953. 
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Murphey (1990) trata das complexas relações entre música e afetividade e 

defende que uma característica inerente a toda atividade prazerosa é a ludicidade. 

Cardoso (2001, p. 86) tenta definir etimologicamente o termo lúdico, traçando uma 

oposição entre as palavras latinas ludos (lúdico) e iocus (jogo), o primeiro remetendo a 

zombaria, gracejo, ao passo que o segundo encerra a conotação de passatempo, 

diversão. Para a autora, essa distinção é importante na medida em que a ludicidade é um 

aspecto fundamental do desenvolvimento, conforme explicita Vygotsky (1998). Para o 

autor russo, ludicidade e prazer estão intimamente relacionados, sem, contudo, ser 

sinônimos. Ainda segundo Vygotsky, as formas mais elaboradas de organização do 

pensamento se desenvolvem através das relações do homem com os outros, com os 

objetos e com o meio. Essas relações são estabelecidas desde a mais tenra infância e têm 

lugar especialmente durante as brincadeiras infantis, os jogos e atividades de “faz de 

conta”. É através de experiências lúdicas que a criança internaliza estruturas sociais e 

desenvolve funções psicológicas superiores, como a existência e obediência de regras, o 

respeito ao outro etc.  

Tratando mais diretamente a respeito do elemento lúdico na educação, Zacharias 

(2006, p. 2) afirma que “a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades 

intelectuais, sendo,  por isso, indispensável à prática educativa”. Tal afirmação 

corrobora, assim, a idéia apresentada por Richards (1969, p. 161) de que “[o] prazer por 

si só é uma parte importante da aprendizagem de línguas”.  

Assumindo essa perspectiva de que a música proporciona prazer ao ser humano 

em geral, ela é utilizada nas aulas de LE, muitas vezes, como recreação ou com o 

objetivo de animar os alunos. Birkenshaw (1994, p. xiii) discute essa compreensão da 

música apenas como diversão e prazer e afirma que “[em] algumas escolas, a música 

tem sido relegada ao status de frivolidade”. Ruud (1990, p. 33), em consonância com 

Birkenshaw, afirma que existe certo “descaso em relação à música”, e justifica tal 

postura devido a “uma ‘resistência inconsciente’ que é inerente à qualidade emocional 

do efeito da música”; ou seja, para os autores, a música é banalizada e entendida como 

simples fonte de prazer, sem maior alcance ou aplicação, e sua utilização na sala de 

aula, por conseguinte, é vista com descaso por se tratar de uma frivolidade ou 

passatempo. 

Não concordamos integralmente com os dois autores supracitados, pois 

entendemos que utilizar a música como recurso para proporcionar prazer nas aulas de 

LE não significa reduzi-la à condição de “frivolidade” nem encará-la com “descaso”. 
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Acreditamos que o prazer é parte importante do processo de ensino e aprendizagem e 

deve ser uma preocupação do professor, mas não a única. Pessôa e Duqueviz, em 

recente artigo (2006, p. 360), apontam que “[e]mbora alguns professores de inglês em 

diferentes contextos possam considerar a música como um simples recurso recreacional, 

algumas pesquisas empíricas sustentam que a música não é somente uma mera atividade 

suplementar com pouco valor instrucional”.  

Richards (1969) e Domoney e Harris (1993) indicam que considerar os alunos 

individualmente e a sala de aula como o conjunto heterogêneo de indivíduos com 

objetivos comuns, mas interesses distintos, é aspecto importante da prática docente: o 

professor deve entender que, primeiramente, os aprendizes são seres humanos. Uma das 

principais preocupações do professor de LE deve ser, portanto, tornar o processo de 

ensino e aprendizagem mais centrado no aluno, de modo que ele se sinta envolvido e 

motivado a tomar parte no processo. Para que tenhamos uma aula mais centrada no 

aluno, o professor precisa levar em conta o mundo do aprendiz, o que ele sabe, do que 

ele gosta, o que lhe interessa. Aproximar o mundo da escola do mundo do aluno é o 

primeiro passo para que ele se envolva com a aprendizagem. O uso de música na sala de 

aula tende a ser uma forma de envolver o aluno em aulas significativas e prazerosas. Em 

um estudo realizado num contexto de ensino de inglês para adolescentes mexicanos de 

classe média baixa, Domeney e Harris (1993, p. 235) concluíram que “mais tempo e 

atenção à musica popular em um currículo de inglês aumentaria a motivação dos alunos, 

pois as atividades em sala de aula usariam o seu conhecimento, sua música e sua 

linguagem”.  

Motivação é um elemento chave para a aprendizagem, a espinha dorsal de 

qualquer sala de aula, como indica Lile (2002). Para que um novo conhecimento seja 

construído e internalizado, é preciso, antes de mais nada, vontade. Ao tomar parte em 

uma aula de LE, o aluno tem, em geral, seus motivos pessoais, que podem variar de 

requisitos profissionais a inclinações pessoais, personalidade, necessidade de interagir 

com falantes de outras línguas, participar de um jogo ou bate-papo na internet, entre 

outros. Essa motivação pessoal pode ser definida, conforme Ur (1996), como motivação 

intrínseca e é permeada por processos individuais e interiores de pensamento. Todavia, 

incentivos externos desempenham um papel importante no estabelecimento e 

crescimento do interesse pelo estudo da língua. A esse estímulo exterior chamamos 

motivação extrínseca (Ur, 1996). O professor, bem como toda a instituição educacional, 

desempenham função importante na promoção de motivação extrínseca, já que podem 
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criar interesse e estímulo com as atividades que planejam e com a forma como abordam 

os conteúdos e o próprio processo de ensino e aprendizagem. Como podemos observar, 

a música desperta grande interesse na maioria das pessoas. Desse modo, utilizá-la na 

sala de aula de LE pode atuar diretamente na promoção de motivação extrínseca. 

Krashen (1982) trata da influência de aspectos afetivos na aprendizagem, 

fornecendo-nos o conceito de filtro afetivo – uma espécie de barreira emocional que 

pode afetar a aprendizagem de um novo item. Segundo o autor, todos nós dispomos de 

um “filtro” que nos ajuda a selecionar informações e conhecimento. Contudo, esse 

mecanismo de seleção, se aliado a fatores contextuais negativos, pode se tornar um 

“bloqueio mental” que impede a aprendizagem de ocorrer. Um filtro afetivo baixo é 

associado a sentimentos de relaxamento, confiança para correr riscos e ambiente de 

aprendizagem prazeroso. Por outro lado, se o aprendiz sofre de desconforto, embaraço, 

vergonha ou medo de errar e da punição subseqüente, pode-se afirmar que seu filtro 

afetivo alto tende a impedir que a aprendizagem aconteça. Não é raro encontrarmos 

exemplos de pessoas que, em situações de estresse, como em uma prova ou ao falar em 

público, por exemplo, gaguejam, apresentam falhas de memória e reações físicas 

extremas como tremor, enrubecimento facial ou choro.  

Na sala de aula de LE, muitas vezes, o aprendiz precisa se expor, falar com os 

colegas e com o professor, expressar opiniões, fazer pedidos. Toda essa exposição pode 

acarretar ansiedade e desencadear processos de estresse que acabam elevando o filtro 

afetivo do aluno e atrapalhando sua aprendizagem. Em contrapartida, conforme 

indicado por Murphey (1990, 1992) e Albuquerque e Santos (2002), é possível, 

utilizando a música, criar uma atmosfera de ensino e aprendizagem mais descontraída, 

com menos estresse e, conseqüentemente, mais positiva.  

Algumas pesquisas, como, por exemplo, os trabalhos que discutem 

Dessuggestopedia,18 defendem a idéia de que, por atuar tão fortemente na esfera afetiva, 

a música pode ser utilizada para “dessugerir”, ou desestimular barreiras psicológicas à 

aprendizagem e, em contrapartida, estimular sugestões psicológicas positivas. Assim, 

por seu caráter intrinsecamente emocional/afetivo, a música pode ser utilizada como 

trilha sonora de fundo e em atividades de aquecimento, por exemplo, no intuito de 

                                                           
18 Método de ensino de LE criado por Lozanov que defende que barreiras mentais à aprendizagem devem 
ser “dessugeridas” e que atitudes e sentimentos positivos devem ser “sugeridos” através da incorporação 
das artes às atividades das aulas (Richards e Rodgers, 1994; Larsen-Freeman, 2000). Mais informações 
sobre o tópico podem ser obtidas nas páginas de Lozanov, na internet, disponíveis em: <http://dr-
lozanov.dir.br> e <http://lozanov.hit.bg>, acessadas em 11 ago. 2006. 
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reduzir o desconforto e estabelecer relações positivas de aprendizagem, diminuindo o 

filtro afetivo e ampliando as possibilidades de construção de conhecimento.  

 Como podemos perceber, música, motivação e afetividade estão intimamente 

relacionadas. Até aqui, vimos como a música pode influenciar física e afetivamente o 

homem e as relações possíveis entre toda essa influência afetiva e o ensino e a 

aprendizagem de LE. No próximo item, apresentamos e discutimos a segunda 

abordagem de uso da música ns aulas de LE, com foco na prática das habilidades da 

língua e no ensino dos componentes do sistema lingüístico. 

 

 

1.2.1.1 Abordagem de uso da música como recurso didático 

 

Conforme apontam diversos autores (Murphey, 1990, 1992; Carvalho, 2002; 

Meller, 2006; Pessôa e Duqueviz, 2006, entre outros), o uso da música na sala de aula 

de LE pode desempenhar papel importante na prática do professor. A forma como ela é 

utilizada está relacionada às crenças que o professor possui. Dessa forma, ao escolher 

trabalhar uma canção com enfoque em tópicos gramaticais, lexicais ou semânticos, por 

exemplo, o professor aciona o seu sistema de crenças, mais especificamente as relativas 

à sua visão do processo de ensino e aprendizagem. Mesmo que essa escolha esteja pré-

determinada pelo programa do curso ou por outro fator alheio à interferência do 

professor, dentro de suas possibilidades, ele opta por uma determinada maneira de 

realizar sua aula.  

Considerando essa perspectiva e com base nos trabalhos de Murphey (1992) e 

Carvalho (2002), propomos algumas categorias relativas ao enfoque dado nas atividades 

com música desenvolvidas nas aulas de LE. Assim a música pode ser utilizada para: 

 

•••• o ensino e a aprendizagem de tópicos gramaticais; 

•••• o ensino e a aprendizagem de itens lexicais; 

•••• o ensino e a aprendizagem de padrões sintáticos; 

•••• a prática das habilidades de produção e compreensão oral e escrita; 

•••• o ensino e a aprendizagem de pronúncia, entonação, tonicidade, ritmo; 

•••• memorização e automação; 

•••• o reconhecimento e a discussão de aspectos socioculturais da língua; 
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Passaremos, nas seções seguintes, à discussão dos princípios que embasam a 

utilização da música em relação às categorias apresentadas. 

 

 

1.2.2.1 A música como texto 

 

O termo texto tem sido amplamente empregado e é comum sua utilização como 

sinônimo de qualquer produção escrita. Contudo, no âmbito da LA, faz-se necessária 

uma definição mais acurada. Bronckart (1999 p. 75) define texto como “toda a unidade 

de produção de linguagem situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação 

ou da comunicação)”, o que implica assumir que qualquer enunciado, escrito ou falado, 

que tenha sentido próprio pode ser um texto. Campos (2006), tratando mais 

especificamente da utilização de textos na escola, corrobora a noção textual de 

Bronckart (1999) e afirma que não podemos entender o texto apenas como “um material 

lingüístico longo e de natureza complexa, um objeto acabado que deve ser ‘dominado’ 

pelo aluno” (Campos, 2006, p. 26).  

Partindo dessa noção ampla de texto, Baltar (2005, p. 1) trata da multiplicidade 

de manifestações textuais e chama de gêneros textuais “a diversidade de textos que 

ocorrem nos ambientes discursivos de nossa sociedade, os quais são materializações 

lingüísticas de discursos textualizados, com suas estruturas relativamente estáveis”. O 

autor cita, como exemplos de gêneros textuais, a novela, a crônica, a entrevista, a carta, 

a biografia, o manual, entre outros.  

A partir dos conceitos de texto e de gêneros textuais, podemos entender que a 

música é um texto, tanto oral quanto escrito, que pode ser interpretado, criticado e 

reproduzido. Vários autores (Falcão, 2005; Simões et al., 2006, entre outros) tratam da 

música como texto e de seus usos, sobretudo da letra das canções, na sala de aula. 

A seguir apresentamos mais detalhadamente os usos da música como texto 

escrito e oral nas aulas de LE. 
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1.2.2.1.1 A música como texto escrito e as atividades de leitura 

 

Como apontado por Campos (2006), a leitura é um elemento fundamental na 

aprendizagem, através do qual podemos entender e interpretar a realidade. Na discussão 

proposta pela autora, podemos encontrar diferentes concepções de leitura e abordagens 

metodológicas para seu uso na sala de aula de LE. Sabemos que a leitura é uma 

atividade complexa de atribuição de sentido a um texto qualquer, uma interação entre 

leitor e texto na tentativa de construir interpretações, num processo que vai além da 

mera apropriação de significados ou decodificação de palavras (Totis, 1991; Martins, 

1994; Campos, 2006). 

As atividades de leitura exercem um papel importante no processo de 

aprendizagem. Richards e Renandya (2002) elencam as razões pelas quais a prática de 

leitura é relevante, destacando-se a aprendizagem de vocabulário e gramática, o 

estabelecimento de bons modelos para a escrita e o estímulo à discussão de idéias, entre 

outras. Atividades de leitura têm como objetivo principal a compreensão do texto, das 

idéias expressas por ele, variando de um nível de entendimento mais geral à 

compreensão de informações específicas (Gibbons, 2002; Campos, 2006).  

Campos (2006) argumenta que, na maioria das salas de aula, “o texto não é visto 

como veiculador de mensagem alguma, servindo apenas para ensinar ou testar formas 

gramaticais” (Campos, 2006, p. 26), além de a leitura ser considerada, pela maioria dos 

alunos, como uma atividade difícil e entediante. A pesquisa desenvolvida pela autora 

aponta, como um dos resultados, que as atividades de leitura que mais despertam 

interesse por parte dos alunos são as que envolvem música e vídeo. A esse respeito, 

Simões et al. (2006) propõem a utilização de letras de música como atividades de 

leitura, por acreditar que o trabalho com esse gênero textual na sala de aula apresenta 

três vantagens: a) a possibilidade de lidar com um universo textual conhecido, na 

tentativa de promover uma aprendizagem mais significativa; b) o uso de uma 

abordagem interdisciplinar e que abarque tópicos transversais e; c) a oportunidade para 

a discussão de diferentes contextos socioculturais a partir das idéias e ideologias 

expostas nas letras de música. Contudo, cabe ressaltar, conforme indica Sjolie (1997, p. 

6), que “a música não é um substituto para os textos tradicionais, mas, sim, um 

complemento a eles”. 

Ainda sob a premissa de que a música é um texto, ela pode, também, ser 

trabalhada nas aulas de LE como texto oral, como será abordado no próximo item.  
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1.2.2.1.2 A música como texto falado – habilidade de compreensão oral 

 

Desde os primórdios da humanidade, como apontado por Ruud (1990), o homem 

escuta sons e melodias e produz música. Dessa forma, uma prerrogativa básica da 

música é que ela existe para ser, antes de qualquer coisa, ouvida. Na sala de aula de LE, 

o interesse em relação à música recai, particularmente, sobre as atividades de 

compreensão oral, entendendo-se a música como texto oral cantado.  

Ur (1994) define compreensão oral como um exercício cujo foco é a compreensão 

de um texto falado. Esse texto deve ser selecionado pelo professor de forma a se 

adequar ao nível de proficiência dos alunos, a suas necessidades e ao tópico da aula, 

apresentando, preferivelmente, uma relação temática e/ou estrutural com o assunto 

trabalhado na sala de aula.  

 A compreensão do texto oral, assim como do texto escrito, passa por vários 

níveis de entendimento, do geral ao específico. Ur (1994) estabelece duas categorias 

distintas de atividades de compreensão oral: a) os exercícios de percepção, em que a 

compreensão se dá no nível da palavra ou da sentença, como identificar a palavra 

correta, completar lacunas, categorizar palavras e sentenças, identificar tonicidade, por 

exemplo; e b) os exercícios de compreensão, que pressupõem o entendimento de 

mensagens maiores e idéias completas, como identificar uma figura ou seqüência de 

figuras sobre uma situação que está sendo descrita, completar diagramas e tabelas de 

informações, responder a instruções, exercícios de verdadeiro ou falso, entre outros.  

As atividades de compreensão oral são geralmente apontadas pelos aprendizes 

como as mais difíceis em razão da impossibilidade de controlar a fala do outro: rapidez, 

clareza, pausas, sotaque etc. (Ur, 1984; Lucas, 1996).  Devido à dificuldade enfrentada 

pelos alunos e ao esforço necessário para a realização da tarefa, eles tendem a ficar 

ansiosos e tensos quando se trata de atividades de compreensão oral (Harmer, 1991; 

Gower, Phillips e Walters, 1995; Lucas, 1996). Por representar algo prazeroso e familiar 

aos aprendizes, a música, como atividade de compreensão oral, pode ser utilizada para 

diminuir essa ansiedade, facilitando a realização das tarefas e a prática da compreensão 

oral nas aulas de LE (Saricoban e Metin, 2000; Schoepp, 2001).  

Contudo, Ur (1994) nos alerta para o fato de que a compreensão do texto da 

canção não é tarefa fácil, uma vez que as frases estão fortemente ligadas ao elemento 

melódico (instrumentos, ritmo etc.) e a pronúncia das palavras pode ser alongada ou 

encurtada para se adequar à rima e ao ritmo dos versos. Para amenizar essa dificuldade, 
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Lucas (1996) sugere que o professor forneça aos alunos variados tipos de suporte 

externo, como, por exemplo, dicas contextuais sobre a situação não-verbal ou visual do 

texto falado (o cenário e as personagens do texto e suas ações e gestos) e a utilização da 

transcrição do texto oral. Assim, a letra da música pode ser usada como scaffolding19 

para a compreensão textual.  

Lucas (1996) indica que a prática de compreensão oral deve visar não somente 

ao reconhecimento e ao treinamento de estruturas lingüísticas e vocabulário, mas, sim, 

preparar o aluno para ouvir e saber reagir ao que ouve na LE, isto é, compreender o 

texto ouvido e se expressar em relação a ele. O uso da música para a discussão de 

tópicos diversos será mais bem analisado na seção seguinte. 

 

 

1.2.2.2 A música e a habilidade de produção oral 

 
 A grande preocupação, por parte dos professores, quanto à habilidade de 

produção oral é apontada por Campos (2006) como central nas aulas de LE. Esse 

fenômeno pode ser explicado por três crenças preponderantes: 

•••• a crença de que saber a língua é saber falar. Dessa forma, o objetivo dos cursos 

de idiomas, em geral, é ensinar a falar a língua (Barcelos, 1999; Pereira, 2005; 

Campos, 2006); 

•••• a crença de que a produção oral é a habilidade mais difícil de ser desenvolvida 

no processo de ensino e aprendizagem, devendo, portanto, ser mais trabalhada 

que as demais (Campos, 2006); 

•••• a crença na falta de oportunidades do aluno para falar inglês fora da sala de aula, 

ao passo que atividades como leitura e escrita podem ser facilmente 

empreendidas em casa, por exemplo, o que justifica, novamente, a necessidade 

de ênfase maior à produção oral que às outras habilidades na sala de aula 

(Campos, 2006). 

 

Ur (1996) divide as atividades de produção oral em duas categorias: a) 

atividades orientadas para a discussão de um tópico (topic-based); e b) atividades 

direcionadas ao cumprimento de uma tarefa (task-based). Nas atividades do primeiro 
                                                           
19 Scaffolding é entendido como uma estrutura de apoio que ajuda o aprendiz a executar uma tarefa que 
não conseguiria realizar sozinho. Esse auxílio pode vir do professor, dos colegas, do dicionário, do livro 
didático, ou de atividades que o ajudem a cumprir a tarefa (Gibbons, 2002). 
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grupo, destacam-se os exercícios de solução de problemas, discussões e debates. No 

segundo grupo, podemos encontrar a descrição de figuras para encontrar as diferenças 

(jogo dos sete erros), entrevistas e jogos de perguntas e respostas. Para a autora, uma 

atividade de produção oral bem-sucedida tem as seguintes características: a) os alunos 

dominam a maior parte dos turnos, sendo o tempo de fala do professor restrito a 

instruções e comentários; b) a participação é geral, e a conversa não é dominada apenas 

por poucos; e c) a linguagem utilizada está em um nível aceitável, e os alunos se 

expressam em sentenças relevantes, de maneira desenvolta e com bom nível de 

acuidade gramatical. 

Murphey (1992), Ahola (2005) e Meller (2006) sugerem a utilização da música 

com o propósito de discutir temas veiculados pela letra da canção, por seu ritmo ou 

mesmo pelo gênero musical. Jedinak (2000) apresenta sugestões de atividades em que, a 

partir de uma canção, os alunos criam e contam uma história, descrevem como seria um 

dia (clima, paisagem etc.) parecido com o da canção, expressam seus sentimentos etc. 

Pessôa e Duqueviz (2006) apresentam algumas atividades em que a música é utilizada 

como pretexto para a discussão de temas transversais, como amor, amizade, religião, 

entre outros. Dessa forma, podemos perceber que a música pode ser utilizada para a 

prática da habilidade de produção oral, funcionando como motivação para discussões e 

para a interação na sala de aula de LE.    

Tendo discutido a utilização da música em relação ao ensino e à aprendizagem 

das habilidades da língua, a seguir, apresentamos e discutimos sua utilização para o 

ensino e a aprendizagem do sistema lingüístico.  

 

 

1.2.2.3  A música e o ensino e a aprendizagem do sistema lingüístico 

 

Como já foi mencionado nesta pesquisa, diversos autores (Murphey, 1992; 

Carvalho, 2002; Meller, 2006; Pessôa e Duqueviz, 2006, entre outros) abordam a 

utilização de música nas aulas de LE com a finalidade de promover o ensino e a 

aprendizagem, em especial, de gramática e de vocabulário. Richards (1969) indica que o 

uso da música no processo de ensino e aprendizagem de LE auxilia o aprendiz por lidar 

com vocabulário, pronúncia (sons, ritmo, entonação e tonicidade) e formas e itens 

sintáticos em geral, como estruturas e padrões de sentenças. Para o autor, através do 

texto das canções, é possível identificar, estabelecer, memorizar e praticar padrões 
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sintáticos, itens lexicais, tempos verbais e várias outras estruturas da língua, uma vez 

que a canção, como texto, é “uma unidade da língua em uso”, como afirma Campos 

(2006, p. 26) em sua conceituação de texto. 

Na seção seguinte, apresentamos e discutimos os princípios que embasam o uso 

de música nas aulas de LE em relação ao ensino e à aprendizagem dos componentes do 

sistema lingüístico. Iniciamos a discussão abordando a utilização da música como 

recurso para ensinar gramática.  

 

 

1.2.2.3.1 A música e o ensino e a aprendizagem de gramática 

 

 O ensino de gramática dominou, por muitos anos, as abordagens e métodos de 

ensino de LE, pressupondo que aprender língua é aprender estrutura, regras gramaticais 

(Stern, 1983; Cook, 1991; Richards e Rodgers, 1996; Larsen-Freeman, 2000). Dessa 

forma, temos uma concepção de linguagem que alinha língua e forma como termos 

equivalentes, percebendo a língua como um conjunto de formas fixas, governado por 

regras (Pereira, 2005). Em contraponto a essa perspectiva, numa abordagem 

comunicativa de ensino de LE, entendemos que a língua é um conjunto de eventos 

comunicativos que pressupõem sujeitos interagindo em um determinado contexto 

sociohistórico e cultural. Assim, o objetivo maior é ensinar o aluno a se comunicar, ao 

invés de memorizar regras. Entretanto, o ensino comunicativo não descarta a instrução 

gramatical, uma vez que saber estruturas e formas é importante para saber se comunicar 

(Richards e Rodgers, 1996; Larsen-Freeman, 2000; Almeida Filho, 2002).  

Sob a perspectiva comunicativa, o ensino de gramática assume novos contornos, 

uma vez que as atividades gramaticais estão a serviço da comunicação. Os exercícios 

formais e repetitivos dão lugar, na abordagem comunicativa, aos exercícios de 

comunicação real ou simulada, mais interativos (Ur, 1996; Doff, 1988; Almeida Filho, 

2002). O aluno é levado a descobrir e identificar as regras de funcionamento da língua, 

através da reflexão e da elaboração de hipóteses. 

 O uso da música como pretexto para o ensino de gramática pode se aliar à idéia 

discutida por Campos (2006, p. 27) de que “o texto pode ser usado para o ensino de 

algum aspecto gramatical”. A autora, todavia, argumenta que, utilizando o texto dessa 

forma, “ele está sendo considerado apenas como um objeto lingüístico”, o que implica 

reduzi-lo a mero agrupamento de palavras. Acreditamos que, numa abordagem mais 
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comunicativa, utilizar o texto para identificar e praticar estruturas lingüísticas envolve a 

idéia de que as regras da língua não existem por si só e devem ser mostradas ao aluno de 

maneira contextualizada, isto é, através da língua em uso. 

Sabemos que expressões e componentes da variedade coloquial da língua estão 

presentes nas canções veiculadas no rádio, geralmente as trabalhadas pelos professores 

na sala de aula de LE. Portanto, elas podem ser um recurso para que os alunos 

reconheçam e pratiquem esses elementos lingüísticos, tempos verbais, classes 

gramaticais, padrões sintáticos, entre outros (Schoepp, 2001) 

 Continuando a discussão a respeito do uso da música para o ensino e a 

aprendizagem dos componentes do sistema lingüístico, abordamos, no próximo item, a 

utilização da música em relação à aquisição de vocabulário. 

 

 

1.2.2.3.2 A música e o ensino e a aprendizagem de vocabulário 

  

A aquisição de vocabulário é considerada como uma prioridade por muitos 

aprendizes, como apontado por Conceição (2004), constituindo elemento de grande 

importância não só para os alunos, mas também para os professores. A autora apresenta 

e contrapõe duas abordagens de aprendizagem de vocabulário: intencional ou explícita, 

e incidental ou implícita. Na perspectiva intencional de aprendizagem de vocabulário, 

os alunos realizam exercícios diretamente ligados à aquisição de palavras e expressões, 

focalizando a atenção no nível lexical do texto. Nesse grupo, destacam-se os exercícios 

de inferência de significado, mapas semânticos, jogos de vocabulário e listas de 

palavras. Já a abordagem incidental ou implícita de aprendizagem de vocabulário se 

fundamenta no pressuposto de que é possível aprender palavras e expressões mesmo 

quando a atenção não está diretamente voltada para esse objetivo, apenas com a 

exposição ao léxico da LE. Nessa perspectiva, a leitura é vista como exercício ideal para 

a aquisição de vocabulário, destacando-se que “não haveria a necessidade de instrução 

explícita, já que os alunos aprenderiam todo o vocabulário de que necessitam através da 

leitura extensiva” (Conceição, 2004, p. 25). 

A música aborda temas diversificados, os quais, por sua vez, englobam diversos 

campos semânticos, ampliando as possibilidades de aquisição de vocabulário por parte 

dos alunos. O uso da música para a apresentação ou prática de itens lexicais pode ser 

alinhado à idéia de que “a leitura é uma forma de expandir vocabulário”, como 
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argumenta Campos (2006, p. 84). Outro fator que faz da música um instrumento de 

ensino e aprendizagem do sistema lingüístico é seu caráter repetitivo, do qual tratamos a 

seguir.  

 

 

1.2.2.4.3 Música, memorização e o ensino e a aprendizagem de pronúncia 

 

Medina (2000a, 2000b), em consonância com outros autores (Deutsch, 1972; 

Meller, 2006), indica que a música, por conter elementos como padrões sintáticos e 

ritmo claro e marcado, desempenha papel fundamental na memorização de itens 

lingüísticos. Em duas pesquisas de cunho quantitativo, Medina (2000a, 2000b) 

constatou que as crianças participantes do experimento adquiriram cerca de 30% a mais 

de vocabulário com a utilização de canções e histórias cantadas.20  

Birkenshaw (1994) argumenta que o ritmo, elemento essencial da música, 

também o é da fala. Traçando um paralelo entre ambos, o autor afirma que 

 

qualquer ritmo musical pode ser expresso em um padrão de palavras, 
e, é claro, o ritmo é um dos componentes mais importantes da fala. Se 
você não consegue entender completamente as palavras que alguém 
diz a você, é freqüentemente possível captar o significado da fala 
com a ajuda do ritmo (ibidem, p. 189).  
 

De acordo com Murphey (1990, 1992), a idéia de que as canções trabalham com 

a memória de longo prazo21 é corroborada pelo fenômeno “a canção ficou na minha 

cabeça”.22 A ativação da memória pela música pode ser explicada pelos processos de 

lateralização cerebral. Conforme apontam pesquisas na área de neurologia, 

neurolingüística e neuropsicologia, a assimilação musical ocorre no hemisfério direito 

                                                           
20 Medina (2000b) define história cantada (story-song) como um poema que conta uma história e é 
composto para ser musicado, sendo, assim, cantado, ao invés de recitado. 
21 A memória de longo prazo, ou memória referencial, é a responsável pelo processo de formação e 
consolidação de arquivos mentais, isto é, pelo armazenamento duradouro de informações. A duração 
desse armazenamento pode variar de horas a meses e décadas. São exemplos desse tipo de memória as 
nossas lembranças da infância ou conhecimentos que adquirimos na escola. (Informações obtidas na 
enciclopédia virtual Wikipedia, disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_memory>, 
acessada em 15 mai. 2007.  
22 Fenômeno geralmente descrito como “Não consigo tirar essa música da minha cabeça.”, quando uma 
pessoa, às vezes sem nenhuma explicação aparente, se vê com uma canção fixa em seu pensamento por 
um tempo consideravelmente longo, como relatado na literatura sobre neurologia, neuropsicologia e 
neurolingüística. (cf. Murphey, 1990; Lems, 2001). Mais informações a esse respeito podem ser obtidas 
na página do projeto de neurologia e música da Faculdade de Dartmouth, EUA, na internet, disponível em 
<http://www.dartmouth.edu/ñews/releases/2005/03/09.html>, acessada em 3 nov. 2005. 
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do cérebro, ao passo que a lingüística ocorre no esquerdo. Murphey (1990), indica que 

parece haver uma relação complexa entre como a sintaxe musical e a lingüística são 

processadas, pois há fortes indícios de que a sinapse verbal é processada primeiramente 

no nível musical; ou seja, as palavras são captadas pelo cérebro, a priori, pelo seu ritmo 

e sonoridade, para, posteriormente, serem transmitidas ao hemisfério esquerdo para que 

tarefas como abstrações e conceitualizações ocorram (Borchgrevink, 1982; Murphey, 

1990; Lems, 2001). 

É importante salientar, ainda, que “[a] aprendizagem ocorre não meramente 

através da boa apresentação, mas através da repetição espaçada e significativa dos itens 

de aprendizagem” (Richards, 1969, p. 161). Não é fácil para o professor promover 

mecanismos de repetição significativa, exercícios em que o aluno possa entender e 

praticar os conteúdos através de atividades lúdicas e/ou que simulem ou se aproximem 

de situações reais de uso da língua, ao invés de exercícios de repetição mecânica de 

frases prontas. Nesse ínterim, a música se configura como um meio de aumentar a 

quantidade de repetição significativa possível. Schoepp (2001, p. 3) afirma que “o estilo 

repetitivo das canções, assim, ajuda a promover a automatização da linguagem 

coloquial”. Dessa forma, o uso de canções nas aulas de LE pode auxiliar a consolidar a 

aprendizagem por conterem, freqüentemente, um grande número de repetições, o que 

torna a memorização mais fácil e prazerosa. 

 Tendo apresentado e discutido os aspectos relativos ao ensino e à aprendizagem 

de LE por meio de canções, podemos concluir que se trata de um recurso que pode ser 

utilizado de modo a promover a prática das habilidades da língua de forma lúdica, 

aliando aprendizagem e prazer. 

Todavia, não é somente no âmbito afetivo ou por sua utilização como recurso 

didático que a música apresenta fortes relações com o processo educacional. Como 

discutido anteriormente, a música nos cerca de várias formas e em diversos momentos, 

o que implica dizer que ela é, também, um fenômeno sociohistórico. Canções veiculam 

idéias e sentimentos de indivíduos que, invariavelmente, estão inscritos em um contexto 

sociocultural e histórico. Assim, ao transmitir idéias e emoções, ela expressa também 

cultura. Tratamos, no próximo item, dessa relação complexa entre música e os aspetos 

socioculturais que permeiam a linguagem. 
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1.2.4 Aspectos socioculturais da música e de seu uso na sala de aula de LE 

 

O construto cultura e sua relação com a língua têm sido discutidos por autores 

de diversas épocas e áreas do conhecimento, sob diferentes perspectivas de análise e de 

conceituação, como indicado por Salzmann (1998). Sapir (1980, p. 165) entende cultura 

como “um conjunto herdado de práticas e crenças que determinam a trama das nossas 

vidas”. Na tentativa de alcançar uma definição mais abrangente, Kramsch (1998) indica 

que se devem contrapor os conceitos cultura e natureza. Para a autora, natureza é aquilo 

que é original, nascido, espontâneo, “o que cresce organicamente” (Kramsch, 1998, p. 

4), ao passo que cultura é o que cresce por ser semeado, cultivado, entendendo, assim, 

que toda produção humana é cultura. Hinkel (1999) trata especificamente das relações 

entre cultura e ensino e aprendizagem de LE e aponta que “há aproximadamente tantas 

definições de cultura quanto há campos de questionamentos nas sociedades, nos grupos, 

nos comportamentos e nas atividades humanas” (Hinkel, 1999, p. 1). Dessa forma, 

restringir cultura a uma definição é incorrer numa “miniaturização do conceito” 

(ibidem), uma vez que cultura é “muito mais que um mero catálogo de rituais e 

crenças”.  

A complexidade do construto cultura demonstra e reforça a delicada teia de 

relações entre língua e cultura. Para Sapir (1980, p. 166), a língua é “o revestimento 

formal dos seus pensamentos e sentimentos mais íntimos”, em consonância com a idéia 

vygotskyana de que a linguagem, ao mesmo tempo, constrói e é construída pelo 

homem. Hinkel (1999) afirma que a cultura não pode ser simplesmente examinada, 

ensinada ou aprendida, mas que manifestações culturais, como os costumes de um 

grupo, podem ser pistas para discussões mais profundas. 

A música é um importante elemento cultural, uma vez que se trata de uma 

manifestação individual, porém construída socialmente, que veicula os parâmetros e 

idéias de um tempo e de um grupo. Essa relação entre música e cultura é apresentada de 

forma bastante contundente por Bohlman (2002, p. 8-9), ao atestar que “não há 

nenhuma sociedade no mundo sem música”. Essa relação tão próxima e complexa tem 

sido amplamente discutida por estudiosos das áreas das Artes, da Publicidade e da 

Política, chegando-se à conclusão de que “a música é um fenômeno sociológico 

importantíssimo” (Tame, 1984, p. 28). Todavia, esta é uma conclusão que nos leva a 

vários questionamentos e discussões. 
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O processo de ensino e aprendizagem de LE é, também, permeado por fatores 

socioculturais, uma vez que os próprios conceitos de língua e cultura são interligados 

(Sapir, 1988; Whorf, 1988; Kramsh, 1998; Hinkel, 1999; Figueredo, 2007). Ensinar e 

aprender uma língua estrangeira pressupõe lidar diretamente com elementos culturais 

importantes. A música figura como componente relevante nessa teia de relações e não 

pode ser esquecida ou menosprezada na prática da sala de aula. 

O momento histórico que atravessamos é peculiar na medida em que ensinar e 

aprender uma LE pode ser encarado como uma postura em relação ao processo de 

globalização e às relações de poder que subjazem a ele23 (Figueredo, 2007). É inegável 

a disseminação da cultura do “outro” através da mídia e das artes, a música ocupando 

papel de destaque nesse contexto (Cruz, 2003). O professor de LE não pode olvidar essa 

grande influência da música sobre todos nós. Conforme aponta Moita Lopes (2003), 

cabe à educação indicar ao aluno meios de filtrar, manipular e reagir às informações que 

recebe.  

Da Psicologia, o conceito de codificabilidade serve de modelo para a análise das 

relações entre música e cultura. Por codificabilidade, entende-se a capacidade da 

linguagem de se tornar referência, modelando e realçando as percepções e conceitos do 

homem (Tame, 1984). Dessa forma,  

 
as palavras de uma língua aclaram e codificam conceitos e fenômenos para 
nossas mentes e memórias [...], como se as palavras proporcionassem os 
cálices de formato específico em que se podem verter nossos pensamentos, 
aliás, vagos e fluidos. [...] Parece muitíssimo provável que tipos diferentes 
de música, ao dar-nos várias espécies de experiências emocionais – amor 
romântico, concupiscência, sentimentos religiosos, fervor patriótico, 
rebelião etc. – também codificam tais sentimentos e suas várias tonalidades. 
[...] Uma canção patriótica emocionante, em tempos de guerra, codifica, 
unifica e intensifica os pensamentos de uma nação inteira. E quando se 
combinam palavras com música, muitos conceitos podem ser codificados 
como nunca o foram até então. (Tame, 1984, p. 161, grifos do autor) 

 
É possível concluir, assim, que, ao longo da história, a música tem codificado diversos 

aspectos da vida do homem, abrangendo as crenças e ideologias de grupos e mesmo de 

nações inteiras. 

                                                           
23 Ao abordar o tema globalização neste estudo, me refiro aos diversos processos socioeconômicos, 
culturais e lingüísticos (principalmente em relação à língua inglesa) de interligação dos indivíduos, 
independentemente de suas vontades, ou seja, uma conexão global que transcende os grupos, as classes 
sociais e as nações. Uma discussão mais profunda a esse respeito pode ser encontrada nos trabalhos de 
Ortiz (1998), Ianni (2000) e Figueredo (2007).  
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Tratando das relações entre língua e ideologia, Bakhtin (1999) discute a noção 

de que todo discurso é, na verdade, o eco de outros discursos, uma vez que o homem, o 

pensamento e a cultura são construídos socialmente. O discurso é formado por idéias, 

sentimentos e intenções que são, inevitavelmente, construídas na interação social. Na 

mesma perspectiva, Vygostky (1998) trata da interação constante do homem com o 

mundo que o cerca, através da linguagem, numa relação de mão dupla em que ambos 

executam e sofrem ações e transformações. O homem age sobre o meio, transformando-

o, mas é, igualmente, transformado no processo, bem como a linguagem e a sociedade. 

Se a linguagem é manipulada pelo homem, como instrumento psicológico24 de ação 

sobre o meio, ela é, da mesma forma, o elemento que promove o desenvolvimento 

humano e o acesso a novos paradigmas de ação. Assim como a linguagem influencia o 

homem, também é influenciada por ele. Não há relação unilateral, mas, sim, interação e 

troca. Há, contudo, formas diferenciadas de compreender como se dá essa troca. Certas 

formas de interação lingüística são consideradas, por alguns indivíduos, superiores a 

outras. Assim, surge, então, o preconceito lingüístico. 

Conforme discute Bagno (2001), todo preconceito lingüístico é, sobretudo, um 

preconceito social. As variedades lingüísticas em si não têm prestígio ou status, mas, 

sim, os sujeitos que as utilizam. Falar a variedade padrão ou não-padrão é irrelevante 

em termos de qualidade do ponto de vista lingüístico (uma não é melhor que a outra), 

mas não do ponto de vista social. Um falante de uma variedade não-padrão é rejeitado 

porque sua linguagem está intrinsecamente ligada à sua origem, a verdadeira 

discriminada. A linguagem é um fenômeno social e está, portanto, ligada aos processos 

de dominação e poder. Esta ligação indissolúvel é, para Viana (2004), a fonte do 

preconceito lingüístico. Conforme afirma Louro25 (1997, p. 65, apud Rodrigues, 2005, 

p. 10),  

[d]entre os múltiplos espaços e as muitas instâncias onde se pode 
observar a instituição das distinções e das desigualdades, a linguagem 
é, seguramente, o campo mais eficaz e persistente – tanto porque ela 
atravessa e constitui a maioria de nossas práticas, como porque ela 
nos parece, quase sempre, muito ‘natural’. [...] No entanto, a 

                                                           
24 Vygosky estabelece uma analogia entre a linguagem e os objetos de uso do homem. Assim como o 
individuo utiliza ferramentas para agir sobre o meio (o machado para derrubar uma árvore, o fogo para 
cozinhar o alimento), ele também lança mão da linguagem para atuar sobre o contexto em que está 
inserido. Dessa forma, a linguagem pode ser entendida como uma ferramenta não material, um 
instrumento psicológico que medeia as interações entre o homem e o meio e entre o homem e seus pares. 
25 LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 
1997. 
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linguagem não apenas expressa relações, poderes, lugares, ela os 
institui; ela não apenas veicula, mas produz e pretende fixar 
diferenças. (grifos do autor) 

As relações entre língua, variedades lingüísticas, cultura e o uso da música na 

sala de aula de LE são entendidas por Lima (2004) como fundamentais no processo de 

ensino e aprendizagem. Para o autor, ao levar canções para a sala de aula, os objetivos 

lingüísticos da aula não podem ser separados de suas implicações culturais, pois 

“[q]uando se apresenta uma canção em inglês australiano, jamaicano, ou em qualquer 

outra variedade lingüística, a língua, em si, já é um dado cultural” (Lima, 2004, p. 183). 

A discussão sobre o ensino ou não de variedades não-padrão na escola se 

estende por muitos anos e é apontada por alguns pesquisadores como pertinente e 

relevante no sentido de ampliar a visão de mundo dos alunos e aproximar a escola da 

realidade social dos aprendizes, democratizando a educação (Bagno, 2001; Rodrigues, 

2005). Não é intenção deste estudo analisar e discutir esse aspecto do ensino e da 

aprendizagem de LE. Contudo, acreditamos que seja papel da escola promover o 

encontro com o novo, levando o aluno a conhecer outras variedades da língua que está 

aprendendo e a perceber as relações entre língua e cultura. 

Neste capítulo, discutimos o construto crenças, sobretudo crenças de 

professores, sua importância no processo de ensino e aprendizagem e as abordagens 

utilizadas para sua investigação e análise. Foram discutidas, também, as bases teóricas 

que fundamentam o uso da música na sala de aula de LE em relação ao ensino e a 

aprendizagem das habilidades e do sistema lingüístico, bem como as relações entre 

língua, música, cultura, afetividade e ensino e aprendizagem de LE. Pudemos concluir 

que, como texto oral e escrito, as canções podem ser interpretadas, criticadas e 

reproduzidas, servindo, também, como pretexto para a discussão de temas transversais e 

o ensino e a aprendizagem de gramática e vocabulário e os elementos que subjazem a 

eles. 

Concluímos, também, a partir das discussões feitas neste capítulo, que, por ter 

influências em diversas esferas do comportamento e da cognição, a utilização de música 

na sala de aula de LE pode favorecer o estabelecimento de uma atmosfera de ensino e 

aprendizagem agradável, estimulando associações positivas e atuando diretamente na 

motivação dos alunos para aprender e participar das aulas. Foi possível observar, 

também, as complexas relações entre língua, cultura e o processo de ensino e 

aprendizagem de LE. Como manifestação cultural, a música expressa idéias e 
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ideologias, codificando momentos sociohistóricos e situações da vida humana. Assim, 

ela pode figurar como mediadora das relações entre língua, cultura e ensino e 

aprendizagem de LE. 

Finalizamos, aqui, a apresentação e discussão teórica do tema proposto por esta 

pesquisa. Apresentamos, a seguir, os aspectos metodológicos do desenvolvimento deste 

trabalho, abordando os instrumentos e procedimentos utilizados para a obtenção e a 

análise dos dados, bem como os participantes e o contexto da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

CONHECENDO O ESTUDO 

 

 

 

É preciso penetrar no universo conceitual dos 
sujeitos para poder entender como e que tipo 
de sentido eles dão aos acontecimentos e às 
interações sociais que ocorrem em sua vida 
diária. 

(André, 2004, p. 18) 
 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia empregada neste estudo, 

discutindo, primeiramente, a abordagem utilizada, e, em seguida, descrevemos o 

contexto no qual ocorreu a investigação e os participantes do estudo. Na última parte, 

apresentamos e discutimos os instrumentos de obtenção dos dados e os procedimentos 

para a sua análise.   

 

 

2.1 A pesquisa qualitativa 

 

Segundo Pajares (1992) e como já discutido neste trabalho, as crenças dos 

professores podem ser entendidas como subestruturas que se inter-relacionam com 

todas as outras crenças e aspectos da vida do indivíduo. Portanto, parâmetros 

meramente quantitativos não seriam os mais indicados para analisar toda a complexa 

singularidade de cada sujeito e do contexto. Como “estar atento à singularidade de uma 
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pessoa em um contexto específico é o propósito da pesquisa qualitativa” (Munby, 1984, 

p. 29), este estudo seguiu uma perspectiva qualitativa de coleta, interpretação e análise 

dos dados. 

Por abordagem qualitativa, podemos entender aquela em que os pesquisadores 

tentam compreender os significados que eventos e interações têm para as pessoas em 

determinados contextos. A pesquisa qualitativa destaca os valores, crenças, 

representações, opiniões e atitudes dos indivíduos em dadas situações e lugares 

sociohistóricos. As pessoas não são reduzidas a números, estatísticas ou hipóteses, mas 

tomadas como parte de um todo, em seu contexto natural (Nunam, 1992).  

Como sugerido por Munby (1984) e Barcelos (2001), a pesquisa sobre crenças 

deve contemplar fatores como o contexto sociocultural dos aprendizes e professores, 

bem como da escola, da comunidade e da educação como um todo, suas identidades, a 

relação entre discurso e crenças, as metáforas utilizadas pelos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem e a utilização de diferentes perspectivas teóricas e 

múltiplas metodologias investigativas para analisá-las. 

É preciso, também, deixar claro, como o faz Horwitz (1998), que o estudo de 

crenças não tem por objetivo avaliá-las ou julgá-las. Não foi, portanto, o intuito deste 

trabalho, dizer se as crenças inferidas são certas ou erradas, positivas ou negativas, mas, 

sim, discutir sua influência na prática dos professores e seus reflexos no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Essa discussão envolvendo crenças e prática se deu de forma interativa entre os 

participantes da pesquisa. Assumindo a reflexão colaborativa como instrumento de 

coleta e análise de dados, este estudo adota, assim, um cunho colaborativo, que será 

mais bem detalhado a seguir. 

 

 

2.2 A pesquisa de cunho colaborativo 

 

Como já discutido anteriormente neste estudo, refletir individualmente sobre a 

prática e, sobretudo, as crenças, não é tarefa fácil para o professor. Com base na 

importância da interação dialógica para a construção e reconstrução do conhecimento, 

Magalhães (2002) propõe que a pesquisa sobre a sala de aula seja colaborativa. De 

acordo com a autora, é necessário que haja espaço, nas próprias escolas, para que 

ocorram sessões reflexivas em que os professores e o pesquisador externo possam, em 
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conjunto, questionar e analisar suas ações e posturas, bem como tentar entender seus 

alunos, a si mesmos e aos colegas. O professor passa a ser visto como pesquisador, uma 

vez que, quando descreve e analisa sua prática, está pesquisando sobre ela. A pesquisa 

colaborativa toma o professor como participante agente e não como mero “observado” 

ou “informante”, termos por muito tempo utilizados para se referir ao professor que abre 

sua sala de aula e expõe a sua prática, seu conhecimento, suas crenças, inseguranças e 

conflitos. Nessa perspectiva, o papel do professor é o de investigador e co-construtor da 

pesquisa, uma vez que ele gera e analisa as informações obtidas, e não apenas as repassa 

ao pesquisador (Magalhães, 2004). 

O presente estudo tem como base o fato de que os professores foram 

participantes agentes, co-construtores das discussões e, conseqüentemente, do 

conhecimento que foi partilhado por todos. Por se tratar de um estudo desenvolvido sob 

a abordagem qualitativa de cunho colaborativo, o contexto de investigação e o número 

de participantes foram restritos, objetivando, dessa forma, uma análise mais 

aprofundada e consistente. Essa restrição à observação crítica de unidades determinadas 

caracteriza o estudo de caso, detalhado no próximo item. 

 

 

2.3 Estudo de caso 

 

A presente investigação tratou do uso da música na sala de aula de língua 

inglesa, tomando como colaboradores dois professores de inglês do CL da UFG. Por ter 

como alvo um contexto, participantes e tópico delimitados e específicos, este trabalho se 

classifica como um estudo de caso (Johnson, 1992). 

Ao investigar e analisar crenças de professores, a pesquisa na área de ensino e 

aprendizagem procura estudar o indivíduo em sua complexidade, inferindo as 

informações para discussão e análise de sua prática, seu comportamento e seu discurso. 

Dessa forma, estudos com grupos muito grandes de pessoas e em contextos diferentes 

(todos os professores de inglês de Goiânia, por exemplo) geraria uma quantidade 

inimaginável de dados, o que tornaria as pesquisas quase inviáveis, pois demandaria 

grupos muito grandes de pesquisadores e um período muito longo para a análise dos 

dados. Assim, a pesquisa na área de ensino e aprendizagem de línguas e, em particular, 

de crenças pode ser favorecida caso seja feita uma verticalização, ou seja, uma 
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delimitação e uma restrição dos participantes e do contexto (Barcelos, 2001; Silva, 

2004; Pereira, 2005; Campos, 2006). 

Segundo Johnson (1992), o estudo de caso focaliza uma unidade específica e 

restrita de análise, que pode ser um aluno, um professor, uma sala de aula ou uma 

escola, por exemplo. Como nos explica Nunan (1992), o estudo de caso é uma 

investigação empírica, intensiva e holística de uma única entidade, fenômeno ou 

unidade social, que envolve a descrição e análise detalhadas de um tema para o qual 

observações, entrevistas e história familiar26 proporcionam os dados.  

A educação e o processo de ensino e aprendizagem não podem ser considerados 

como sistemas fechados, regidos por regras e padrões a serem desvendados, com 

relações simples e causais. Esta pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso, 

por abordar um tema delimitado, utilizar instrumentos e procedimentos múltiplos para 

coleta e análise dos dados e por ter sido conduzida em um contexto restrito, com 

número reduzido de participantes. Como estudo de caso, este trabalho não ambiciona 

comprovar teorias ou tecer generalizações (André, 1984). É intenção deste estudo 

discutir idéias e analisá-las, sem, contudo, propor verdades. Como ressalta Pessoa 

(2002, p. 80), “não há respostas simples e ingênuas para as complexas questões sociais e 

cognitivas que a educação enfrenta”. 

No próximo item, tratamos mais detalhadamente do contexto e dos participantes 

da pesquisa. 

 

 

2.4 O contexto 

 

Como foi afirmado anteriormente, a presente investigação foi desenvolvida no 

CL da UFG e contou com a participação de dois professores, tendo como foco de 

observação e de análise uma turma de cada professor.  

A escolha do local deve-se à natureza do CL: uma escola de idiomas em que a 

pesquisa faz parte das atribuições dos professores e supervisores, sendo elemento 

fundamental e tradicional da prática docente. Dessa forma, há uma maior facilidade para 

                                                           
26 Pereira (2005) prefere chamar de “sessão de história de vida” o que Nunam (1992) chama de “história 
familiar”, por se tratar de relatos orais que resgatam as memórias dos participantes como aprendizes e 
professores, da pré-escola até a graduação ou pós-graduação. A autora descreve as sessões como “a 
partilha de experiências” que tem por objetivo “mapear suas percepções acerca do processo de ensino e 
aprendizagem” (Pereira, 2005, p. 79). 
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que os resultados da pesquisa sejam conhecidos e discutidos pelos docentes e discentes 

de toda a instituição, contribuindo para o processo de formação dos professores-alunos 

da faculdade. Faz-se pertinente, portanto, que o contexto da pesquisa seja apresentado 

de forma mais detalhada. 

O CL no qual se desenvolveu este estudo é um projeto de extensão da Faculdade 

de Letras da UFG e tem por objetivo principal oferecer cursos de línguas, nas áreas de 

Inglês, Inglês Instrumental, Espanhol, Francês, Francês Instrumental, Italiano e 

Português.  

Os professores do CL são alunos da Faculdade de Letras aprovados em exames 

de seleção. Antes de assumirem as turmas, submetem-se a um curso preparatório no 

qual noções básicas de técnicas de planejamento e ensino são enfocadas. 

Posteriormente, ao longo dos semestres, são orientados e supervisionados por 

professores da Faculdade de Letras, que desenvolvem pesquisas e trabalhos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem de LE. 

Os cursos de línguas têm como objetivo desenvolver a competência 

comunicativa dos aprendizes, abrangendo atividades de produção oral e escrita, 

compreensão oral e leitura. O público-alvo do CL é composto por alunos, professores e 

funcionários da universidade, e alunos da comunidade em geral, desde que estejam 

cursando, no mínimo, o ensino médio. As aulas são ministradas no campus da 

universidade nos horários vespertino e noturno, e as turmas são compostas por uma 

quantidade de alunos que varia de 15 a 26 pessoas. 

No próximo item, apresentamos os dois professores participantes desta pesquisa. 

 

 

2.5 Os participantes 

 
Ao iniciar a coleta dos dados, um questionário contendo perguntas relativas às 

atividades no CL e ao interesse em participar desta pesquisa foi aplicado a todos os 

professores de inglês do CL (cerca de 15, ao todo). Todavia, apenas cinco professores 

devolveram o questionário e demonstraram interesse em participar do trabalho. Após a 

explicação de como seria desenvolvida a pesquisa, em face da necessidade de filmagens 

e encontros fora do horário de aulas e trabalho, apenas dois professores mantiveram sua 

participação. Ambos concordaram com os procedimentos propostos e assinaram um 

termo de consentimento de participação na pesquisa. A primeira professora escolheu o 
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pseudônimo Divya, e o segundo optou por Robson, como serão tratados ao longo deste 

estudo. 

 

 

2.5.1 Divya 

 
À ocasião da coleta dos dados, Divya estava com 25 anos e era professora do CL 

há 4, sendo professora de língua inglesa há 5 anos no total. Divya era aluna da pós-

graduação da Faculdade de Letras e estava cursando mestrado na área de Estudos 

Lingüísticos. Sua pesquisa tinha como foco o ensino e a aprendizagem de LE. 

Assim que iniciou sua graduação, Divya se matriculou como aluna no CL e 

cursou 3 anos de inglês, concluindo o nível intermediário. Durante o terceiro ano da 

graduação, Divya prestou a seleção para professores do CL, sendo aprovada e 

assumindo, no ano seguinte, turmas de nível básico e intermediário. 

Paralelamente ao CL, Divya também atuou como professora em escolas 

particulares de idiomas até concluir sua graduação e ingressar no mestrado. Mediante a 

necessidade de maior dedicação e tempo para a pós-graduação, Divya continuou no CL, 

mas reduziu sua carga horária e se demitiu das demais escolas em que trabalhava. À 

época da realização da pesquisa, a professora era responsável por 4 turmas no CL, de 

níveis básico e avançado, com uma carga horária total de 16 horas semanais. 

 

 

2.5.2 Robson 
 

O outro professor participante, Robson, estava com 24 anos na ocasião da 

realização da pesquisa e era professor do CL há 5 anos e de inglês há 7. Robson era 

estudante do penúltimo período do Bacharelado em Lingüística e estava desenvolvendo 

trabalho monográfico na área de ensino e aprendizagem de LE. 

Robson morou nos Estados Unidos como intercambista por um ano, quando era 

adolescente e, assim que iniciou sua graduação, começou a atuar como professor de 

inglês em escolas particulares de idiomas. Ao final do segundo ano de graduação, 

Robson passou pela seleção para professores do CL e assumiu turmas de nível básico e 

intermediário. O professor, então, se desligou das demais escolas em que trabalhava, 

ensinando exclusivamente no CL. 
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Um ano após assumir as turmas, Robson pediu afastamento do CL e da 

Faculdade (trancamento de matrícula) e viajou para a Espanha, onde viveu por um ano e 

meio. De volta ao Brasil, retomou as turmas no CL e transferiu sua opção de graduação 

de Licenciatura em Português e Inglês para Bacharelado em Lingüística. Paralelamente, 

Robson trabalhou por um ano como professor de inglês e espanhol em uma escola 

particular de línguas, mas, em face do aumento de responsabilidades e pela necessidade 

de dedicação à graduação, demitiu-se, no ano seguinte, da escola em que trabalhava, 

continuando no CL. À época da realização da pesquisa, o professor era responsável por 

duas turmas de iniciantes, com uma carga horária total de cerca de 8 horas semanais. 

 

 

2.5.3 As turmas e os alunos 
 
Uma turma de cada professor foi tomada para observação e coleta dos dados. A 

pesquisa se realizou em uma turma de Inglês VII (penúltimo nível do curso), da 

professora Divya, e uma de Inglês II (segundo estágio do curso), do professor Robson. 

Ambas as turmas eram formadas por adultos que tinham entre 20 e 40 anos de idade, em 

sua maioria alunos e funcionários da universidade. As aulas aconteceram no campus da 

universidade no período noturno, após a jornada de estudo e trabalho dos alunos. 

Robson e Divya afirmaram que alunos do curso noturno estão geralmente mais 

cansados e desanimados, por já terem passado o dia todo fora de casa, trabalhando e/ou 

estudando. Por isso, ambos buscavam desenvolver atividades mais interativas e 

animadas, na tentativa de promover motivação e aliviar o estresse dos alunos para que 

pudessem aprender melhor. 

Na presente pesquisa, os alunos não foram ouvidos e não participaram do 

processo de coleta e análise dos dados, uma vez que os objetivos desse estudo não 

contemplam a interação das crenças dos professores e dos alunos. Contudo, as aulas 

observadas e a própria sala de aula existiam em função deles. As atividades analisadas 

foram desempenhadas por eles e, nas observações e filmagens, eles têm presença 

importante. Daí a pertinência de se apresentarem as turmas e os alunos na metodologia 

desta pesquisa. 

No Quadro 2.1, podemos visualizar melhor as informações mais relevantes sobre 

os participantes: 
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QUADRO 2.1 – Informações sobre os participantes 
Participante Idade Formação Experiência como professor de LE Turma 

Divya 25 Mestrado  
(cursando) 

- 5anos 
- escolas particulares de idiomas 
- CL 

Inglês VII 

Robson 24 Graduação  
(cursando) 

- 7 anos 
- escolas particulares de idiomas 
- CL 

Inglês II 

Alunos 20-40 No mínimo, 
cursando o 
ensino médio 

 Inglês II e 
VII 

 

Concluindo a parte de descrição do contexto e dos participantes, a seguir 

apresentamos e discutimos os instrumentos utilizados para a coleta dos dados, bem 

como os procedimentos adotados para sua análise. 

 

 

2.6 Instrumentos de obtenção dos dados 

 

Ao lidar com o construto crenças e sua discussão e análise, um obstáculo que se 

impõe é a dificuldade de eliciá-las e inferi-las. Somando-se a esse aspecto, esbarramos 

também na questão da auto-imagem: consciente ou subconscientemente, os professores 

tendem a querer promover uma determinada imagem de si próprios (Donaghue, 2003). 

O problema se agrava quando se trata de professores mais experientes e teoricamente 

sofisticados,27 como é o caso dos participantes desta pesquisa. Donaghue (2003) aponta 

que é bastante improvável que eles forneçam respostas simples às perguntas do 

pesquisador. Os participantes tendem a responder o que eles consideram como o 

esperado, produzindo respostas formulaicas e não sinceras, repetindo ou citando termos 

e autores.  

Na tentativa de amenizar esses obstáculos, autores como Barcelos (2001) e 

Vieira-Abrahão (2006), entre outros, propõem a utilização de diversos instrumentos 

para a coleta de dados. Outra indicação é relacionar dados obtidos discursivamente 

(entrevistas, por exemplo) com demonstrações práticas das ações dos professores, 

através da observação de campo e registro de aulas (filmagem, gravação em áudio). 

                                                           
27 Para Donaghue (2003), professores teoricamente sofisticados são aqueles que participam de eventos 
acadêmicos, têm grande bagagem de leitura teórica e estão acostumados à linguagem acadêmica e aos 
jargões específicos da literatura em Lingüística Aplicada, por exemplo. 
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Com essas preocupações em mente, vários instrumentos foram utilizados para a 

obtenção dos dados: questionário, entrevistas, observação e notas de campo, sessões 

reflexivas e gravações em áudio e em vídeo. A seguir, descrevemos e discutimos esses 

instrumentos. 

 

 

2.6.1 O questionário 

 

De acordo com Chagas (2002), embora alguns autores considerem o 

questionário tão-somente um conjunto de questões, trata-se de um instrumento 

importante na coleta inicial de dados. O autor indica o questionário como um meio de 

gerar dados generalizantes ou superficiais. Para Chagas (2002), o questionário é válido 

se não tomado como instrumento único e definitivo de coleta de dados e se alguns 

cuidados na elaboração das questões e na aplicação forem tomados.  

Na presente pesquisa, foi aplicado um questionário (Anexo A) para obter 

informações pessoais sobre os professores (idade, tempo de experiência como professor 

de inglês etc.), sobre as turmas e atividades mais freqüentemente utilizadas nas aulas, a 

fim de traçar um perfil inicial das aulas. Nesse questionário, as duas últimas questões 

apresentavam o formato Likert-scale, utilizando-se uma escala de freqüência que 

variava de 1 a 5, sendo 5 a freqüência máxima e 1, a mínima.  

 

 

2.6.2 As entrevistas 

 

Durante a pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, ou seja, 

aquelas em que o pesquisador elabora a maioria das perguntas com antecedência e em 

uma seqüência previamente determinada, porém sem obedecer a uma ordem ou padrão 

rígidos, abrindo margem para comentários e perguntas adicionais (Triviños, 1987). A 

entrevista semi-estruturada apresenta vantagens em relação à entrevista estruturada, ou 

fechada, pois, apesar de observar um roteiro, o pesquisador pode alterar a ordem das 

perguntas, fazer perguntas adicionais para esclarecer questões e melhor compreender o 

contexto, abrindo espaço para colocações espontâneas dos participantes. 

 Duas entrevistas do tipo semi-estruturadas, gravadas em áudio, foram realizadas 

com os professores:  
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• Entrevista 1 (Anexo B), com perguntas relacionadas aos motivos e à freqüência 

com que o professor utiliza a música em suas aulas, às preocupações que tem em 

mente ao escolher e desenvolver uma atividade e aos formatos de atividades 

preferidos, entre outras perguntas; 

• Entrevista sobre a Aula, realizada antes da aula que seria observada, com 

perguntas sobre a escolha da música e do formato da atividade, desenvolvimento 

e objetivos da atividade, entre outras.  

 

Como interessava o conteúdo das entrevistas e sessões reflexivas, e não sua 

forma lingüística exata, as fitas de áudio não foram transcritas verbatim, sendo 

corrigidas as estruturas que se desviavam da norma padrão. Os códigos utilizados nas 

transcrições foram baseados em Van Lier (1988) e se encontram no quadro a seguir: 

 

QUADRO 2.2 – Códigos de transcrição das 
falas dos participantes 

Código Indicação 
Sublinhado  Ênfase 
... Pausa 
[...] Trechos suprimidos 
[   ] Comentários da pesquisadora  
((  )) Ação não-verbal 
Itálico Mudança de código 
“   ” Discurso direto 

 

 

2.6.3 A gravação em vídeo das aulas 

 

Duas aulas de cada professor participante foram gravadas em sua totalidade. 

Entretanto, apenas as atividades envolvendo música foram tomadas para discussão e 

análise. Uma amostra das atividades desenvolvidas por Divya e Robson se encontra no 

Anexo C. 

Para as filmagens, foi utilizada uma câmera de uso doméstico, não profissional, 

operada por mim. Posicionei-me ao fundo da sala de modo a abranger todos na 

filmagem e focalizar mais nitidamente o professor.  

A gravação em vídeo das aulas se apresentou como recurso complementar 

importantíssimo para a obtenção de dados contextuais e como recurso essencial que 

possibilitou as sessões reflexivas. Conforme afirma Pessoa (2002, p. 98), a gravação em 
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vídeo “capta a essência da sala de aula, é objetiva e permite que os professores se vejam 

da mesma forma como o fazem seus alunos”.  

Outro aspecto que torna a gravação em vídeo tão relevante para a pesquisa é o 

fato de que “[a]s imagens do vídeo causam impacto e falam por si mesmas. Favorecem 

a relação entre teoria e prática na medida em que o comportamento docente mostrado no 

vídeo precisa ser teoricamente defendido” (Garrido e Carvalho, 1999, p. 155). Como um 

dos objetivos da pesquisa foi promover a tomada de consciência e a reflexão por parte 

dos professores em relação à sua prática docente, é nítida a enorme contribuição desse 

instrumento para as discussões e para a própria geração de dados. 

Todavia, devido ao caráter intrusivo das observações e, sobretudo das filmagens, 

as gravações podem, também, constituir um fator de inibição ao professor observado, 

acarretando mudança de seu comportamento em sala, timidez ou ansiedade. Para 

amenizar esse desconforto, várias observações foram feitas em cada turma antes da 

primeira gravação em vídeo. Decorrido cerca de um mês, alunos e professores já se 

mostravam mais à vontade. 

 

 

2.6.4 As notas de observação 

 

A observação de aulas se justifica como um instrumento de coleta de dados 

importante para o estudo de caso, pois professores e pesquisadores podem fazer uso da 

observação de aula como instrumento para a compreensão e reconstrução da prática 

pedagógica. Allwright e Bailey (1991) afirmam ser a observação um meio para 

descrever processos de qualquer natureza que são desenvolvidos em sala de aula. A 

partir da descrição e interpretação das aulas observadas, professores podem refletir 

sobre a própria prática, desenvolver uma consciência crítica e formular teorias a partir 

de suas próprias ações (Pessoa, 2002). O pesquisador, por sua vez, pode fazer uso da 

observação de aula como instrumento que levará a uma maior compreensão das relações 

existentes no contexto. 

Barcelos (2001), como mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, afirma 

que a pesquisa sobre crenças deve levar em conta o contexto da interação, construção e 

manifestação dessas crenças, ou seja, a sala de aula. O pesquisador, dessa forma, não 

pode se contentar com dados abstraídos de questionários ou entrevistas, das declarações 

dos participantes. Cabe ao investigador verificar a prática dos envolvidos na pesquisa. 
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A observação das aulas para esta pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 

2006, de abril a junho. Foram observadas aulas de uma turma de Inglês II, de Robson, e 

uma turma de Inglês VII de Divya. Como elas aconteciam nos mesmos horários, a 

observação se deu em dias alternados, compreendendo um período de 3 meses 

aproximadamente. Foram observadas 10 aulas de cada turma, portanto 20 aulas, 

totalizando cerca de 40 horas-aula de observação. Consideramos que a observação de 

várias aulas na mesma turma se justifica pela necessidade de compreender a 

microcultura da sala de aula.  Nesta pesquisa, todavia, enfocamos apenas as aulas em 

que os professores utilizaram música, compreendendo, especificamente, quatro aulas 

observadas e gravadas em vídeo, como explicitado no quadro a seguir: 
 

 

As notas de campo foram feitas em dois momentos: durante as observações e 

logo após as aulas. No primeiro momento, enquanto a aula estava acontecendo, 

informações descritivas e reflexivas foram registradas, conforme sugere Pessoa (2002). 

Para isso, mantive um caderno com duas colunas, separando, assim, os dois tipos de 

notas. As notas descritivas enfocavam as ações do professor, o comportamento dos 

alunos, as atividades realizadas e as interações que ocorriam. As reflexivas 

contemplaram impressões e análises dos acontecimentos.  

Por estar operando a câmera e observando as aulas ao mesmo tempo, não era 

possível registrar todas as informações durante as aulas. Num segundo momento, logo 

após as aulas, eram registrados outros fatores relevantes que não tinham sido anotados 

durante a observação, obedecendo-se à categorização em duas colunas. Uma amostra de 

notas de campo se encontra no Anexo D. 

 

 

 

QUADRO 2.3 – Aulas observadas focalizadas neste estudo 

Aula Professor / Turma Canção (intérprete) 

Aula 1 Robson / Inglês II Eternal flame (The Bangles) 

Aula 2 Divya / Inglês VII Love generation (Bob Sinclair) 

Aula 3 Robson / Inglês II Because you loved me (Celine Dion) 

Aula 4 Divya / Inglês VII Kiss me (Sixpence None the Richer) 

Fonte: Observação, notas de campo e filmagens 
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2.6.5 As sessões de reflexão colaborativa 

 

Foram realizadas quatro sessões de reflexão colaborativa, em que os professores 

e eu nos reunimos para assistir às gravações das aulas e refletir sobre elas. Cada sessão 

reflexiva correspondeu a uma aula gravada. Os professores assistiam à gravação e, em 

seguida, comentavam sobre as atividades, suas impressões e opiniões. As sessões de 

reflexão colaborativa ocorreram no prédio da Faculdade de Letras, em sala 

disponibilizada pela coordenação do CL, e foram gravadas em áudio. Um exemplo 

dessas sessões se encontra no Anexo E. 

As sessões reflexivas propostas para esta pesquisa ocorreram utilizando-se a 

técnica de reflexão pós-observação, ou stimulated recall technique (Nunan, 1992), cujo 

objetivo é estimular verbalizações do professor ao assistir a uma gravação de si próprio 

realizando uma atividade.  

Após assistir às filmagens, o professor em questão (cuja aula estava sendo vista 

no vídeo) tecia comentários sobre a aula, impressões e questionamentos. Em seguida, o 

outro professor, da mesma forma, fazia outros comentários. Entretanto, esse processo 

não ocorreu de forma unilateral, mas interativa. Um professor podia intervir na fala do 

outro, lançar perguntas e idéias a serem discutidas, bem como comentar trechos da fala 

do colega. Dessa forma, os participantes podiam seguir espontaneamente a linha de seu 

pensamento e experiências, participando, assim, da própria elaboração do conteúdo da 

discussão (Triviños, 1987). Como pesquisadora, também fiz intervenções e 

questionamentos, limitando minhas intervenções para propor perguntas ou quando era 

solicitada pelos participantes. 

Ainda com relação às sessões reflexivas, cabe ressaltar que, embora o conteúdo 

das filmagens estivesse em inglês, as discussões foram realizadas em português, 

conforme indicação de Pessoa (2002), pois como constatou a autora através da análise 

de várias pesquisas sobre reflexão, “a utilização da língua-alvo pode restringir a atuação 

dos participantes”, ao passo que “as reflexões podem ser mais críticas na língua 

materna” (Pessoa, ibidem, p. 102). 

O quadro a seguir resume os instrumentos de obtenção de dados que foram 

utilizados nesta pesquisa: 
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QUADRO 2.4 – Instrumentos de obtenção de dados 
Instrumentos Objetivos 

Questionário Obter informações gerais sobre os participantes, as 
turmas e atividades mais freqüentes. 

Entrevista 1 Obter informações relacionadas aos motivos, às 
intenções e à freqüência da utilização da música, e 
aos formatos de atividades mais usados. 

Entrevista sobre a atividade Obter informações sobre a escolha da música e do 
formato, desenvolvimento e objetivos da atividade. 

Notas de observação Registrar dados sobre as observações das aulas. 
Gravação em vídeo das aulas Gerar dados para estimular as sessões reflexivas. 
Sessões reflexivas 1) Promover a reflexão em conjunto sobre as ações dos 

professores. 
2) Inferir as crenças dos professores a partir dessas 
reflexões. 

 

 

2.7 Procedimentos para análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram analisados qualitativamente e agrupados de acordo com 

as duas abordagens de uso da música discutidas no Capítulo 1 deste trabalho. A partir 

dessas duas categorias, estabelecemos sete subgrupos relativos às crenças dos 

professores, os quais apresentamos a seguir: 

 

•••• crença de que a utilização de música nas aulas de LE proporciona um ambiente 

de aprendizagem positivo, diminui o filtro afetivo e promove motivação 

extrínseca; 

•••• crença de que o tema das canções é um bom recurso para a produção oral por 

meio da discussão de assuntos diversos; 

•••• crença de que a música é um recurso eficaz para a prática de compreensão oral; 

•••• crença de que a letra das canções é um bom material para a prática de 

compreensão escrita; 

•••• crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender gramática; 

•••• crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender vocabulário; 

•••• crença de que a música é um recurso eficaz para memorizar estrutura e léxico, 

bem como para ensinar e aprender pronúncia. 

 

Para garantir a credibilidade e confiabilidade deste estudo, foram solicitados dos 

participantes comentários tanto gerais quanto específicos sobre as aulas e atividades, 
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bem como a avaliação das transcrições em relação à precisão e à fidelidade da forma e 

das intenções. A eles também foi facultada a possibilidade de suprimir trechos que 

julgassem inadequados e de acrescentar informações adicionais na forma de 

comentários. Segundo Barcelos (2000), a avaliação dos participantes permite ao 

pesquisador verificar-lhes a intencionalidade, além de possibilitar-lhes corrigir erros de 

conteúdo e contribuir com informações adicionais.  

Tendo apresentado a metodologia usada neste estudo, tratamos, no capítulo 

seguinte, da discussão dos resultados obtidos, por meio da análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

Knowing cannot be separated from doing.28 
(Barcelos, 2000, p. 55) 

 
 

 

 

 Neste capítulo, discutimos os dados resultantes desta pesquisa. Para uma melhor 

contextualização, primeiramente, descrevemos as quatro aulas focalizadas por este 

estudo, baseando-nos nas informações provenientes das observações, das notas de 

campo e das filmagens. Após essa etapa preliminar, procederemos à discussão das 

reflexões feitas pelos professores e de suas ações em sala de aula, na tentativa de inferir 

suas crenças e discuti-las. Tais crenças foram agrupadas em função da abordagem de 

uso da música em que se enquadram e divididas em subtópicos, como já explicitado no 

capítulo metodológico deste trabalho. 

Tanto Divya quanto Robson apresentam crenças que são corroboradas por suas 

ações na sala de aula e, da mesma forma, ações que são conflitantes com suas 

declarações. Buscamos, portanto, além de descrever as crenças dos professores, 

demonstrar como elas se manifestam na prática de sala de aula e como se interligam 

umas às outras e às ações e afirmações dos participantes deste estudo, como sugerido 

por Barcelos (2004, 2006).  

 

3.1 As aulas de Divya e Robson 

 
                                                           
28 “O saber não pode ser separado do fazer”. 
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 Como já afirmado anteriormente, o objetivo principal desta pesquisa é analisar 

como a música é utilizada em sala de aula e investigar e discutir as crenças dos 

professores sobre a sua utilização nas aulas de LE. Para tanto, acreditamos que a prática 

pedagógica dos professores deve ser analisada como um todo, num primeiro momento, 

pois as crenças se apresentam em redes complexas, conectadas umas às outras (Pajares, 

1992) e podem, tanto ser influenciadas pelas ações dos professores, como podem ser 

gatilhos para que estas ações se realizem na prática de sala de aula (Barcelos, 2006) 

Apresentamos, então, uma breve descrição das quatro aulas observadas neste estudo. 

 

 

3.1.1 Aula 1 - Robson 

 

 A primeira aula de Robson focalizada neste estudo teve como objetivo principal 

a prática da forma interrogativa no presente, em especial dos auxiliares do e does. Para 

tanto, diversas atividades foram propostas por Robson. Os alunos foram divididos em 

dois grandes grupos, e a aula se iniciou com um jogo da velha, em que cada grupo 

escolhia uma pista e fazia uma pergunta para o outro grupo. A figura a seguir ilustra o 

jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1 – Jogo da velha - Aula 1 

  

 Após o jogo, Robson eliciou dos alunos perguntas com as atividades escritas no 

quadro e empreendeu exercícios de repetição. Em seguida, os alunos passaram à 

Watch TV 

Play sports 

Feel tired 
after the 

class 

Work at 
home 

Live in an 
apartment 

Listen to 
funk 

Use the 
computer 

The sun / 
shine at 

night 

Dream 
every night 
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realização da atividade de batata quente,29 com o objetivo de fazer perguntas e 

responder a elas. Robson passou, posteriormente, à explicação do ponto gramatical, 

enfatizando o uso dos verbos auxiliares e sua posição na sentença, realizando, em 

seguida, atividades de repetição e de transformação oral de sentenças afirmativas em 

interrogativas. Em seguida, uma página com exercícios escritos30 foi entregue aos 

alunos.  

Após a correção dos exercícios, os alunos se dividiram em grupos de três, e o 

professor entregou a cada grupo tiras de papel com palavras em uma ordem aleatória. 

Os alunos deveriam organizá-las para montar perguntas. O professor revelou aos alunos, 

então, que aquelas perguntas eram parte da letra de uma canção (Eternal flame). Os 

alunos ouviram a canção para checar a ordem das palavras. Robson, então, solicitou que 

os alunos ouvissem a música novamente e colocassem as frases em ordem. Após repetir 

a canção, o professor entregou aos alunos a letra da música, para que conferissem a 

seqüência e, em seguida, todos cantaram. 

Perguntas sobre as ações e estado de espírito das personagens da canção31 foram 

lançadas aos alunos e discutidas por toda a classe. Como tarefa de casa, Robson pediu 

para que os alunos elaborassem um questionário com dez perguntas para entrevistar um 

colega na aula seguinte.  

 

 

3.1.2 Aula 2 – Divya 

 

 A primeira aula de Divya focalizada neste estudo teve como objetivo principal a 

discussão do tema moradores de rua, por ser o tópico da unidade do livro didático a ser 

trabalhada. Para iniciar a discussão, a professora escreveu no quadro a pergunta “Why 

must our children play in the streets with broken hearts and faded dreams?” e eliciou 

dos alunos algumas opiniões. A discussão sobre problemas sociais logo emergiu e, 

então, a professora solicitou que os alunos se dividissem em pequenos grupos para 

debater o assunto.  

                                                           
29 Uma caixa com pistas, como as do jogo da velha, era passada de mão em mão pelos alunos, enquanto 
uma canção era executada. Quando o professor pausava a canção, o aluno que tinha a caixa nas mãos 
escolhia uma pista e fazia a pergunta a um colega. 
30 A folha de atividades era constituída de três exercícios: 1) responder a perguntas; 2) criar perguntas 
com base em respostas fornecidas; e 3) transformar sentenças afirmativas em interrogativas. 
31 A canção descreve ações de um casal apaixonado e os questionamentos de uma das personagens sobre 
a reciprocidade de seu amor.  
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 Após a discussão em grupos, a professora novamente eliciou opiniões e propôs 

novos questionamentos. Um aluno mencionou que a pergunta escrita no quadro era um 

trecho de uma canção e alguns alunos começaram a cantarolar a música (Love 

generation). A professora, então, entregou aos alunos uma página com a letra da música 

e uma atividade de completar lacunas. Depois de repetir a canção, a professora conferiu 

as respostas e todos cantaram. Alguns alunos fizeram comentários sobre o videoclipe da 

música32 e sobre o fato de ela ser o tema da Copa do Mundo de Futebol, se mostrando 

muito animados com a oportunidade de conhecer melhor a letra da canção e cantá-la na 

aula. Comentários acerca da mensagem que a canção expressa33 também foram feitos 

pela professora e por alguns alunos. Divya, então, questionou os alunos sobre possíveis 

soluções para os problemas sociais discutidos e qual a principal sugestão dada pela 

música. Posteriormente, Divya passou às atividades do livro didático, com a leitura de 

um texto, a realização de alguns exercícios relativos ao vocabulário e a discussão de 

perguntas de compreensão do texto.  

 Finalizando a aula, a professora solicitou que os alunos refletissem sobre o tema 

discutido e sugerissem possíveis soluções para o problema abordado na canção, a serem 

apresentadas na aula seguinte. 

 

 

3.1.3 Aula 3 – Robson 

 

 A segunda aula de Robson teve como objetivo principal a prática e a 

memorização dos verbos no passado. Robson iniciou a aula solicitando que os alunos 

repetissem alguns verbos escritos no quadro na forma infinitiva, checando a 

compreensão do significado e explicando aqueles que os alunos não conheciam. Em 

seguida, Robson eliciou o passado dos verbos e empreendeu exercícios de repetição.  

 Na atividade seguinte, um aluno dizia um verbo no presente e atirava uma bola a 

um colega, que deveria dizer o mesmo verbo no passado. Em seguida, esse aluno dizia 

outro verbo no presente e atirava a bola a outro aluno. Após a atividade com a bola, os 

alunos se dividiram em grupos menores e o mesmo tipo de jogo foi realizado, porém, 

                                                           
32 No videoclipe, uma criança passeia de bicicleta por diferentes lugares (várias cidades, fazendas etc.), 
mostrando a diversidade étnica e social e a importância da tolerância e da boa convivência. 
33 A canção prega que o amor é a chave para uma vida feliz e que o ser humano não deve se preocupar 
com os problemas, apenas amar o próximo.  
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com o uso de um balão, o que tornou a atividade mais rápida e animada.34 Em seguida, 

Robson voltou a atenção dos alunos novamente aos verbos que estavam escritos no 

quadro, solicitando que os alunos os dividissem em verbos regulares e irregulares.  

 O professor, então, revelou aos alunos que aqueles verbos eram parte da letra de 

uma canção (Because you loved me) e solicitou que, em pequenos grupos, eles ouvissem 

a música e colocassem as sentenças (tiras de papel) em ordem. Devido a problemas com 

o CD, a atividade foi interrompida e depois retomada, sendo a canção, assim, repetida. 

Após o término da música, Robson solicitou que os alunos recolhessem as tiras com as 

sentenças. O professor entregou aos alunos, então, a letra da música com algumas 

lacunas a serem preenchidas com o passado dos verbos escritos no quadro. Após tocar a 

canção, Robson percebeu que alguns alunos tinham dificuldade para realizar a tarefa e 

deu sugestões de como torná-la mais fácil.35 A canção foi repetida e, em seguida, os 

alunos checaram a atividade em pares. Robson tocou a canção novamente para que 

alguns alunos pudessem terminar a tarefa e, então, passou à correção da atividade. A 

música não foi cantada coletivamente. Alguns alunos fizeram perguntas relacionadas ao 

vocabulário da letra da música, e o professor explicou as palavras desconhecidas dos 

alunos. 

 Após essas atividades, Robson lançou, a toda a classe, perguntas sobre o estado 

de espírito da personagem da canção e sobre as razões de sua felicidade36 e, partindo 

dessas perguntas, questionou os alunos sobre sua experiência particular. Alguns alunos 

participaram da discussão, dando opiniões e narrando curtos episódios de sua vida. Em 

seguida, Robson escreveu algumas perguntas no quadro relacionadas ao tema meu 

primeiro amor e, finalizando a aula, solicitou que os alunos escrevessem um parágrafo 

respondendo àquelas perguntas, como tarefa de casa. 

 

 

3.1.4 Aula 4 – Divya 

 

 A segunda aula de Divya teve como objetivos principais a discussão do tema 

amor e amizade e a prática da habilidade de compreensão oral. A professora iniciou a 

                                                           
34 No primeiro jogo, o aluno segurava a bola e dizia o verbo. Já no segundo, os alunos não podiam segurar 
o balão, apenas tocá-lo com os dedos e atirá-lo rapidamente a um colega. 
35 Robson escreveu no quadro quantas vezes cada verbo era usado e sugeriu aos alunos que os anotassem 
na folha. 
36 A canção pode ser entendida como um agradecimento à pessoa amada, por seu apoio e amor. 
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aula escrevendo no quadro as palavras love e friendship. Antes mesmo que a professora 

solicitasse opiniões, alguns alunos já se manifestaram. Divya, então, lançou mais alguns 

questionamentos e a participação dos alunos foi grande, muitos falando ao mesmo 

tempo. A discussão aumentou quando um aluno disse não acreditar na amizade entre 

homem e mulher. Algumas alunas discordaram e toda a sala discutiu. A professora, 

então, direcionou o foco do debate perguntando aos alunos o que os vários tipos de 

beijo podem representar. 

 Após a discussão, Divya disse aos alunos que eles ouviriam uma canção que 

trata da relação entre amor e beijo. Os alunos deveriam ouvir a música e anotar as 

palavras-chave. Após algum tempo de atividade, alguns alunos reclamaram que o 

exercício era muito difícil e desistiram da tarefa. A professora tocou a canção até o fim 

e eliciou dos alunos as palavras que conseguiram anotar. Uma aluna afirmou não ter 

gostado da canção nem da voz da cantora, ao que professora reagiu com um sorriso e 

com a afirmação de que ela gosta muito da música e da banda.  

 Em seguida, Divya entregou a letra da canção com algumas lacunas a serem 

completadas. Alguns alunos, entretanto, não realizaram a atividade, deitando a cabeça 

na carteira e aguardando o término do exercício. Divya repetiu a canção duas vezes, 

passando, em seguida, para a correção da atividade. Alguns alunos fizeram perguntas 

sobre o vocabulário do texto e a professora explicou as palavras desconhecidas dos 

alunos.  

 Divya lançou perguntas aos alunos, eliciando a descrição do lugar em que a 

personagem gostaria de estar e as ações que gostaria de realizar com a pessoa amada,37 

obtendo, porém, a participação de poucos alunos. A professora solicitou que os alunos 

discutissem, em grupos, sobre os sentimentos da personagem e suas ações. Finalizando 

a aula, Divya eliciou dos alunos sugestões sobre o que fazer para conseguir o beijo da 

pessoa amada e, como tarefa de casa, solicitou que os alunos escrevessem uma carta 

para a personagem, com conselhos e opiniões. 

 Tendo apresentado uma breve descrição das quatro aulas analisadas neste 

trabalho, passamos, a seguir, à discussão e análise das abordagens de uso da música nas 

aulas de LE e das crenças dos professores em relação à sua utilização.  

 

 
 
                                                           
37 A canção expressa os desejos e fantasias da personagem em relação ao que gostaria de fazer com a 
pessoa amada (dançar à luz da lua, andar pelos campos verdes etc.). 
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3.2 Abordagem de uso da música como forma de prazer  

 

Robson e Divya justificam o uso da música em suas aulas, primeiramente, pelo 

fato de os alunos gostarem de música e solicitarem seu uso em sala de aula. 

Corroborando as idéias de Richards (1969), Domoney e Harris (1993) e Sjolie (1997), 

os professores entendem que levar em conta os gostos e preferências dos aprendizes é 

importante, pois isso ajuda a tornar a aprendizagem mais prazerosa, como sugere 

Robson, no trecho a seguir: 

 

[1] 
Pesquisadora: Por que você utiliza música nas aulas? 
Robson: Primeiramente, porque eu acho que quase todos os alunos 
gostam de música, né. 
Pesquisadora: E como é que você sabe se eles gostam ou não de 
música nas aulas? 
Robson: Ah, pelo tanto que os alunos pedem, pelo “É mesmo! É 
mesmo!”, quando um aluno sugere uma música e os outros aprovam. 
É uma coisa que eles gostam.  
[Trecho da Entrevista 1] 
 

 

Robson e Divya declaram que utilizam música em sala de aula para satisfazer as 

expectativas de seus alunos e que consideram importante agradar os alunos e 

proporcionar-lhes prazer nas aulas de LE. Todavia, ambos refletem acerca da utilização 

da música nas aulas como recreação ou somente para promover prazer.  Corroborando 

as discussões propostas por Birkenshaw (1994) e Rudd (1990) a respeito do uso da 

música como frivolidade e com descaso em algumas escolas e salas de aula, Robson 

comenta que alguns professores fazem uso da música em suas aulas como atividades de 

preenchimento de tempo, ou seja, considerando-a como um elemento sem valor próprio 

e dando-lhe um tom de insignificância, como nos mostra o trecho a seguir: 

 

[2] 
Robson: É muito comum, quando você vai dar uma música, o povo 
fala assim, “Ah, é música”, com descaso, sabe... 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 
 

 

Na tentativa de elaborar uma explicação para essa compreensão da música como 

frivolidade, Robson indica que a pressão dos alunos e do ambiente da escola são alguns 

dos fatores que tendem a levar o professor a utilizá-la apenas para agradar os alunos. 
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Ele, tal como Divya, não considera este uso como algo negativo, mas entende que, 

alguns professores, talvez inconscientemente, não conseguem unir o prazer que a 

música proporciona com o seu valor didático, como expressa a fala a seguir: 

 

[3] 
Robson: A meu ver, [utilizar a música apenas como entretenimento] é 
uma coisa freqüente. Não que eu esteja criticando os professores que 
fazem isso, porque há uma pressão dos alunos em cima do professor 
em relação a isso: “Ah, tal professor trabalha música”, “Ah, tal 
professor trabalha mais música do que você”. Principalmente no 
ambiente de trabalho em que eu me encontro, todos os dias tem um 
professor trabalhando com uma música, e a gente sempre escuta 
música nos corredores, então os próprios alunos cobram. Então chega 
um momento em que o professor, não sei se... inconsciente dos fatores 
que estão ali por trás daquela música, ele acaba trabalhando a música 
just to have fun.  
[Trecho da Entrevista 1] 
 

Apesar de não perceber nenhum problema com essa forma de uso da música, 

afirmando que já fez uso dessa prática, Divya acrescenta que reflexões e leituras de 

cunho teórico-acadêmicas a fizeram construir conhecimento para melhor aproveitar esta 

forma de prazer como um recurso para a aprendizagem de LE, como podemos observar 

no exemplo a seguir:  

 
[4]  
Divya: Eu já dei muita música pra kill time mesmo. Não condeno 
quem faz isso, não. Até porque eu já fiz muito, e faço às vezes ainda, 
e não acho que seja pecado. Mas com o tempo, você vai mudando. 
Você vai vendo o que dá mais certo, o que funciona... Vai lendo, vai 
pensando, né, vai aprendendo. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 
 

A integração do prazer que a música proporciona ao leque de possibilidades que 

ela traz consigo em relação à aprendizagem de LE inclui o fato de a música motivar os 

alunos, promover uma atmosfera de aprendizagem mais agradável e tornar as aulas 

menos cansativas. Provavelmente, por representar algo prazeroso e familiar aos 

aprendizes, a música, na opinião de Divya, pode ser utilizada para reduzir a ansiedade 

dos alunos e construir um contexto de aprendizagem agradável. Essas colocações vão ao 

encontro das afirmações de Saricoban e Metin (2000) e Schoepp (2001), que declaram 

ser a música um elemento facilitador da realização de tarefas e da prática da 

compreensão oral nas aulas de LE. O trecho a seguir ilustra nossa análise: 
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[5] 
Divya: Para ficar menos cansativo, mais fácil e mais animado 
também. Para dar uma animada, uma motivada. 
[Trecho da entrevista sobre a Aula 2] 
 

 

 Podemos concluir, portanto, que tanto Robson quanto Divya reconhecem a 

utilização da música sob uma abordagem que a coloca como uma fonte de prazer, fato 

percebido por eles como positivo, mas que pode ser enriquecido, caso seja associado a 

uma abordagem que considere o prazer como elemento propulsor de aprendizagem, 

transformando-a em scaffolding para a promoção de motivação.  

 Parece-nos, pelas análises desta seção, que a utilização da música como 

elemento de prazer expressa a crença de que ela pode ser um recurso propulsor de 

aprendizagem. O prazer parece ser o elemento aglutinador dessa crença, que é 

influenciada pela confirmação, para os professores, de que a música cria um contexto 

prazeroso de aprendizagem de LE, como abordamos no item seguinte. 

 

 

3.2.1 Crença de que a utilização de música nas aulas de LE proporciona um 

ambiente de aprendizagem positivo, diminui o filtro afetivo e promove motivação 

extrínseca 

 

Divya e Robson creditam à música o estabelecimento de uma atmosfera mais 

animada nas aulas do período noturno. Para os professores, a utilização de canções 

proporciona motivação e entusiasmo, deixando os alunos mais dispostos a tomar parte 

nas aulas. O estabelecimento de uma atmosfera de aprendizagem positiva nas aulas 

também é visto por Divya como fundamental para a redução do filtro afetivo dos 

alunos. A professora compara as atividades de compreensão oral que envolvem música 

e as que não envolvem, indicando que as do segundo tipo são aquelas em que os alunos 

apresentam maior dificuldade. Divya conclui que essa dificuldade advém da ansiedade 

gerada pelas atividades de compreensão oral em si, aumentando o filtro afetivo dos 

aprendizes e atrapalhando o processo de ensino e aprendizagem. Para a professora, o 

uso da música nas atividades de compreensão oral tende a reduzir o estresse em torno 

do exercício, diminuindo, assim, o filtro afetivo dos alunos e auxiliando a 

aprendizagem, como podemos observar em sua declaração a seguir: 
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[6] 
Divya: Se o aluno está bem, ele aprende melhor. Se o filtro afetivo 
está alto, dificilmente ele vai pegar o que está sendo trabalhado na 
aula. Porque fica ansioso, nervoso, bloqueia. Isso é comum em 
atividade de listening. O aluno acha difícil, não entende nada. Agora 
quando é uma música, tem aquela coisa do prazer da música, de fun e 
tal, o aluno relaxa e entende mais.  
Pesquisadora: Então você acha que a música desempenha um papel 
aí? 
Divya: Nossa, demais! Música acalma a gente.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 
 

 
Divya aponta, ainda, as atividades de compreensão oral como as mais difíceis 

para a maioria dos alunos, devido à velocidade e à fluência da fala e ao sotaque do 

falante. Ur (1994), ao comparar as atividades que envolvem as outras habilidades 

lingüísticas e as que envolvem a compreensão oral, indica que os exercícios de 

compreensão oral são os que mais causam fadiga nos alunos, pois a velocidade e o 

ritmo da atividade não podem ser controlados por eles, como em atividades de leitura e 

escrita, por exemplo, em que os alunos podem efetuar pausas ou diminuir o ritmo do 

exercício. Outro aspecto apontado pela autora é o fato de os exercícios de compreensão 

oral exigirem muito mais atenção e esforço cognitivo por parte da maioria dos 

aprendizes de LE. Para Divya, músicas e filmes em inglês favorecem o entendimento do 

texto oral, por quebrar a ansiedade em relação à atividade de compreensão oral. A 

professora declara que, por ficarem nervosos, a dificuldade em relação à compreensão 

de diálogos, por exemplo, aumenta, fato que tende a não ocorrer quando o texto oral é 

uma canção ou um filme, por sua natureza prazerosa. Divya também aponta que o 

trabalho com a música auxilia os alunos a se “acostumarem” a ouvir textos em inglês, 

conforme podemos verificar no trecho a seguir: 

 
[7] 
Divya: Muitas vezes os alunos reclamam, né, que as atividades de 
compreensão oral, geralmente os diálogos, são muito difíceis.  
Pesquisadora: Por quê? 
Dyvia: Porque é rápido, eles não entendem. Às vezes nem eu 
entendo! ((risos)) E o sotaque também dificulta às vezes. Geralmente 
os alunos que reclamam são os que menos assistem a filmes ou 
ouvem música. Assim, já vi vários alunos aconselhando outros: “Ah, 
ouve música e assiste filme que você vai acostumando o ouvido”. E 
assim... às vezes, só de falar que é listening o aluno já fica nervoso. 
Com música ninguém fica nervoso. Um exercício de escuta em que os 
alunos colocam a música em ordem ajuda.  
[Trecho da Entrevista 1] 
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 Entretanto, essa redução da ansiedade e a realização eficaz da atividade não 

ocorreram na Aula 4, em que os alunos deveriam, primeiramente, ouvir a canção e 

anotar as palavras que conseguissem identificar e, posteriormente, completar lacunas na 

letra da música com palavras-chave. Como pôde ser observado durante a aula, alguns 

alunos apresentaram dificuldade para realizar a primeira tarefa por considerarem a 

canção rápida. Alguns alunos ficaram nervosos, mesmo irritados, e desistiram da tarefa. 

O trecho seguinte ilustra o aumento da ansiedade por parte dos alunos: 

 

[8] 
Aluno 1: Não, não dou conta não. Essa mulher fala rápido demais! 
Quando eu termino de escrever uma palavra ela já falou mais um 
monte, uai! ((demonstrando irritação)) 
Aluna 2: No, teacher, please... Repeat. 
Aluno 1: Ah, eu não dou conta não. ((colocando o lápis de lado e 
deitando a cabeça na carteira)) 
[Trecho da Aula 4] 

 

 A frustração por não conseguirem realizar o primeiro exercício contribuiu para 

que o nível de motivação e de envolvimento de muitos alunos caísse. Na atividade 

seguinte (completar lacunas), alguns aprendizes não tentaram completar o exercício, e 

nas atividades subseqüentes, de discussão oral, a participação dos alunos, em geral, foi 

pequena se comparada ao início da aula. Podemos concluir, portanto, que a utilização de 

canções nas atividades de compreensão oral não é garantia de redução da ansiedade e do 

filtro afetivo por parte dos alunos, devendo o professor estar atento à adequação da 

música às atividades propostas.  

Nas aulas de Divya e Robson, podemos perceber uma grande preocupação em 

promover motivação e criar uma atmosfera de aprendizagem positiva, bem como tornar 

as atividades mais lúdicas e interessantes. Como visto até aqui, ambos os professores 

acreditam que a música é um elemento eficaz na promoção de motivação extrínseca e 

redução do filtro afetivo. Por se tratar de aulas no período noturno, os alunos tendem a 

estar cansados e sonolentos, após um dia de aulas na faculdade e/ou de trabalho, como 

já mencionado no Capítulo 2 deste trabalho. Com essa preocupação em mente, Robson 

e Divya utilizam a música como elemento de promoção de motivação extrínseca. Divya 

afirma que optou por utilizar uma canção na Aula 2 para “animar” os alunos e tornar a 

aula mais interessante e envolvente, como podemos verificar no trecho a seguir: 
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[9] 
Divya: Aula às 7:00 da noite é difícil, eles estão cansados. Vêm da 
faculdade, alguns do trabalho, estão com sono, querendo ir embora. 
Fica complicado sem nada pra dar uma animada. 
[Trecho da entrevista sobre a Aula 2] 
 

 
Ainda em relação às aulas de Divya, a realização das atividades envolvendo 

música, logo no início das aulas, como atividades de aquecimento e transição para a 

discussão dos tópicos propostos, demonstra sua compreensão de que a música está 

fortemente ligada à motivação e tem como papel quebrar a atmosfera de cansaço e 

apatia e fazer com que os alunos se sintam motivados a participar.  

Robson entende que, para promover motivação por meio da música, a escolha da 

canção é fundamental, uma vez que uma canção de ritmo lento tende a acalmar, o que 

poderia deixar os alunos mais sonolentos, ao passo que uma canção rápida ou agitada 

tende a animar. O trecho a seguir exemplifica essa reflexão do professor: 

 

[10] 
Rosbon: Por exemplo, se eu estou trabalhando numa turma de último 
horário, à noite, o pessoal está cansado, chegam do serviço, chegam 
da faculdade, da escola. Se eu for trabalhar uma música legal 
((balançando a cabeça indicando mais ou menos)), porém de um 
gênero bem mais leve, bem mais lento, isso não vai criar a motivação 
que eu espero. E conseqüentemente não vai atingir o objetivo. A 
música, ao contrário de motivação, vai trazer desmotivação e sono. 
[Trecho da Entrevista 1] 
 

Todavia, nas aulas observadas e enfocadas por esta pesquisa, as canções 

utilizadas por Robson eram românticas e lentas, o que não pareceu ser um fator 

desmotivante para os alunos, que manifestaram gosto pelas atividades, com gestos, 

expressão facial e corporal e com seu empenho em realizá-las. Isso nos leva a entender 

que a música em si tende a ser motivadora, embora as preferências pessoais e o contexto 

da sala de aula precisem ser observados.  

A esse respeito, Divya parece concordar com a idéia defendida por Richards 

(1969, p. 161) de que “[o] prazer por si só é uma parte importante da aprendizagem de 

línguas”. Para a professora, o simples fato de utilizar a música nas aulas já é em si 

motivador. Ao refletir sobre a Aula 3, em que os alunos de Robson não cantaram a 

música, Divya indica que cantar é uma fonte de prazer e, conseqüentemente, de 

motivação, como podemos observar no trecho a seguir: 

 



 80 

[11] 
Divya: E a pergunta que não quer calar: por que os alunos não 
cantaram a música? Cadê o “Let’s sing!”? Ah não... O grande tchan 
de aula com música é cantar! [...] Se eu fosse sua aluna eu pedia 
“Teacher, let’s sing?” ((risos)). 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

Partindo da premissa de que os alunos gostam de música, Divya se lembra de 

suas aulas de inglês no ensino fundamental e declara que as melhores foram aquelas em 

que os professores trabalhavam com música. A professora afirma que a utilização de 

canções ajudou-a a aprender a língua, como é ilustrado no exemplo 12: 

 

[12] 
Pesquisadora: E por que você usa a música? 
Divya: Primeiramente por um gosto pessoal. Eu gosto muito de ouvir 
música e ela contribuiu para o meu aprendizado. [...] Quando eu era 
aluna, ainda no primário e ginásio, as aulas de inglês que a gente 
achava mais legais eram as que tinham música. Eu aprendi muito 
com música! 
[Trecho da Entrevista 1] 
 

Como podemos observar nesse trecho, Divya leva em conta sua experiência 

como aprendiz, corroborando a idéia de que a abordagem de ensinar do professor, 

permeada por suas crenças, é fortemente construída com base em sua história, sua 

vivência, preferências e conhecimento de mundo, como é indicado por Abelson (1979), 

Johnson (1994), Richards e Lockhart (1996) e Horwitz (1999), entre outros.  

Robson e Divya se mostram atentos ao contexto da sua sala de aula e aos alunos 

como indivíduos, prestando atenção às suas vontades e gostos. Robson afirma que os 

alunos, em geral, gostam de atividades com música e pedem com freqüência para que o 

professor utilize canções nas aulas. Ele procura, então, agradar seus alunos, levando, 

para a sala de aula, canções que lhes sejam familiares e que contemplem as preferências 

da maioria, por acreditar que, assim, as chances de os alunos se sentirem mais 

motivados e interessados são maiores, conforme podemos observar no trecho a seguir: 

 
[13] 
Robson: O aluno se sente envolvido com uma coisa que... no caso, a 
música... ele se sente mais engajado quando é uma coisa de que ele 
gosta. Então, eu escolho uma música mais conhecida entre os alunos, 
o que faz com que o aluno ainda... como se diz... ele se interessa mais 
ainda [...] e se sente motivado. 
[Trecho da Entrevista 1] 
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A escolha das músicas, por Robson, para as aulas analisadas nesta pesquisa, se 

mostra coerente com essa declaração, uma vez que ambas as canções trabalhadas são 

populares e amplamente veiculadas nas estações de rádio e em programas televisivos. 

Durante as aulas, os alunos demonstraram, com gestos e comentários, conhecer e gostar 

das canções, em especial da música trabalhada na Aula 3, tema de um filme romântico 

de bastante sucesso. 

 Ainda em relação às preferências dos alunos e à vontade de agradá-los nas aulas, 

Divya tece interessante comentário acerca dos reflexos que as percepções e comentários 

dos alunos tem sobre sua auto-estima profissional. A professora afirmar se sentir 

satisfeita quando percebe que os alunos gostaram da aula e aponta que, com a utilização 

de canções que agradem os alunos, é mais provável que eles tenham tal sentimento, 

como podemos verificar no exemplo 14: 

 
 
[14] 
Divya: Faz bem para o “ego profissional” ((gesto de aspas com os 
dedos)) saber que o aluno gostou da sua aula, que ele está satisfeito e 
tal. Com a música, isso é mais fácil. Eu acho... assim... todo mundo 
gosta de música. Eu gosto! ((risos)).  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 

 

Em relação ao “ego profissional”, apontado por Divya, a professora indica a 

necessidade que sente de que o aluno goste da aula. Divya afirma que, quando isso não 

ocorre, ela se sente frustrada, como aconteceu em sua segunda aula focalizada por este 

estudo (Aula 4). Os alunos demonstraram não gostar da música levada pela professora 

e, por isso, Divya avalia a aula como negativa, pois entende que a atividade não foi 

interessante e envolvente, apesar de considerá-la produtiva por ter alcançado os 

objetivos propostos, como pode ser observado no seguinte exemplo: 

 

[15] 
Divya: Quando você planeja uma aula, você quer que ela seja boa. 
Ninguém planeja aula pra ser ruim. Você quer que os alunos gostem. 
Quando isso não acontece... assim... dá um sentimento de insatisfação, 
você sai da sala mal. Você sabe, a gente sempre sabe quando a aula foi 
boa ou foi ruim. [...] Foi produtiva, cumpriu os objetivos e tal, mas 
não acho que foi positiva. Eles não gostaram, ficaram falando “Ah, 
que coisa horrível!”. Então, assim, não foi interessante. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 
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  A respeito dos trechos anteriormente citados, gostaríamos de ressaltar que muita 

ênfase tem sido dada à afetividade no processo de aprendizagem (Brown 1994; 

Scrivener, 1994, entre outros), sem, contudo, levar em conta os sentimento e anseios do 

professor (Gonçalves, 2004). É importante termos sempre em mente que, antes de mais 

nada, o professor e o aprendiz são pessoas, seres constituídos de âmbitos variados e 

interligados: esfera física, cognitiva, afetiva, cultural, entre outras. Lidar com pessoas é, 

sobretudo, lidar com todos esses aspectos. Ao tratarmos de afetividade, motivação e 

satisfação, cabe lembrar que o professor é parte importante no processo de ensino e 

aprendizagem, e, logo, precisa também estar motivado e satisfeito. 

  Como vimos até aqui, a crença de que a utilização da música nas aulas de LE 

pode promover motivação extrínseca parece estar diretamente relacionada à crença de 

que seu uso pode atuar no estabelecimento de uma atmosfera de aprendizagem mais 

animada e prazerosa. 

As relações entre a música e a afetividade tratadas nesta seção nos levam a 

concluir que o uso de canções nas aulas de LE pode influenciar afetivamente o processo 

de ensino e aprendizagem de LE por proporcionar motivação e prazer e, 

conseqüentemente, associações positivas em relação à aprendizagem de LE e a redução 

de sentimentos negativos, como desinteresse, ansiedade e estresse. Contudo, como 

apontado por Divya, esses não são os únicos objetivos que podem ser alcançados 

através da utilização da música nas aulas de LE. Há inúmeros outros caminhos que o 

professor e seus alunos podem percorrer por meio da utilização de canções. Dentro 

dessas possibilidades, tratamos, a seguir, da segunda abordagem de utilização da música 

nas aulas de LE, envolvendo as habilidades e componentes do sistema lingüístico.  

 

 

3.3 Abordagem de uso da música como recurso didático 
 
 

Ao abordar a música como um recurso didático, podemos concluir que sua 

utilização pode atender a objetivos variados, como, por exemplo, o desenvolvimento 

das habilidades de compreensão oral e escrita e produção oral e escrita e o ensino e a 

aprendizagem do sistema lingüístico.  

 O quadro a seguir, com base no questionário explicitado no capítulo de 

metodologia, traz a freqüência com que os professores afirmam trabalhar cada 

habilidade nas atividades com música que realizam. Foi-nos particularmente importante 
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elaborar essa variação de uso de atividades para que pudéssemos, de modo mais seguro, 

afirmar que a prática de uma habilidade era mais utilizada do que a de outra, conforme 

podemos verificar no Quadro 3.1: 

 

QUADRO 3.1 – Freqüência de trabalho relacionado às habilidades lingüísticas 
Professor Freqüência de trabalho envolvendo as habilidades 

lingüísticas nas atividades com música 
Divya ( 5 ) produção oral (speaking)  

( 4 ) produção escrita (writing)  

( 4 ) compreensão oral (listening) 

( 5 ) compreensão escrita (reading) 
 

Robson ( 5 ) produção oral (speaking)  

(2/3) produção escrita (writing)   

( 2 ) compreensão oral (listening) 

( 4 ) compreensão escrita (reading) 

Fonte: Questionário 
Legenda: 1. com pouca freqüência; 5. com muita freqüência 

 

Conforme nos mostra o Quadro 3.1, para Robson e Divya, a música pode servir 

a diferentes propósitos e ser utilizada de forma a abranger as diversas habilidades 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, constituindo um recurso didático 

completo. A habilidade de produção oral foi selecionada pelos participantes como sendo 

a de utilização mais freqüente, recebendo atribuição 5. Em seguida, está a compreensão 

escrita, que recebeu referências 5 e 4; posteriormente, temos a compreensão oral, com 

atribuições 4 e 2, que pode ser colocada no mesmo patamar de freqüência de prática de 

produção escrita, que recebeu atribuições 4 e 2/3. Dessa forma, parece ser mais 

relevante para os participantes que eles enfoquem, primeiramente, a produção oral, 

sendo a música considerada como um incentivo para que o aluno produza oralmente. A 

compreensão escrita parece estar diretamente relacionada com a produção oral, pois 

entender a estrutura do texto é um caminho para utilizá-lo na produção oral. Já a 

compreensão oral e a produção escrita parecem ser interpretadas, pelos participantes, 

como conseqüências da produção oral e da compreensão escrita, pois, se o aluno produz 

o texto oralmente, não apenas repetindo-o, mas ressignificando-o, é porque ele o 

compreendeu e, por conseguinte, poderá também se posicionar em relação ele. 

Os comentários de Divya e Robson, a seguir, reforçam nossa interpretação das 

escolhas de nível de freqüência utilizadas por eles no quadro anteriormente mostrado: 
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[16] 
Robson: Acaba que a música é um exercício... vamos dizer... 
completo. [...] A música vai dar subsídios pra trabalhar speaking, na 
hora de cantar a música e discutir; o listening, na hora de ouvir; o 
reading, na hora em que os alunos estiverem lendo; e o writing, seja 
na hora de completar, seja numa atividade pré ou pós, antes de ouvir a 
música ou após, como atividade de produção. A música traz todos 
esses skills de uma vez só. Você pode trabalhar com todas as 
habilidades com uma música.  
Divya: É, eu concordo. Na verdade, a música acaba sendo um 
pretexto pra se trabalhar os skills e systems.38 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 
 

Esse olhar abrangente sobre a música pode ser encontrado também na própria 

escolha e desenvolvimento das atividades na sala de aula e na diversidade de objetivos 

propostos. Durante as aulas observadas, foi possível averiguar as afirmações de Ruud 

(1990) de que, ao ouvir sons e melodias, emerge o princípio básico da música, ou seja, 

que ela existe para ser, antes de qualquer coisa, ouvida. A partir desse princípio, os 

participantes acreditavam estar desenvolvendo atividades de compreensão oral, pois 

como recurso didático, a música é vista por eles como texto oral cantado. Mesmo 

quando eles não explicitaram a seus alunos que cantassem a música, a oralidade era 

praticada, considerando que alguns alunos cantarolaram em voz baixa, como podemos 

verificar no exemplo 17: 

 

[17] 
Robson repetiu a música pela sexta vez, pois alguns alunos ainda não 
tinham conseguido completar as lacunas. Enquanto isso, os alunos 
que já haviam terminado a atividade começaram a cantar em voz 
baixa. Robson também cantou a música em voz baixa, fazendo gestos 
relacionados ao significado da letra da música e rindo. 
[Notas de campo da Aula 3] 

 

Quanto à habilidade de compreensão escrita, a própria letra da música já 

constitui, por si própria, um texto para atividades de leituras, conforme afirmam Simões 

et al. (2006), fato verificado nas aulas, a partir das quais é possível afirmar que os 

participantes parecem acreditar que a música faz parte da rotina dos alunos, portanto 

utilizá-la pode-lhes facilitar a compreensão não apenas deste gênero textual como do 

tema por ele abordado. E, por tratar de temas diversos relacionados ao cotidiano dos 

alunos, a música parece ser, para os professores, principalmente para Divya, um meio 

                                                           
38 Por systems, a professora Divya se refere a vocabulário, gramática e pronúncia. 
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para a discussão de tópicos transversais, como, por exemplo, relações afetivas, 

problemas sociais etc.  

 Em relação à habilidade de produção escrita, como descrito nas aulas, os 

participantes a realizavam, principalmente, por meio de atividades para casa. Divya 

solicitou aos alunos a redação de uma carta. Já Robson pediu que seus alunos 

realizassem uma entrevista, e na outra aula observada, que escrevessem um parágrafo 

com base no roteiro de perguntas por ele proposto. A solicitação dessas atividades 

corrobora o trabalho de Carvalho (2002) e Pessoa e Duqueviz (2006), entre outros, nos 

quais os autores propõem exercícios escritos a partir do tema de canções.  Estas 

atividades foram solicitadas como tarefa de casa, o que nos leva a afirmar que, nas aulas 

observadas, as atividades de produção escrita deveriam ser feitas em outro horário, e 

não durante as aulas. Esse fato indica a preferência pelo trabalho oral, corroborando a 

discussão proposta por Campos (2006) a respeito da crença de que a aula deve prezar 

pela produção oral.  

 Tanto Divya quanto Robson consideram a produção oral como muito 

importante, devendo, assim, ser trabalhada com muita freqüência na sala de aula. Nas 

aulas de Robson e, sobretudo nas de Divya, discussões sobre as idéias presentes nas 

canções e reflexões que extrapolassem essas idéias foram constantes. Divya declara que 

as canções, em ambas as aulas, serviram como pano de fundo para a discussão dos 

temas que as músicas abordavam.     

Discutimos, nesta seção, a utilização da música para a prática das quatro 

habilidades lingüísticas, e percebemos o claro privilégio dado, pelos professores, às 

habilidades orais. Passamos, a seguir, a apresentação e discussão das crenças que 

subjazem a elas. 

 

 

3.3.1 Crença de que o tema das canções é um bom recurso para produção oral por 
meio da discussão de assuntos diversos 
 
 
 No quadro a seguir podemos observar os objetivos declarados pelos professores, 

as atividades desenvolvidas e as habilidades envolvidas nas atividades: 
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QUADRO 3.2 – Objetivos declarados, atividades propostas e habilidades envolvidas 
Aula / Música Objetivos 

declarados 
Atividades Habilidades 

1 – Robson: Eternal 
flame 

- Revisar e praticar 
estrutura sintática: 
perguntas no presente 

1. Jogo da velha 
2. Repetição 
3. Batata quente 
4. Exercícios escritos 
5. Colocar palavras e 
frases em ordem 
6. Discussão em 
grupo 
7. Escrever um 
questionário (tarefa 
de casa) 

- Produção oral 
- Produção oral 
- Produção oral 
- Produção escrita 
- Compreensão oral 
 
- Produção oral 
 
- Produção escrita 

2 – Divya: Love 
generation 

- Praticar 
compreensão oral 
- Discutir o tema da 
aula 

1. Discussão com 
toda a sala 
2. Completar lacunas 
3. Discussão em 
grupos 
4. Discussão com 
toda a sala 
5. Leitura 
6. Exercícios escritos 
sobre vocabulário 

- Produção oral 
 
- Compreensão oral 
- Produção oral 
 
- Produção oral 
 
- Compreensão escrita 
- Produção escrita 

3 – Robson: Because 
you loved me 

- Memorizar os 
verbos no passado 

1. Repetição  
2. Colocar frases em 
ordem 
3. Completar lacunas 
4. Discussão com 
toda a sala 
5. Escrever um 
parágrafo (tarefa de 
casa) 

- Produção oral 
- Compreensão oral 
 
- Compreensão oral 
- Produção oral 
 
- Produção escrita 

4 – Divya: Kiss me - Praticar 
compreensão oral 
- Produzir uma carta 

1. Discussão com 
toda a sala 
2. Anotar palavras ou 
frases 
3. Completar lacunas 
4. Discussão em 
grupos 
6. Escrever uma carta 
(tarefa de casa) 

- Produção oral 
 
- Compreensão oral 
 
- Compreensão oral 
- Produção oral 
 
- Produção escreita 
 

Fonte: Observação e notas de campo 
 

 Com base nas informações presentes no Quadro 3.2, podemos verificar que, de 

todas as 23 atividades desenvolvidas durante as aulas observadas, 12 foram dedicadas à 

produção oral, o que indica a ênfase dada a essa habilidade em relação às demais, como 

já discutido anteriormente neste capítulo. 

 Conforme explica Pajares (1992) e como já discutido neste trabalho, as crenças 

dos professores podem ser entendidas como sistemas interligados, umas provenientes 
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das outras e a elas conectadas. Dessa forma, a crença abordada nesta seção pode ser 

dividida em outras duas subcrenças: a crença de que a música pode ser um recurso para 

a discussão de temas variados e a crença de que a música pode ser, igualmente, um 

recurso para a discussão de temas socioculturais.  

 Para melhor compreendermos essas duas subcrenças, agrupamo-nas, a partir das 

observações das quatro aulas analisadas neste estudo, de acordo com os temas propostos 

pelos professores para discussão em suas aulas: a) temas variados: amor, paz, amizade, 

relações afetivas etc.; e b) temas socioculturais: problemas sociais, questões culturais 

que permeiam a língua, a música como forma de expressão de determinados grupos etc. 

 

 

3.3.1.1 Utilização do tema das canções para a discussão de temas variados 

 

Os participantes deste estudo utilizaram os temas das letras das músicas para a 

realização de discussões, como sugerem Murphey (1992), Ahola (2005), Meller (2006) 

e demais autores. A presença de temáticas transversais, como amor, paz, amizade e 

relações afetivas, corrobora as afirmações de Pessôa e Duqueviz (2006) de que a música 

pode ser a razão aparente para a discussão de outros temas a ela correlacionados. 

 Na Aula 4, Divya fez uso da canção Kiss me com a intenção de fazer com que os 

alunos discutissem o tema amor e amizade, as diferenças e semelhanças entre esses dois 

sentimentos e as várias formas de demonstração de afeto. Antes mesmo de iniciar a 

atividade, ao escrever as duas palavras-chave no quadro, os alunos já se mostraram 

animados e interessados em discutir, emitindo opiniões e lançando questionamentos uns 

aos outros e à professora. A discussão prosseguiu acalorada e a participação dos alunos 

foi grande, sugerindo que a atividade foi bem-sucedida. As perguntas propostas pela 

professora conduziram os alunos a reflexões e a novos questionamentos, como podemos 

verificar no seguinte trecho: 

 

[18]  
Aluno 1: I think love and friendship are equal. Friendship is… how 
can I say?... a kind of love. 
Aluno 2: Yes, but… it’s a kind of love, not love. 
Divya: And what is the difference between a kind of love and love? 
Love isn’t made of different “loves”? ((gesto de aspas com as mãos)) 
Aluna 3: Yes, of course! For me love is friendship, respect... 
[vários alunos falam ao mesmo tempo] 
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Aluno 4: Ok. But… I don’t believe in friendship between man and 
women. I believe in love, not in friendship. 
Alunas 5 e 6: [falando quase ao mesmo tempo] No! Are you crazy? 
You’re crazy! Oh, my God!  
Divya: And why don’t you believe in friendship between man and 
woman, Fulano? 
Aluno 4: Ah teacher… you know…  
Aluna 6: For him, everything is sex.  
((alguns alunos riem)) 
[Trecho da Aula 4] 

 

Posteriormente, nessa mesma aula, uma nova discussão foi proposta por Divya 

acerca das emoções e dos sentimentos da personagem, suas vontades e fantasias, como 

podemos observar neste outro trecho retirado da aula: 

 

[19] 
Divya: What does she want to do? 
[nenhum aluno responde por algum tempo] 
Divya: Does she want to travel with him? 
Aluna 1: No, to kiss him. 
Divya: Why? 
Aluna 1: Because she loves him. 
Divya: What else does she wanna do? 
Aluna 2: She wants to dance. 
Divya: Where? In a club? 
Aluna 2: No, in the park. I think... The green grass… 
[Trecho da Aula 4] 

  

Todavia, embora Divya tivesse tentado retomar a discussão nesse estágio da 

aula, poucos alunos se mostraram interessados e participativos. Divya buscou discutir os 

conteúdos e as mensagens veiculadas pela canção, de modo a levar os alunos a pensar 

sobre eles e a formular idéias e julgamentos. Porém, a discussão sobre a letra da música 

não foi tão profícua quanto a discussão sobre o tema da canção, indicando que os alunos 

parecem preferir a discussão de temas mais gerais a pontos mais específicos, o que nos 

leva a acreditar que a discussão, como decodificação dos elementos lingüísticos 

presentes na letra das músicas, é menos interessante, pois este tipo de discussão 

permanece em um nível superficial que os alunos provavelmente já compreenderam 

pela simples leitura do texto.  

Divya, por sua vez, interpreta a falta de engajamento dos alunos de forma 

diferente. Na sessão reflexiva, ela avalia a aula como negativa, embora aponte que esta 

aula havia cumprido seus objetivos. A professora afirma que gostaria que o mesmo 

entusiasmo da primeira discussão estivesse presente no estágio final da aula e aponta 
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como possíveis causas do insucesso da atividade, o fato de alguns alunos não terem 

gostado da canção e a preferência deles por discutir mais livremente, expressar opiniões, 

e não responder a perguntas, como podemos observar no excerto a seguir: 

 

[20] 
Divya: Foi produtiva, cumpriu os objetivos e tal, mas não acho que 
foi positiva. Eles não gostaram, ficaram falando “Ah, que coisa 
horrível!”. Então, assim, não foi interessante. Se você compara o 
começo e o final da aula, tem uma queda. Eles estavam tão 
empolgados no começo! Eu queria que tivesse rendido até o final. 
Mas foi caindo... Eles não gostaram da música, né? Então já começa 
por aí. E também, nessa turma, eles gostam de discussão, assim, dar 
opinião, debater... temas mais livres.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 
 

Robson, igualmente, tenta promover uma discussão sobre o tema da música, na 

Aula 3, embora esse aspecto não seja apontado como objetivo da atividade. O professor, 

todavia, percorre o caminho inverso ao traçado por Divya: ele parte de questões 

pontuais da letra da música para questionar os alunos sobre suas experiências 

particulares e suas opiniões, como nos mostram os trechos a seguir: 

 

[21] 
Robson: So... how is the woman? Sad, depressive, in love? 
Aluno 1: She is grateful. 
Robson: Yes. And why is she grateful? What did the man do? 
Aluno 2: Because you loved me. 
Robson: And when you ((apontando para os alunos)) love a person, 
how do you feel? Happy? Sad? Grateful? 
Aluno 3: Uai, teacher, happy, né? Love, uai. 
Aluna 4: Ah, so so. Sad, sometimes.  
Robson: Why, Fulana? 
Aluna 4: Because... you love, but the boy doesn’t love you. This is 
very bad! 
[Trecho da Aula 3] 
 

[22] 
Robson: Do you remember your first love? ((fazendo gesto de 
primeiro com o dedo)) Was it good or bad? 
Aluno 1: Oh, teacher, very bad! 
Robson: Really? Why? 
Aluno 1: Ah, because I… How do you say tímido, bobinho? 
[Trecho da Aula 3] 
 
 

 Robson sugeriu discussões além das oferecidas pela letra da música. 

Acreditamos que este modo de conduzir a discussão, durante as aulas, demonstra que o 
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professor considera a música como uma alavanca para a produção oral. A crença de que 

o tema das canções pode ser utilizado para produção oral por meio da discussão de 

assuntos diversos está presente na prática dos participantes de forma diferenciada, mas 

não menos importante.  

 Essas discussões apresentadas podem, ainda, ser analisadas sob a perspectiva de 

que a música expressa conteúdos e ideologias, como indica Lê (1999, p. 1), ao afirmar 

que a música “é um codificador de valores culturais e ideologia que precisa ser visto 

criticamente” por professores e alunos. A partir dessa premissa, passamos ao item a 

seguir. 

 

 

3.3.1.2 Utilização do tema das canções para a discussão de temas socioculturais 

 
Em sua primeira aula analisada para esta pesquisa (Aula 2), Divya utilizou a 

música como pretexto para fomentar a discussão do tema que seria explorado na lição 

do livro didático: pessoas sem-teto, mendigos e meninos de rua. A professora parece 

acreditar que a música oferece oportunidades para que os alunos debatam sobre assuntos 

mais amplos, o que corrobora a idéia de Lima (2004) de que a música pode ser utilizada 

para a discussão de temas sociais, pois ela traz consigo elementos culturais. O trecho a 

seguir ilustra o exposto nesse parágrafo: 

 

[23] 
Divya: Bom, eu ia introduzir o tema begging. E para falar de 
beggars, gente que mora na rua, homeless people, [...] eu peguei isso 
[a canção] como um gancho para... meio que... falar sobre a situação 
de crianças de rua, [...] servir de gancho pra discussão. 
[Trecho da entrevista sobre a Aula 2] 

 

A partir do primeiro verso da canção, Divya propôs a discussão coletiva do 

assunto, promovendo interação e debate de idéias. Os alunos engajaram-se na discussão, 

comentando sobre as crianças que vivem abandonadas nas ruas, relacionado esse 

fenômeno ao fato de elas cometerem crimes, assim como o indivíduo adulto morador de 

rua o faz. Devido a esse tipo de violência, crianças que não vivem na rua são impedidas 

de utilizar este espaço para entretenimento. A discussão realizada por Divya e seus 

alunos retrata a existência de diferenças sociais entre as crianças, e que estas diferenças 

constroem uma espécie de parede entre o ambiente que elas ocupam, separando-as. Esse 



 91 

momento da aula de Divya vai ao encontro das afirmações de Louro (1997, apud 

Rodrigues, 2005), pois o autor declara que a linguagem constitui-se como o espaço mais 

eficiente e pertinaz para debater diferenças, visto que ela é, ao mesmo tempo, um dos 

fatores determinantes dessas diferenças. O trecho a seguir ilustra esses comentários: 

 

[24] 
Aluno 1: It’s interesting because some children live in the streets, but 
other children can’t play in the streets. 
Divya: And why can’t they play in the streets? 
Aluno 2: Because the children that live in the streets are dangerous. 
They commit crimes. And the adults too. The adults that live in the 
streets. 
Divya: Yes, but why do they commit crimes? Why do they live in the 
streets? 
[Trecho da Aula 2] 
 

A partir da discussão dos motivos da existência de moradores de rua, os alunos 

refletiram, em conjunto, sobre diversos problemas sociais das grandes cidades. Divya 

afirma que discutir problemas sociais é importante e que a canção foi um instrumento 

relevante para gerar essa discussão, uma vez que ela traz uma mensagem positiva, de 

tolerância e paz, ressaltando a importância do conteúdo da canção e da discussão do 

assunto. Divya tira vantagem do fato de a música proporcionar uma discussão mais 

complexa e oportuniza que seus alunos possam atribuir, à letra da música, sentidos mais 

amplos, construindo, assim, interpretações mais abrangentes, num processo que vai 

além da mera apropriação de significados ou decodificação de palavras, conforme nos 

afirmam Totis (1991), Martins (1994) e Campos (2006). Estas colocações são também 

realçadas no exemplo que segue: 

 
[25] 
Divya: Traz uma mensagem positiva, de paz. Como o tema que a 
gente estava trabalhando era mais social, foi bom. Falar de sem-teto, 
mendigo, pobreza... São problemas sociais que a gente vê todo dia, 
tem que discutir. E eu acho que a música trata disso de um jeito legal. 
E, além do mais, eu acho muito importante, sabe, falar de paz e tal. 
Ainda mais no mundo de hoje, em que tudo é crime e violência.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 
 

Divya reflete acerca do papel do professor no processo de ensino e 

aprendizagem, indicando que, mais que transmissor de conhecimento, o professor é um 

educador, responsável, em certa medida, pela formação holística do aluno, devendo 

levar em consideração os aspectos socioculturais que permeiam o ensino e a 
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aprendizagem de LE. Para a professora, utilizar a música na sala de aula é uma maneira 

de lidar com esses fatores, uma oportunidade de ampliar o conhecimento de mundo dos 

aprendizes, como podemos observar no trecho abaixo: 

 
[26] 
Divya: Uma vez eu cheguei num grupo de adolescentes e fui dar Frank 
Sinatra e eles começaram a curtir com a minha cara. E foi um semestre 
inteiro curtindo com a minha cara. ((risos)) Por mais que o aluno seja 
jovem e queira coisas jovens, acho que esse contato, essa troca cultural 
é muito importante. Acho que vai enriquecer, de uma maneira ou de 
outra. Por exemplo, você vai dar Yellow Subarine e os meninos odeiam. 
Eles nem sabe quem foram os Beatles! E eu acho que isso é importante, 
sabe, conhecer outras coisas. Ainda mais os Beatles, que representam 
toda um ideologia, todo um momento na história da humanidade 
mesmo!  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 1] 
 

Divya argumenta que a música, como manifestação artística e cultural, 

representa um momento sociohistórico, refletindo idéias e posturas de um grupo em 

determinado contexto. Movimentos musicais e artistas famosos seriam, assim, como 

porta-vozes de determinadas ideologias. Para a professora, esse aspecto não pode ser 

negligenciado pelo professor, que tem como função mostrar novas possibilidades aos 

aprendizes, ampliando seu conhecimento e sua visão da realidade e da história. Tame 

(1984, p. 162), falando sobre a música dos Beatles, afirma que a banda inglesa pode ser 

considerada responsável por “uma revolução sem precedentes na história cultural da 

humanidade e pela criação de uma subcultura39 inteira codificando-a em música”. 

As aulas analisadas neste estudo, todavia, não nos permitiram observar essa 

discussão mais profunda dos aspectos socioculturais que envolvem a música e sua 

utilização nas aulas de LE. Divya e seus alunos utilizaram o tema da canção Love 

generation (Aula 2) para discutir questões socioculturais, como violência urbana e 

meninos de rua, por exemplo. Contudo não ocorreram discussões acerca de como a 

música, ou uma canção especifica, pode representar um grupo ou uma ideologia.  

Ainda em relação à idéia de que, por meio da música, um grupo pode expressar 

suas idéias e discutir sua visão de mundo, gostaria de apresentar uma discussão proposta 

por Robson em uma das sessões reflexivas, em relação ao uso de canções que 

apresentam uma variedade não-padrão do inglês, mais especificamente, canções de hip 

                                                           
39 O termo subcultura é utilizado por Tame (1984) para se referir a diferentes grupos e manifestações 
culturais dentro de uma mesma comunidade.  
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hop.40 Embora não tenha sido uma aula observada e focalizada por esta pesquisa, apenas 

uma experiência narrada pelo professor, entendo que se trata de uma discussão 

pertinente para evidenciar as relações íntimas e complexas entre a música e os 

elementos socioculturais que permeiam a linguagem e o processo de ensino e 

aprendizagem de LE.  

Robson relatou uma experiência que viveu em outra escola, onde uma professora 

o incentivou a utilizar uma canção de hip hop para tratar de violência e problemas 

sociais. À época da aula mencionada por Robson, o mundo vivia o pós-ataque terrorista 

que derrubou as torres do World Trade Center, fato que chocou a população mundial e 

chamou atenção para as relações de poder que se estabelecem na sociedade atual. 

Observemos a narração e a reflexão do professor: 

 
 [27] 
Robson: Eu tinha uma colega de trabalho, numa escola em que eu dei 
aula, que ela usava hip hop em sala de aula. Eu tive que quebrar muito 
meus preconceitos em relação a hip hop, essas músicas... Porque, na 
verdade, eu não reconhecia isso como uma abordagem adequada para 
se levar pra sala de aula. Porque pode parecer um tanto agressivo, 
parecer um tanto... é... a própria noção de Black English,41 que te dá 
uma noção periférica, essa questão de... como eu poderia dizer?... uma 
coisa mais subúrbio, mais por baixo, não inferior, mas uma coisa 
marginal. E justamente por ser marginal, eu via essa restrição em 
trabalhar. Por influência dela... como ela me mostrou uma abordagem 
interessante, uma vez eu resolvi trabalhar uma música de hip hop... 
((cantarola um trecho da canção)). E a letra dela é ótima, fala sobre 
problemas sociais, violência e que o ser humano tem que parar de 
violência, preconceito, e ter mais amor, essas coisas. Foi bem na 
época do 11 de setembro, então deu certinho! Eu pude ver que, 
naquela música... aquela música não só trazia outro tipo de variedade 
da língua, uma variedade não-padrão, e além... através disso, pôde-se 

                                                           
40 Termo criado pelo DJ e produtor musical Afrika Bambaataa e que se refere ao movimento sociocultural 
nascido nos subúrbios de Nova Iorque no final da década de 1970. O hip hop era, inicialmente, um 
conjunto de manifestações culturais e artísticas dos negros e migrantes latinos dos guetos novaiorquinos, 
mas, atualmente, possui abrangência global e está presente, sobretudo, nas periferias das grandes cidades, 
veiculando mensagens de resistência e mudança social, lidando diretamente com aspectos do cotidiano da 
periferia. Suas idéias são expressas através das artes plásticas, sobretudo o graffiti, da dança, como o 
break, e da música, que apresenta uma mistura do rap (rhythm and poetry) e de elementos da música pop, 
eletrônica e do rock. Mais informações a esse respeito podem ser obtidas nos portais Real Hip Hop e 
Mundo da Rua, disponíveis em <http://www.realhiphop.com.br> e < http://www.mundodarua.com.br>, 
acessados em 29 abr. 2007. 
41 African American Vernacular English, também chamado African American English, Black English, 
Black Vernacular, Black English Vernacular, ou Black Vernacular English. Variedade da língua inglesa 
falada por alguns americanos afro-descendentes, que tem sua pronúncia, estruturas gramaticais, uso de 
tempos verbais e vocabulário com algumas distinções em relação à variedade padrão. A noção de Black 
English é permeada por uma forte carga sociocultural, que passa pelo preconceito racial e social e pela 
divisão de classes nos EUA. Durante muitos anos, o Black English foi visto como corrupção da língua e 
seus falantes eram tidos como inferiores e deficientes por utilizarem um código pobre e errado. Graças ao 
trabalho do sociolingüista William Labov (1978), hoje entende-se que o Black English não é um “dialeto 
pobre” e que seus falantes não são deficientes.  



 94 

observar todo um contexto cultural, contexto social mesmo que está 
por trás da música, da mensagem que a música traz, das palavras 
usadas, da forma... até a forma como as palavras são manejadas pelos 
cantores. Tudo isso é muito interessante. Aí nisso tudo a gente pega e 
contrapõe. Volta lá em Frank Sinatra, volta lá em Beatles, né? Tudo 
envolve um contexto cultural.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 2] 

 

Robson usa a palavra preconceito ao tratar das canções de hip hop e justifica 

esse uso pela noção marginalizada que a variedade não-padrão empresta à canção. Para 

o professor, a música de hip hop pode soar agressiva e não adequada por veicular, 

através de sua linguagem, a referência a um grupo não privilegiado da sociedade. 

Notamos, então, claramente, as complexas relações que se estabelecem entre música e 

fatores socioculturais que permeiam a língua. Conforme afirma Bagno (2001) e como 

discutido no Capítulo 1 deste estudo, o preconceito lingüístico é, acima de tudo, uma 

manifestação de preconceito social, uma vez que o que está em cheque não é a língua 

em si, mas seus falantes.  

O professor declara que não considerava adequado expor os alunos a essa 

variedade coloquial do inglês, pois, segundo afirma Schoepp (2001), a música, por seu 

estilo repetitivo, pode contribuir com a automatização da linguagem coloquial. Contudo, 

após reflexões e conversas com outra professora, Robson parece ter ressignificado sua 

percepção. Como afirma o professor, o uso de canções de hip hop nas aulas de LE pode 

ser interessante, pois, analisando-se a forma como grupos diferentes manipulam 

estruturalmente a língua, podemos verificar as idéias e as ideologias por eles expressas.  

Ressaltamos, novamente, que não é intenção deste estudo discutir a utilização e 

o ensino de variedades não-padrão da língua inglesa. Todavia, conforme foi expresso 

pelos professores participantes desta pesquisa, acreditamos que cabe à escola e aos 

professores, como educadores, problematizarem essas questões e levarem seus alunos a 

refletir e a perceber a complexa rede de relações que se estabelece entre língua e fatores 

socioculturais. Vale lembrar, ainda, que o próprio processo de ensino e aprendizagem é 

cercado por fatores socioculturais, em especial quando tratamos do ensino e da 

aprendizagem do inglês como LE no contexto sociohistórico atual, da globalização e 

das relações de poder que subjazem a ela.  
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3.3.2 Crença de que a música é um recurso eficaz para a prática de compreensão 
oral 
 
  

Durante as aulas de Divya e de Robson, houve uma grande preocupação quanto 

à oralidade, como discutido na seção anterior. Nas quatro aulas analisadas neste estudo, 

ambos os professores propuseram atividades em que os alunos deveriam ouvir as 

canções e desempenhar tarefas diversas com base no texto ouvido, como preencher 

lacunas e colocar sentenças em ordem, por exemplo. O objetivo principal dessas 

atividades era fazer com que os alunos fossem capazes de reconhecer determinadas 

palavras ou trechos. Ambos os professores se referiram aos exercícios propostos como 

tarefas de compreensão oral. 

Perguntada sobre o que entende por atividade de compreensão oral, Divya 

afirma que se trata de um exercício específico que visa ao cumprimento de determinada 

tarefa para a qual é necessária a compreensão de um texto falado, como podemos 

verificar no trecho a seguir: 

 
[28] 
Divya: Listening é toda atividade task based42 que envolve ouvir 
alguma coisa, seja uma música ou um diálogo.  
[Trecho da Entrevista 1] 

 

 Sob essa perspectiva, a professora lança mão de canções em suas aulas para 

“treinar o listening”. Em sua segunda aula focalizada neste estudo (Aula 4), um dos 

objetivos de Divya ao levar a canção para aula foi trabalhar a compreensão oral, 

fomentando aos alunos a oportunidade de prática dirigida, como podemos verificar no 

excerto a seguir:  

 

[29] 
Divya: Eu achei que poderia ajudá-los a treinar o listening, mesmo 
porque o nosso nível já é Inglês VII, a gente não estava tendo nenhum 
listening. Não tem listening no Taboos and Issues. 43 E eu preferi focar 
mais em músicas mesmo. [...] minha intenção é treinar o listening 
propriamente dito, pra suprir um problema do material. 
[Trecho da entrevista sobre a Aula 2] 

 
                                                           
42 Como vimos anteriormente, Ur (1996) caracteriza os exercícios task-based como atividades que têm 
por objetivo o cumprimento de uma tarefa, como entrevistar os colegas para descobrir se eles são 
supersticiosos ou se já praticaram algum esporte radical, por exemplo, em contraponto aos exercícios 
topic-based, em que o intuito é discutir determinado tópico, como as opiniões dos alunos sobre o que é 
uma rotina saudável, ou como preservar o meio-ambiente, por exemplo. 
43 MCANDREW, R.; MARTÍNEZ, R. Taboos and Issues. London: LTP, 2001. 
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Com a intenção de desenvolver a habilidade de compreensão oral, Divya propôs 

dois tipos de atividades: completar lacunas e anotar palavras. Para a professora, através 

da realização de tarefas que enfoquem a compreensão de trechos específicos do texto 

oral, os alunos estariam realizando o entendimento do texto. Sua postura nas aulas, as 

atividades desenvolvidas e seus objetivos se mostram em consonância com sua 

concepção de atividade de compreensão oral como sendo a realização de tarefas 

específicas. 

Expressando uma concepção de compreensão oral bem diferente da de Divya, 

Robson afirma que o objetivo das atividades de compreensão oral é o entendimento da 

mensagem expressa pelo texto. Para o professor, o aluno precisa prestar atenção ao que 

está ouvindo, focalizar a mensagem e ficar atento à idéia, não às palavras isoladas, 

como podemos observar em sua fala a seguir: 

 

[30] 
Robson: Reconhecer uma idéia e saber articular uma idéia. Ouvir e 
entender. Não entender todas as palavras, mas a idéia, entende?, a 
mensagem. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

 Na primeira entrevista realizada, Robson discute a utilização de exercícios de 

completar lacunas e avalia essa atividade como negativa e ineficaz, pois tende a limitar 

a compreensão do texto por parte do aluno, que fica concentrado apenas em detectar 

palavras ou trechos e não se preocupa com o entendimento da mensagem. No trecho a 

seguir, podemos observar a reflexão feita pelo professor: 

 
[31] 
Robson: A meu ver, [o exercício de completar lacunas] não trabalha 
muito com... é muito limitado no sentido cognitivo, é muito limitado. 
[...] Porque o que acontece nesses casos? Nesses casos, o aluno vai 
ficar focado só na palavra, o objetivo dele seria escutar a palavra para 
acertar a palavra. [...] Prejudicaria a interpretação de outros fatores, 
né, de outras palavras, do conteúdo da música, ou da própria questão 
que eu estaria trabalhando na música, né? 
[Trecho da Entrevista 1] 
 

Em suas duas aulas discutidas neste trabalho (Aulas 1 e 3), todavia, Robson 

propôs atividades que focalizavam apenas pontos específicos do texto: organizar os 

itens lexicais e sintáticos e completar lacunas, demonstrando certa incoerência entre a 

concepção de compreensão oral que declara possuir e sua prática pedagógica. 

Questionado sobre as atividades propostas na Aula 3 (colocar as sentenças em ordem e 
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completar lacunas), Robson justifica o uso dos exercícios por acreditar que, 

direcionando a atenção dos alunos para os elementos importantes do texto (os verbos), 

eles teriam a oportunidade de identificar, entender e articular idéias, como nos mostra o 

seguinte exemplo: 

 

[32] 
Robson: Eu queria deter o aluno ali na questão auditiva. Reconhecer 
uma idéia e saber articular uma idéia. Ouvir e entender. [...] No grupo 
eles ficaram bem focados nas tirinhas de papel. Tinha que ouvir, 
entender a frase para poder colocar no lugar certo. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 
 

 
 Como expressa a fala acima, Robson acredita que entender frases é o mesmo 

que identificar ou reconhecer as palavras que a compõem. Essa contradição em relação 

às atividades de compreensão oral parece indicar um conflito em relação ao que seja 

entender uma mensagem oral.  Robson parece assumir que perceber ou detectar trechos 

no texto oral é o mesmo que entender esses trechos, uma concepção que pode estar 

alicerçada na idéia de que o entendimento do texto é a decodificação das palavras, como 

discute Campos (2006). Divya também demonstra assumir essa concepção de 

entendimento do texto. Porém, a professora parece estar ciente de que possui essa visão, 

ao passo que Robson não.   

 Ao contrário de Robson, Divya não entende a atividade de completar lacunas 

como limitada. Para a professora, o exercício se presta muito bem ao objetivo específico 

de lidar com vocabulário e focalizar a atenção em informações específicas no texto. O 

fato de detectar informações específicas relevantes é tratado por Divya como importante 

para uma melhor compreensão da idéia geral do texto. A professora considera que 

entender a idéia geral, sem levar em conta dados mais específicos presentes no texto, é 

insuficiente para o aluno, particularmente em níveis mais avançados, como podemos 

observar no seguinte exemplo: 

 

[33] 
Divya: Eu uso muito fill in the gaps. Porque eu acho que é bom para o 
aluno prestar atenção em informações específicas. Quando você está 
ouvindo uma notícia no jornal, um programa na televisão, muitas 
vezes você pára para ouvir o nome do político, ou o número de 
mortos, essas coisas, coisas bem específicas. Às vezes, até pergunta 
para quem está do lado, porque não escutou direito e aquilo faz falta 
para entender a notícia. Muitas vezes, o específico faz falta para 
entender o geral. Principalmente na aula de inglês, e principalmente 
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no Inglês VII.  Porque também, assim, não pode ficar só na idéia 
geral, sabe? É vago. 
[Trecho da entrevista sobre a aula 2] 
 
 

 Como podemos perceber nesse trecho, Divya também parece acreditar que ouvir 

e identificar informações específicas (números, nomes, por exemplo) é o mesmo que 

entender essas informações e articulá-las em relação ao todo do texto. A diferenciação 

estabelecida por Ur (1994) entre exercícios de percepção e exercícios de compreensão 

parece não ser considerada pelos professores, que denotam assumir uma pela a outra, 

entendendo que perceber elementos textuais é o mesmo que compreendê-los.  

 A crença de Divya e Robson de que a música é um recurso eficaz para a prática 

de compreensão oral está relacionada, assim, às suas crenças acerca da própria natureza 

da compreensão de textos orais. Ainda em relação à noção de que a música é um texto, 

no item seguinte, apresentamos e discutimos a crença na utilização da música como 

texto escrito e as atividades e reflexões que subjazem a essa crença. 

 

 

3.3.3 Crença de que a letra das canções é um bom material para a prática de 
compreensão escrita 
 

Durante a quarta sessão reflexiva realizada para esta pesquisa, Robson teceu 

interessante reflexão, alinhando a música à noção de texto, discutida no Capítulo 1 deste 

estudo. Para o professor, a letra das canções pode ser entendida como um texto, na 

medida em que por texto deve-se compreender qualquer manifestação de uso da língua, 

Ambos os professores participantes desta pesquisa compreendem a música como 

texto, como podemos perceber no seguinte exemplo: 

 

[34] 
Robson: Eu não trabalho muito com música, mas eu trabalho muito 
com texto. Claro, com Inglês II são textos menores, mais simples, 
diálogos, historinhas, my routine, what I did last weekend, mas não 
deixa de ser texto. [...] A gente pensa, assim, nas histórias, nos contos 
de fada, e pensa na mãe contando historinha para o filho. Aí junta ali a 
historinha interessante, a voz doce da mãe... e é um texto. Daí eu 
relaciono à música. A música é um texto. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 
 

Divya demonstra também compreender a música como um texto escrito, pois 

afirma que trabalhar com canções nas aulas é uma forma de levar os alunos a terem 



 99 

contato com diferentes gêneros textuais. A professora considera importante que os 

aprendizes conheçam e produzam gêneros textuais diversos, como podemos observar no 

exemplo 35: 

[35] 
Divya: Eu quis variar um pouco, sair do livro. E também promover 
um contato dos alunos com outros gêneros textuais. Isso é importante. 
Inglês VII, ele já têm que conhecer gêneros diferentes, saber 
distinguir, saber usar. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 

 

Compreendendo a música como um texto, Robson entende que ler a música não 

é simplesmente decodificar palavras, mas entender o conjunto, as idéias veiculadas pelo 

texto. A ênfase da leitura recai sobre a compreensão global, e não na atribuição de 

significado a trechos isolados (palavras ou frases). Robson expõe sua concepção de 

leitura e acredita, assim, enfocar de maneira mais comunicativa a língua e o texto, como 

podemos observar no exemplo a seguir: 

 

[36] 
Robson: Ler a música... o seguinte: tomando o princípio de que [...] o 
sujeito... ele não tem a necessidade de ler palavra por palavra para que 
se entenda o todo. Mas não, ele vai entender o todo para entender o 
todo. Então, não vai importar tanto a palavra, mas a sentença. Quando 
eu falo leitura da música é justamente minha preocupação não de 
entender palavras soltas, mas muitas vezes uma ou duas palavras não 
vão afetar a compreensão geral. Então, muitas vezes se ele não 
entende algumas palavras, isso não precisa ser levado em 
consideração, uma vez que eu não estou preocupado com palavras, 
mas com o conjunto. E o interessante seria ele entender o conjunto, de 
uma maneira muito mais comunicativa. 
[Trecho da Entrevista 1] 

 

Essa postura de Robson pôde ser observada em suas aulas. Ao trabalhar com as 

canções, o professor empreendeu discussões, em grupos ou com toda a classe, a respeito 

das idéias veiculadas pelos textos. Ambas tinham por temática o amor. Robson propôs 

perguntas para serem discutidas pelos alunos, de modo a promover a compreensão da 

idéia geral do texto. Para o professor, essas atividades de discussão constituem 

exercícios de leitura da música. Na primeira aula observada para este estudo (Aula 1), 

Robson propôs perguntas a respeito dos sentimentos e ações da personagem da canção, 

eliciando dos alunos a possível cena em que se passava a canção, a partir das ações 

expressas no texto, como nos mostra o trecho a seguir: 
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[37] 
Robson: Imagine the romantic situation. Who is the girl? What’s her 
name? 
[Alunos dão sugestões] 
Aluno1: Mary. 
Robson: Ok, Mary. How old is she? 
Aluno 2: Twenty. 
[...] 
Robson: And what is she doing? Is she working? Is she dancing 
ballet? ((gesto imitando um passo de balé. Os alunos riem)) Yes? 
Alunos: No. 
Aluno 3: No, she is singing. 
Robson: Ok, but pay attention to the text. What are the gestures that 
she makes? Close your eyes... 
Aluno 4: Give me your hand. 
Robsn: Yes, good. So, what is Mary doing? Where is she, at school? 
Aluno 1: No! With the boyfriend. 
Robson: Yes. And what is he doing? 
((Com gestos e expressão facial, Robson sugere que o casal estava 
namorando. Os alunos riem, demonstrando entender a insinuação do 
professor.)) 
[Trecho da Aula 1] 

 

Em sua segunda aula focalizada neste estudo (Aula 3), o professor pediu que os 

alunos contassem “a história” da música, eliciando, através de perguntas, como era o 

relacionamento da mulher e do homem personagens da canção, o que ele havia feito a 

ela, porque ela estava agradecida etc., como podemos observar no exemplo a seguir: 

 
 
[38] 
Robson: What does the song talk about? 
Aluno 1: Love. 
Robson: Yes, love. A good love or a bad love? 
Alunos: Good. 
Robson: Is the woman happy or sad? 
Alunos: Happy. 
[…] 
Robson: […] So... how is the woman? Sad, depressive, in love? 
Aluno 2: She is grateful. 
Robson: Yes. And why is she grateful? What did the man do? 
Aluno 4: Because you loved me. 
[Trecho da Aula 3] 

 

Contudo, ao elaborar questões sobre “a história” da música, as ações dos 

personagens e o cenário em que essas ações ocorrem, Robson e Divya levam os alunos a 

realizarem uma leitura superficial do texto. Os aprendizes captam o conteúdo geral da 

letra da música, sem, contudo, refletir mais profundamente sobre as idéias e ideologias 

ali veiculadas. O que podemos perceber, em relação à maneira como a música é 
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abordada como texto escrito, é a crença de que a música pode servir como pretexto para 

ensinar gramática e vocabulário. Nas seções seguintes, tratamos mais detalhadamente 

sobre essa questão. 

 

 

3.3.4 Crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender 
gramática 
 
 

 No questionário aplicado logo no início da coleta dos dados para esta pesquisa, 

Robson e Divya declararam que o ensino de gramática não representava a preocupação 

central de suas aulas, conforme podemos verificar no quadro a seguir: 

 
QUADRO 3.3 – Freqüência de trabalho relacionado aos componentes do sistema 

lingüístico e atividades envolvidas  
Professor Freqüência de trabalho envolvendo 

os componentes do sistema 
lingüístico nas atividades com 

música 

Freqüência de utilização de atividades 
nas aulas em geral 

Divya ( 4 ) vocabulário  

( 3 ) gramática  

( 4 ) pronúncia 

( 3 ) fluência 

( 1 ) exercícios gramaticais explícitos 

( 2 ) exercícios de repetição 

( 5 ) trabalho em pares/grupo  

( 5 ) música 

( 4 ) jogos e dinâmicas 

Robson ( 4 ) vocabulário  

( 3 ) gramática 

( 4 ) pronúncia 

( 3 ) fluência 

(2/3) exercícios gramaticais explícitos 

(2/3) exercícios de repetição 

( 5 ) trabalho em pares/grupo  

( 2 ) música 

( 4 ) jogos e dinâmicas 

Fonte: Questionário 
Legenda: 1. pouca freqüência; 5. muita freqüência 

 

Como indicam os dados presentes nesse quadro, Divya afirma que utiliza 

freqüentemente atividades em grupo e recursos lúdicos, bem como dedica grande parte 

do tempo das aulas ao ensino e à prática de vocabulário e de pronúncia. Em 

contrapartida, exercícios que envolvem regras gramaticais e repetição são pouco 

explorados pela professora. Contudo, mesmo afirmando enfatizar mais a prática de 

vocabulário e de pronúncia, nas aulas observadas o enfoque principal das atividades 

desenvolvidas recaiu sobre a prática de fluência, com a discussão de temas diversos e o 
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predomínio de atividades envolvendo as habilidades orais, como já foi discutido neste 

capítulo. 

Assim como Divya, Robson, afirma dedicar grande parte do tempo das aulas às 

atividades que envolvem o ensino e a aprendizagem de vocabulário e pronúncia, dando 

menos ênfase ao ensino de gramática e fluência e utilizando com menos freqüência 

exercícios estruturais. Todavia, a prática de Robson contradiz suas afirmações contidas 

no questionário. A partir das aulas observadas e de suas declarações nas entrevistas e 

sessões reflexivas, podemos perceber que a ênfase de suas aulas foi a prática de 

estruturas gramaticais, como indica o exemplo a seguir: 

 

[39] 
1. Dividiu os alunos em dois grupos para o jogo da velha. Cada grupo 
escolhia um quadrinho do jogo e fazia uma pergunta para o outro 
com as atividades escritas no quadrinho. 
2. Eliciou as perguntas que os alunos haviam feito e solicitou a 
repetição, algumas vezes. 
3. Em círculo, os alunos brincaram de batata quente, fazendo 
perguntas aos colegas. 
4. Escreveu cinco perguntas no quadro e solicitou que os alunos 
destacassem os verbos auxiliares e sua posição nas sentenças. 
Sublinhou os verbos e desenhou setas indicando a posição anterior ao 
sujeito. 
5. Solicitou a repetição das perguntas escritas no quadro. 
6. Dizia sentenças afirmativas e os alunos as transformavam em 
frases interrogativas, oralmente. 
7. Entregou uma lista de exercícios escritos e solicitou que os alunos 
os respondessem em pares ou grupos. 
8. Corrigiu os exercícios. 
[Notas de campo da Aula 1] 
 

O professor demonstra, desde a primeira entrevista realizada, sua preocupação 

em utilizar a música relacionada a um tópico proposto pela unidade do livro didático. 

Reforçando essa idéia, Robson é enfático ao afirmar que utilizar a música sem um foco 

gramatical, faz com que a atividade perca parte de sua relevância, como podemos 

verificar no seguinte trecho: 

 

[40] 
Robson: Dar a música só por dar não vai ser tão proveitoso como 
poderia ser se o professor tivesse preparado, lincado com um tema. 
Porque aí você trabalharia a música como um todo, porém com foco. 
O professor tem que saber dar esse foco. [...] Vai depender de como o 
professor vai encarar a própria música em atividade, na hora da aula.  
[Trecho da Entrevista 1] 
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 Nas aulas analisadas neste estudo, Robson demonstrou uma postura coerente 

com sua declaração na entrevista e contraditória com suas colocações no questionário já 

discutidas nesta seção. O professor fez uso da instrução explícita de pontos gramaticais, 

utilizando a música como pretexto para que os alunos reconhecessem e repetissem as 

estruturas, o que expressa suas crenças relacionadas à utilização da música como 

recurso para o ensino de gramática. 

 Em relação à sua primeira aula (Aula 1), Robson afirma que seu principal 

objetivo, com a utilização da canção, era levar os alunos a reconhecer e praticar a forma 

interrogativa no tempo presente, como nos mostra o recorte a seguir: 

 

[41] 
Robson: Meu objetivo é revisar e praticar a estrutura de pergunta no 
Simple Present, principalmente o do e does. É prática controlada. 
[Entrevista sobre a Aula 1] 

 

 Com relação à sua segunda aula (Aula 3), Robson ressaltou o enfoque gramatical 

e a memorização dos verbos no passado, sobretudo os irregulares. Seus objetivos 

centrais em relação às atividades propostas eram contrapor os verbos regulares e 

irregulares e levar os alunos a memorizar sua forma escrita e sua pronúncia, conforme 

observamos na fala abaixo: 

 
[42] 
Pesquisadora: Por que você escolheu essa música? 
Robson: Por causa dos verbos no passado. Eu quis essa música 
porque ela trabalha tanto verbos regulares como os irregulares. [...] O 
foco da aula são os verbos no passado. [...] A própria aula... é mais 
estrutural [...], então preferi trabalhar uma coisa mais estrutural 
visando à memorização mesmo dos verbos. [...] Minha intenção é 
basicamente prática... prática controladíssima e com objetivo mesmo 
de memorização.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 
 

 Tendo por foco a estrutura do passado simples e a forma dos verbos, antes de 

tocar a canção, Robson desenvolveu cinco atividades com enfoque gramatical, como 

podemos observar nas anotações a seguir:  

 

[43] 
1.  Eliciou o passado dos verbos listados no quadro, solicitando que 
os alunos soletrassem as palavras enquanto ele as anotava. 
2. Solicitou a repetição do passado dos verbos, algumas vezes. 
3. Em círculo, um aluno falava um verbo no infinitivo e atirava uma 
bola a outro aluno, que deveria falar o mesmo verbo no passado e um 
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novo verbo no infinitivo, atirando a bola para outro aluno continuar o 
jogo. 
4. Em grupos, os alunos tocavam um balão, como num jogo de 
voleibol, atirando-o a um colega e falando um verbo no infinitivo. O 
colega que recebesse o balão deveria dizer o verbo no passado e outro 
no infinitivo e tocar o balão para outro colega continuar o jogo. 
5. Solicitou que os alunos dividissem os verbos escritos no quadro 
em regulares e irregulares. 

[Notas de campo da Aula 3] 
 

 Apontando a importância do ensino de gramática, Robson e Divya entendem 

que, numa abordagem mais comunicativa de ensino e aprendizagem de LE, a instrução 

gramatical explícita tem, sim, seu lugar. Todavia, ela deve assumir novas nuanças, 

fugindo ao padrão prevalecente nas abordagens mais tradicionais. Robson e Divya 

entendem que estudar gramática e aprender estruturas não significa decorar listas de 

verbos ou, ainda, que não se trata, necessariamente, de uma tarefa enfadonha, como 

demonstra o trecho a seguir: 

 

[44] 
Divya: Eu gostei do seu drill! [...] Gostei do jogo da bola. E aquele do 
balão é ótimo! Você fez uns drills, assim, mais lúdicos. Gostei. 
Porque drill tem que ter mesmo, não tem como. Com essa coisa da 
abordagem comunicativa, que não pode ensinar gramática, que não 
pode ter repetição, ficou tudo muito solto... Tem que repetir e 
memorizar. Mas tem maneiras e maneiras, né? Ninguém merece ficar 
decorando lista de verbo! ((risos)) 
Robson: [...] Eu quis mostrar para os alunos que eles não precisam 
pegar aquela lista enorme e se matar para decorar. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

Os participantes deste estudo, sob uma abordagem mais comunicativa de ensino 

de LE, não utilizam a música como um simples pretexto para o ensino de itens 

gramaticais, como argumenta Campos (2006). Eles não consideram a música apenas 

como um objeto lingüístico, pois, mesmo apresentando focos em estruturas gramaticais, 

suas aulas, em nenhum momento, restringiram-se ao ensino de gramática 

descontextualizada, mas como mais um componente do sistema lingüístico.  

 Tendo tratado da utilização da música para o ensino e a aprendizagem de 

gramática, abordaremos, na seção seguinte, o uso de canções com foco na aquisição de 

vocabulário. 
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3.3.5 Crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender 
vocabulário 
 

Robson e Divya atribuem grande importância à aprendizagem de vocabulário, 

devendo este elemento ser trabalhado com grande freqüência nas aulas, como pode ser 

observado no Quadro 3.3, anteriormente apresentado. Nas entrevistas, os professores 

utilizaram expressões como “enriquecimento de vocabulário”, “aprender novo 

vocabulário” e “ter mais vocabulário” para se referir aos motivos pelos quais utilizam 

música em suas aulas. Em face da grande importância dada ao vocabulário, os 

professores foram questionados quanto às atividades que desenvolvem para promover a 

aprendizagem lexical a partir do uso de canções. Divya aponta que atividades simples, 

como criar frases com as novas palavras aprendidas, podem ser usadas para praticar o 

vocabulário constante na letra da canção. Ela também indica que o aluno pode tornar-se 

responsável pela própria aprendizagem ao identificar e traduzir as palavras por ele 

desconhecidas, como podemos observar no seguinte exemplo: 

[45] 
Divya: Dei a música. Homework: trabalhar o vocabulário da música. 
Pesquisadora: E o que é esse “trabalhar o vocabulário da música”, 
Divya? 
Divya: Coisa simples: o aluno ir atrás das palavras desconhecidas, 
seja traduzindo a música, ou circula dez palavras novas e faz uma 
frase com cada uma. Ou então eu mesma seleciono as palavras e ele 
faz as frases. Coisa simples, mas que o aluno pratique o vocabulário. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 

 

Da mesma forma, Robson menciona o uso de atividades e estratégias de 

aprendizagem de vocabulário, como a inferência do significado pelo contexto, a 

consulta ao dicionário e o trabalho em grupo como formas de abordar o vocabulário 

presente na letra das canções, como demonstra a fala a seguir: 

 

[46] 
Robson: E também o aluno... acaba que tem toda uma gama de 
ferramentas que ele pode utilizar, como a gente estava falando, o 
conhecimento de mundo, o próprio contexto da frase, o dicionário, o 
colega. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 

 

As explicações sobre vocabulário ocorriam, principalmente, após as atividades de 

compreensão oral, quando alguns alunos perguntavam a respeito do significado de 
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algumas palavras. Os professores, então, explicavam, através do uso de definições, 

sinônimos, gestos e, às vezes, da tradução, o significado e usos das palavras e 

expressões, como podemos verificar nos recortes abaixo: 

 
[47] 
Aluno 1: Teacher, “belong with me”? The second estrofe. 
Robson: We have to live together. You are mine ((gesto de posse com 
os braços)). 
[…] 
Aluno 2: How do you say this? ((apontando para a palavra)) 
Robson: Through. The sun will shine ((gesto de brilhar)) when it’s 
raining. ((gesto de chuva)) 
[Trecho da Aula 1] 

 
[48] 
Aluno 1: No-one? ((balançando a cabeça em sentido negativo para 
indicar que não havia entendido)) 
Divya: Nobody. 
Aluno1: Yes, okay. But, why the…? ((gesto de hífen com o dedo)) 
Divya: Hyphen. It’s the same, with or without hyphen. 
[Trecho da Aula 2] 

 
[49] 
Aluno 2: What is grateful? 
Robson: Grateful... full of gratitude. When you say “Thank you”. 
Aluno 3: Agradecido. 
Robson: Hum! ((repreendendo o aluno que traduziu)). 
[Trecho da Aula 3] 
 
[50] 
Divya: Moonlit floor. ((apontando para o chão)) 
Aluno 1: No. What is moonlit? 
Divya: Moon, lua. Lit, the past of light, iluminar, iluminado pela luz 
da lua. 
Aluno 1: Ah!... O chão está iluminado pela lua. 
Divya: Yes. 
[Trecho da Aula 4] 
 

Robson, ao ser indagado por alguns alunos a respeito de palavras e expressões 

presentes na letra da canção perguntava, primeiramente, se algum outro aluno poderia 

explicar e, em caso negativo, fornecia o significado da palavra, sem fazer uso da 

tradução, como pudemos observar nos exemplos 47 e 49. Todavia, questionado sobre a 

eficácia desse procedimento, o professor percebe que nem sempre suas explicações 

eram claras, como podemos observar no trecho a seguir: 

 
[51] 
Robson: Eu eliciei a pronúncia e o meaning [...] e depois, com a ajuda 
dos alunos, [...] a gente colocou os verbos em frases significativas. 
Pesquisadora: Como assim frases significativas? 
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Robson: Frases que eles conhecem, que eles usam. 
Divya: Eu entendi, Paula. Assim, ele falou  “Stand. Ok stand?” Aí um 
aluno falou “Stand up”. Aí depois ele falou “I can’t stand. It’s 
unbearable!”.  
Pesquisadora: Mas o significado de stand que você queria era esse?  
Robson: Não entendi... 
Divya: Ah... ((balançando a cabeça em sinal positivo)) Porque o 
sentido na música era de “stand by me”, de support... 
Robson: Ahan... Ah, então com certeza o meaning não ficou claro... 
Para alguns, pode ser que sim, mas não pra todos. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

Ainda em relação ao ensino de vocabulário, Robson explica que, na Aula 3, por 

se tratar de uma canção longa, não era seu objetivo abranger todo o vocabulário do 

texto, focalizando sua atenção nos verbos no passado e nas palavras diretamente 

relacionadas a eles. Contudo, o professor entende, também, que o desenvolvimento de 

atividades que contemplassem o vocabulário da canção enriqueceria a aula e ampliaria o 

dicionário mental44 dos alunos, auxiliando-os e incrementando sua competência 

lingüística, como nos mostra a fala a seguir: 

 

[52] 
Robson: Eu sabia que havia ali uma grande gama de vocabulário, que 
não daria tempo de trabalhar tudo, mas pelo menos os que estavam 
relacionados com os verbos.  
Divya: Os alunos perguntaram “O que é isso? O que é aquilo?”. E 
foram poucos os alunos que perguntaram, né? Tem aluno tímido, 
aluno que não pergunta mesmo.  
Pesquisadora: E você acha que não teve mais nenhum problema com 
vocabulário? 
Robson: Ah, com certeza teve. A música é muito longa, então 
algumas palavras passaram. Mas meu aim eram os verbos, meu foco 
era outro. Só que isso não é justificativa pra dizer “Vou trabalhar os 
verbos em detrimento do vocabulário”. [...] Evidentemente seria muito 
mais interessante se o professor tivesse feito uma lista prévia com o 
vocabulário mais importante e fizesse qualquer coisa pra trabalhar. 
Que fosse o mais simples mesmo, colocar no quadro, fazer frase.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 
 

O fato de Robson acreditar que a classe gramatical de verbos não pertence ao 

inventário lexical da língua leva-o a pensar que ao trabalhar os significados dos verbos, 

ele não estava trabalhando com vocabulário. Contudo, o andamento da aula deixou claro 

que, compreendendo os verbos, seus alunos puderam inferir o significado de outras 

palavras e expressões contidas na letra da música. 

                                                           
44 Por dicionário mental, entende-se o repertório lexical que o falante tem de determinada língua, e do 
qual faz uso na comunicação (Conceição, 2004). 
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Ao refletir sobre a segunda aula de Divya (Aula 4), Robson afirma que achou o 

vocabulário da canção muito difícil. Do ponto de vista dele, parece que Divya não se 

preocupou com a compreensão do léxico antes de introduzir a música. Contudo, como 

já discutido, Divya parece achar desnecessário trabalhar vocabulário de forma isolada, 

porque, para ela, a música é para ser ouvida e o seu tema compreendido, não 

necessariamente a sua letra, ou seja, a decodificação de palavras. O fato de a professora 

declarar ter escolhido palavras fáceis para preencher as lacunas implica que esta 

atividade é um mero pano de fundo para o propósito real de sua opção por trabalhar com 

música, que parece ser a de ouvir, apreciar e proporcionar debates. Na sessão reflexiva 

em que surgiram estes questionamentos de Robson, Divya pareceu sentir-se 

desconfortável por considerar a aula negativa, como já discutido neste estudo, então a 

discussão não teve prosseguimento. O exemplo a seguir mostra os questionamentos de 

Robson: 

 

[53] 
Robson: Eu achei [o vocabulário da música] tão difícil! Para mim 
mesmo, eu achei difícil. Será que não foi isso?  
Divya: Mas as palavras que eles tinham que usar [para completar as 
lacunas] eram só palavras conhecidas. 
Robson: Pois é, mas eu achei difícil porque, como ela canta assim... 
ela emenda uma palavra na outra, e aí fica difícil de identificar. 
Divya: Por isso que eu coloquei só palavrinhas fáceis, dress, hand...  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 4] 

 

 A não-utilização das atividades mencionadas pelos professores da forma como 

afirmaram indica que a crença deles parece não ser geradora de suas ações, mas, pelo 

contrário, suas ações é que parecem gerar a crença de que a música pode ser utilizada 

para ensinar e aprender vocabulário. No caso de Robson, as palavras que ele considera 

novas para os alunos são explicitamente ensinadas antes da execução das atividades de 

compreensão oral, como pudemos observar na realização do jogo da velha, das 

atividades da batata quente, da bola e do balão, seguidos de exercícios de repetição 

dessas palavras e explicação de seus significados.  

 Em relação às ações de Divya, é possível afirmar que ela acredita que, ao expor 

o aluno à música, ela o está expondo ao sistema lingüístico como um todo e isto se torna 

suficiente para que a aprendizagem de vocabulário se realize, conforme discute 

Conceição (2004). Para a professora, “ficar em contato” e “ver” os elementos 
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lingüísticos é o mesmo que aprendê-los, como pode ser confirmado pelo recorte a 

seguir: 

 
 [54] 
Divya: Eu acho que a música é um meio de o aluno aprender a 
língua. Ele fica em contato com a pronúncia, com novo vocabulário. 
Aprende palavras novas. Vê como elas são usadas. [grifos nossos] 
[Trecho da Entrevista 1] 

 

As duas abordagens de ensino de vocabulário, confrontadas por Conceição 

(2004), estão presentes na prática dos participantes. Robson, como já foi mencionado, 

ensina vocabulário de forma intencional, ou explícita, no estágio anterior ao 

desenvolvimento das atividades com a música em si. Ele envolve os alunos na 

realização de exercícios diretamente ligados à aquisição de palavras e expressões, 

propiciando-lhes oportunidades de inferência de significado por meio de jogos de 

vocabulário e de listas de palavras. 

Divya, por sua vez, aborda o vocabulário das músicas de modo incidental ou 

implícito, pois ela parece acreditar que a música oferece um ambiente de imersão na LE 

favorável à aprendizagem de vocabulário. Ela, como afirma Conceição (2004), acredita 

que a aprendizagem de vocabulário se fundamenta no pressuposto de que é possível 

aprender palavras e expressões mesmo quando a atenção não está diretamente voltada 

para esse objetivo, apenas com a exposição ao léxico da LE, não existindo a necessidade 

de instrução explícita. Divya ensina vocabulário de forma intencional ou explícita em 

atividades do livro didático, conforme descrito em sua Aula 2, o que reforça sua crença 

de que a música, ao abordar temas diversificados, engloba, igualmente, diversos campos 

semânticos, o que aumenta as possibilidades de aquisição de vocabulário por parte dos 

alunos, corroborando as afirmações de Campos (2006) de que a música é um texto 

propício para a apresentação ou para a prática de itens lexicais. Neste sentido, os 

participantes utilizaram-se da música, também, por ela ser naturalmente um texto com 

características rítmicas, isto é, que se repete, fato este presente na próxima crença a ser 

discutida neste estudo. 
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3.3.6 Crença de que a música é um recurso eficaz para memorizar estrutura e 
léxico, bem como para ensinar e aprender pronúncia 

 
 

Robson considera a memorização essencial para a aquisição de vocabulário. Por 

isso, ele opta por atividades que enfatizam a repetição, em primeiro lugar, de palavras 

ou expressões que estarão presentes na letra da música e de atividades que exigem a 

repetição da canção por muitas vezes. Contudo, como aponta o professor, a repetição é 

uma atividade geralmente considerada enfadonha e desgastante pelos alunos. Mas, com 

a utilização da música, Robson tenta amenizar a árdua tarefa de memorização, tornando-

a mais interessante e prazerosa, como nos mostra a fala a seguir: 

 

[55] 
Robson: Porque eu acho que verbo é isso: ou você memoriza ou você 
memoriza. Principalmente o passado. Como que você não vai 
memorizar a forma go – went? Não, você simplesmente tem que 
memorizar e pronto. Já que o aim da aula é justamente memorizar os 
verbos regulares e irregulares no passado, dá-lhe memorização. Mas, 
claro, não precisa ser aquela coisa cansativa, chata. Com a música, 
tudo fica mais agradável. O aluno repete sem sentir. [grifo nosso]  
[Trecho da entrevista sobre a Aula 3] 
 
 

Ele acredita que, por meio da música, o aluno repete as estruturas da língua sem 

perceber isso, ou seja, o aluno pratica exercícios estruturais e de repetição, de modo 

inconsciente e de forma mais significativa e prazerosa. Essas colocações vão ao 

encontro dos estudos de Richards (1969), que afirma que o caráter repetitivo de uma 

canção favorece sua utilização com recurso de memorização de uma LE. Na Aula 1, os 

alunos de Robson repetiram seis vezes cada uma das cinco perguntas constantes da letra 

da canção, que foi tocada três vezes. Então, houve 90 repetições das estruturas destas 

perguntas. Já na Aula 3, os alunos tiveram que completar 39 lacunas com 19 verbos, ou 

seja, muitos verbos foram repetidos, alguns, como o verbo be, por exemplo, foram 

repetidos dez vezes. Durante a aula, a canção foi repetida seis vezes. No final, os verbos 

que Robson trabalhou foram ouvidos pelos alunos 414 vezes, o que implica o fato de 

Robson lançar mão da música, como um elemento agradável, com o intuito claro de 

memorizar estruturas e léxico e ensinar pronúncia. Esta análise é corroborada pelas 

afirmações de Medina (2000a, 2000b) e de outros autores, como Deutsch (1972) e 

Meller (2006), que enfatizam que a presença, na música, de elementos como padrões 
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sintáticos e ritmo claro e marcado, favorece a memorização de itens lingüísticos. As 

colocações de Robson, no trecho a seguir, também retratam essas reflexões: 

 

[56] 
Robson: É pequenininha a música em si. Acho que de letra mesmo 
tem uns 10 versos. Ela é longa porque repete muito. Mas é bom 
porque os alunos ouvem muitas vezes, repete, grava. De tanto repetir, 
memoriza.  
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 1] 

 

A forma de os participantes trabalharem a repetição corrobora as afirmações de 

Murphey (1992) de que a idéia de as canções trabalharem com a memória de longo 

prazo é corroborada pelo fenômeno “a canção ficou na minha cabeça”, pois tanto 

Robson quanto Divya parecem acreditar que o aluno memorizará as estruturas 

gramaticais e o léxico harmoniosamente com a memorização da melodia e da letra da 

música. Desta forma, a LE ficará “na cabeça deles”, como uma música fica na memória 

dos indivíduos que dela fazem uso. Assim, a assimilação da sintaxe musical e da 

lingüística parece fundir-se uma na outra, como nos apontam Borchgrevink (1982) e 

Lems (2001). 

 Em relação à sua segunda aula analisada nesta pesquisa (Aula 3), Robson 

justifica sua preocupação com a pronúncia devido à dificuldade que os alunos 

geralmente apresentam em relação ao passado dos verbos irregulares, e considera que a 

aula foi produtiva, pois acredita que os alunos aprenderam a pronunciar corretamente e 

memorizaram os verbos enfocados, conforme pode ser observado no seguinte exemplo: 

 

[57] 
Robson: Claro, com a memorização vem a questão da pronúncia 
correta. Então, eu observei que houve ótimos resultados porque, numa 
atividade final, eu notei que os alunos estavam pronunciando os 
verbos e isso foi gratificante, porque geralmente os alunos têm 
dificuldade de... além de ser verbo no passado e irregular, os alunos 
têm dificuldade na pronúncia. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

 Divya, por sua vez, questiona Robson a respeito do fato de os alunos não terem 

cantado a música ao final da aula. Para a professora, cantar é uma excelente 

oportunidade de trabalhar a pronúncia, fornecendo e praticando padrões de entonação e 

ritmo, tornando a repetição mais significava e prazerosa, como demonstra o trecho 

seguinte: 
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[58] 
Divya: É uma oportunidade tão boa para pronunciar, para repetir! 
Porque quando você está cantando, tem ritmo, tem entonação, tem 
tudo. E eles iam falar “stood” mais uma vez... São frases compridas, 
difíceis de articular, principalmente para quem está estudando não tem 
nem um ano... Se eu fosse sua aluna eu pedia “Teacher, let’s sing?”. 
[Trecho da sessão reflexiva sobre a Aula 3] 

 

 A reflexão de Divya vai ao encontro das colocações sustentadas por Murphey 

(1990) e Sjolie (1997) de que o professor deve encorajar seus alunos a cantar, pois ele 

estará, assim, promovendo a repetição e a memorização de padrões gramaticais e de 

pronúncia. 

Finalizamos, aqui, a apresentação e discussão dos dados. Apresentamos, a 

seguir, o capítulo final desta dissertação, em que retomamos as perguntas de pesquisas 

propostas na introdução deste trabalho. Tecemos, também, reflexões finais sobre o tema 

discutido e apontamos as limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 4 

REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Songs tell thousands of human stories.45 

(Lê, 1999, p. 3) 

 

Neste capítulo, retomamos as perguntas de pesquisa apresentadas na Introdução 

deste trabalho, respondendo a elas com base na análise dos dados empreendida no 

capítulo anterior e conectando as respostas aos pressupostos teóricos discutidos no 

Capítulo 1 deste estudo. Apontamos, ainda, algumas possíveis implicações desta 

pesquisa para o processo de ensino e aprendizagem de LE e para a área da Lingüística 

Aplicada e apresentamos, também, algumas limitações de nosso estudo, bem como 

sugestões para futuras pesquisas que tratem do uso de música nas aulas de LE. 

Finalizamos este trabalho convidando o leitor a refletir sobre a música em sua vida e a 

se apropriar deste estudo para interpretá-lo segundo sua experiência. 

 

 

4.1 Retomando as perguntas de pesquisa 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar como dois professores de inglês do CL da 

UFG utilizam música em suas aulas de LE, bem como discutir as crenças que subjazem 

a esse uso. Para tanto, algumas perguntas foram propostas, às quais respondemos a 

seguir. 

 
                                                           
45 “As canções contam milhares de histórias humanas.” 
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4.1.1 Como os professores utilizam a música em suas aulas de LE?  

  

Para responder a esta primeira pergunta, apoiamo-nos nas duas categorias de 

utilização da música nas aulas de LE propostas e discutidas no capítulo teórico deste 

trabalho. São elas: 

 

• Abordagem de uso da música como forma de prazer. 

• Abordagem de uso da música como recurso didático. 

 

Com base nos dados obtidos, é possível afirmar que Divya e Robson fazem uso 

da música em suas aulas obedecendo a dois objetivos principais: a) criar uma atmosfera 

de aprendizagem agradável e motivar os alunos; e b) ensinar e/ou praticar habilidades 

lingüísticas e componentes do sistema lingüístico. Dessa forma, podemos concluir que a 

música é utilizada como mecanismo para: 

 

• o estabelecimento de uma atmosfera positiva de aprendizagem; 

• a diminuição do filtro afetivo dos alunos; 

• a promoção de motivação extrínseca; 

• a discussão de temas transversais, como relações afetivas, problemas sociais 

etc.; 

• a prática de compreensão oral; 

• a leitura; 

• o ensino e a aprendizagem de gramática; 

• o ensino e a aprendizagem de vocabulário; 

• o ensino e a aprendizagem de pronúncia; 

• a memorização de estruturas e léxico. 

 

Robson e Divya discutem o fato de alguns colegas utilizarem a música como 

passatempo ou apenas para agradar os alunos. A esse respeito, ambos os professores 

entendem que o prazer é parte importante do processo de ensino e aprendizagem e que a 

música pode ser utilizada nas aulas para promover esse prazer impulsionador da 

aprendizagem, sem, contudo, ser vista com descaso ou como frivolidade, como indicam 

Rudd (1990) e Briskenshaw (1994). Ambos os professores utilizam a música como 
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forma de tornar a aula mais animada e interessante, uma vez que, no período noturno, os 

alunos estão, em sua maioria, cansados após um dia de estudo e/ou trabalho. 

Ainda em relação aos aspectos afetivos do uso da música em suas aulas, Robson 

e Divya entendem que, por meio da utilização de canções, o filtro afetivo dos alunos 

tende a diminuir, visto que eles se sentem mais à vontade e motivados e a tensão em 

relação às atividades é menor, sobretudo nos exercícios de compreensão oral. 

Aliado ao aspecto afetivo, os professores utilizam a música como recurso para 

apresentação e prática de gramática e vocabulário, bem como o exercício das 

habilidades de compreensão oral, compreensão escrita e produção oral. Pudemos 

observar que as aulas de Robson tiveram como foco o ensino e a aprendizagem de 

gramática por meio de canções, ao passo que as aulas de Divya foram mais voltadas à 

prática de compreensão oral e à discussão de tópicos diversos, como amor, amizade, 

meninos de rua e violência, por exemplo. 

A análise das aulas de Robson e Divya foi o passo inicial para a inferência e 

discussão das crenças que permeiam suas ações, o que nos leva à segunda pergunta de 

pesquisa, a ser respondida a seguir. 

 

 

4.1.2 Quais crenças sobre o uso de música nas aulas de LE podem ser inferidas a 

partir da prática e das declarações dos professores? 

 

 A partir das ações dos professores em sala de aula e das reflexões feitas por eles 

nas sessões reflexivas e entrevistas, foi possível inferir sete crenças em relação ao uso 

da música nas aulas de LE: 

 

a. crença de que a utilização de música nas aulas de LE proporciona um ambiente 

de aprendizagem positivo, diminui o filtro afetivo e promove motivação 

extrínseca; 

b. crença de que o tema das canções é um bom recurso para a produção oral por 

meio da discussão de assuntos diversos; 

c. crença de que a música é um recurso eficaz para a prática de compreensão oral; 

d. crença de que a letra das canções é um bom material para a prática de 

compreensão escrita; 

e. crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender gramática; 
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f. crença de que a música é um recurso eficaz para ensinar e aprender vocabulário; 

g. crença de que a música é um recurso eficaz para memorizar estrutura e léxico, 

bem como para ensinar e aprender pronúncia. 

 

 A primeira crença que pôde ser inferida diz respeito à utilização da música como 

forma de prazer. Robson e Divya acreditam que o uso de música nas aulas de LE 

proporciona um ambiente de aprendizagem positivo, diminui o filtro afetivo e promove 

motivação extrínseca. Essa crença está intimamente relacionada à importância dada, 

pelos professores, à necessidade de despertar nos alunos o interesse pela aula e 

estimulá-los a aprender. Para que isso ocorra, Robson e Divya acreditam que o aprendiz 

precisa estar inserido em um ambiente agradável de aprendizagem, livre de tensões e 

medos, o que é favorecido pelo uso de canções que agradem os alunos e os estimulem a 

participar das aulas. 

Todavia, observamos, por meio da análise dos dados, que a escolha e o 

desenvolvimento de atividades tomando por base esta crença pode gerar conflitos entre 

as expectativas dos alunos e as dos professores. Embora Divya considerasse a canção 

escolhida para a Aula 4 interessante e apropriada, alguns alunos manifestaram repulsa à 

música e não conseguiram desempenhar as tarefas propostas (anotar palavras e 

completar lacunas). As crenças, preferências e expectativas do professor podem não 

coincidir com as dos aprendizes. O conhecimento das crenças e o diálogo sobre elas são 

apontados por Silva e Figueiredo (2006) e Barcelos (2007), entre outros autores, como 

um caminho para diminuir esses conflitos, uma vez que “quanto maior a convergência e 

menor a lacuna entre as intenções dos professores e as interpretações dos alunos, maior 

o sucesso na aprendizagem” (Barcelos, 2007, p. 43) 

 A segunda crença inferida diz respeito à utilização da música como recurso 

didático. Robson e Divya utilizam o tema das canções para propor a discussão de temas 

transversais, como amor, amizade, violência, pobreza etc. Esta crença se vincula ao fato 

de que a música expressa mensagens, idéias e sentimentos dos sujeitos em dado 

contexto sociohistórico. Entretanto, como ressalta Murphey (1990), elas são mais que 

meros espelhos da sociedade, pois podem ser entendidas como uma força atuante na 

formatação do contexto social. A esse respeito, Divya e Robson tecem interessante 

reflexão, aliando o discurso musical à representação de grupos e épocas da história, 

como o rock simbolizando rebeldia e os Beatles como representantes de uma geração, 

por exemplo, e mesmo à noção de preconceito lingüístico que permeia determinados 
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estilos musicais, como o hip hop. Contudo, embora os professores abordem esse aspecto 

sociocultural das canções nas sessões reflexivas, discussões a esse respeito não foram 

realizadas durante as aulas observadas, visto que apenas o tema das canções foi 

utilizado para discussão. 

A terceira crença discutida neste estudo diz respeito à utilização da música nas 

aulas de LE como atividade de compreensão oral. Robson e, sobretudo, Divya, 

acreditam que canções podem auxiliar os alunos a desenvolver essa habilidade por 

representar uma forma de diminuição do filtro afetivo, que geralmente aumenta em 

atividades de compreensão oral, e, também, devido ao caráter repetitivo e rítmico das 

canções.  

Para a prática de compreensão oral, os professores propõem atividades de 

completar lacunas, ordenar palavras e sentenças e anotar palavras-chave. Contudo, tais 

atividades privilegiam a identificação de itens lexicais, sem promover a compreensão 

global do texto oral, como apontado por Ur (1994) e como pôde ser observado através 

da análise dos dados. A utilização de tais atividades está vinculada ao conceito de 

compreensão oral que os professores possuem. Para Robson e Divya, compreensão oral 

parece ser equivalente à identificação e ao entendimento de expressões e palavras. É 

possível afirmar, dessa forma, que a crença dos professores relativa ao uso de canções 

para a prática de compreensão oral está relacionada a outras crenças e conceitos que eles 

possuem acerca dessa habilidade, das atividades mais ou menos eficazes e da 

compreensão de textos em si. 

 A quarta crença inferida a partir dos dados aborda a utilização de canções como 

atividade de leitura. Robson e Divya propõem atividades de compreensão do texto, isto 

é, da letra das canções, como responder a perguntas sobre as ações e estado de espírito 

das personagens e dar opiniões e conselhos, por exemplo. Ao explorar o texto escrito, os 

professores acreditam que conduzem o aluno a uma compreensão mais global da 

canção, discutindo as mensagens vinculadas por ele. A esta crença, podemos relacionar 

a noção de que “as pessoas interpretam canções de forma diferente, implicando que elas 

[as canções] podem fornecer esquemas gerais que são usados pelo ouvinte para 

interpretar seu próprio mundo” (Murphey, 1990, p. 49). O que Robson e Divya 

acreditam proporcionar a seus alunos é esse esquema geral com base no qual os 

aprendizes podem construir sentidos do texto.  

 A utilização da música como texto escrito nos leva, também, à discussão de seu 

uso como pretexto para o ensino de gramática, quinta crença analisada neste estudo. 
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Essa crença pôde ser observada nas declarações de ambos os professores e, em especial, 

nas aulas de Robson, cujo objetivo declarado foi a prática de tópicos gramaticais 

(presente e passado simples).  

Os professores acreditam que o ensino explícito de regras gramaticais e sua 

prática é parte importante do processo de ensino e aprendizagem de LE. Todavia, 

ressaltam que, sob uma abordagem comunicativa de ensino, a instrução gramatical 

assume novas nuanças, prezando pela ludicidade e pela construção de sentido que visem 

à comunicação, e não à mera repetição de estruturas. Partindo dessa crença, Robson 

utiliza a música como recurso lúdico de identificação e repetição de padrões sintáticos, 

como a formação de perguntas no presente, por exemplo. Podemos concluir, portanto, 

que a crença na utilização da música para o ensino de gramática pode estar relacionada 

às crenças que os professores possuem sobre como deve ser a instrução gramatical em 

aulas comunicativas. 

A sexta crença discutida neste trabalho diz respeito à utilização de canções 

visando à aquisição de vocabulário. Ambos os professores acreditam que a letra da 

música é um recurso para a aprendizagem de vocabulário, pois se trata de um texto que 

apresenta, geralmente, uma variedade coloquial da língua, com expressões e maneiras 

de usar as palavras que devem ser acrescentadas ao dicionário mental dos alunos. Essa 

crença se manifesta de formas diferentes nas aulas de Divya e Robson. Divya acredita 

que o contato com a letra da música, a exposição ao input, é suficiente para a 

aprendizagem de novas palavras, numa perspectiva implícita de aquisição de 

vocabulário. Robson, por sua vez, fez uso da instrução explícita dos itens lexicais que 

considerava desconhecidos dos alunos, utilizando diferentes estratégias para a 

explicação de expressões e palavras e empreendendo exercícios de repetição e 

substituição. 

A última crença inferida neste estudo diz respeito ao caráter imanentemente 

rítmico e repetitivo das canções. Os professores acreditam que a utilização da música 

torna mais prazerosa a repetição de palavras e estruturas, reduzindo a conotação do 

exercício de mecânico e enfadonho. Por meio da análise dos dados, pudemos observar 

que os alunos repetiam padrões sintáticos e itens lexicais sem perceber que estavam 

memorizando os verbos. A crença de que a utilização de canções nas aulas de LE 

favorece a memorização e a aprendizagem de pronúncia pode ser relacionada a outras 

crenças discutidas neste trabalho, uma vez que leva em conta o aspecto lúdico e 
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motivacional das canções, bem como a sua utilização com o objetivo de ensinar e 

aprender itens lingüísticos.  

Tendo inferido e discutido as crenças de Robson e Divya em relação ao uso da 

música em suas aulas de LE, é necessário refletir sobre as relações existentes entre essas 

crenças e a prática pedagógica dos professores. A terceira pergunta de pesquisa tem por 

objetivo discutir essa relação, como aborda a seção seguinte.   

 

 

4.1.3 De que forma estas crenças influenciam a abordagem de ensinar dos 
professores? 
 

 Como pudemos perceber nas seções anteriores, as crenças dos professores sobre 

o uso da música nas aulas de LE apresentam-se conectadas umas às outras e a outras 

crenças e preceitos em relação às habilidades da língua e à própria forma de ensino da 

LE. Assim, podemos concluir que se trata de uma complexa rede de crenças, como 

proposto por Pajares (1992) e discutido no Capítulo 1 deste trabalho. A figura abaixo 

retoma a proposta do autor e ilustra a intrincada rede de crenças dos professores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1: Redes de crenças sobre o uso de música nas aulas de LE 

 

Abordagem de 
ensinar 
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Como sugere a figura, a abordagem de ensinar do professor pode ser entendida 

como o núcleo em torno do qual gravitam inúmeras crenças. Simultaneamente, ao redor 

de cada uma delas, orbitam outras crenças e conceitos. Esse aspecto aglutinador das 

crenças e da abordagem de ensinar pode ser entendido como infinito, uma vez que o 

conhecimento sobre as crenças pode implicar o conhecimento de outros elementos a 

elas relacionados. 

As crenças de Robson e Divya estão intimamente ligadas às suas ações em sala 

de aula e a outras crenças e conceitos. Entretanto, não é possível estabelecer relações de 

causa e efeito entre elas, pois não podemos afirmar, com base nos dados, se 

determinadas crenças são responsáveis por algumas ações ou se, ao contrário, essas 

ações são geradoras das crenças. Sabemos que a abordagem de ensinar do professor é 

constituída pelo conjunto das crenças, dos conceitos, dos pressupostos, das experiências 

e das ações docentes. Dessa forma, a relação entre ações e crenças não pode ser 

entendida como uma via de mão única, mas como uma rota de intercâmbio. As crenças 

de Divya e Robson podem ser entendidas como um continuum que influencia suas 

ações, ao mesmo tempo em que é influenciado por elas. 

 Os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de reflexão e discussão 

a respeito das crenças e das ações dos professores em relação ao uso de música nas 

aulas de LE e às demais crenças e conceitos que se relacionam de forma complexa e 

inseparável.  

A seguir, tratamos mais detalhadamente das implicações desta pesquisa para o 

processo de ensino e aprendizagem de LE e para o campo da Lingüística Aplicada. 

 

 

4.2 Possíveis implicações deste estudo para o processo de ensino e aprendizagem de 

LE e para a Lingüística Aplicada 

 

Como podemos perceber, a prática dos professores é permeada por múltiplas 

crenças e, igualmente, por fundamentos teórico-acadêmicos que não se restringem ao 

tema desta pesquisa. Diversos autores, como Richards e Lockhart (1996) e Silva e 

Figueiredo (2006), entre outros, indicam que a reflexão acerca das crenças que 

permeiam a prática pedagógica dos professores é importante para a ressiginificação de 

sua abordagem de ensinar e para que ações mais efetivas possam ser implementadas no 

sentido de diminuir a lacuna entre o  que se espera e o que de fato ocorre na sala de aula 
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de LE. Portanto, é necessário que se forneçam oportunidades para que os professores 

possam conhecer, refletir e discutir sobre suas crenças e ações.  

Acreditamos que é necessária a discussão a respeito dos pressupostos teóricos 

que embasam a utilização de canções nas aulas de LE para que os professores, dispondo 

de mais informações, possam construir hipóteses e utilizar esse recurso tão abrangente, 

de forma mais autônoma e consciente. Este estudo não ambiciona propor conclusões 

definitivas ou estabelecer julgamentos, mas, sim, chamar atenção para a importância de 

pesquisar sobre a utilização de música nas aulas de LE e, principalmente, para a 

necessidade de reflexão sobre esse assunto pouco discutido na academia, como afirma 

Murphey (1990) e como foi apontado na Introdução deste estudo. Esta pesquisa 

pretende trazer contribuições para a área da Lingüística Aplicada por problematizar dois 

assuntos relevantes no processo de ensino e aprendizagem: as crenças dos professores e 

a utilização de diferentes instrumentos, neste caso, a música, como facilitadores da 

aprendizagem de LE. 

 

 

4.3 Limitações do estudo 

 

 No decorrer da pesquisa, encontramos algumas limitações, em especial no que se 

refere à coleta dos dados. Divya e Robson se encontravam muito atarefados, à época da 

realização do estudo, devido a compromissos com o mestrado e a graduação, 

respectivamente. Ambos dispunham de pouco tempo para a realização das sessões 

reflexivas, que foram, em geral, rápidas (desconsiderando-se o tempo despedido 

assistindo à filmagem das aulas). Acreditamos que as sessões reflexivas poderiam ter 

sido mais frutíferas se as discussões fossem alongadas e se mais questões pudessem ser 

discutidas, como a reflexão acerca das próprias crenças dos professores, e não somente 

sobre procedimentos e ações. 

Conforme estudos na área de crenças têm salientado (Barcelos, 2004, 2007; 

Silva, 2004; Silva e Figueiredo, 2006), as crenças dos professores são em grande 

medida influenciadas pelas crenças dos alunos. Dessa forma, uma limitação deste 

estudo decorre do fato de termos contado apenas com a participação dos professores. 

Todavia, optamos por limitar a investigação às crenças dos professores por considerar a 

grande quantidade de dados que haveriam de ser analisados se a perspectiva dos alunos 

também fosse levada em conta para a pesquisa. Contudo, cabe salientar que não 
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desconsideramos a importância da interação entre professores e alunos para a 

construção e reconstrução das crenças de ambos. Todavia, por questões metodológicas e 

de objetivos, esse estudo se restringiu a analisar as crenças dos professores sobre o uso 

de música na sala de aula de inglês.  

Como discutido no Capítulo 2, este estudo contou com um número reduzido de 

participantes e o tempo de coleta de dados foi relativamente curto, o que não permite 

que teçamos generalizações. Todavia, como ressalta Stake (1978), através de 

generalizações naturalísticas, é possível ao leitor perceber as correspondências entre o 

que a pesquisa indica e a realidade por ele experienciada, estabelecendo, assim, bases 

para suas conclusões e, eventualmente, novas idéias e significados sobre o assunto 

analisado neste trabalho. Cabe destacar que entendemos que a leitura não é uma 

habilidade meramente receptiva, tampouco um processo passivo. Todo texto é dialógico 

(Bakhtin, 1999), assim como todo leitor é agente e constrói significados sobre os textos 

que lê, interagindo com o(s) autor(es) e com o(s) conteúdo(s) (Murphey, 1990; Martins, 

1994). Assim, é possível abstrair conclusões e sentidos de um estudo de caso que 

podem ser generalizados e/ou transportados para outras situações. Acreditamos que as 

vozes dos professores participantes desta pesquisa, dos autores aqui mencionados e 

nossa voz podem proporcionar reflexões e instigar o interesse do leitor para mergulhar 

mais fundo no mundo intangível que a música e as crenças representam. 

 

 

4.4 Sugestões para futuros estudos 

 

 Em face da ampla utilização de canções pelos professores de LE, como apontado 

por Murphey (1990, 1992), e em vista dos resultados obtidos com este trabalho, 

acreditamos que mais pesquisas que abordem este tema devam ser implementadas. 

Propomos que sejam realizadas investigações que: 

 

• discutam as crenças dos alunos em relação à utilização de música nas aulas de 

LE; 

• relacionem as crenças de professores e alunos, de modo a identificar pontos de 

convergência e conflito e propor o diálogo como mediador das mudanças 

necessárias. 
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4.5 Considerações finais 

 

A natureza intrinsecamente emocional da música nos faz pensar sobre como ela 

nos afeta, como seres humanos, de diferentes formas e em várias instâncias. Sua 

utilização na sala de aula de LE pode variar desde a simples recreação à interpretação de 

sentidos ocultos e ideologias implícitas. Por representar algo que está presente em 

nossas vidas desde a mais tenra idade e por nos acompanhar em quase todas as esferas 

de nossa existência, faz-se pertinente indagar a respeito das relações entre música, 

língua e educação. 

A música existe, primeiramente, como forma de prazer e, posteriormente, como 

mecanismo de expressão dos sentimentos e pensamentos que gravitam na complexa 

psique humana. Propomos que o leitor reflita sobre o impacto que a música tem em sua 

vida e tente responder ao questionamento feito por Murphey (1990, p. 123): 

“perguntamos se a música é uma das coisas que os adolescentes, e todos nós, ‘fazemos’ 

para manter a criança em nós saudável”. Agora, reflita alguns segundos sobre sua 

resposta: o que ela realmente quer dizer? 

Acreditamos que utilizar a música nas aulas de LE não é uma “futilidade”, mas 

uma forma de trazer à tona toda a abrangência que os sons e o ritmo têm sobre nós, 

seres humanos, e fazer uso dessa influência para ensinar e aprender cada vez melhor. 
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Anexo A: Questionário 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa.  

Por favor, responda às perguntas abaixo e devolva este questionário completo ao 
aplicador. 

 

1. Nome: ___________________________ 
2. Idade: __________ 
3. Telefone (res./cel.)  ___________________________ 
4. Ano/período que cursa na faculdade: ________________ 
5. Turmas (níveis) com que trabalha no CL: ______________ 
6. Tempo de experiência como professor de LE: __________ 
 

7. Numere de 1 a 5 a freqüência com que você trabalha as seguintes habilidades: 
(   ) produção oral (speaking)    1. com pouca freqüência  

(   ) produção escrita (writing)     5. com muita freqüência 

(   ) compreensão oral (listening) 

(   ) compreensão escrita (reading) 

 

8. Numere de 1 a 5 a freqüência com que você trabalha os seguintes itens em sala 
de aula: 

(   ) vocabulário      1. com pouca freqüência 

(   ) gramática      5. com muita freqüência 

(   ) pronúncia 

(   ) fluência 

 

9. Numere de 1 a 5 a freqüência com que você utiliza as seguintes atividades em 
sala de aula: 

(   ) exercícios gramaticais (explícitos)   1. com pouca freqüência 

(   ) trabalho em pares/grupo     5. com muita freqüência 

(   ) música 

(   ) jogos e dinâmicas 
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Anexo B: Amostra de entrevista 

 

Entrevista 1 com a professora Divya 

 

Pesquisadora: Bom, Divya, eu queria agradecer por você estar participando da 
pesquisa. Tenho certeza que vai ser muito bom, que você vai contribuir muito. E 
obrigada também por ter tirado um pouco do seu tempo tão corrido. Eu queria começar 
te perguntando sobre o quanto você trabalha com a música nas aulas. Com que 
freqüência? 
Divya: Ah, alta freqüência! Porque acredito que a música é um veículo facilitador do 
aprendizado de línguas, além de divertido, prazeroso. 
Pesquisadora: Como assim facilitador da aprendizagem? 
Divya: Eu estou tentando dar uma resposta elaborada... 
Pesquisadora: Precisa não... quanto mais normal ((gesto de aspas com os dedos)) 
melhor. 
Divya: Espera aí, deixa eu pensar... então... eu acho que a música é um meio de o aluno 
aprender a língua. Ele fica em contato com a pronúncia, com novo vocabulário. 
Aprende palavras novas. Vê como elas são usadas. 
Pesquisadora: E por que você usa música? 
Divya: Primeiramente por um gosto pessoal. Eu gosto muito de ouvir música e ela 
contribuiu para o meu aprendizado. Segundo, por uma questão de paradigmas. 
Pesquisadora: “Questão de paradigmas”... Muito chique, heim! ((risos)) 
Divya: Então... quando eu era aluna, ainda no primário e ginásio, as aulas de inglês que 
a gente achava mais legais eram as que tinham música. Eu aprendi muito com música! 
E eu fui notando um apreço por parte dos meus alunos, enquanto professora, pelas aulas 
que tinham música. Sendo que, normalmente, eles mesmos pedem para que a gente 
trabalhe uma ou outra música. 
Pesquisadora: Sim, sim... E que tipo de preocupações você tem em mente quando você 
seleciona uma música para uma aula?  
Divya: Depende. Às vezes eu penso em adequar a música ao tópico gramatical. Outras, 
ao tópico conversacional. Outras vezes para enriquecimento de vocabulário. Ou ainda 
puramente treinar os alunos em listening. 
Pesquisadora: Como assim treinar o listening? 
Divya: Muitas vezes os alunos reclamam, né, que as atividades de compreensão oral, 
geralmente os diálogos, são muito difíceis.  
Pesquisadora: Por quê? 
Divya: Porque é rápido, eles não entendem. Às vezes nem eu entendo! ((risos)) E o 
sotaque também dificulta às vezes. Geralmente os alunos que reclamam são os que 
menos assistem a filmes ou ouvem música. Assim, já vi vários alunos aconselhando 
outros: “Ah, ouve música e assiste filme que você vai acostumando o ouvido”. E assim, 
às vezes, só de falar que é listening o aluno já fica nervoso. Com música ninguém fica 
nervoso. Um exercício de escuta em que os alunos colocam a música em ordem ajuda. 
Pesquisadora: Entendi. E para treinar o listening, que tipo de atividades você 
geralmente usa? 
Divya: Colocar em ordem, ligar uma frase a outra, fill in the gaps, as comuns. Só pra 
praticar o listening mesmo. 
Pesquisadora: E o que é uma atividade de listening pra você? 
Divya: Menina, estou aqui sem saber direito o que falar... Espera aí... Eu acho assim: 
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listening é toda atividade task based que envolve ouvir alguma coisa, seja uma música 
ou um diálogo. Nossa, para quem está pesquisando listening, eu devia ter essa resposta 
na ponta da língua. ((risos)) 
Pesquisadora: Sinal que a coisa não é pronta e acabada, né? Bom. 
Divya: É. Verdade. Bom. E então, finish, teacher? 
Pesquisadora: É só isso, por enquanto. Obrigada, Divya. 
Divya: De nada. Quero até ver o que vai sair dessa entrevista, heim. ((risos)) 
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Anexo C: Amostra das atividades 

 

C.1 Aula 1: Eternal Flame 

 

 

 

Eternal Flame 
(by The Bangles) 

 
Close your eyes 

Give me your hand 
Do you feel my heart beating? 

Do you understand? 
Do you feel the same? 
Am I only dreaming? 

Is this burning an eternal flame? 
 

I believe it’s meant to be, darling 
I watch you when you’re sleeping 

You belong with me 
Do you feel the same? 
Am I only dreaming? 

Is this burning an eternal flame? 
 

Say my name 
Sun shines through the rain 

A whole life so lonely 
And then you come and easy the pain 

I don’t wanna lose this feeling 
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C.2 – Aula 2: Love Generation 

 

Love Generation 
(by Bob Sinclair) 
 
 
From _______________ to the world 
It’s just love, 
It’s just love 
Yaeh! 
 
Why must _______________ play in the streets 
_______________ hearts 
And _______________ dreams 
Peace and love to _______________ that you _______________ 
Don’t worry, it could be so _______________ 
Just look _______________, you will see 
Sun will _______________ till eternity 
I’ve got so much love in _______________ 
No-one can _______________ it apart 
Yeah 
 
_______________ the love generation 
Yeah, yeah, yeah 
_______________ the love genereation 
C’mon c’mon c’mon yeah 
 
(Whistling) 
 
_______________ the love generation 
Yeah, yeah, yeah, 
_______________ the love generation 
Ooohhh yeah-yeah 
 
Don’t _______________ about a thing 
It’s gonna be _______________ 
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C.3 – Aula 3: Because You Loved Me 

 
 
Because You Loved Me 

(by Celine Dion) 
 
For all those times you ___________ by me 
For all the truth that you ___________ me see 
For all the joy you ______________ to my life 
For all the wrong that you ____________ right 
For every dream you __________ come true 
For all the love I ___________ in you 
I'll be forever thankful baby 
You're the one who __________  me up 
Never _________ me fall 
You're the one who ____________ me through it all 
 
You __________ my strength when I __________ weak 
You ____________ my voice when I ___________ speak 
You ___________ my eyes when I ___________ see 
You ___________ the best there ___________ in me 
_____________ me up when I ______________ reach 
You __________ me faith 'cause you _____________  
I'm everything I am because you __________ me 
 
You __________ me wings and ___________ me fly 
You ______________ my hand I __________ touch the sky 
I __________ my faith, you ___________ it back to me 
You __________ no star __________ out of reach 
You _____________ by me and I ____________ tall 
I ____________ your love I ____________ it all 
I'm grateful for each day you ___________ me 
Maybe I don't know that much 
But I know this much is true 
I was _____________ because I was _____________ by you 
 
Chorus 
 
You ___________ always there for me 
The tender wind that ____________ me 
A light in the dark shining your love into my life 
You've been my inspiration 
Through the lies you ____________ the truth 
My world is a better place because of you 
 
Chorus 
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C.4 – Aula 4: Kiss me 

 

Kiss me 
(by Sixpence None the Richer) 

 
Kiss me ___________ the bearded barley 
Nightly, beside the green, green ___________ 
Swing, swing, swing the ___________ step 
You wear ___________ and will wear ___________ 
 
Oh, kiss me beneath the milky twilight 
Lead me out on the moonlit ___________ 
Lift your ___________ 
Strike up the ___________ and make the fireflies ___________ 
Silver moon’s sparkling 
So ___________ 
 
Kiss me down by the broken___________ 
Swing me upon its hanging tire 
Bring, bring, bring your ___________ hat 
We’ll take the ___________ marked on your father’s ___________ 
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Anexo D: Amostra de notas de campo 

 

Aula 4 – Profa. Divya – Música: Kiss me 

 

Descrição Impressões e análise 
- Enquanto os alunos chegam, Divya os 
cumprimenta. 

- Cria-se um clima amistoso na sala 

- A profa. escreve no quadro LOVE e 
FRIENDSHIP e pergunta aos alunos o que 
é mais importante. 
- Os alunos comentam e dão opiniões. 
Muitos alunos falam ao mesmo tempo. 
- A professora lança mais perguntas 
relacionadas ao assunto.  
- Um aluno diz que não acredita em 
amizade entre homem e mulher, pois 
sempre existe interesse sexual. 
- Algumas alunas discordam e estabelece-
se um debate. 
- Divya lança mais perguntas sobre tipos 
de amor  
- Divya pede aos alunos que lhe dêem 
exemplos de demonstrações amorosas. 
- Vários alunos respondem ao mesmo 
tempo e a profa. anota alguns exemplos no 
quadro. 
- Divya pergunta se um beijo pode ser 
considerado uma demonstração de amor. 
- Alguns alunos dizem que sim, e alguns 
outros afirmam que beijos podem 
expressar diferentes sentimentos e 
intenções, não só amor  

- Os alunos se mostraram interessados e 
envolvidos na discussão, querendo 
expressar suas opiniões 
- Motivação alta 
- Clima descontraído na sala 
- TTT baixo; STT alto 
- Muitos alunos participam ao mesmo 
tempo e nem todos os alunos são ouvidos 
pela profa. 
 
 
 
 
 

 - Divya diz aos alunos que eles irão ouvir 
uma canção que fala sobre amor e beijo e 
que eles devem anotar todas as palavras 
que conseguirem entender 
- Divya toca o cd e os alunos fazem a 
atividade 
- Alguns alunos reclamam que a música é 
muito difícil: rápida e com muitas palavras 
desconhecidas 
- Alguns alunos desistem da atividade e 
deitam a cabeça na carteira 
- A profa. pergunta quantas palavras os 
alunos conseguiram, alguns respondem 
- Uma aluna diz que a música é ruim e que 
a voz da cantora é feia. Divya ri e diz que 
gosta muito da música 

- Os alunos acham a atividade muito difícil 
e acaba se desinteressando ou mesmo 
desistindo 
- A motivação cai 
- Mesmo com demonstrações e afirmações 
de insatisfação, Divya prossegue com a 
atividade 
- O gosto da profa se impõe na aula 
(autoridade) 
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- Divya entrega a letra da música com 
algumas lacunas a serem preenchidas. 
- Divya toca o cd e alguns alunos fazem a 
atividade. 
- A profa. pergunta se os alunos 
conseguiram completar toda a música, eles 
dizem que não e a profa repete a música. 
- A profa lê as frases e pára nas lacunas. 
Os alunos dizem a palavra que falta e a 
profa prossegue. Se os alunos não sabem a 
palavra, Divya dá a resposta. 

- TTT alto. Pouca participação dos alunos 
- Correção direta, sem interação, somente 
a checagem das informações 
 

- Alguns alunos fazem perguntas sobre 
palavras e expressões do texto.  
- Divya explica o significado, com 
definições e exemplos, sem traduzir. 

- Não há um trabalho voltado para a 
aprendizagem de vocabulário. Existem 
muitas palavras e expressões novas e as 
construções não são simples 

- A profa pergunta que tipo de beijo é 
mencionado na música 
- Alguns alunos respondem 
- Divya lança perguntas sobre a 
personagem da canção e seus sentimentos, 
se seu amor é correspondido ou não 
Alguns alunos respondem 
- Divya pergunta onde a moça está e o que 
ela está fazendo 
- Somente dois alunos participam 

- Poucos alunos demonstram interesse pela 
discussão 

- Em grupos, os alunos discutem sobre os 
sentimentos da personagem e suas ações 

- Nem todos nos grupos participam 
- A discussão é curta 

- Divya pergunta aos alunos sua opinião 
sobre o que a moça deve fazer para 
conseguir um beijo do amado 
- Alguns alunos respondem 

- A profa. não prolonga a discussão em 
virtude do baixo interesse 

- Como tarefa de casa, os alunos devem 
escrever uma carta para a moça, dando um 
conselho ou opinião sobre sua situação 
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Anexo E: Amostra de sessão reflexiva 

 

Primeira sessão reflexiva (sobre a Aula 1) 

 

Pesquisadora: Vamos fazer assim: você fala primeiro, Robson, ok? O que você achou 
da aula, sua opinião, o qeu você quiser comentar. A palavra é sua.  
Robson: Considero que foi produtivo, porque eles revisaram a estrutura de perguntas. 
Eu queria revisar mesmo a ordem das palavras na sentença. Principalmente pergunta, 
que é mais difícil. Porém, não foi tão produtivo quanto eu gostaria.  
Pesquisadora: Por quê? O que você gostaria que tivesse acontecido? 
Robson: Bom... que eles tivessem falado mais, criado mais. Ficou... digamos... 
limitado. Tinha os prompts, eles tinham que montar a pergunta... mas... poucos falaram 
mesmo. Foi mais aquela coisa yes or no. Não era bem isso que eu esperava... 
Pesquisadora: E o que você esperava? 
Robson: Que houvesse mais interação, que eles falassem mais. Principalmente nas 
respostas. No geral, eu avalio a aula como boa. Mas acho que o TTT foi alto e que eles 
produziram pouco. 
Divya: E o que você acha que poderia ter feito eles produzirem mais? 
Robson: Não sei... essa turma é complicada. Não pode deixar solto porque senão eles 
vão pro português. E se controlar muito, eles não produzem. Talvez se fossem perguntas 
pessoais, sobre likes e dislikes... talvez eles tivessem se interessado mais em discutir. 
Pesquisadora: Eram perguntas pessoais, não eram? 
Robson: Sim, mas só na primeira parte, do tic tac toe. A música em si, não. 
Pesquisadora: Mas você está falando sobre o tic tac toe ou sobre depois da música? 
Robson: Sobre tudo. Até no tic tac toe... Minha intenção era mais pre-teach 
vocabulary. Era um warmer, mas com a intenção já de pre-teach. Revisando e pre-
teaching ao mesmo tempo. 
Divya: Eu achei que foi bom. Cumpriu o objetivo de revisar, eles gostaram. Foi 
positivo. As atividades foram interessantes. A batata quente... eles amam!  
Robson: Pois é... Mas eu achei assim... quem perguntava, perguntava direitinho, mas 
quem respondia só falava “Yes, I do” , “No, I don’t”. No máximo assim “Yes, I love 
pizza.”.  
Divya: Uma coisa que eu achei muito boa foi você dar as frases para eles montarem 
antes de ouvir a música. Aí eles ouviram pra checar. Foi bom isso! 
Robson: É, eles se esforçaram mais. Teve um esforço cognitivo maior ali, tinha que 
pensar, refletir sobre a regra. Era isso que eu queria mesmo. E, você viu, né? Teve um 
efeito muito positivo. Naquele grupo da Fulana, por exemplo, eles só perceberam que o 
auxiliar vem no começo com essa atividade. E olha, tem um ano que eles estão vendo e 
repetindo isso. Mas a ficha só caiu agora. Parece que tem que pegar a palavra e colocar 
no lugar mesmo. ((risos)) 
Pesquisadora: Uma coisa que eu queria te perguntar: na música ela fala “You belong 
with me” e você disse para os alunos que o correto é belong to e explicou que, não é que 
é errado, mas é uma variedade da língua e tal. Por que você fez isso? 
Robson: Sim, porque eu acho que... o aluno take for granted que tudo que é música 
então está certo, e sai por aí repetindo. Como professor, a gente tem que esclarecer. 
Acho que o aluno precisa desse contato com a variedade não-padrão, não pode ficar 
preso só no inglês do livro. Até porque, fora mesmo da sala de aula, é isso que ele vê: 
filme, música, gíria. Mas tem que ser uma coisa cuidadosa, sabe?  
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Divya: Concordo plenamente. Eu também ia comentar isso, que me chamou atenção na 
aula. E uma coisa que eu acho importante é esse contato, essa consciência desde cedo, 
sabe, dos níveis básicos mesmo. Eu acho que o aluno tem que ter contato com o cara 
falando “She don’t love me”, sabe? A gente, no inglês VII... tem aluno que espanta 
“Nossa, americano também fala errado!”. Não é falar errado, é falar uma outra 
variedade que não é aquela que está lá no livro didático. Não que você vá ensinar 
errado, mas ele tem que saber que aquilo existe. O papel da escola não é proporcionar 
conhecimento? Então, tem que conhecer as várias faces da moeda. No textinho lá do 
livro você não vai encontrar a gíria, as expressões, até os “erros” ((sinal de aspas com os 
dedos)) mesmo. Tudo no livro é certinho. Mas na vida real a coisa não é bem assim. Aí 
o menino vai assistir a um filme e fica doido porque não entende nada: “Mas eu me 
formei lá naquele curso e não sei nada!”. E a culpa ainda fica sendo do professor que 
“não ensinou direito” ((sinal de aspas com os dedos)).  
Pesquisadora: Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, é a própria música 
mesmo.  
Robson: É pequenininha a música em si. Acho que de letra mesmo tem uns 10 versos. 
Ela é longa porque repete muito. Mas é bom porque os alunos ouvem muitas vezes, 
repete, grava. De tanto repetir, memoriza. E ela é lenta, né, bem fácil de entender. Eu 
fiquei meio assim ((balança a cabeça indicando dúvida)), porque é mais antiga essa 
música. Mesmo os alunos sendo adultos, e tem gente mais velha na sala... mas tem 
também os mais novos, que nem conhecem. Mas optei por dar assim mesmo. Primeiro 
para trabalhar a gramática, e também porque é fácil, eles iam entender. 
Divya: É velha e não é, né? Se você for comparar com um Beatles, um Elvis Presley, 
não é velha.  
Pesquisadora: E você deixaria de trabalhar a música se fosse velha, um Elvis Presley, 
por exemplo? 
Robson: Depende. Se eu visse que realmente compensa, eu daria. Se eu pudesse 
substituir por outra música, eu substituiria. Depende do foco da aula. 
Divya: Ah, não sei... complicado isso. Uma vez eu cheguei num grupo de adolescentes 
e fui dar Frank Sinatra e eles começaram a curtir com a minha cara. E foi um semestre 
inteiro curtindo com a minha cara. ((risos)) Por mais que o aluno seja jovem e queira 
coisas jovens, acho que esse contato, essa troca cultural é muito importante. Acho que 
vai enriquecer, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, você vai dar Yellow Subarine 
e os meninos odeiam. Eles nem sabe quem foram os Beatles. E eu acho que isso é 
importante, sabe, conhecer outras coisas. Ainda mais os Beatles, que representam toda 
um ideologia, toda um momento na história da humanidade mesmo! Eu sei que 
adolescente não gosta de Frank Sinatra, mas tem que saber pelo menos quem ele foi, o 
que ele representou: um ícone da cultura americana. 
Robson: Eu acho que o professor... o papel da escola é acrescentar. O aluno tem que 
sair da aula pensando: “Hoje eu aprendi isso que eu não sabia”. Não só coisas do 
conteúdo, mas aprendizado geral, mesmo. Como você falou, Divya, precisa expandir o 
mundo dos alunos. Ele tem que saber quem é o Frank Sinatra, os Beatles. Até pra 
criticar tem que saber. 
Divya: Mudando de assunto, eu queria te perguntar uma coisa: você fez dois tasks pra 
atividade: colocar as palavras em ordem e depois ouvia pra checar, e depois você 
entregou as frases e eles ouviam e colocavam em ordem. Por que dois exercícios de 
colocar em ordem? 
Robson: O primeiro, foi para eles perceberem mesmo a ordem das palavras na 
sentença. Para treinar sintaxe mesmo. A atividade para colocar as frases na ordem, eu 
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queria aliar uma coisa de listening com reading: porque eles tinham que ler a música e 
colocar as frases em ordem. Envolvia compreensão do texto ali.  
Pesquisadora: Depois disso, você pediu que eles discutissem em grupo as perguntas da 
música. O que você tem a dizer dessa atividade, Robson? 
Robson: Que foi péssima! ((risos)) As perguntas não eram discutíveis. Eles não tinham 
o que dizer. Quando eu me toquei disso, mudei a atividade na hora. 
Divya: Foi quando você começou a eliciar a cena da música, não foi? 
Robson: Foi. Fui fazendo perguntas e eles iam respondendo. 
Pesquisadora: E quanto à participação dos alunos pra responder às perguntas? 
Robson: Acho que foi boa. Quase todo mundo participou. Muitos não falam mesmo. E 
tem aqueles que falam mais. Normal. 
Pesquisadora: Que tipo de participação os alunos tiveram? O que eles falaram? 
Robson: Respostas. Alguns comentários. Achei que o TTT ficou alto também, nessa 
hora. 
Divya: É, eu também achei. Porque você falava uma frase longa, uma pergunta, e eles 
só falavam o nome, ou uma informação curta.  
Robson: Pois é, mas eu não vejo tanto problema assim. Alguns alunos foram para o 
português, mas foram poucos. E aí o homework ficou sendo escrever a entrevista. Ficou 
um link bom e fechou bem, amarrou a aula. 
Pesquisadora: Robson, e você tinha planejado essas atividades ou elas surgiram na 
hora, por causa do problema com a discussão em grupo? 
Robson: Eu já tinha planejado o homework, mas de eliciar e discutir, não tinha 
planejado. Não daquela forma. Foi na hora. Mas, também, sem problemas. A gente vive 
mudando o plano, adapta, tem idéias na hora, normal. Com o tempo você vai adquirindo 
essa segurança. Você tem tipo um arquivo de cartas na manga ((risos)), sabe, atividades 
que você já usou, coisas que você está acostumado a fazer. 
Divya: É mesmo. Principalmente com música. 
Pesquisadora: Por que principalmente música? 
Divya: Porque para planejar, você tem que usar do seu conhecimento mesmo, 
criatividade. Não é como listening, que já vem o task no livro. Você pode adaptar, claro, 
mas, assim, a idéia já está lá. Reading também. Mas música... não tem idéia. Você que 
cria.  
Robson: Eu concordo. Acredito que, assim, você vai pegando um pouco daqui, um 
pouco dali e adapta. Se você vai usar a música como reading, você usa os mesmos 
procedimentos de um reading. Um listening, a mesma coisa. Até porque, nem tem 
teoria que fale especificamente de música. Quer dizer, eu acho que não. Pelo menos eu 
nunca vi... ((risos)) 
Divya: Não, ter, tem. Você mesmo está pesquisando sobre isso ((apontado para a 
pesquisadora)). Mas para ser sincera, eu nunca li um texto que fale, assim, mesmo, 
sobre música e aprendizagem. A gente ouve falar... Já participei de muito minicurso, 
treinamento, essas coisas, mas nunca li nada mesmo. Você vai aprendendo a usar... com 
o tempo aprende. Quebra a cabeça, erra, acerta, vê o que funciona ou não funciona. Eu 
estou achando muito bom você pesquisar sobre isso. E estou achando melhor ainda 
participar da pesquisa, porque eu uso muita música. Mas acaba que você usa meio que 
por intuição. 
Robson: Intuição e pela adaptação de conhecimentos de outras áreas. 
Pesquisadora: Que bom ter esse feedback! Espero mesmo que a pesquisa contribua 
para todos nós que somos professores, né? E eu tenho muito que agradecer a vocês dois 
por estarem colaborando. 
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Robson: Eu queria falar só mais uma coisinha: é muito boa essa oportunidade de se 
assistir. A gente percebe coisas que, se alguém virasse e falasse, eu não ia acreditar. Não 
é nem aceitar, é acreditar mesmo. Mas você, ali, vendo, você percebe muita coisa boa e 
ruim que você faz. Só isso que eu queria falar. 
Pesquisadora: Mais algum comentário? Divya? 
Divya: Não, não. Só isso. 
Pesquisadora: Então muito obrigada a vocês dois.  


