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RESUMO 

A música assume destaque na vida dos seres humanos e deve estar presente na 

educação, pois estimula sentidos e contribui para a aquisição, retenção e 

recuperação de informações. O Programme for International Student Assessment 

2015 relata que entre 70 países o Brasil ficou em 63º lugar em Ciências, indicando 

necessidade de melhoria no ensino de Ciências. Biologia e Ciências possuem 

termos de difícil compreensão. A Biologia Celular (BC) é um ramo da Biologia com 

conceitos imprescindíveis que, aplicados no cotidiano, auxiliam na preservação da 

saúde e relações com o meio ambiente, já que a célula é a unidade da vida. A 

Teoria do Processamento de Informação fundamenta essa pesquisa e utiliza como 

modelo o processamento da informação nos computadores. Da mesma forma que 

os dados entram no computador (input) necessitando de codificação para 

armazenamento e processamento, a informação obtida via sistema sensorial do 

indivíduo (se com atenção) será codificada sendo armazenada e processada para 

ocorrer a saída (output) ou recuperação. Com a atenção o conteúdo passa da 

memória sensorial para a memória de longa duração. Objetivou-se analisar a 

eficiência de paródias musicalizadas de conteúdos, como estratégia mnemônica 

para a aprendizagem de conceitos de BC em alunos de escolas públicas do ensino 

fundamental (EF) e ensino médio (EM). Fizeram parte da pesquisa 205 sujeitos 

divididos em grupo experimental (GE) (n=101) e grupo controle (GC) (n=104) em 

duas escolas. O GC recebeu a metodologia tradicional e o GE essa metodologia 

integrada a aplicação de paródia musicalizada de conteúdos. A coleta de dados 

ocorreu com a aplicação de Pré-teste (Pt), Pós-teste 1 (Pt1) e Pós-teste 2 (Pt2), 5 

meses após a aplicação do Pt1, no alunos. O teste Qui-quadrado de Pearson foi 

usado para determinar se as diferenças eram significativas. Os resultados das 

médias gerais dos testes de todos os grupos das duas escolas, evidenciaram que na 

comparação entre Pt e Pt1, o GE alcançou mais acertos. O Pt1 do GE obteve 54% a 

mais de acertos que o Pt, o que permite aferir que as paródias musicalizadas de 

conteúdos contribuíram para a aprendizagem de BC. O mesmo comparativo em 

relação ao Pt2 para o GE constatou 80% a mais de acertos que o GC, indicando que 

a paródia musicalizada permitiu a retenção de conteúdos de BC. A hipótese 

experimental da pesquisa que a paródia musicalizada de conteúdos possibilita a 

compreensão de conceitos de BC foi confirmada. Concluiu-se que as paródias 

musicalizadas de conteúdos são eficientes para auxiliar na aquisição, retenção e 

recuperação de conceitos de BC para alunos do EF e EM. 

 

Palavras-chave: Paródias musicalizadas. Estratégia mnemônica. Teoria do 

Processamento da Informação. Ensino de Ciências e Biologia. Biologia Celular.  



 

ABSTRACT 

Music is prominent in the lives of human beings and must be present in education, as 

it stimulates the senses and contributes to the acquisition, retention and retrieval of 

information. The Program for International Student Assessment 2015 reports that 

among 70 countries Brazil ranked 63rd in Sciences, indicating the need for 

improvement in science teaching. Biology and Science have terms of difficult 

understanding. Cell Biology (CB) is a branch of biology with essential concepts that 

are applied in daily life, help in the preservation of health and relations with the 

environment, since the cell is the unity of life. The Theory of Information Processing 

bases this research and uses as a model the information processing in computers. In 

the same way that data enters the computer (input) requiring encoding for storage 

and processing, the information obtained through the sensory system of the 

individual (if carefully) will be encoded, stored and processed for the output or 

retrieval. With attention the content passes from sensory memory to long-lasting 

memory. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of musicalized 

parodies of contents as a mnemonic strategy for the learning of BC concepts in 

public elementary school (EF) and high school (EM) students. A total of 205 subjects 

were divided into experimental groups (GE) (n=101) and controls (GC) (n=104) in 

two schools. The GC received the traditional methodology and the GE this 

methodology integrated with the application of musical parody of contents. Data 

collection took place with the application of Pre-test (Pt), Post-test 1 (Pt1) and Post-

test 2 (Pt2), 5 months after the application of Pt1, in the students. Pearsons‘s Chi-

square test was used to determine if the differences were significant. The results of 

the general averages of the tests of all the groups of the two schools, showed that in 

the comparison between Pt and Pt1, the GE reached more correct answers. The Pt1 

of the GE obtained 54% more correct answers than the Pt, which allows to verity that 

the musicalized parodies of contents contributed to the learning of CB. The same 

comparison with Pt2 for GE found 80% more correct answers than the GC, indicating 

that the music parody allowed the retention of CB contents. The experimental 

hypothesis of the research that the musicalized parodies of contents allow the 

understanding of CB concepts was confirmed. It was concluded that the musicalized 

parodies of content are efficient to assist in the acquisition, retention and recovery of 

CB concepts for EF and EM students. 

 

Keywords: Parodies musicalized. Mnemonic strategy. Theory of Information 

Processing. Teaching of Sciences and Biology. Cell Biology. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme for 

International Student Assessment - PISA), conhecido popularmente como ―ENEM 

internacional‖, é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar realizado 

pela primeira vez em 2000 e repetido a cada três anos. Essa avaliação é 

coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) visando melhorar as políticas e resultados educacionais. Na avaliação de 

2015, entre 70 países participantes, o Brasil ocupou a 63ª posição em 

conhecimentos de Ciências indicando necessidade de melhoria no ensino de 

Ciências com novas estratégias para aprendizagem. 

Os resultados do PISA 2015 demonstram que os estudantes brasileiros foram 

significativamente inferiores aos demais estudantes dos países membros da OCDE. 

Não encontrou-se diferenças significativas no desempenho em Ciências dos alunos 

nas três últimas edições do PISA, em 2012, 2009 e 2006. Os estudantes brasileiros 

não têm melhorado nos últimos anos. Atualmente ter o domínio dos conhecimentos 

científicos é necessário para realizar tarefas cotidianas e ampliação da compreensão 

do mundo em que vive. Há necessidade de melhorar o ensino de Ciências no país. 

 Os conhecimentos de Ciências e Biologia possuem relevância pessoal, social, 

ambiental, científica e tecnológica que associados a outras disciplinas de forma 

interdisciplinar, permitem que os alunos sejam capazes de adquirir a compreensão 

do mundo, tomar decisões críticas e associar práticas que estimulem a cidadania sã,  

desenvolver habilidades para aplicar o conhecimento da ciência na sua vida. 

 Ademais a sociedade contemporânea sofreu transformações e mudanças de 

hábitos e preferências, mas as transformações não chegaram à escola. Ainda é 

possível constatar uma sala de aula com características similares as do século XIX, 

onde alunos sentados em carteiras escolares escutam o professor que, por meio de 

uma aula expositiva, aplica o modelo tradicional de ensino usado em tempos 

passados. O modelo tradicional de ensino distancia o interesse dos alunos daquilo 

que se aprende cotidianamente devido as mudanças que a sociedade vem fazendo 

principalmente, com as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

 Outro ponto é que as dificuldades no ensino de Ciências e Biologia devem-se 

também às questões didático-pedagógica, bem como a própria natureza dos 

conteúdos específicos de Biologia, caracterizada por um universo abstrato, sendo 
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barreira para a aprendizagem dos alunos. O entendimento de alguns conteúdos são 

fontes de dificuldades por se tratar de conceitos biológicos não visíveis a olho nu, o 

que torna a aprendizagem de difícil compreensão para o aluno e desafiadora para o 

professor. A Biologia Celular (BC) é uma disciplina com conceitos de difícil 

compreensão, dado ao universo microscópico que seus conceitos estão inseridos. 

A BC é um ramo da Biologia que estuda o componente básico dos seres 

vivos, a célula. Todas as células (eucariontes ou procariontes), suas estruturas 

internas e externas, funções, e suas relações com seres vivos complexos e até 

mesmo suas populações, são estudados pela BC. A vida é definida biologicamente a 

partir da célula, sendo essa sua unidade fundamental. Ter conhecimento de BC é de 

suma importância para realizar tarefas cotidianas, preservar a própria saúde ou até 

mesmo da comunidade onde se vive. A patologia celular explica a do organismo. 

Esse entendimento é fundamental para prevenir doenças. Portanto, a preservação 

da saúde é um dos exemplos dos benefícios do conhecimento da BC. 

É possível propiciar maior controle e reflexão dos alunos sobre seu próprio 

processo de aprendizagem, através das estratégias de aprendizagem. A utilização 

de estratégias de aprendizagem ou metodologias alternativas para melhorar o 

processo ensino-aprendizagem – dentre as quais as lúdicas – devem ser mais 

utilizadas nas práticas escolares. Metodologias alternativas permitem despertar o 

interesse dos alunos e os aproxima do conhecimento científico. Dentre as atividades 

lúdicas, a música tem papel de destaque exercendo influência sobre as pessoas 

desde a antiguidade até nos dias atuais com o avanço das TICs. 

A música está presente em todos os espaços e indubitavelmente invade a 

vida dos seres humanos de uma forma ou de outra. A música tem o poder de tocar, 

mover, emocionar e motivar as pessoas. Na educação é preciso apropriar-se dos 

benefícios que a música pode permitir.  

A paródia musicalizada é um tipo de estratégia de aprendizagem que pode 

ser utilizada na educação já que a música se mostra como importante alternativa de 

aproximação entre discentes e docentes e conhecimento científico e por estar 

presente de forma significativa na vida dos alunos. Embora o termo paródia 

essencialmente esteja relacionado à recriação de uma obra existente com ênfase 

em teor crítico, irônico ou satírico, nessa pesquisa usou-se o termo paródia como 

uma composição musical onde se criou um texto conceitual de BC na melodia de 
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uma música popular do agrado dos alunos. A música desempenha importante papel 

no cotidiano dos jovens, pois eles gostam e se identificam com a música.  

A música é um exemplo de estratégia mnemônica. As estratégias 

mnemônicas (Mnemosina era a deusa grega da memória) são técnicas para auxiliar 

a aquisição e a recuperação do material aprendido e são eficazes na ajuda e na 

evocação de informações específicas. Os dispositivos mnemônicos são estratégias 

para organização e codificação de informações para torná-la memorável. 

A Teoria do Processamento da Informação (TPI) é uma teoria da 

aprendizagem e da memória dentre outros estudos, estuda as estratégias 

mnemônicas. E essas, prescritas por teóricos do processamento da informação 

podem instituir-se como um recurso didático e pedagógico. A música é uma boa 

estratégia mnemônica, pois têm poderio para mobilizar emoções. A amígdala 

cerebelosa efetiva a emoção e captura as informações que chegam para o conteúdo 

emocional e classifica essa informação para uso futuro.  

Situações que provocam emoções promovem a liberação de 

neurotransmissores no cérebro. Com a liberação dos neurotransmissores, há maior 

comunicação entre os circuitos cerebrais, o que facilita o armazenamento de 

informações e a recuperação das informações que já estão armazenadas. A música 

promove essa atenção e emoção. Pesquisas têm evidenciado a sua importância 

para o processo da retenção e recuperação de informações. 

Essa pesquisa partiu da problemática em que se encontra o atual sistema 

educacional brasileiro e da necessidade de melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Dentro desse cenário desenvolveu-se a seguinte questão problema: 

se a paródia musicalizada de conteúdos como estratégia mnemônica facilita a maior 

aprendizagem dos conceitos de BC nos alunos do EF e EM? 

Para responder a esse questionamento, buscou-se através dessa pesquisa 

experimental aplicar as paródias musicalizadas de conteúdos de BC para um grupo 

experimental (GE) e grupo controle (GC). A pesquisa foi desenvolvida em duas 

escolas públicas estaduais em dois municípios distintos, um no estado do RJ e outro 

no estado do ES. Em cada escola formou-se três grupos experimentais e três grupos 

controles com alunos matriculados no 8º e 9º anos do EF e do 1º ano do EM.  

Tanto o GC como o GE tiveram o mesmo tempo de exposição aos conteúdos 

de BC. O GC controle recebeu os conteúdos com a metodologia tradicional por meio 
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de aula expositiva e utilização do livro didático e o GE a mesma metodologia 

integrada à paródia musicalizada de conteúdos. 

O objetivo desse estudo é analisar se o uso de paródias musicalizadas com 

conteúdos específicos, como estratégia mnemônica, contribui para a aprendizagem 

de BC e verificar na perspectiva dos alunos pesquisados, as mudanças em sala de 

aula durante o processo ensino-aprendizagem com o uso das paródias 

musicalizadas para o GE, em relação ao GC. 

Justifica-se a importância dessa pesquisa a nível pessoal, profissional, social 

e acadêmico. A motivação pessoal e profissional deu-se por utilizar as paródias 

musicalizadas como uma estratégia para a aprendizagem enquanto docente, 

habilitada em Biologia, na rede estadual do Espírito Santo e Rio de Janeiro há 

muitos anos de forma intuitiva e empírica. A tentativa de utilizar metodologias 

alternativas para melhorar a aprendizagem de Biologia, culminou na motivação 

dessa pesquisa. Além da importância pessoal e profissional da área biológica, essa 

pesquisa tem relevância social quando devolver os resultados pesquisados para a 

sociedade, promovendo a contribuição para profissionais de diversas áreas, 

basearem-se nas pesquisas, estatísticas e compilação dos dados apresentados. 

Esse trabalho trás a relevância acadêmica quando promove-se um novo olhar sobre 

a utilização da música como estratégia mnemônica para a retenção de conceitos. E 

preenche-se uma lacuna já que até onde pesquisou-se, não há no Brasil nenhum 

autor que tenha pesquisado a música como uma estratégia mnemônica baseada na 

perspectiva teórica da Teoria do Processamento da Informação.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Dividiu-se a fundamentação teórica desta pesquisa em 5 partes. Na 1ª parte 

traz-se uma reflexão sobre o PISA e o Ensino de Ciências no Brasil, apontando a 

necessidade de uma mudança no sistema educacional brasileiro. Na 2ª parte reflete-

se por que é importante estudar BC. Na 3ª parte aponta-se sobre a Memória e o 

processo de retenção de conteúdo. Na 4ª parte apresenta-se o que os teóricos têm 

demonstrado sobre a música como estratégia mnemônica, e na 5ª parte traz-se os 

estudos correlatos sobre a influência da música na educação. 

2.1. O PISA e o Ensino de Ciências no Brasil 

―O que é importante os cidadãos saberem e serem capazes de fazer?‖ (PISA, 

2015, p. 18). Essa foi a pergunta que buscou-se resposta comparando estudantes 
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de diversos países membros da OCDE e culminou na criação do PISA em 1997. O 

PISA avalia estudantes que estejam matriculados em instituições escolares nos 

países participantes da OCDE trienalmente. Os estudantes devem ter entre 15 anos 

e 3 meses (completos) à 16 anos e 2 meses (completos). Na avaliação do PISA 

busca-se evidências se alunos no final da educação obrigatória possuem aptidões 

para a participação na sociedade de forma a exercer uma cidadania plena. 

No Brasil, o PISA é coordenado pela Diretoria de Avaliação da Educação 

Básica (DAEB) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). O Plano Nacional de Educação busca melhorar os resultados dos 

alunos da Educação Básica, tomando o PISA como um instrumento internacional de 

referência (BRASIL, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014). Na avaliação do PISA, 

três áreas cognitivas – ciências, leitura e matemática – têm sido testadas. A 

investigação proposta pelo PISA possibilita ao Brasil aferir o nivelamento dos 

estudantes brasileiros nessas áreas e permite uma comparação do desempenho 

estudantil dos demais países membros da OCDE. 

A OCDE utiliza o conceito de letramento científico como o construto 

fundamental para a avaliação do PISA em Ciências. Nos documentos e relatórios do 

PISA 2015 refina-se e ampliam-se os conceitos para letramento científico 

estabelecidos em ciclos anteriores da avaliação. Tornar-se um jovem letrado 

cientificamente afeta diretamente como o conhecimento da ciência vai ser aplicado 

de forma significativa na vida pessoal, profissional, social e até ao se relacionar com 

o meio ambiente. O letramento científico tem importância para a humanidade no 

presente século XXI, pois o mundo contemporâneo enfrenta desafios com a água, 

alimentos, doenças, alterações climáticas, entre outros. Para muitas dessas 

questões o indivíduo letrado cientificamente pode evitar que problemas que iniciem a 

nível pessoal ou local, tomem proporções maiores a nível até mundial, como é o 

caso das epidemias.  

Em cada ciclo do PISA, estabelece-se o foco da avaliação em uma área 

cognitiva (Figura 1). Com essa alternância do foco na avaliação, a cada nove anos é 

possível uma análise aprofundada do desempenho dos estudantes por área 

cognitiva. Os estudantes, pais, diretores de escolas e professores respondem 

questionários com informações familiares e sobre o ambiente de aprendizagem para 

a composição do contexto geral dos estudantes e das escolas participantes do PISA. 

A avaliação amostral do PISA é baseada na idade e não na etapa escolar. Os 
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estudantes brasileiros elegíveis para o PISA estão matriculados em anos distintos do 

percurso escolar (OCDE 2015). 

 

 

Figura 1: Áreas cognitivas avaliadas pelo PISA, com o foco avaliativo em destaque em 
cada edição. 

Fonte: OCDE, INEP (2016). 

 

No PISA 2015 o foco avaliativo foi a área de Ciências. ―A compreensão de 

ciência e tecnologia é fundamental na formação de um jovem para a vida na 

sociedade moderna‖ (BRASIL NO PISA, 2015, p. 34). Portanto na área cognitiva de 

Ciências, busca-se analisar como um dos propósitos da educação, se o estudante 

pode ser considerado letrado cientificamente. O letramento científico exige 

conhecimento de conceitos e teorias da ciência, sem excluir os procedimentos 

associados à averiguação científica sobre os saberes da ciência e tecnologia. Para 

isso, reestruturou-se e ampliou-se o conceito de letramento científico no PISA 2015, 

segundo o relatório Brasil no PISA 2015 (2016, p. 37): 

Letramento científico é a capacidade de se envolver com as 
questões relacionadas com a ciência e com a ideia da ciência, como 
cidadão reflexivo. Uma pessoa letrada cientificamente, portanto, está 
disposta a participar de discussão fundamentada sobre ciência e 
tecnologia, o que exige as competências para: 
1- explicar fenômenos cientificamente: reconhecer, oferecer e 
avaliar explicações para fenômenos naturais e tecnológicos; 
2- avaliar e planejar investigações científicas: descrever e 
avaliar investigações científicas e propor formas de abordar questões 
cientificamente; 
3- interpretar dados e evidências cientificamente: analisar e 
avaliar os dados, afirmações e argumentos, tirando conclusões 
científicas apropriadas.   
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Em 2015, de forma inédita, os testes e questionários contextuais do PISA 

foram aplicados por computador através de plataforma off-line, adaptável com 

desktop (computador de mesa) ou notebook (computador portátil). Os estudantes 

em duas horas, responderam questões de ciências, leitura, matemática e resolução 

colaborativa de problemas. A avaliação em formato eletrônico permitiu benefícios 

como a elaboração de unidades interativas, vídeos animados, entre outros. 

Krasilchik (2016, p. 71) corrobora sobre a importância do uso do computador na 

escola ao afirmar que ―cada vez mais os computadores fazem parte do nosso dia a 

dia‖ enfatizando que essa ferramenta deve ter o uso na escola ampliado. 

No PISA 2015, selecionou-se estudantes das 27 unidades da Federação do 

País, num total de 23.141 estudantes de 841 escolas municipais, estaduais, federais 

e particulares do Brasil. Dos 70 países participantes, o Brasil alcançou a 63ª posição 

em conhecimentos em Ciências, 59ª posição em leitura e 66ª colocação em 

matemática. Com esses resultados sinalizou-se mais uma vez que os estudantes 

brasileiros não estão sendo eficientes nessa avaliação. 

Ao observar-se as principais dificuldades que os estudantes brasileiros 

encontraram nos itens de ciências, constatou-se que as questões relacionadas ao 

contexto pessoal foram consideradas mais fáceis do que as de contexto local e 

global; questões de resposta aberta, múltipla escolha complexa e simples, 

apresentaram maior dificuldade; questões que exigiam alta demanda cognitiva 

(processo mental necessário para resolver uma tarefa) obtiverem desempenho 

inferior; questões de baixa demanda cognitiva obtiveram melhor resultado; questões 

de conhecimento epistemológico foram considerados muito difíceis, dentre outros 

resultados. Esse conjunto de resultados sinaliza que, na amostra pesquisada, os 

estudantes brasileiros têm baixo letramento científico (SUMÁRIO EXECUTIVO DO 

PISA 2015, 2016). Lewontin (2010, p. 7-8) enfatiza a importância da ciência e do 

conhecimento que ela traz quando afirma: 

A ciência é uma instituição social [...]. A ciência nos trouxe todos os 
tipos de boas coisas. Ela aumentou tremendamente a produção de 
alimentos. Ela aumentou nossa expectativa de vida de meros 45 
anos de idade no começo do último século para mais de 70 anos em 
lugares ricos como os Estados Unidos. Ela colocou pessoas na lua e 
tornou possível ficarmos em casa e vermos o mundo passar. [...] Os 
problemas que a ciência trata, as ideias que ela usa na investigação 
desses problemas, mesmo os chamados resultados científicos que 
surgem da investigação científica, são todos profundamente 
influenciados pelas predisposições que originam-se da sociedade na 
qual vivemos. [...] as forças sociais e econômicas dominantes na 
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sociedade determinam em grande parte o que a ciência faz e como 
faz. Mais do que isso, essas forças têm o poder de apropriarem-se 
das ideias da ciência que são particularmente adequadas para a 
manutenção e prosperidade contínua das estruturas sociais das 
quais fazem parte. 

  

Na atual situação em que se encontra o sistema educacional brasileiro, 

percebe-se a urgência em uma mudança na educação básica, para que a escola 

desempenhe a sua função de formar cidadãos. Avaliações internacionais como o 

PISA trazem a evidência que há uma real e urgente necessidade de modificar a 

educação no Brasil. Percebe-se o processo ensino-aprendizagem pautado em um 

ensino tradicional similar ao do século passado, com uma pedagogia tradicional. 

Krasilchik (2016, p. 18) ainda afirma: 

[...] o ensino médio ainda é feito de forma descritiva, com excesso de 
terminologia sem vinculação com análise do funcionamento das 
estruturas. Contribui bastante para reforçar um ensino teórico, 
enciclopédico, que estimula a passividade, o exame vestibular que 
exige conhecimentos fragmentários e irrelevantes. 

  

Na tentativa de letrar cientificamente o indivíduo, espera-se justamente o 

contrário, que o aluno seja capaz de relacionar o conhecimento adquirido com a sua 

prática cotidiana como um cidadão reflexivo. A metodologia tradicional está longe de 

ajudar os estudantes brasileiros a lograrem êxito nesse quesito. 

E Bizzo (2009) aponta que possivelmente a falta de entendimento do 

conhecimento dos conteúdos de Ciências seja justamente a falta de afinidade entre 

a teoria e a prática. A escola precisa apresentar o conhecimento científico com 

vinculação na vida cotidiana. Embora a ciência tenha se desenvolvido para 

solucionar problemas, a escola a apresenta de forma abstrata, levando os indivíduos 

a não vincularem o que a escola ensina com a aplicação para entendimento e 

solução dos problemas da vida cotidiana (KRASILCHIK, 2016). 

Ademais Krasilchik (2016, p. 13) afirma que ―a configuração do currículo 

escolar dos ensinos médio e fundamental deve ser objeto de intensos debates, para 

que a escola possa desempenhar adequadamente seu papel na formação de 

cidadãos‖. Krasilchik (2016, p. 186) sobre esse ensino pautado no ensino tradicional, 

relata sobre os professores: 

O docente, por falta de autoconfiança, de preparo, ou por 
comodismo, restringe-se a apresentar aos alunos, com o mínimo de 
modificações, o material previamente elaborado por autores que são 
aceitos como autoridades. Apoiado em material planejado por outros 



24 
 

e produzido industrialmente, o professor abre mão de sua autonomia 
e liberdade, tornando-se simplesmente um técnico. 

 

Um histórico da evolução do ensino de Ciências e Biologia no Brasil foi 

levantado pela pesquisadora Krasilchik (2016) e revelou a urgência em oferecer aos 

jovens um ensino mais atualizado e eficiente. Nos Estados Unidos no fim da década 

de 1950 o Biological Science Curriculum Studies (BSCS) inicia o desenvolvimento 

de programas educacionais para aprimorar o ensino nas ciências biológicas. Em 

1965, um grupo de professores da Universidade de São Paulo, inicia no Brasil 

através do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC1) projetos 

buscando modificações curriculares. No fim da década de 1990, surge os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental, produzido 

pelo Ministério da Educação afirmando que ―o papel das Ciências Naturais é o de 

colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem 

como indivíduo participativo‖ (PCN, 2001, p.15). Porém a pesquisadora ainda reflete 

(1987, p.19):  

[...] que as disciplinas científicas devem servir para formar o indivíduo 
com espírito crítico e capacidade de refletir e especular sobre o que 
vê. No entanto, de fato, nem o sistema e nem os educadores, na 
realidade da sala de aula, procuram desenvolver as qualidades que 
explicitamente são aceitas como válidas e desejáveis. Esse tipo de 
incoerência repete-se ao longo do período analisado e caracteriza 
uma das dificuldades da transformação no processo educacional. A 
incoerência mantém-se principalmente porque as novas propostas 
representam uma mudança de postura em relação à Ciência, 
conflitando com a situação na sala de aula. 

 

 Bizzo (2009) reflete que há necessidade de modificar as aulas de Ciências. E 

Krasilchik (2016, p. 65) corrobora que ainda é muito utilizada ―a expressão pejorativa 

‗aulas de saliva e giz‘ atualmente está ainda mais reduzida, com a eliminação do giz, 

ficando a aula restrita apenas à fala do professor ou à leitura do livro didático‖. A 

autora relata que a tecnologia não chega à escola, mas faz parte do cotidiano dos 

alunos e que metodologias diversificadas para instigar os alunos não são utilizadas 

pelos professores, o que aumenta ainda mais as barreiras entre a escola e a vida 

dos alunos. 

                                                           
1
 IBECC- Iniciado por um grupo de professores de São Paulo, em 1965 e difundido para mais seis estados. Hoje 

existem vários projetos em andamento em todo o país. A base para este movimento foi a formação do BSCS – 
Biological Science Curriculum Studies, instituição destinada ao desenvolvimento de programas educacionais 
nas ciências biológicas formado nos Estados Unidos da América, no fim da década de 1950, por iniciativa do 
American Institute of Biological Science, organização que congrega biólogos americanos. 
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 Ademais Bizzo (2009, p. 55) afirma que uma das características para o 

professor visualizar sinais de progresso nos alunos ―refere-se à forma empregada 

pelos alunos para explicar o mundo que os cerca‖. E Krasilchik (1987, p. 19) 

corrobora que ―as disciplinas científicas devem servir para formar o indivíduo com 

espírito crítico e capacidade de refletir e especular sobre o que vê‖. Considerar que 

um indivíduo está em processo de aprendizagem vai além do que pode ser medido 

através de avaliações escolares. O aprendizado desperta no indivíduo vários 

aspectos que o permitem relacionar-se com o mundo de forma a exercer a 

cidadania. Ademais, segundo Vygotsky (1998, p. 117): 

[...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona 
de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento [...] o aprendizado adequadamente organizado 
resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 
psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. 

 

Krasilchik (1987) fêz o levantamento de alguns fatores que exercem influência 

negativa no ensino de Ciências. E listou-os na seguinte ordem:  

a) Preparação deficitária dos docentes. ―As queixas que antes se referiam 

apenas a deficiências na área metodológica ampliaram-se [...] em relação ao 

conhecimento das próprias disciplinas, [...] à baixa qualidade das aulas e a 

dependência estreita dos livros didáticos‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 48).  

b) Programa dos guias curriculares. ―A tradição de que o currículo seja 

determinado por autoridades superiores é profundamente arraigada ao sistema 

escolar brasileiro‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 48). 

c) Má elaboração dos livros didáticos. ―Aos livros didáticos é atribuída grande 

parte das deficiências do ensino de Ciências nas escolas [...] os livros são 

elaborados de forma a atender às necessidades dos professores‖ e às vezes para 

colaborar na deficiência da formação profissional e atenuar a sobrecarga de trabalho 

(KRASILCHIK, 1987, p. 48). 
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d) Falta de laboratório nas escolas. ―A necessidade de aulas práticas, para 

tornar o ensino de Ciências mais ativo e relevante, tem sido uma constante nas 

propostas de inovação‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 49). A autora (1987, p. 50) afirma:  

[...] apesar de reconhecida a necessidade de laboratório, muitas 
escolas foram construídas sem se prever tal dependência. Em muitos 
casos, por desinteresse dos professores e administradores, os 
laboratórios permanecem fechados ou, ainda, por falta de espaço, 
são transformados em sala de aula, limitando as possibilidades do 
trabalhos dos professores de Ciências. 

 

e) Falta de materiais para as aulas práticas. Mesmo que algumas escolas 

tenham laboratório, ―[...] a possibilidade de realização de atividades práticas é 

limitada pela falta de material e equipamento‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 50);  

f) Obstáculos pela administração escolar. Para que o ensino das Ciências 

ocorra conforme as propostas renovadoras, há necessidade de desenvolvimento de 

projetos, visitas a locais fora da escola, entre outros. ―Estas situações exigem a 

intervenção dos administradores para sua solução, ou, pelo menos, demandam boa 

vontade, de forma a facilitar o trabalho do professor‖ (KRASILCHIK, 1987, p. 50);  

g) Sobrecarga de trabalho dos docentes. As condições de trabalho docente 

são alvo de discussões quando se analisa os baixos salários, quando obriga 

segundo Krasilchik (1987, p. 51): 

[...] professores a dar muitas aulas semanais, frequentemente em 
várias escolas. Esta situação acarreta grande quantidade de provas 
para corrigir e, consequentemente, diminuição de tempo disponível 
para a preparação das aulas, atualização, discussão com outros 
professores para planejamento. O cansaço resultante da sobrecarga 
leva também ao uso freqüente de aulas expositivas ou, ainda pior, 
das já comentadas aulas de estudo dirigido, em que os alunos lêem 
o livro e resolvem exercícios que exigem apenas reconhecimento ou 
transcrição literal de trechos do livro-texto. É comum constatar que 
[...] muitos professores não usam sequer o quadro-negro, limitando-
se a, sentados, ditar a matéria para os alunos. A estafa também 
determina que o tempo das aulas seja subutilizado, desperdiçando-
se muito dele para fazer a chamada, passar de uma classe para 
outra, conversar assuntos não relativos à matéria. 

 

h) Falta de auxílio técnico para reparação e conservação de material. Ao se 

considerar que poucas escolas na educação básica possuem laboratório, muitas 

dificuldades impedem a sua utilização cotidianamente. Os professores com 

excessivos encargos, trabalhando em várias escolas, ―não dispõem de tempo para 

fazer compras, lavar e guardar material usado, preparar experimentos, cuidar de 
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animais e plantas mantidos nos laboratórios, atender alunos fora de aula‖ 

(KRASILCHIK, 1987, p. 51). 

E dentre as várias considerações que Krasilchik (1987, 2016) faz para a 

melhoria do Ensino de Ciências na educação básica brasileira, destaca-se a 

importância da participação das Universidades e instituições de pesquisa para que 

ocorra a mudança curricular. Muitas vezes o conhecimento gerado nas 

Universidades, não chega até a educação básica. Krasilchik (1987, p. 78) corrobora: 

[...] a elaboração de projetos curriculares que sejam bem-sucedidos 
requer um esforço interdependente, balanceado, dos vários grupos 
que participam do processo. Para tanto, há necessidade de se 
investigar as estruturas de decisão sobre o currículo e se 
desenvolver modelos que tornem, tanto a contribuição dos 
professores como da Universidade mais efetiva do que tem sido até 
agora, no sentido de melhorar o ensino das Ciências. 

 

E Krasilchik (1987) conclui que há necessidade dos pesquisadores das 

Universidades irem à escola, ―conviver com estudantes, professores e 

administradores em seu habitat‖ para que de forma efetiva as ideias, pesquisas e o 

conhecimento gerado na Universidade, chegue até a escola proporcionando 

melhoria na educação básica brasileira. Essa pesquisa é um exemplo de como as 

pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, 

podem permitir que a Universidade vá até a escola e vice-versa. 

Várias são as mudanças para que o Ensino de Ciências possibilite o 

letramento científico do indivíduo. Listou-se aqui, algumas mudanças necessárias 

para se lograr êxito no Ensino de Ciências no Brasil. Mas é importante considerar 

que é no cotidiano escolar que as mudanças devem acontecer. Têm-se observado 

uma nova orientação no ensino de Ciências onde os principais objetivos devem ser 

a compreensão da ciência, tecnologia e ambiente com a inter-relação com a 

sociedade (CACHAPUZ, 2000). E Borges, Sanglard e Souza (2017, p. 174) afirmam 

que ―a sociedade experimentou uma transformação no século XX, com o aumento 

do conhecimento em diversas áreas, que se está em uma nova era neste século 

XXI‖. Portanto os processos de ensino-aprendizagem devem ser diversificados, 

dinâmicos e multidirecionais, com a necessidade de mecanismos de construção 

diferentes dos tradicionalmente utilizados nas escolas, promovendo educação 

científica e significação às aulas (KRASILCHIK, 2016; FERREIRA et al., 2013). 
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2.2. Porque é importante estudar Biologia Celular? 

 A Biologia tornou-se um campo de investigação muito profuso ao longo de 

seu desenvolvimento. Por isso, foi necessário subdividi-la em diversas áreas de 

conhecimento. A BC estuda a célula que é a unidade da vida. A célula é a unidade 

morfofisiológica que forma todos os seres vivos. Esse conceito é conhecido como a 

―Teoria celular‖. A análise do percurso histórico da construção da Teoria Celular 

mostra que por muito tempo, as estruturas visíveis ao microscópio óptico não 

conduziram à noção da célula como unidade morfofuncional da vida, conforme a 

compreensão atual. Desde a primeira observação da célula atribuída a Robert 

Hooke2 (1635-1703) em 1665 até a publicação da Teoria Celular por Schwann3 em 

1839 passaram-se 174 anos, o que leva a caracterizar esse evento científico 

evolucionário a lentas modificações ocorridas na percepção da célula e todo o 

avanço científico que foi possível após as descobertas do universo que é a célula 

(ainda em constante descoberta).  

O avanço no conhecimento de BC aconteceu com o desenvolvimento de 

técnicas de microscopia, bioquímica e manipulação e análise molecular que permitiu 

o entendimento detalhado da célula e suas organelas. A Teoria Celular estabelece 

que a célula é a unidade fundamental da vida, sendo assim, tudo o que é 

considerado vivo é necessariamente composto e estruturado a partir de uma única 

célula ou por trilhões de células. 

 Com a definição da Teoria Celular surgiu um "alicerce" para todo o 

desenvolvimento do estudo biológico. Ademais, a Teoria Celular possibilitou chegar-

se à conclusão mais facilmente para muitos experimentos e teses, desfazendo o 

"empirismo" que antes imperava e pondo em prática o "método científico". Com esse 

conhecimento desvendado, muitas outras descobertas surgiram e melhoraram as 

pesquisas para o aumento das condições de saúde, invenção de vacinas, avanço 

                                                           
2
 Robert Hooke – Em 1665 observa uma estrutura vazia ao examinar um pedaço de cortiça e a nomeia “célula” 

(do latim “cella”, pequena cavidade). Na realidade Hooke deu nome à estrutura da cortiça que é um espaço 
vazio que já teve uma célula viva antes de virar cortiça (casca de uma árvore – tecido morto). Relaciona-se 
erroneamente a descoberta da célula a Hooke, mas ele somente deu nome a um espaço vazio. O processo 
demorou quase 20 anos para entenderem que essa unidade pode ser considerada a unidade da vida devido as 
suas propriedades e características. 
3
 Theodor Schwann – Dois cientistas alemães, Matthias Jakob Schleiden, ex-advogado que deixou sua profissão 

para estudar a estrutura e fisiologia das plantas, determinou que todas as plantas apresentavam organização 
celular. Theodor Schwann, médico dedicado ao estudo da anatomia dos animais, estendeu a teoria de 
Schleiden aos animais, ao formular a hipótese que todos os seres vivos são constituídos por células, e portanto, 
a célula é a unidade fundamental da vida, construindo a base da Teoria Celular. Todos os seres vivos são 
constituídos por células.  
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tecnológico, descobertas de novas possibilidades de cirurgias e tratamentos para 

doenças, entre outros. 

 A Teoria Celular sustenta-se em três grandes pilares: 

1- ―A vida existe somente nas células‖: todos os seres vivos são formados 

por células e todas as reações do organismo dependem estritamente da atividade 

celular, e é através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento 

do organismo é obtida, convertida, armazenada e aplicada. 

2- ―As células provêm somente de células preexistentes‖: uma célula 

origina-se apenas da divisão de outras células, havendo assim, a transmissão de 

material genético. 

3- ―A célula é a unidade de reprodução e transmissão das características 

hereditárias‖: todos os caracteres genéticos são transmitidos de uma célula para 

outra no processo de divisão. 

 O conhecimento básico de BC permite compreender o que acontece com o 

corpo, com a natureza, com o mundo e com um trabalho interdisciplinar proporciona 

a participação do indivíduo na sociedade de uma forma esclarecida. Existem 

situações onde um único ser vivo ou até uma célula (uma bactéria, por exemplo) 

pode afetar uma coletividade de organismos de espécies diferentes. A natureza 

pode ser preservada ou afetada a partir dos cuidados da preservação ou não a nível 

celular (a poluição, o desmatamento, os alimentos com conservantes, o surgimento 

de doenças, a descoberta de vacinas, entre outros; tudo pode ser evitado ou 

acentuado com o conhecimento ou a falta dele a nível celular). 

 Nossa vida é afetada pelo conhecimento da BC, pois ajuda na manutenção 

da saúde e compreensão da cura de doenças. Ademais, tanto as manifestações 

fisiológicas vistas no organismo multicelular como as relações ecológicas – nessa 

relação a célula está bem distante, porém pode ter relação direta – como o próprio 

funcionamento do cérebro que possibilita, possivelmente pelo conceito de 

―emergência‖, o surgimento da consciência; tem a célula como ponto de partida. 

Essa última numa visão puramente materialista onde muitos ancoram a ciência. 

Muitos são os exemplos da ênfase à saúde que o conhecimento da BC permite, 

citam-se alguns: 

 a) Impacto direto sobre a saúde. O impacto maior da teoria celular e a 

compreensão de que sendo a célula a unidade da vida, tudo que se vive, sente ou 

faz, a tem como partida. O funcionamento do organismo (de modo antropocêntrico, 
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referindo-se ao corpo) é baseado no funcionamento da célula. Pode existir uma 

distância maior ou menor da célula, mas o conhecimento da Teoria Celular se coloca 

na fronteira do entendimento fisiológico, e, portanto, inclui os outros níveis 

superiores que depende do organismo, por exemplo, a Ecologia. Vários exemplos de 

problemas que existem hoje dependem da célula, como o transplante de sangue. O 

sangue é essencial para o funcionamento do organismo animal. Sem o sangue 

morre-se e havendo uma transfusão, vive-se. O indivíduo não pode receber qualquer 

sangue, existe compatibilidade. Isso depende de moléculas na superfície das 

hemácias. Portanto, é um conhecimento baseado no funcionamento celular. 

 b) Células-tronco. Com o avanço da BC foi possível compreender sobre as 

células-tronco que apresentam uma fonte potencialmente ilimitada de tecidos para 

transplante e reposição. É uma justificativa atual da importância dos avanços no 

conhecimento da BC. Os tecidos que compõem os órgãos são formados por células 

e tem uma pequena porcentagem em sua população que é responsável por gerar 

novas células, renovando o tecido. Todo tecido tem células tronco. Esse 

conhecimento possibilita seu uso para gerar novos tecidos do organismo. Apesar de 

ainda em fase de geração tecnológica, muitos ensaios tem mostrado que isso é 

potencialmente válido. Esse conhecimento de geração de novos órgãos para 

substituição ou tratamento variados é baseado no "conceito da célula". 

 c) A Genética. As alterações genéticas explicam muito bem o funcionamento 

celular que quando alterado geram doenças nos organismos multicelulares.  

 d) Doenças. Existem doenças causadas por agentes externos (patógenos) e 

por razões intrínsecas (como exemplo, o câncer). No caso de patógenos, pessoas 

que conhecem a "teoria dos germes4" têm mais condições de evitar doenças 

infecciosas. 

 e) O câncer é um exemplo clássico que demonstra maravilhosamente a 

importância do conhecimento da Teoria Celular. O câncer acontece quando uma 

célula sofre uma alteração em seu material genético (mutação) que regula seu 

crescimento ou morte. Essa célula começa a se dividir sem controle e não morre 

quando recebe esse sinal. As pessoas que sabem que a célula é a unidade da vida 

entendem o câncer muito mais do que os ignorantes. 

                                                           
4
 Teoria dos germes – De Pasteur, Koch e Ehrlich. Sustenta-se que os microorganismos não se originavam 

espontaneamente da matéria orgânica em decomposição, mas que entravam nela vindos do mundo exterior. 
Pasteur já afirmava sobre isso desde o século XIX. 



31 
 

 f) Vírus HIV. Através da infecção de linfócitos (tipo celular do sistema 

imunológico) pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV, do inglês Human 

Immunodeficiency Virus), pode-se contrair a Síndrome da imunodeficiência adquirida 

(SIDA — acquired immunodeficiency syndrome - AIDS) que é uma doença do 

sistema imunológico humano. As células podem ser afetadas por vírus, bactéria ou 

protozoário e a partir da contaminação desta célula, ocorre a transmissão a outras 

células, tecidos, órgãos, sistemas, o que faz com que o organismo adoeça.  

 O conhecimento de BC quando trabalhado de forma interdisciplinar pode 

promover o conhecimento complexo. Para Morin (2004, p. 20) ―por toda parte, 

reconhece-se a necessidade da interdisciplinaridade‖. Para um cidadão exercer 

plenamente a sua cidadania, não é necessário apenas o conhecimento científico da 

BC, mas as causas sociais e culturais que levam um indivíduo ou uma comunidade 

a desenvolver determinados hábitos. O trabalho interdisciplinar permite ao 

desenvolvimento do pensamento complexo, conforme Morin (2004, p. 87) afirma: 

Temos, portanto, a necessidade de ensinar a pertinência, ou seja, 
um conhecimento simultaneamente analítico e sintético das partes 
religadas ao todo e do todo religado as partes. 

 
 A energia para o funcionamento do organismo está exclusivamente na célula. 

As mitocôndrias sempre se originam de uma mitocôndria preexistente, a partir das 

mitocôndrias maternas (pois o espermatozóide apenas fornece metade do material 

genético nuclear; o óvulo é que contribui com as organelas celulares). A mitocôndria 

realiza respiração celular, um mecanismo que gera muito ATP5 (forma disponível de 

energia na célula) para a realização de trabalhos celulares. Parte desta energia é 

liberada na forma de calor, pois todos os organismos obedecem a lei da 

termodinâmica. A liberação de calor por algumas classes de animais é utilizada para 

manutenção da temperatura constante. Esta reação transforma energia química em 

energia disponível. A função principal das mitocôndrias é a produção de ATP.  

 A fundamentação do processo de transformação de energia inicia nas 

mitocôndrias. A disponibilização de energia dentro do corpo de animais inicia nas 

mitocôndrias, que possibilita a contração muscular que pode se manifestar como 

                                                           

5 ATP - Trifosfato de adenosina, adenosina trifosfato – um nucleotídeo responsável pelo armazenamento de 
energia nas ligações químicas entre os grupamentos fosfato. Constituída por adenosina, um nucleosídeo, 
associado a três grupamentos fosfato conectados em cadeia. A molécula de ATP armazena energia proveniente 
da respiração celular e da fotossíntese, para consumo imediato por diversas reações bioquímicas celulares. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nucleot%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adenosina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nucleos%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
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energia mecânica, energia sonora, energia térmica, energia cinética, entre outras. 

Sobre esse constante processo de modificações que o corpo sofre Lewontin (2010, 

p. 124) corrobora: 

Cada organismo vivo está num constante processo de mudança 
dentro do mundo em que vive, absorvendo certas substâncias e 
eliminado outras. Cada ato de consumo também é um ato de 
produção. E cada ato de produção é um ato de consumo. Quando 
consumimos alimento, produzimos não apenas fases, mas também 
resíduos sólidos que por sua vez são produtos de consumo para 
alguns outros organismos. Uma consequência da universalidade da 
mudança ambiental induzida pela atividade de vida orgânica é que 
cada organismo ou está produzindo ou destruindo as condições de 
sua existência. 

 

 Todas as situações que são vivenciadas pelos seres vivos podem ser 

tratadas ao nível da importância do conhecimento da BC. Porém os estudantes 

sentem dificuldade de entendimento de certos conceitos da BC e segundo Bizzo 

(2009, p. 60): 

Os estudantes devem entender os critérios dos cientistas, que 
incluem uma quantidade muito grande de evidências. Para aprender 
ciência é necessário saber alguns nomes, conhecer algumas 
classificações, deter a estrutura e a lógica de certos conhecimentos. 
Isso amplia a capacidade de compreender e dar sentido ao mundo, 
da forma como uma comunidade escolarizada o entende. 

 
 Precisa-se do conhecimento da BC em muitas situações, citam-se exemplos: 

 1- Situações que podem colaborar na destruição do ecossistema. Uma 

determinada espécie de animal que pelo ataque de um vírus entra em extinção, 

pode levar à extinção de outras espécies de animais que dependiam da anterior 

(cadeia alimentar). 

 2- A poluição dos rios, marés e o destino do lixo provoca consequências 

danosas para a humanidade como doenças, entre outros; 

 4- Os alimentos transgênicos, benefícios e prejuízos; 

 5- Permite decidir sobre questões que envolvem não fumar, praticar 

atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada que ao manter as células do 

corpo saudáveis, evita-se doenças; 

 6- Possibilidade de tomar decisões que podem beneficiar a vida como a 

fertilização in vitro, terapias com células-tronco, transplantes de órgãos, entre outros. 

 7- Ainda não existe vacina contra o vírus HIV, mas sabe-se da necessidade 

dos cuidados básicos e com o conhecimento "celular" há possibilidade de vislumbrar 
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a criação de vacinas. 

 8- As mutações que fazem aparecer doenças raras; 

 9- Epidemias, plantas medicinais, doenças, catástrofes ambientais; 

 10- A Biologia não é apenas uma ciência útil para compreender o mundo, 

mas a vida. Morin (2004, p. 20) corrobora que ―a atitude de contextualizar e 

globalizar é uma qualidade fundamental do espírito humano que o ensino parcelado 

atrofia e que, ao contrário disso, deve ser sempre desenvolvida‖. Por isso a 

importância da busca interdisciplinar dentro do ambiente escolar. O conhecimento 

torna-se pertinente quando é possível aplicar a informação em seu contexto e 

quando possível no amplo conjunto no qual está inserido (MORIN, 2004). E Borges, 

Sanglard e Souza (2017, p. 184) afirmam que ―conhecer o mundo requer a 

aquisição, integração de informações e do conhecimento‖. 

 

2.3. Memória e o processo de retenção do conteúdo 

2.3.1. Teoria do Processamento da Informação 

No início dos anos de 1950, aconteceu um movimento chamado de 

―revolução cognitiva‖. Segundo Sternberg e Sternberg (2016, p. 13) ―o cognitivismo é 

a crença de que boa parte do comportamento humano explica como as pessoas 

pensam‖. Os autores ainda definem a "Psicologia Cognitiva" como ―o estudo de 

como as pessoas percebem as informações, aprende-nas, lembram-se delas e 

pensam nelas‖ (STERNBERG e STERNBERG, 2016, p 13). A Psicologia Cognitiva, 

como outras ciências, depende do trabalho do Racionalismo6 e Empirismo7.  

A Ciência cognitiva é uma área interdisciplinar do conhecimento que usa as 

idéias e a lógica da Psicologia Cognitiva, da neurociência cognitiva, da Inteligência 

Artificial, da Filosofia, Linguística e Antropologia. Os cientistas cognitivos utilizam-se 

dessas lógicas para aprofundar o ―estudo de como os seres humanos adquirem e 

utilizam o conhecimento‖ (STERNBERG e STERNBERG, 2016, p 26).  

Os psicólogos cognitivos associam-se a outros psicólogos para a construção 

do conhecimento, como os psicólogos sociais, da área interdisciplinar da cognição 

                                                           
6
 Segundo o racionalista, o único caminho para a verdade é a reflexão contemplativa. Filosofia, a busca pela 

“compreensão da natureza geral de muitos aspectos do mundo, em parte pela introspecção a análise das idéias 
e experiências internas (intro, ’para dentro’, specção, ‘olhar’) (STERNBERG e STERNBERG, 2016, p. 5). 
7
 Segundo o empirista, o único caminho para a verdade é a observação meticulosa. Fisiologia, “busca o estudo 

científico das funções que sustentam a vida na matéria viva, principalmente pelos métodos empíricos (com 
base na observação) (STERNBERG e STERNBERG, 2016, p. 5). 
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social; os que estudam a motivação e emoção; os psicólogos de engenharia, que 

estudam as interações humano-máquina; os psicólogos clínicos que estudam os 

distúrbios psicológicos. Também existe a inter-relação entre áreas para a ampliação 

do conhecimento. Os psiquiatras buscam saber o funcionamento cerebral para 

compreender o pensamento, sentimento e raciocínio. Os antropólogos como ocorre 

o raciocínio de uma cultura para outra. Com o avanço das TICs, especialistas em 

computação, desenvolvem interfaces computacionais para entender como os 

humanos percebem e processam as informações, entre outros (STERNBERG e 

STERNBERG, 2016).  

A TPI (HUNT, 1980; STERNBERG e STERNBERG, 2016) deu origem a 

estudos que investigam processos cognitivos envolvidos na resolução de problemas. 

Os teóricos do processamento da informação estudam como os indivíduos manejam 

mentalmente o que aprendem. ―Os hemisférios cerebrais estão por trás da cognição, 

da memória e das emoções superiores‖ (GAZZANIGA e HEATHERTON, 2005, p. 

131).  

O ser humano tem dois hemisférios cerebrais simétricos. Cada hemisfério 

possui um tálamo, um hipocampo, uma amígdala, gânglios basais e um córtex 

cerebral (Figura 2). Gazzaniza e Heatherton (2005, p. 131-132) complementam que:  

O tálamo é o portão de entrada para o prosencéfalo: quase todas as 
informações sensoriais precisam passar pelo tálamo antes de atingir 
o córtex. [...] O tálamo parece desempenhar um papel na atenção [...] 
Duas estruturas dentro do prosencéfalo são essenciais para a 
memória e para as emoções, respectivamente: o hipocampo (do 
latim hippocampus ―cavalo marinho‖, por seu formato distintivo) e a 
amígdala (do latim amygdala ―amêndoa‖) (Figura 2). 

 

Segundo Gazzaniga e Heatherton (2005) o hipocampo tem uma importante 

função para armazenar novas memórias. A ele é atribuída a função de criar novas 

interconexões com o córtex cerebral após uma nova experiência vivenciada. 
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Figura 2- Um dos dois hemisférios cerebrais, contendo o tálamo, a formação hipocampal, a 
amígdala, os gânglios basais e o córtex cerebral. 
Fonte: Ciência Psicológica. Mente, Cérebro e Comportamento. Gazzaniza e Heatherton 
2005, p. 132. 

 

Segundo essa TPI a amígdala cerebelosa é condição sine qua non para que a 

informação passe da memória sensorial para a memória de longa duração (MLP) 

(SARTER e MARKOWITSCH, 1985). E Sprenger (2008, p. 158) complementa sobre 

a função da amígdala cerebelosa ao afirmar: 

A amígdala é a estrutura em forma de amêndoa localizada no meio 
do cérebro. É parte da área referida como sistema límbico. A 
amígdala processa a emoção. Ela filtra as informações que chegam 
para o conteúdo emocional e cataloga essa informação para uso 
futuro. 

 

Izquierdo (2016, p. 32) afirma que a amígdala recebe o impacto ―de 

hormônios periféricos (principalmente os corticóides) liberados no sangue pelo 

estresse ou pela emoção excessiva‖ que permite que memórias com conteúdo 

emocional sejam gravadas melhor do que outras. Ademais Izquierdo (2016, p. 32) 

ainda corrobora que: 

Além de modular, a amígdala também armazena memórias, 
principalmente quando estas têm componentes de alerta emocional. 
Basta lembrar que os axônios dessas quatro estruturas inervam o 
hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal, o cingulado e o parietal, 
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e liberam, respectivamente, os neurotransmissores dopamina, 
noradrenalina, serotonina e acetilcolina. 

 

As emoções exercem grande influência em todos os setores da vida, inclusive 

na aprendizagem. Segundo Sprenger (2008, p. 29) ―o cérebro é capturado pela 

emoção e volta a sua atenção para ela‖. A autora ainda afirma (2008, p.29) que ―a 

amígdala é o principal ator nas emoções e em suas memórias. Como a amígdala 

modula […]‖ a memória pelo seu acesso às informações que chegam ao indivíduo 

pelo sistema sensorial é premissa que se lembre mais de eventos emocionais do 

que eventos neutros. 

Na TPI, teóricos cognitivistas utilizam o modelo do processamento da 

informação nos computadores comparando-o com o que acontece com a memória 

humana. Os dados que entram no computador (input), necessitam de codificação 

para serem processados e armazenados para quando houver a necessidade, 

ocorrer a recuperação dessa informação (output). Na memória humana, as 

informações entram pelo sistema sensorial (input) e se houver a atenção, essa 

informação poderá ser codificada, armazenada e processada para possibilitar a 

saída (output) ou a recuperação das informações. Conforme Gazzaniga e 

Heatherton (2005) a memória é dividida temporalmente em três modos: codificação8, 

armazenamento9 e recuperação10. E segundo Sternberg e Sternberg (2016, p 26): 

Os computadores digitais desempenharam importante papel no 
surgimento do estudo da Psicologia Cognitiva. Um tipo de influência 
é a indireta – ocorre por meio de modelos da cognição humana que 
tomam por base como os computadores processam informações. 
Outro tipo é a direta – ocorre por simulações por computador e 
Inteligência Artificial. 

 

O sistema nervoso permite perceber-se no mundo e possibilita a adaptação e 

interação com ele. O sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central 

(SNC), que consiste no cérebro e medula espinhal, e sistema nervoso periférico 

(SNP), que engloba todas as outras células nervosas do corpo. As funções do SNC 

                                                           
8
 “Na codificação, nossas experiências perceptivas são transformadas em representações, ou códigos, que são 

armazenados. Por exemplo, quando o seu sistema visual sente um animal peludo, de quatro patas, e seu 
sistema auditivo sente um latido, você percebe um cachorro” (GAZZANIGA e HEATHERTON, 2005, p. 226). 
9
 “O armazenamento se refere à retenção de representações codificadas ao longo do tempo e corresponde a 

alguma mudança no sistema nervoso que registra o evento. As representações armazenadas são referidas 
como memórias” (GAZZANIGA e HEATHERTON, 2005, p. 227). 
10

 A recuperação é o ato de recordar ou lembrar a informação armazenada para poder utilizá-la (GAZZANIGA e 
HEATHERTON, 2005, p. 227). 
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e SNP são totalmente correlacionadas e praticamente todas as atividades do SNC 

são realizadas pelo cérebro. O cérebro recebe a todo instante uma quantidade 

enorme de informações (input) por meio do sistema sensorial (GAZZANIGA e 

HEATHERTON, 2005). Sobre isso os autores (2005, p. 211) ainda corroboram:  

[...] os cientistas psicológicos desenvolveram modelos 
computadorizados de redes neurais para compreender como o 
cérebro aprende. O computador é uma metáfora amplamente 
utilizada para a mente em funcionamento. Tanto o cérebro quanto o 
computador recebem informações como input, processam essa 
informação e criam output na forma de ações ou comportamentos. 
Os modelos computadorizados de aprendizagem são geralmente 
referidos como modelos conexionistas por serem, grosso modo, 
baseados na ideia de que os neurônios estão conectados ou 
associados entre si. Em vez de neurônios, os modelos 
computadorizados têm unidades, e a força de suas conexões é 
modificada pela aprendizagem. 

 

2.3.2. Memória e as conexões neuronais 

Ainda na perspectiva do processamento da informação, teóricos têm descrito 

o sistema de memória em três estágios: memória sensorial, memória de curto prazo 

e memória de longo prazo (MLP) (Figura 3). Esse modelo modal11 de memória foi 

proposto por Richard Atkinson e Richard Shiffrin em 1968. Se a pessoa prestar 

atenção ao estímulo que recebe, a informação é codificada e transportada do 

registro sensorial para o armazenamento. Buscando entender como o cérebro  

recebe esse input com novas informações, lança-se o questionamento: ―Como ele 

combina todas essas informações em percepções coerentes, geralmente corretas? 

E como manejamos todas as informações sensoriais que nos bombardeiam 

constantemente?‖ (GAZZANIGA e HEATHERTON, 2005, p. 175). Uma componente 

crítica para que isso ocorra é a atenção, pois se não for dada atenção de imediato, 

esta informação será provavelmente perdida (Figura 3). Para Mello (2006, p. 16): 

Através da atenção, o sistema nervoso seleciona as diferentes 
informações sensoriais e mnêmicas, eliminando umas e 
concentrando-se em outras. Nesse sentido, a atenção é uma espécie 
de foco específico da consciência. Este caráter seletivo da atividade 
consciente manifesta-se tanto na percepção externa (sensório-
motora), como na interna (pensamento, imaginação, sonhos). 
Atenção e consciência são, portanto, funções complementares. 

 

  

                                                           
11

 “Modal”, significa modelo. Esse modelo modal é útil para introduzir idéias sobre o sistema de memória. 

Sabe-se atualmente que está incompleto, mas ainda é amplamente utilizado na pesquisa sobre memória 
(GAZZANIGA E HEATHERTON, 2005). 
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Figura 3- Modelo modal de memória. Estrutura sobre os estágios básicos da memória 
Fonte: Ciência Psicológica. Mente, Cérebro e Comportamento. Gazzaniga e 

Heatherton, 2005, p. 219. 

 
Para Gazzaniga e Heatherton (2005, p. 226) em comparação ―a analogia do 

computador, a memória é um processo que envolve armazenar novas informações 

de modo a estarem disponíveis quando forem necessárias‖. E Segundo Izquierdo 

(2016, p. 42) ―nosso cérebro possui milhões de memórias e fragmentos de 

memórias. É sobre essa base que formamos ou evocamos outras‖. Há muitas 

classificações sobre as memórias. Podem ser de acordo com sua função, de acordo 

com o tempo que duram e de acordo com seu conteúdo. De acordo com o tempo 

que duram, Sprenger (2008) distingue que as memórias podem ser classificadas em: 

memória sensorial, memória imediata, memória de trabalho e MLP. 

a) Memória sensorial. As memórias sensoriais são transitórias, duram 

segundos ou menos, apenas o necessário para o cérebro reconheça a nova 

informação. Segundo Gazzaniga e Heatherton (2005, p. 218) a memória sensorial é 

a ―memória para informações sensoriais, armazenadas brevemente em sua forma 

sensorial original‖. 

b) Memória imediata. É a memória que permite reter uma informação 

sensorial que chega por uns 20 segundos. Essa memória, por exemplo, possibilita 

gravar um número de celular enquanto se disca. Também chamada ―de memória 

consciente ou memória de curto prazo, mas, na verdade, temos dois processos de 

memória de curto prazo: imediata e de trabalho‖ (SPRENGER, 2008, p. 164).  

c) Memória de trabalho ativa. É a memória que possibilita usar as informações 

da memória imediata em tarefas cognitivas. A memória de trabalho tem capacidade 

de reter informações por horas, dias ou até semanas e essas informações só irão 

para a memória de longo prazo se de alguma forma se tornarem significativas para o 
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indivíduo. Há necessidade do estabelecimento de conexões entre a nova informação 

e o material já armazenado. Essa é a memória que os alunos usam na escola para 

resolverem problemas matemáticos, criar novas ideias entre outros (SPRENGER, 

2008, p. 165). 

d) MLP. Quando a informação tornou-se detalhada na memória, considera-se 

uma memória permanente, também chamada de memória duradoura. ―Ocorre 

quando redes em nossos cérebros são criadas e usadas com uma freqüência 

suficiente para que a ativação ocorra facilmente e a informação possa ser 

recuperada‖ (SPRENGER, 2008, p.165). Para Gazzaniza e Heatherton (2007, p. 

222) a MLP é ―a armazenagem relativamente permanente de informações‖. Os 

autores ainda corroboram (2007, p.222): 

Na analogia com o computador, a MLP é semelhante às informações 
guardadas em um disco rígido. No entanto, diferentemente da 
armazenagem em computador, a MLP humana é quase ilimitada. A 
MLP nos permite lembrar canções de ninar da nossa infância. 

 

De acordo com Gazzaniza e Heatherton (2007) a transferência das 

informações ―da memória imediata para a memória de longo prazo ocorre por um 

processo hipotético conhecido como consolidação. A consolidação resulta de 

mudanças na força das conexões neurais que sustentam a memória‖. De acordo 

com a consolidação das memórias, as redes distribuídas de neurônios tornam-se 

conectadas. Os neurotransmissores enfraquecem ou intensificam a memória. ―A 

memória envolve alterações em conexões através das sinapses‖ (GAZZANIGA e 

HEATHERTON, 2005, p. 236). 

Para Izquierdo (2016, p. 11) ―Memória significa aquisição, formação, 

conservação e evocação de informações. A aquisição é também chamada de 

aprendizado ou aprendizagem: só se ‗grava‘ aquilo que foi aprendido‖. O ser 

humano tem capacidade para recordar melodias e letras de músicas, porém um rato 

não, graças à memória dos seres humanos ser diferenciada de outros animais. São 

as memórias que formam os indivíduos. O conjunto das memórias determina como 

os indivíduos serão. A identidade dos povos, países e civilizações provem das 

memórias (IZQUIERDO, 2016). 

As memórias são formadas pelas células nervosas (neurônios), que 

armazenadas em redes de neurônios são evocadas ―pelas mesmas redes neuronais 

ou por outras‖ (IZQUIERDO, 2016, p. 14). No cérebro humano há cerca de oitenta 
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bilhões de neurônios (Figura 4 A). Os neurônios armazenam, evocam e modulam a 

memória. Izquierdo (2016, p. 15): 

Os neurônios têm prolongamentos, às vezes de vários centímetros, 
por meio dos quais estabelecem redes, se comunicando uns com os 
outros. Os prolongamentos que emitem informação em forma de 
sinais elétricos a outros neurônios denominam-se axônios. Os 
prolongamentos sobre os quais os axônios colocam essa informação 
se chamam dendritos. A transferência de informação dos axônios 
para os dendritos é feita através de substâncias químicas produzidas 
nas terminações dos axônios, denominadas neurotransmissores. Os 
pontos onde as terminações axônicas mais se aproximam dos 
dendritos se chamam sinapses, e são os pontos reais de 
intercomunicação de células nervosas (Figura 4 B). 

 

O peso do cérebro do ser humano é de aproximadamente 1,5 kg, com vários 

tipos de células cerebrais. Os neurônios constituem cerca de 10% dessa massa 

celular. ―Essas células aprendem e armazenam memórias. Elas se conectam uma 

com a outra por um vínculo eletroquímico e formam redes. Essas redes são ativadas 

e armazenam nossas memórias‖ (SPRENGER, 2008, p. 161). Segundo Izquierdo 

(2016, p. 15) ―os neurônios ‗recebem‘ terminações de axônios de muitos outros 

neurônios; às vezes tanto como 10.000 ou mais‖.  

Outro conceito amplamente conhecido é a capacidade do cérebro 

desempenhar funções plásticas. Para Izquierdo (2016, p. 59) ―denomina-se 

plasticidade o conjunto de processos fisiológicos, em nível celular e molecular, que 

explica a capacidade das células nervosas de mudar suas respostas a determinados 

estímulos como função da experiência‖. Izquierdo (2016, p. 61) ainda corrobora:  

A ativação plástica de algumas vias nervosas envolvendo o 
hipocampo e suas conexões, por meio de uma série de passos 
moleculares, causa a alteração primeiro funcional (adesão celular) e, 
finalmente, morfológica das sinapses. [...] É fácil entender que as 
modificações estruturais das sinapses causarão alterações 
funcionais óbvias. [...] ao se ramificar uma terminação axônica ou um 
dendrito, haverá, de fato, novas sinapses. Ao se alargar a superfície 
da terminação sináptica ou a da área dendrítica que está à sua 
frente, aumentará a eficiência dessa sinapse.  

 

Sacks (2012) cita um exemplo de plasticidade cerebral que ocorreu com o 

extraordinário Beethoven que continuou a compor, mesmo após ter se tornado 

surdo. Com a plasticidade o cérebro estabelece novas conexões e esse fator 

corrobora positivamente para se efetivar memórias. E Izquierdo (2016, p. 44) afirma 

que ―no referente à memória, quanto mais se usa, menos se perde‖. 
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A  

B  

 
Figura 4- A- Neurônio. B- Neurônio com observação detalhada de sinapses em seus 
dendritos e um axônio que se ramifica e faz sinapse com outros neurônios. 
 
Fonte: Memória. Izquierdo, 2016, p. 16. 
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A memória é o armazenamento de informações, que para chegar a MLP, os 

fragmentos de informações precisam ser consolidados no hipocampo ao 

localizarem-se em redes neurais distribuídas no córtex cerebral (IZQUIERDO, 2016). 

O fenômeno do armazenamento de informações na memória de trabalho acontece 

por meio de conjuntos de neurônios que disparam potenciais de ação e assim 

comunicam-se com o neurônio seguinte durante alguns segundos com o fim de retê-

las temporariamente, durante o intervalo de tempo que seja necessário, cessando-

se em seguida (GAZZANIGA e HEATHERSON, 2005; IZQUIERDO, 2016). Esse 

fenômeno elétrico tem duração efêmera e não trás alterações bioquímicas nos 

receptores neuronais como no caso da MLP, onde traços da memória (engramas12) 

têm possibilidade de durar por anos ou até a vida inteira, desde que essas redes 

neuronais sempre estejam sendo estimuladas (GAZZANIGA e HEATHERSON, 

2005). 

Na formação de cada memória, utilizam-se as redes neuronais. O processo 

para que a memória se efetive, quer seja na tradução, aquisição ou evocação, 

necessita da utilização dessas redes neuronais. ―Para evocar uma memória é 

preciso recriá-la conclamando à ação o maior número possível de sinapses 

pertencentes aos estímulos condicionados dessa memória‖ (IZQUIERDO, 2016, p. 

80). Por outro lado Sprenger (2008, p.38) corrobora que ―quando apresentamos 

informações para alguém, seu cérebro tenta fazer algumas conexões com padrões 

já armazenados. Se não houver conexões, as informações são facilmente perdidas‖. 

Pesquisadores da memória durante o século XX ocuparam-se em desvendar 

no cérebro onde as memórias estão armazenadas. DaMatta (1986, p. 68) afirma que 

―o homem é o único animal que se constrói pela lembrança, pela recordação e pela 

‗saudade‘, e se ‗desconstrói‘ pelo esquecimento e pelo modo ativo com que 

consegue deixar de lembrar‖. Segundo Gazzaniga e Heatherton (2005, p. 231) 

atualmente está bem firmado ―que as memórias não estão armazenadas em uma 

localização específica do cérebro. Ao invés disso, as memórias estão armazenadas 

em múltiplas regiões do cérebro‖. Sabe-se que ―os neurônios que descarregam 

juntos formam rede neural juntos‖. E Levy (2002, p. 79) lança um questionamento: 

                                                           
12

Engrama- Impressão deixada nos centros nervosos por acontecimentos vividos no presente ou passado como 
conhecimentos adquiridos, cenas assistidas, traumas, hábitos, condicionamentos entre outros. Corresponde à 
fixação dessa lembrança 
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O problema da memória de longo prazo é o seguinte: como 

encontrar um fato, uma proposição ou uma imagem que se achem 
muito longe de nossa zona de atenção, uma informação que há 
muito tempo não esteja em estado ativo? 

 

Esse questionamento de Levy (2002) será respondido na próxima parte. 

 

2.4. Música como estratégia mnemônica 

De acordo com Gazzaniza e Heatherton (2007, p. 230) ―qualquer coisa que 

ajude a pessoa a acessar informações da MLP é conhecida como uma deixa de 

recuperação”. A MLP tem função de armazenar toda a informação que se possui e 

não se está usando (GAGNÉ et al., 1993; PFROMM NETTO, 1987). Para GAGNÉ et 

al. (1993) a sensação de não lembrar alguma coisa está mais associada à falta de 

uma boa pista de recuperação da informação do que à perda da informação 

propriamente dita. Ainda segundo Gazzaniga e Heatherton (2005, p.230): 

As deixas de recuperação ajudam a classificar a vasta quantidade de 
dados armazenados na MLP para identificar a informação certa. O 
poder das deixas de recuperação explica por que é mais fácil 
reconhecer do que recordar informações. [...] qualquer coisa serve 
como uma deixa de recuperação, incluindo o cheiro de um peru 
assado, uma música favorita de quando estudávamos no ensino 
médio, ou entrar num prédio conhecido. Encontrar esses tipos de 
estímulo geralmente desencadeia memórias involuntárias. 

 
E Sprenger (2008, p. 131) afirma que ―neurocientistas sugerem que a 

disponibilidade da memória pode depender da força da ‗dica‘ proporcionada‖. 

Estratégias mnemônicas são consideradas ‗dicas‘ ou ‗deixa de recuperação‘ para 

auxiliar a memória na recuperação de informações. Segundo Borges e Almeida 

(2015, p. 32) ―a estratégia mnemônica faz o cérebro encontrar o caminho para a 

informação requerida”. 

Estratégias mnemônicas são técnicas instrucionais utilizadas para reforçar a 

memória (AMIRYOUSEFI e KETABI, 2011; BADDELEY, 1999; BELLEZZA, 1981). 

Estratégias mnemônicas musicais vêm sendo citadas como positivas, promissoras e 

eficientes para melhorar a aprendizagem e a memória dos alunos na recuperação 

das informações (AMIRYOUSEFI e KETABI, 2011; BADDELEY, 1999; BELLEZZA, 

1981; BORGES e ALMEIDA, 2015; BORGES e DAMATTA, 2017; DAUGHERTY e 

OFEN, 2015; GFELLER, 1982; HAYES, 2009; MASTROPIERI e SCRUGGS, 2000). 

Segundo Sprenger (2008, p. 108):  
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Os recursos mnemônicos são baseados em vincular o que precisa 
ser aprendido com o que já se conhece, colocando as informações 
em muitos caminhos, adicionando atenção e interesse ao que está 
sendo ensinado, bem como armazenar com ―dicas‖ para facilitar 
encontrar a informação. Quanto menos conhecimento anterior se 
tiver, mais os recursos mnemônicos podem ser úteis. Eles fazem 
uma associação incomum e a tornam memorável. 

 

As estratégias mnemônicas segundo Pressley e Levin (1983) possuem ―os 

três R‘s‖: a recodificação, a relação e recuperação. Para Mastropieri e Scruggs 

(1989) os mnemônicos ajudam aos alunos ligarem os novos conhecimentos aos que 

já estão em seu sistema cognitivo. A seleção adequada de estratégias mnemônicas 

pode permitir que o processo ensino-aprendizagem torne-se significativo, associativo 

e duradouro. Martins (2015, p. 36) sinaliza a importância das estratégias 

mnemônicas para o processo de aprendizagem quando complementa: 

Deve-se reconhecer que estratégias mnemônicas, por vezes, 
revestem-se de componentes lúdicos cuja intenção não é ―tornar 
mais fácil‖ a aprendizagem, mas sim, proporcionar uma interação 
diferenciada entre o aluno (sujeito) e novas informações (objeto) 
familiarizando-as com as experiências e conhecimentos próprios do 
discente, em busca de sentido no que se aprende. 

 

As estratégias mnemônicas não são um processo de memorização mecânica 

atrelada à repetição como a leitura e releitura de determinado texto ou a cópia e 

reprodução de operações matemáticas ou a tabuada. A estratégia mnemônica 

estimula a memória episódica13 humana e atua melhorando as funções 

metacognitivas, aumentando com isso o potencial para a aprendizagem 

(DAUGHERTY; OFEN, 2015). 

Segundo Amiryousefi e Ketabi (2011) a melhor compilação sobre as 

estratégias mnemônicas ainda é atribuída a Thompson (1987) que classifica em 

cinco categorias: a) linguísticas; b) espaciais; c) visuais; d) verbais; e) físicas, sendo 

subdivididas em 12 subcategorias conforme a quadro 1. 

                                                           
13

 Memória episódica – é a memória de eventos ou experiências pessoais pretéritas em determinado momento 
ou local (tempo, lugar, emoções associadas). Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver uma aversão à 
piscina ou mar, por já ter se afogado quando criança em uma piscina. 
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Quadro 1 - Classificação das estratégias mnemônicas propostas por Thompson 
(1987) 

Fonte: Adaptação de Thompson (1987 apud AMIRYOUSEFI; KETABI, 2011, p. 179-
180). Tradução: MARTINS (2015, p. 13-14)  
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A utilidade e eficácia de dispositivos mnemônicos ajudam estudantes, dos 

distintos graus de escolaridade, a aprenderem mais rápido, lembrarem melhor e de 

forma mais duradoura o que foi aprendido através da integração de unidades 

cognitivas existentes e fornecendo pistas para recuperação de conhecimentos 

(MILLER, 1967; ATKINSON, 1975; THOMPSON, 1987 apud AMIRYOUSEFI e 

KETABI; 2011; MASSON et al., 2013).  

E Ausubel 1968 (apud MOREIRA, 1982) enfatiza que a aprendizagem 

significativa deve resultar da compreensão, pois é quando uma nova informação 

ancora-se em conceitos relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva de quem 

aprende, por interação dos novos conceitos com os subsunçores14 existentes. 

Porém, há situações em que é preciso memorização, como na retenção de certos 

nomes científicos das Ciências e Biologia que alunos necessitam dominar, pois são 

cobrados em avaliações internas e externas à escola e são essenciais para a 

compreensão dos conceitos que fundamentam o assunto. Eccles e Wigfield (2002) 

dizem que o aprendiz tem que atribuir valor ao que faz para motivar-se. 

Um exemplo é a memorização da frase ―Raios Fortes Caíram Ontem Fizeram 

Grandes Estragos‖ que ajuda a memorizar a classificação dos seres vivos, proposta 

por Lineu, pois as letras iniciais codificam: ―Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, 

Gênero e Espécie‖. Segundo Izquierdo (216, p. 117): 

A crença popular, muito difundida pela mídia, de que ―o cérebro não 
utiliza mais do que 10% de sua capacidade instalada‖ é uma 
inverdade. Isso nunca foi sequer estudado, e não haveria forma 
alguma de demonstrá-lo. A verdade é que o cérebro, e em particular 
sua função mnemônica, funciona sempre ao máximo de eficiência e 
rendimento possíveis. Age como uma máquina altamente sofisticada, 
complexa e regulável, como os carros de Fórmula 1. 

 

Porém os teóricos enfatizam que as estratégias mnemônicas estão muito 

ligadas à um tipo de técnica para a memorização. Dentre as técnicas mnemônicas 

familiares para melhorar a memória incluem sistemas peg, acrônicos, acrósticos, 

método de loci, encadeamento e música e ritmo (Figura 5). Sobre isso, Sprenger 

(2008, p. 108) faz algumas considerações: 

É proveitoso usar recursos mnemônicos para informações factuais 
que precisaram ser lembrados. No entanto, para o entendimento 
conceitual, sugere-se um treinamento elaborativo com maior 
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 O subsunçor é uma estrutura específica ao qual uma nova informação pode se integrar ao cérebro humano, 

que é altamente organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que armazena experiências prévias do 
aprendiz. 
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significação. Se você espera que seus alunos usem estratégias de 
memória, precisa ensinar-lhes como usá-las. Muitas estratégias são 
uma segunda natureza para nós que somos adultos, mas não 
nascemos com elas – elas nos foram ensinadas. Como em qualquer 
outro tipo de memória, precisamos exercitar as estratégias de 
treinamento para colocá-las na memória de longo prazo e tê-las à 
nossa disposição quando precisarmos delas. 

 

Figura 5- Recursos mnemônicos para auxiliar a memória. 
Fonte: SPRENGER, M. Memória. Como ensinar o aluno lembrar. 2008, p. 109. 
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As estratégias de aprendizagem são conceituadas por vários teóricos. Para 

Dembo (1994) são técnicas ou métodos para se adquirir a informação. Pozo (1996) 

as define como sequências de procedimentos ou atividades usadas com o propósito 

de facilitar a aquisição, o armazenamento de informações. Segundo Da Silva e Sá 

(1997), é um procedimento escolhido para a realização de uma tarefa. Ademais, o 

papel que estratégias de aprendizagem exercem tanto para a aprendizagem eficaz 

quanto para a autorregulação da aprendizagem, tem sido reconhecida pelos 

educadores, pois estes investigam as estratégias utilizadas por aprendizes bem 

sucedidos, bem como os fatores que impedem aprendizes de se dedicarem ao uso 

de estratégias de aprendizagem (BROWN, 1997; PURDIE e HATTIE, 1996; 

ZIMMERMAN, 1986; ZIMMERMAN e MARTINEZ-PONS, 1986). 

Muitas publicações indicam que utilizar a música em sala de aula é um tipo de 

estratégia pedagógica. Ao parodiar um conteúdo colocando-o em uma música 

popular da escolha dos alunos, promove-se uma estratégia diversificada de 

aprendizagem. 

Levantou-se alguns estudos correlatos internacionais e nacionais sobre a 

estratégia mnemônica: 

Hayes (2009) em sua pesquisa de dissertação de Mestrado ―The use of 

melodic and rhythmic mnemonics to improve memory and recall in elementary 

students in the content áreas” pela Dominican University of California, EUA, 

investigou alunos de três salas do ensino fundamental. As crianças foram ensinadas 

com canções com conteúdo acadêmico. Os resultados indicaram que ao utilizar 

recursos mnemônicos rítmicos e musicais, a sala de aula tornou-se um ambiente 

atrativo e inovador, o que permitiu perceber a música como uma estratégia 

alternativa que auxilia a instrução e a aprendizagem e a recuperação do texto e das 

informações do conteúdo. Hayes (2009) ainda afirma que a utilização de estratégias 

mnemônicas possibilita facilidade para recuperar informações na sala de aula. A 

música de estilo mais familiar para os alunos funciona como um dispositivo 

mnemônico. Estudos da atividade cerebral e da memória têm evidenciado que a 

música não apenas altera, mas aumenta a função cerebral dos estudantes. 

Gfeller (1982) fez uma pesquisa com 30 crianças com deficiência de 

aprendizagem e 30 crianças consideradas normais com idade entre 9.0 a 11.9 anos. 

Ele testou como os mnemônicos musicais constituem-se uma ferramenta que ajuda 

a retenção e a recuperação da memória nos dois grupos pesquisados. Gfeller (1982) 
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enfatizou a importância de utilizar mnemônicos e teorizou que possibilita maior 

atenção e novidade para recuperar informações. Gfeller (1986) fez outra extensa 

pesquisa sobre a aprendizagem de crianças com deficiência e sobre como as 

estratégias mnemônicas musicais afetam a retenção e recuperação das 

informações. Nessa pesquisa os sujeitos deveriam memorizar operações 

matemáticas de multiplicação cantando os números com uma melodia simples. Essa 

estratégia resultou em recordação mais significativa. 

Wallace (1994) encontrou evidências para afirmar que a música é uma 

estratégia eficaz para o aprendizado e a recuperação de informações armazenadas. 

Realizou quatro experimentos diferentes. Os alunos que receberam três versos do 

texto submetidos à música tiveram melhor recordação. Cada um dos três versos foi 

cantado com a mesma melodia, o que permitiu aos estudantes se familiarizarem 

com a melodia. Quando o pesquisador introduziu uma música diferente para cada 

verso, os alunos tiveram melhor recordação do texto falado. Nesse estudo 

comprovou-se que a repetição e a familiaridade com a música foram fundamentais 

para que as informações fossem recuperadas. Outro fator é que a melodia tinha um 

ritmo simples e repetitivo, que permitiu maior recuperação do texto. A assonância, 

aliteração e rima são fatores vitais para as letras usadas mnemonicamente o que as 

tornam de mais fácil apreensão e posterior recuperação. ―A música é uma estrutura 

rica que segmenta palavras e frases, [...] e acrescenta ênfase, bem como permite 

maior concentração dos ouvintes‖ (WALLACE, 1994, p.1471). 

A música é um tipo de linguagem que comunica diretamente aos sentidos ―e, 

por essa razão, está intimamente ligada à percepção‖ (GRANJA, 2010, p. 18). Essa 

intencionalidade de comunicação que a música proporciona afeta a percepção 

humana e acaba por permitir um determinado conteúdo ser mais bem armazenado. 

Ademais segundo Jeandot (2005, p. 15) ―a palavra cantada amplia o vigor da 

linguagem falada‖. Segundo Sekeff (2007), a música age psicopedagogicamente 

sobre a atenção do educando, levando-o a sustentar a atenção. A autora ainda 

afirma que com isso a música se estende à faculdade da memória ao permitir reter e 

recuperar conhecimentos armazenados. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, 

p.45) estabelece que ―a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras 

capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos‖. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental 

(EF) também apresentam a importância da música para a contextualização dos 

alunos produzindo significações para o desenvolvimento pessoal (BRASIL, 1997, p. 

48) quando afirmam que se ―precisa abrir espaço para o aluno trazer música para a 

sala de aula, acolhendo-a, contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que 

possam ser significativas para o seu desenvolvimento pessoal em atividades‖ 

diversas que fomentem o conhecimento. 

 No Brasil do século XVI, jesuítas utilizavam a música em seus ideais de 

catequização (BOLEIZ JÚNIOR, 2008). Desde que Froebel (1810) propôs a música 

como recurso pedagógico, esta vem sendo utilizada na educação escolar por aliar 

os aspectos lúdicos e cognitivos (apud BERTONCELLO e SANTOS, 2002, p.137). 

Barros et al. (2013) acrescentam vantagens da música como recurso didático: 

tem baixo custo, ajuda o aluno a arraigar relações interdisciplinares, é atividade 

lúdica que transcende a barreira da educação formal, pode ser constituída como 

atividade cultural. Para Gainza (1988) a música é essencial para o desenvolvimento 

integral do homem, contribuindo para a transformação e desenvolvimento. A 

utilização da música como instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem 

por professores de Ciências Naturais e Biologia deve ter o seu uso possibilitado e 

incentivado em sala de aula (BARROS et al., 2013, p.93). Muitos conceitos 

biológicos são apresentados em letras de música, de diferentes estilos musicais 

(CARVALHO, 2008). Sendo assim é possível considerar a música como um recurso 

didático-pedagógico que auxilia a popularização da ciência (OLIVEIRA et al., 2008). 

Uma forma de popularizar a ciência e a estratégia mnemônica musical é 

parodiar uma música popular que tem como letra determinados conteúdos 

curriculares. Conteúdos esses importantes para os estudantes. E ao se parodiar um 

conteúdo disciplinar inserindo-o em uma música popular da escolha dos alunos, 

promove-se uma estratégia diversificada de aprendizagem que os alunos apreciam. 

 

2.5. A influência da música no ensino 

A música está inserida na história da existência da humanidade desde épocas 

muito remotas. Para Sacks (2012) os humanos são uma espécie musical além de 
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linguística. ―Etimologicamente, a palavra mousiké15 vem de mousa, que significa 

musa‖ (GRANJA, 2010, p. 25). Segundo Campbell et al. (2000, p.132) ―a música é, 

sem dúvida, uma das mais antigas formas de arte, a qual utiliza a voz humana e o 

corpo como instrumentos naturais e meios de auto-expressão‖. Para Schafer (2011, 

p. 23), música é uma organização de sons (ritmo, melodia etc) com a intenção de 

ser ouvida‖. Sobre a presença da música na antiguidade, Granja (2010, p. 21-22) 

afirma: 

A música é uma das manifestações humanas mais antigas. 
Inscrições e desenhos de instrumentos musicais nas cavernas, 
flautas feita de ossos e outros indícios mostram que a música é 
praticada pelo homem há muito tempo. Existem registros da prática 
musical em civilizações já extintas, como a egípcia, a babilônica e a 
assíria, e em civilizações milenares como a hindu e a chinesa. 
Contudo foi na Grécia antiga que a música se aproximou d e modo 
especial da educação e da filosofia. 

 

A concepção da música na Grécia antiga vai além da visão atual sobre a 

música. O conceito de mousiké para os gregos ia além da dimensão sonora e 

englobava a dança, poesia, filosofia e a metafísica. A música ou mousiké estava 

dentro do complexo contexto da cultura, educação e conhecimento. A mousiké era 

compreendida de duas formas. Na forma particular, envolvia a produção sonora do 

canto, dança, poesia e teatro e na forma de âmbito geral, ultrapassava os limites 

sonoros equiparando-se ao conceito do ―logos e harmonia como forma de 

organização do pensamento‖ (GRANJA, 2010, p. 26). E Jeandot (2005, p. 20) 

corrobora que ―música é linguagem‖. Para Granja (2010, p. 28): 

A aproximação do logos com a música acontece pro volta do século 
VI a.C. com os pitagóricos, ao descobrirem as proporções numéricas 
contidas nas harmonias musicais. A música passou a ser explicada e 
representada por meio da matemática e da lógica, tornando-se objeto 
de especulação teórica. A criação do alfabeto possibilitou não 
apenas a representação dos sons da língua, mas também dos 
números e dos sons. A música passou a ser codificada e escrita por 
meio de símbolos, ultrapassando as dimensão estritamente sonora e 
permitindo uma aproximação com a filosofia e com a matemática. 

 

Ao considerar a influência da música para a educação na Grécia antiga, o 

Quadrivium fez parte dos currículos mais importantes da antiguidade. Nesse 

currículo a aritmética, a música, a geometria e a astronomia conciliavam as quatro 
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 Mousiké – Musas. “Filhas de Júpiter e Mnemosine, as musas eram as deusas da poesia e da educação, que na 
época englobava não apenas o conhecimento da literatura, mas da dança, do canto e dos instrumentos 
musicais. Aos homens, as musas doavam inspiração poética e conhecimento” (GRANJA, 2010, p. 25). 
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disciplinas antigas da escola pitagórica. Simultaneamente, o Trivium incluía a 

gramática, retórica e dialética. ―Essas disciplinas compunham as sete artes liberais 

da Grécia e foram a grande referência curricular do ocidente por mais de 1000 anos‖ 

(GRANJA, 2010, p.41). Em plena atualidade, Gainza (1988, p.95) corrobora que 

―educar-se na música é crescer plenamente e com alegria. Desenvolver sem dar 

alegria não é suficiente. Dar alegria sem desenvolver tampouco é educar‖. 

Segundo Fonterrada (2008) muitos teóricos se ocuparam com a questão 

pedagógica, mas Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi o primeiro a dar 

expressão pedagógica ao uso da música na educação. Rousseau foi um grande 

inspirador da psicologia moderna e elaborou currículos escolares baseados no 

desenvolvimento psicológico. Fonterrada (2008, p. 60-61) ainda complementa:  

Rousseau é o primeiro pensador da educação a apresentar um 
esquema pedagógico especialmente voltado para a educação 
musical. De acordo com ele, as canções devem ser simples e não 
dramáticas, e seu objetivo é assegurar flexibilidade, sonoridade e 
igualdade às vozes. […] Pouco após Rousseau, surgiram outros 
pensadores, como Pestalozzi16 (1746-1827), Friedrich Herbart17 
(1776-1841) e Froebel18 (1782-1852), que abriram espaço para a 
música na escola. 

 

Brandão et al. (2016) afirmam que o desaparecimento gradual da utilização 

da música nas atividades escolares, de alguma forma, reflete o processo de 

desconhecimento do potencial da música pela sociedade. E Gainza (1988) corrobora 

ao afirmar que há necessidade de professores, crianças e jovens resgatarem a 

utilização da música na escola. Gainza (1988, p. 30) ainda faz a consideração: 

O processamento dos materiais sonoros e musicais se dá no interior 
do sujeito, de tal forma que a energia proveniente da música 
absorvida metaboliza-se em expressão corporal, sonora e verbal, 
engendrando diferentes sentimentos, estimulando a imaginação e a 
fantasia, promovendo, enfim, uma intensa atividade mental. 

 

Segundo Tame (1984, p. 26) ―a música, por certo, é muito física, e nada tem 

de abstrata nem de insubstancial. As vibrações aéreas do seu som não são apenas 
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 Pestalozzi – Educador suíço que acreditava que a educação devia iniciar nos sentidos, por isso a importância 
do cultivo das artes. Fundou princípios da educação com música pois “sua pedagogia era uma reação contra os 
costumes bárbaros de punição tão comuns nas escolas de sua época” (FONTERRADA, 2008, p. 61). 
17

 Herbart – Valorizou a música para a educação e tinha a preocupação em efetuar rotinas de atividades. “De 
Herbart derivam as preocupações com a metodologia de ensino, que se intensificaram a partir do século XIX” 
(FONTERRADA, 2008, p. 63). 
18

 Froebel – “ilustre mestre de origem germânica e responsável pelo movimento dos jardins e infância, 
advogava a inclusão do canto e de outras artes nas escolas” (FONTERRADA, 2008, p. 63). 
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reais e mensuráveis, mas também capazes de despedaçar um vidro‖. A música bem 

como outras formas de som promovem ressonâncias vibratórias. Schafer (2011, 

p.112) corrobora ao afirmar que ―qualquer coisa que se mova, em nosso mundo, 

vibra o ar. Caso ela se mova de modo a oscilar mais que dezesseis vezes por 

segundo, esse movimento é ouvido como som. O mundo, então, está cheio de 

sons‖. Os indivíduos estão cercados por som e música onde quer que estejam. E 

McClellan (1994, p. 10) cita que a música é uma manifestação de energia, ―é uma 

força que interage com o mundo físico, pois ela influencia nossos pensamentos, 

emoções corpos físicos densos e o campo eletromagnético que nos rodeia‖. E ao 

considerar-se integrante de um universo que é físico, Govinda (1969, citado por 

McClellan, 1994, p.10) conclui: 

Todas as coisas e todos os seres produzem sons de acordo com sua 
própria natureza e com o estado particular em que se encontram. 
Isso porque são agregados de átomos que dançam e, por esse 
movimento, produzem sons. Quando muda o ritmo da dança, o som 
que ela produz também muda... cada átomo canta perpetuamente 
suas canções, e o som a cada momento produz formas sonoras 
densas e sutis. Assim como existem sons criativos, há sons 
destrutivos. Aquele que for capaz de produzir ambos tem o poder de 
criar ou destruir. 

 

Sobre isso, Gainza (1988, p. 37) cita que ―o ritmo musical induz ao movimento 

corporal, a melodia estimula a afetividade; a ordem ou a estrutura musical‖ e com 

isso permite o equilíbrio da ordem mental humana. ―A música movimenta, mobiliza, e 

por isso contribui para a transformação e para o desenvolvimento‖ (GAINZA, 1988, 

p. 36). Segundo Sekef (2007) certas músicas têm o poder de agir essencialmente no 

estado psicológico e estabelecer equilíbrio afetivo e emocional. ―Bem escolhida, ela 

induz calma, relaxamento, e propicia um significativo sentimento de bem-estar‖ 

(SEKEFF, 2007, p. 58). Ademais Sacks (2012, p. 127) afirma que ―existem no 

cérebro muitos níveis nos quais as percepções da música são integradas‖. Sekeff 

(2007, p. 58) ainda reflete sobre a atuação da música no corpo humano:  

O poder da música remete assim à biologia e à psicologia do som, às 
vibrações e às relações sonoras repercutindo no indivíduo todo, 
induzindo ecos e ressonâncias. Seu estímulo abala o sistema 
sensorial, motor, afetivo, mental; provoca mudanças no metabolismo, 
acelera e altera a regularidade da respiração, determina efeito 
acentuado mas variável sobre o volume sanguíneo, o pulso e a 
pressão arterial, abaixa o limiar em relação a estímulos sensoriais de 
diversos tipos, participa das bases fisiológicas da secreção interna, 
atua sobre o córtex cerebral,  sistema neurovegetativo, o ritmo 
cardíaco, a amplitude respiratória, o sistema neuroendócrino, e no 
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caso de sons mais agudos, evoca um efeito mais positivo nos 
ouvintes; motiva, emociona, move a química cerebral e influencia a 
conduta. 

 

De acordo com Sacks (2012, p. 11) ―ouvir música não é apenas algo auditivo 

e emocional, é também motor. ‗Ouvimos música com nossos músculos‘, Nietzsche 

escreveu‖. Acompanha-se o ritmo musical involuntariamente, mesmo que não se 

esteja prestando atenção a ela de forma consciente. Sacks (2012, p. 42) ainda 

afirma que ―a música, para a maioria de nós, é uma parte significativa e em geral 

agradável da vida‖. E para Borges e DaMatta (2016a) a música amplifica e 

desenvolve aspectos cognitivos. Degani e Mercadante (2011) corroboram que a 

música promove sensibilização de regiões subcorticiais (núcleos cocleares, tronco 

cerebral, cerebelo) e segue para o córtex auditivo. Degani e Mercadante (2011, p. 

162) ainda consideram a importância desse processo que:  

Tentar acompanhar uma música conhecida, ativa o hipocampo 
(centro da memória), o córtex frontal inferior. A leitura musical 
estimula o córtex visual e relembrar letras aciona os centros da 
linguagem, a área de Wernicke e Broca, e os lobos temporal e 
frontal. Acompanhar ritmos mobiliza os circuitos de regulação 
temporal do cerebelo. Tocar, cantar, ou reger, ativa os lobos frontais 
no planejamento do omportamento, o córtex motor do lobo parietal e 
o córtex sensorial, conferindo a resposta tátil do instrumento, as 
percepções sensoriais do canto e os movimentos da regência. 

 

Se a música teve e tem tanta importância sobre a sociedade, a cultura, sobre 

o ser humano, ao promover efeitos benéficos ou não, ela deve ser mais utilizada na 

educação. Sobre isso, Sekeff (2007, p. 85) pondera que ―a música vê-se dotada de 

um poder que beneficia a todos, incluindo aqui o educando‖. Gainza (1988, p. 105) 

corrobora que ―a música deve ser contemplada pela escola porque é uma linguagem 

própria do homem e não apenas do músico‖. Ademais Snyders (2008, p. 139) afirma 

que ―o gosto pela música constitui uma das forças mais vibrantes da vida dos 

jovens, um de seus componentes mais cheio de promessas. O gosto pela música 

não precisa lhes ser inculcado; muitos e muitos já o vivem―. E ainda Borges e 

DaMatta (2017b, p. 125) afirmam que ―as últimas décadas, a internet modificou a 

vida das pessoas e transformou-se em um meio tecnológico de dispersão mundial, 

chamado ciberespaço, que une indivíduos virtualmente por meio da comunicação‖. 

O avanço das TICs permitiu que as músicas populares ficassem ainda mais 

populares com a propagação rápida das músicas que estão em evidência no ibope. 
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Utilizar estratégias na sala de aula com músicas que já estão consagradas pelos 

jovens é uma boa oportunidade de melhoria no processo educacional. E Borges e 

DaMatta (2016b, p. 822) ainda afirmam que ―a estratégia da paródia musicalizada 

permite que aula seja mais divertida‖. Snyders (2008, p. 138): 

O ensino da música pode dar um impulso exemplar à 
interdisciplinaridade, fazendo vibrar o belo em áreas escolares cada 
vez mais extensas. Para alguns alunos é a partir talvez da beleza da 
música, da alegria proporcionada pela beleza musical, tão 
frequentemente presente em suas vidas de uma outra forma, que 
chegarão a sentir a beleza na literatura, o misto da beleza e verdade 
existente na matemática, o misto de beleza e eficácia que há  nas 
ciências e nas técnicas. 

 

De acordo com Candé (1994) a música é uma vantagem da espécie humana. 

Sobre isso, Sekeff (2007, 146) enfatiza que ―quem canta, escuta, lê, toca um 

instrumento musical aprende a pôr em ordem seu pensamento. Daí a vinculação da 

música […] acaba por ratificar […] uma real ferramenta auxiliar da educação‖. 

Ademais Borges e DaMatta (2016a, p. 238) pontuam que ―faz-se necessário explorar 

as possibilidades que a música pode proporcionar ao processo ensino-

aprendizagem e não apenas no ambiente escolar, mas [...] em diversos setores de 

sua vida‖. 

Em um levantamento da literatura no âmbito internacional e nacional 

envolvendo essa temática, foram selecionadas várias pesquisas empíricas acerca 

da importância da música para os processos cognitivos, bem como das paródias 

musicalizadas de conteúdos como promotoras de maior motivação, recuperação de 

conteúdos de difícil assimilação, aprendizagem para os alunos envolvidos e da 

importância das estratégias mnemônicas para o processo ensino e aprendizagem. 

Em âmbito internacional, diversos teóricos pontuam a música como um tipo 

de linguagem que estimula diferentes sentidos podendo facilitar a construção do 

conhecimento de forma mais inteira e prazerosa. Dentre estes: 

Sacks (2012) pesquisou o fenômeno brainworms, músicas concebidas para 

aborrecer o ouvido e a mente do ouvinte e que não são facilmente esquecidas. 

Relata como nossos cérebros são sensivelmente impotentes à algumas músicas. 

Isto não vem como uma surpresa, pois a publicidade já faz uso desta técnica que 

atinge as pessoas com seus jingles. Segundo Sacks (2012, p. 53): 

[...] a música entrou e subverteu uma parte do cérebro, forçando-o a 
disparar de maneira repetitiva e autônoma (como pode ocorrer com 
um tique ou uma convulsão). Um jingle publicitário ou a música-tema 
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de um filme ou programa de televisão podem desencadear esse 
processo para muitas pessoas. Isso não é coincidência pois a 
indústria da música cria-os justamente para ―fisgar‖ os ouvintes, para 
―pegar‖ e ―não sair da cabeça‖, introduzir-se à força pelos ouvidos ou 
pela mente como uma lacraia. Vem daí o termo em inglês earworms 
(algo como ―vermes de ouvido‖), se bem que até poderíamos chama-
los de brainworms, ou ―vermes do cérebro‖ (em 1987 uma revista 
jornalística, para gracejar, definiu-os como ―agentes musicais 
cognitivamente infecciosos‖). 

 

Samson e Zatorre (1991) pesquisaram sobre a ligação neurológica entre a 

codificação do texto e a música no cérebro. Seus sujeitos sofriam de lesões no 

lóbulo temporal esquerdo. Os pesquisadores confirmaram que cada lóbulo tem um 

papel diferente para o reconhecimento do texto e melodia. O lóbulo esquerdo está 

associado ao reconhecimento do texto, mas o reconhecimento da melodia ativa 

tanto o lóbulo esquerdo como o direito. Com isso, os autores defendem que a 

melodia permite a recuperação mais fácil do texto, devido a esta dupla atividade 

(SAMSON e ZATORRE, 1991). 

Lozanov (1978), psiquiatra búlgaro, explorou a música com técnicas para 

aumentar a aprendizagem e memória, obtendo resultados favoráveis. Lozanov 

(1978) criou dois métodos que eram diferentes, porém eficazes em ambientes de 

aprendizagem: concerto ativo e concerto passivo. As teorias e pesquisas 

desenvolvidas por ele são chamadas atualmente de ―aprendizagem acelerada‖. No 

concerto ativo, a música é utilizada como música de fundo e verificou-se que 

produziu alta retenção da memória, energizou e firmou a atenção dos estudantes, 

tornando o aprendizado mais divertido. Em atividades de movimento, aumentou a 

produtividade. No concerto passivo, Lozanov utilizou músicas lentas, estilo barroco, 

para relaxar. Verificou-se que os alunos entraram em um estado de relaxamento, 

porém a mente estava aberta para receber informações. A música ajudou os 

estudantes a manterem o foco e concentração. Lozanov descobriu que os 

estudantes aprenderam habilidades de linguagem quatro vezes mais rápido com 

essa técnica. 

Anos mais tarde, Brewer (1995) recomendou o concerto passivo para 

estudantes enquanto lêem ou necessitam de uma aprendizagem com foco para 

expandir as habilidades do pensamento. Indicou-se essa técnica durante revisões e 

testes. Ademais, segundo Brewer (1995) a música é afeta os sentimentos e os 

níveis de energia dos indivíduos. Com os estudos de Lozanov como base, vários 
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estudos têm relacionado a utilização da música e seus benefícios para o 

desempenho: da leitura e matemática (GARDNER, 1994), habilidades matemáticas 

(GRAZIANO et al., 1999), criatividade (ADAMAN e BLANEY, 1995), velocidade da 

leitura (MOILLER e SCHYB, 1989), entre outros. 

Um estudo do Conselho de Pesquisa da Noruega para a Ciência e 

Humanidades apoiou a formulação de ligação entre música e motivação que leva ao 

maior sucesso na escola (LILLEMYR, 1983). 

Concluindo que com a melodia há recuperação mais fácil do texto, Hodges 

(2000), relata os efeitos da música sobre o cérebro e deriva algumas premissas em 

uma pesquisa neuromusical na qual é dito que o cérebro humano tem a capacidade 

de responder e participar da música. 

Crowther (2012) analisa como a música pode melhorar a aprendizagem em 

aulas de Ciências e aponta benefícios da música: facilitação de recuperação de 

informações, redução de stress, aprofundamento na exploração de conteúdo 

(GOVERNOR, 2011), dentre outros. Um aspecto interessante de compor canções de 

ciência é a adequação de conteúdo às músicas populares. Os alunos devem ser 

encorajados a reforçar as mensagens científicas com música sempre que possível 

(CROWTHER, 2012). 

Berk (2008), professor emérito da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, 

Maryland, realizou uma extensa pesquisa sobre a associação da música com a 

tecnologia para melhorar a aprendizagem em cursos universitários. A conclusão da 

sobre o potencial da música como uma estratégia exponencial para a melhoria do 

ensino foi reconhecida. Berk (2008) sugeriu19 que professores incorporem a música 

em atividades, pois o processo de ensino-aprendizagem nunca mais será o mesmo. 

Para Jourdain (1998) e Jensen (2000), letras associadas à música podem ser 

usadas para transportar diversas informações. Os alunos quando trabalham em 

grupos para criar canções podem usar diversos talentos. Aqueles que não cantam, 

podem ajudar na escrita da letra entre outros (LESSER, 2000). 

                                                           
19

 Berk (2008, p. 63) “I challenge all instructors to seriously consider the ideas presented in the foregoing pages 
along with the lists of available resources for music to add a dimension to their teaching that will change how 
they teach forever. Once they incorporate music into all that they do, their view of teaching and their students 
will never be the same. In the years to come, maybe students will request CD soundtracks of their classes to 
download onto their iPods, iPhones, and MP3 players, rather than the current rap and hip-hop music. Then 
they can play and relive those magical teaching moments with music”. 
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Jacobs (1984) afirma que a nova informação a ser recordada é assimilada 

mais facilmente se for associada com informações conhecidas. Portanto, usando 

uma melodia familiarizada para o estudante, dá à memória uma coisa a menos para 

pensar. 

Rainey e Larsen (2002) testaram a MLP com o uso da música, e resultados 

demonstraram que o grupo que aprendeu o texto com a música sobressaiu-se do 

GC. Pesquisou também alunos nas aulas de Ciências, estudando o cérebro, com 

GE e GC. O GE recuperou 100% das informações com o uso da música. 

Em âmbito nacional, Barros et al. (2013) pesquisaram professores sobre a 

utilização da música como estratégia didática para o ensino de Ciências Naturais e 

Biologia. Concluíram que a música é um recurso didático de caráter lúdico, que deve 

ter o seu uso possibilitado e incentivado em sala de aula, como instrumento 

facilitador do processo ensino-aprendizagem. 

2.5.1. Estudos correlatos sobre paródias musicalizadas 

Borges e Almeida (2015) pesquisaram em turmas de Educação de Jovens e 

Adultos o uso de paródias musicalizadas de conteúdos de Biologia, com a conclusão 

de que os conceitos estudados foram elucidados e houve maior compreensão 

comprovada com os testes aplicados antes e depois da estratégia. Borges e Almeida 

(2015, p. 37) ainda complementam: 

As paródias elaboradas pelos alunos e apresentadas, levaram os 
estudantes a trabalharem de forma coletiva e comprometida, o que 
trouxe à tona, estímulos variados a que se chegasse ao diagnóstico 
de aprendizagem, via estratégia mnemônica. Também aumentou o 
fluxo de discussões sobre os conteúdos e pesquisas no livro didático.  

 

A dissertação de Carvalho (2008) indica que a construção de paródias 

musicais favorece a participação dos alunos em atividades, sendo vista como 

recurso alternativo para a aprendizagem de conceitos biológicos e também na 

integração de habilidades dos alunos. Para ele, o uso de paródias não apenas pode 

ser aliada à aprendizagem de conteúdos conceituais, como também trabalhar 

diversas habilidades e potencialidades dos alunos viabilizando seus aspectos 

individuais. 

O trabalho de Ferreira et al. (2013) demonstra que o uso da paródia como 

estratégia de ensino e aprendizagem em turmas do EM foi uma solução possível 

para despertar o interesse dos alunos, a propiciar um aprendizado significativo, 

revelar uma ação eficaz para o exercício pleno e efetiva cidadania. 
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Para Silva et al.(2012) as paródias musicais são importantes recursos 

didáticos alternativos, propõe a quebra do ensino tradicional e torna a aprendizagem 

mais fácil, vantajosa e divertida e favorece também a relação aluno-professor. 

Xavier (2014) conclui em seu artigo que a paródia é um exercício interessante 

para demonstrar, representar e aplicar os conteúdos teóricos constituindo-se em 

uma forma criativa e crítica de encarar o aprendizado de forma prática.  

Segundo Menezes et al. (2015) o uso de bioparódias no ensino agrega valor 

científico, técnico, pedagógico e potencializa a criatividade do aluno trazendo 

eficiência no processo de construção do conhecimento do educando.  

Para Neves et al. (2015) o uso de paródias musicais é uma metodologia 

inovadora através da qual os alunos sentem-se motivados e incentivados a aprender 

determinados conteúdos que os mesmos sentem dificuldades.  

Silveira e Kiouranis (2008) fizeram três minicursos sobre a música e o ensino 

de Química para alunos e professores e concluíram que o uso de músicas na 

educação não pode ser uma atividade de simples memorização. Os autores 

reportam à possibilidade de situar a música na realidade dos estudantes, assim 

como problematizar tal realidade. Para Silveira e Kiouranis (2008, p. 30): 

A música pode ser utilizada para contextualizar o ensino, dando 
maior significado aos conceitos ou conhecimentos por ela veiculados 
[...] Um dos aspectos a ser destacada é que a letra e a música 
motivam, despertam o interesse e podem proporcionar uma 
discussão interdisciplinar [...] Por outro lado, a música apenas como 
um instrumento de memorização, sem sombra de dúvidas, perderá 
seu potencial articulador eu pode combinar emoção, motivação e a 
aprendizagem dos variados conhecimentos que aproximam os 
saberes do cotidiano, os saberes escolares e o conhecimento 
científico.  

 

Borges e DaMatta (2017a) levantaram uma pesquisa sobre a atuação da 

música na educação, cultura e sociedade. Na pesquisa, elos significativos da 

importância da música em diversos momentos da humanidade e sua atuação sobre 

a educação, cultura e sociedade foram listados. E Borges e DaMatta (2017a, p. 178-

179) concluem:  

A música atua sobre as pessoas afetando-as emocionalmente e 
produz uma metáfora social e cultural quando unifica grupos, 
comunidades e nações com sua melodia envolvente e significativa. 
Pode também permitir que se evoquem lembranças, sentimentos [...] 
a música está presente na cultura e sociedade [...] é possível 
entender a importância da música para o processo educacional, visto 
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estar presente em situações cotidianas. [...] A música precisa ser 
amplificada, pesquisada, discutida, tocada, cantada e valorizada. 

 

Em um estudo bibliográfico realizado por Borges e DaMatta (2017c) destacou-

se a importância da música para os idosos e a sua influência nos aspectos físicos, 

emocionais, sociais, educacionais e espirituais. ―A música é uma das formas de 

representação vital para a sociedade‖ (BORGES e DAMATTA, 2017c, p. 199). No 

estudo apontaram a importância de atividades com música como dança, tratamento 

com musicoterapia, musicalização na educação, capoeira entre outros. Concluíram 

que a música trás benefícios para a cognição, atividade cerebral, aspecto físico, 

emocional, nas estratégias para a aprendizagem, promove alegria, entre outras. 

Borges e DaMatta (2017c, p. 207) ainda complementam:  

A música, nas mais diversas formas de estratégias, traz benefícios 
para que o idoso se mantenha integrado e ativo na sociedade, sendo 
um cidadão civilmente capaz, mantendo seu cérebro em atividade. E 
enquanto houver música e vida, independente da idade, seja no raiar 
do sol ou próximo ao entardecer, que a música esteja viva e seja 
cantada com alegria pelas crianças, ou por quem já viveu muito, mas 
ainda está vivo construindo a sua história. 

 

Borges, Sanglard e Guimarães (2017) realizaram uma pesquisa bibliográfica 

sobre práticas pedagógicas promotoras de aprendizagem nas salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para pessoas com deficiência visual. Segundo os 

autores a música vai além de uma estratégia sendo uma possibilidade de utilizar ―o 

som produzido pelo corpo, palmas, pés, assobios, instrumentos e permitir aos 

alunos com deficiência visual um mundo de ritmo e intensidade‖ (BORGES, 

SANGLARD, GUIMARÃES, 2017, p. 43). Os resultados permitiram constatar que as 

atividades com música são promissoras para atender as necessidades educacionais 

nas salas de AEE. E os autores (2017, p. 46) concluem que:  

[...] a música, enquanto uma estratégia pedagógica, possibilita 
estímulos diversos para os alunos, dentre eles melhora na atividade 
motora, atenção e possibilidade de aprendizagem. São muitas as 
formas de utilizar a música dentro do AEE, desde atividades em 
grupos, ou individuais de canto, até a aprendizagem de um 
instrumento musical ou a utilização de paródias musicalizadas de 
conteúdos com o objetivo de aprendizagem de determinado 
conteúdo. 

 

Segundo Borges e DaMatta (2016b, p. 820) ―é preciso que a escola se 

reconheça como mediadora de cultura dentro do processo educativo, aproximando o 



61 
 

que o alunato está em contato cotidianamente com o processo ensino-

aprendizagem‖. A música é uma oportunidade para que essa aproximação da 

cultura ocorra na escola. Ademais Sacks (2012, p. 251) corrobora quando afirma:  

Embutir palavras, habilidades ou sequências em melodia e métrica é 
uma exclusividade humana. A utilidade dessa capacidade para 
ajudar a lembrar grandes quantidades de informação, especialmente 
em uma cultura pré-letrada, decerto é uma razão de as habilidades 
musicais terem florescido em nossa espécie. 
 

Segundo Borges e DaMatta (2016a, p. 232) ―sabe-se que existem diversas 

formas de aproximar a música do processo ensino-aprendizagem, sendo a produção 

de paródias musicalizadas uma dessas‖. Borges e DaMatta (2016b, p. 822) ainda 

afirmam que ―a estratégia da paródia musicalizada permite que aula seja mais 

divertida‖. 

Portanto faz-se a definição do termo paródia para essa pesquisa a seguir. 

 

3. DEFINIÇÃO DE PARÓDIA 

O termo paródia é definido segundo o dicionário Aulete (2004, p. 595) como 

―uma imitação engraçada ou crítica de uma obra (literária, teatral, musical)‖. Para 

Sant‘Anna (1985) a paródia é um seguimento da linguagem cada vez mais presente 

e frequente nas obras contemporâneas. A paródia permite que a linguagem se volte 

sobre si e adiciona raciocínios. Sant‘Anna (1985, p.7) ainda afirma que tem sido 

frequente a utilização de textos parodísticos que acabam por testemunhar que a arte 

contemporânea ―se compraz num exercício de linguagem onde a linguagem se 

dobra sobre si mesma num jogo de espelhos‖. Sant‘Anna (1995, p. 8-9) faz a 

observação sobre a importância de Bakhtin para o termo paródia: 

[...] remete para o nome de Mikhail Bakhtin. [...] Ele havia publicado 
em 1928, em seu país, um estudo – Problemas da obra de 
Dostoiévski–, que só foi traduzido para o Ocidente, via França, em 
1970. [...] Desde então, Bakhtin passou a ser referência obrigatória 
nos estudos sobre paródia. Preocupado em caracterizar os efeitos 
cômicos de diversas obras literárias, ele acabou extrapolando e, em 
vez de se limitar apenas ao estudo da paródia, acabou dando uma 
grande contribuição aos estudos socioliterários modernos, 
formulando os princípios básicos da teoria da carnavalização20. 

 

                                                           
20

 Teoria da carnavalização – A carnavalização literária é a deslocação do espírito carnavalesco para a arte. A 

teoria da carnavalização foi criada pelo teórico russo Mikhail Bakhtin. É um processo de intertextualidade por 
ter a paródia como seu sustento. 
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A paródia está presente em diversos gêneros artísticos e é muito divulgada 

nos meios de comunicação. É frequente deparar-se com paródias onde recorre-se à 

ironia para transmissão de mensagens burlescas para diversão de telespectadores, 

leitores ou ouvintes sobre situações políticas por exemplo. Sant‘Anna (1995, p. 32-

33) faz algumas considerações sobre a paródia: 

[...] a paródia é diferente. É o texto ou filho rebelde, que quer negar 
sua paternidade e quer a autonomia e maioridade. A paródia não é 
um espelho. Ou, aliás, pode ser um espelho, mas um espelho 
invertido. [...] é como a lente: exagera os detalhes de tal modo que 
pode converter uma parte do elemento focado num elemento 
dominante, invertendo, portanto, a parte pelo todo, como se faz na 
charge e na caricatura. [...] paródia é um ato de insubordinação 
contra o simbólico, uma maneira de decifrar a Esfinge da Mãe 
Linguagem. [...] Sendo uma rebelião, a paródia é parricida. Ela mata 
o texto-pai em busca da diferença. É o gesto inaugural da autoria e 
da individualidade. [...] a paródia é um ruído, a tentação, a quebra da 
norma. Ética e misticamente a paródia só poderia estar do lado 
demoníaco e do inferno. Marca a expulsão da linguagem de seu 
espaço celeste. Instaura o conflito. [...] A paródia é a linguagem 
pecaminosa. Ela lembra o homem de sua temporalidade, coloca seus 
pés no chão, contrapõe a comédia ao sublime. 

 

Os Simpsons21, um programa televisivo com grande repercussão em diversos 

países, apresenta paródias em suas cenas, com seus personagens imitando ou 

ridicularizando personalidades famosas. Na internet circulam vários tipos de 

paródias textuais, imagéticas, musicais, entre outras. Na Figura 6 A, desenho feito 

por Leonardo Da Vinci em 1490, considerado o símbolo do Renascentismo, 

movimento cultural desenvolvido na Europa entre 1300 e 1650, é intitulado o 

―Homem Vitruviano‖. Nesse desenho as proporções do ―Homem Vitruviano‖ são 

perfeitas chegando ao conceito da beleza clássica e divina. Na Figura 6 B, tem-se o 

Homer Simpsons, parodia de forma sarcástica sendo o ―Homem Vitruviano 

Sedentário‖, representando justamente o movimento obeso, influenciado pelo fast-

food e acomodado com as tecnologias, indo contra os padrões de beleza clássica e 

de vida desenhada por Leonardo Da Vinci no ―Homem Vitruviano‖. 

                                                           
21

THE SIMPSONS – é uma série de animação adulta e sitcom Norte-Americana criada por Matt Groening. A 

série é uma paródia satírica da forma de vida da classe média dos Estados Unidos da América, representada 
pela família protagonista. 



63 
 

A B 

Figura 6: A – Homem Vitruviano22 (Leonardo Da Vinci), descrição de uma figura 
masculina desnuda separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas com 
os braços inscritos num círculo e num quadrado. B- Paródia do homem Vitruviano de 
Leonardo da Vinci, onde Homer Simpsons23 imita de forma sátira as duas posições do 
homem Vitruviano. 

Fonte: Internet:<https://br.pinterest.com/pin/827466131505892950/> 
 
A figura 7 exemplifica a diversidade de parodias possíveis de se encontrar na 

internet. Na Figura 7 A, o famoso quarteto de Liverpool, os Beatles, atravessam a 

Abbey Road, o que tornou esse local, em Londres, um ponto turístico. Na Figura 7 B, 

a Família Simpsons parodia a famosa travessia da Abbey Road, imitando a mesma 

cor das vestimentas e as poses durante a travessia. 

 
 

A B 

                                                           
22

 Homem Vitruviano - http://virusdaarte.net/leonardo-da-vinci-o-homem-vitruviano/ 
23

 Homer Simpsons Vitruviano - http://renascimentoeagle.blogspot.com.br/2013/05/o-homem-

vitruviano_1994.html 
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Figura 7: A – Famosa travessia dos Beatles24 na Abbey Road em Londres. B–
Travessia da família Simpsons25 na Abbey Road parodiando a travessia dos Beatles. Homer 
(de branco), sua esposa Marge e os filhos Bart e Marge. 

Fonte: Internet. 

 

Existem várias definições para o termo paródia que sempre a aproximam do 

burlesco, cômico, extravagante, ridículo entre outros. Porém a paródia não é uma 

invenção recente, o termo tornou-se institucionalizado a partir do século XVII. Mas 

sempre existiu na Grécia, em Roma e na Idade Média. Contudo Sant‘Anna (1985, p. 

12) cita em seu livro Paródia, Paráfrase & Cia um ponto importante a ser 

considerado nessa pesquisa: 

[...] Brewer, por exemplo, nos dá uma definição [...] ‗paródia significa 
uma ode que perverte o sentido de outra ode (grego: para – ode)‘. 
Essa definição implica o conhecimento de que originalmente a ode 
era um poema para ser cantado. [...] o termo grego paródia implicava 
a ideia de uma canção que era cantada ao lado de outra, como uma 
espécie de contracanto. A origem, portanto, é musical. [...] Shipley, 
no seu dicionário de literatura, discrimina três tipos básico de 
paródia:  
a) Verbal – com a alteração de uma ou outra palavra do texto; 
b) Formal – em que o estilo e os efeitos técnicos de um escritor são 

usados como forma de zombaria; 
c) Temática – em que se faz a caricatura da forma e do espírito de 

um autor. 
Modernamente a paródia se define através de um jogo intertextual. 

 

Percebe-se de forma bem clara que a intenção da paródia é ironizar uma 

determinada situação e observa-se que quando se utiliza uma música para parodiar, 

é importante escolher uma música já consagrada pelo público a ser atingido, pois o 

objetivo desta forma será alcançado. Para essa pesquisa, contudo, define-se o 

termo ―paródia musicalizada de conteúdos‖ como: a adequação dos conteúdos 

disciplinares a uma melodia popular de preferência do grupo investigado com 

um objetivo a alcançar. Paródia musicalizada de conteúdos é uma nova 

interpretação musical com o objetivo de estratégia pedagógica de ensino, 

onde se coloca na letra de uma música popular o conteúdo disciplinar. Um 

processo de modificação textual que adequa a letra de um conteúdo à uma 

música conhecida pelo público a ser atingido. Segundo a lei brasileira sobre 

                                                           
24

 Beatles na Abbey Road- https://www.essemundoenosso.com.br/abbey-road/ 
25

 Paródia da Família Simpsons na Abbey Road–https://br.pinterest.com/pin/68046644348685973/ 
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direitos autorais, lei 9.610/98, Art. 47, são livres as paráfrases e paródias que não 

forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. 

 

4. OBJETIVOS 

a) Analisar se o uso de paródias musicalizadas com conteúdos específicos, 

como estratégia mnemônica, contribui para a aprendizagem de BC. 

b) Verificar na perspectiva dos alunos pesquisados, as mudanças em sala de 

aula durante o processo ensino-aprendizagem com o uso das paródias 

musicalizadas para o GE, em relação ao GC. 

 

5. PROBLEMA E HIPÓTESE 

 5.1. Questão problema 

De acordo com a literatura especializada a aprendizagem ocorre quando o 

aprendiz é capaz de assimilar uma nova informação a conceitos já existentes em 

sua estrutura cognitiva. Os conteúdos de BC na disciplina de Ciências e Biologia 

constam de muitos nomes científicos e por vezes os alunos sentem dificuldade em 

associar esses nomes ao conteúdo. 

Para isso, levantou-se a seguinte questão problema: 

A paródia musicalizada de conteúdos como estratégia mnemônica facilita a 

maior aprendizagem dos conceitos de BC nos alunos do EF e EM? 

 

 5.2. Hipóteses 

Nossas hipóteses: H1- hipótese experimental e Ho - hipótese nula. 

H1- A paródia musicalizada de conteúdos como estratégia mnemônica 

possibilita a maior compreensão e retenção de conceitos de BC. 

Ho- A aprendizagem através da paródia musicalizada de conteúdos não tem 

nenhum efeito na compreensão e retenção de conceitos de BC. 

 

6. METODOLOGIA 

6.1. Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos 

Esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em Seres 

Humanos da Faculdade Metropolitana São Carlos – FAMESC - Bom Jesus do 

Itabapoana, RJ, cadastro CAAE 68662617.3.0000.5583, obtendo aprovação, 
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parecer 2.150.860 (Anexo A). Ressalta-se que não houve identificação das escolas 

ou dos sujeitos da pesquisa individualmente; os resultados individuais foram 

agrupados por turmas e comparados estatisticamente. Os sujeitos receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os pais ou responsáveis 

responderam ao TCLE, autorizando a participação dos filhos na pesquisa (Apêndice 

A). Os alunos também preencheram o termo de assentimento, onde concordaram 

em participar da pesquisa (Apêndice B). 

 

6.2. Natureza do estudo 

 Para conduzir esta pesquisa adotou-se a abordagem experimental de 

natureza quali-quantitativa (BARROS e LEHFELD, 2014). O estudo experimental 

tem objetivo de colher dados em um ambiente controlado para refutar ou não à 

hipótese. Neste experimento formula-se a hipótese alternativa, também chamada de 

experimental, que é a hipótese em que uma diferença será gerada entre os dois 

tratamentos da pesquisa. Formula-se também a hipótese nula que significa que não 

haverá diferença entre os tratamentos na situação que vamos comparar. Tanto a 

hipótese experimental quanto a hipótese nula podem ser refutadas com a conclusão 

da pesquisa de haver ou não diferença entre as duas formas de tratamento da 

pesquisa para o GC ou GE. Fez-se a coleta de dados e os resultados foram tratados 

usando técnicas estatísticas com o objetivo de estabelecer os níveis de significância 

dos resultados entre GC e GE. 

 

6.3. Local do estudo, definição de turmas, grupos e metodologia de trabalho 

entre grupos 

A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas estaduais. A Escola A é de 

grande porte, situada no centro de uma cidade ao norte do estado do Rio de Janeiro 

que recebe alunos dos diversos bairros da cidade e também alguns da zona rural. 

Essa escola teve 820 alunos matriculados em 2017. A Escola B é de pequeno porte, 

situada em uma cidade menor ao sul do estado do Espírito Santo, que recebe 

alunos em sua grande maioria da zona rural e de um bairro desta cidade com baixo 

poder sócio-econômico. Essa escola teve 198 alunos matriculados em 2017. 

A Escola A funciona nos turnos matutino e vespertino. Seis turmas dessa 

escola foram selecionadas. Duas turmas do 1º ano do EM no turno matutino, na 

disciplina de Biologia, e duas turmas do 8º e 9º anos do EF, no turno vespertino, na 
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disciplina de Ciências. No turno matutino as aulas ocorrem das 7h até 12h20. No 

turno vespertino, as aulas ocorrem de 12h30 até às 17h45. Como haviam duas 

turmas no 1º ano do EM e do 8º e 9º anos do EF, uma turma foi o GE e a outra 

turma foi o GC. A soma desses seis grupos perfez um total de 152 alunos. 

A Escola B funciona nos turnos matutino e noturno. Três turmas dessa escola 

foram selecionadas; uma turma do 1º ano do EM, na disciplina de Biologia, e uma 

turma do 8º ano e outra do e 9º do EF, na disciplina de Ciências. O turno matutino 

funciona das 7h até 12h. Nesta escola há apenas sete turmas no turno matutino, do 

6ºano do EF ao 3º ano do EM. As turmas selecionadas perfizeram um total de 53 

alunos. Nesta escola por haver apenas uma turma de cada ano, o GE e o GC foram 

divididos na mesma turma, separando os grupos de forma aleatória em quantidade 

igual de alunos. O GC permaneceu na sala de aula e o GE foi para a biblioteca da 

escola (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Somatório dos alunos participantes da pesquisa na Escola A e Escola B de 
acordo com a separação por GC e GE. 

 

 Frequência Porcentual  Porcentagem       

acumulativa 

 

Experimental 101 49,3  49,3 

Controle 104 50,7  100,0 

Total 205 100,0   

 

A Escola A tem um histórico de obter um IDEB26 elevado em relação às médias 

do estado do RJ e é uma escola maior na quantidade de alunos, professores e 

espaço físico. Após observação da pesquisadora e conversa informal com a direção, 

setor pedagógico e professores, concluiu-se que essa escola possui alunos com 

uma situação sócio-econômica melhor que os da Escola B. A família está mais 

presente na escola, comparecendo nas reuniões de pais quando solicitado. Os 

alunos vão à escola uniformizados e usando tênis. A maioria dos alunos tem 

material escolar organizado com estojo e caderno, portados em mochila, sendo 

                                                           
26

 O IDEB funciona como um indicador de qualidade educacional que calcula esses índices a partir de dados 
coletados referentes à aprovação escolar (obtidos pelo Censo Escolar) e as médias de desempenho em 
avaliações padronizadas – SAEB e Prova Brasil – que são elaboradas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais). 
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responsáveis com o livro didático que o estado fornece, trazendo-o para a escola no 

dia da aula. 

A Escola B tem alcançado IDEB baixo em relação às médias do estado do ES 

e é uma escola considerada de pequeno porte em relação ao número de alunos, 

professores e também de espaço físico. Nessa escola, percebeu-se em conversa 

com a direção, setor pedagógico e professores que a grande maioria dos alunos 

sofre com graves problemas sócio-econômicos. Uma parte dos alunos sofre com 

desajuste familiar. Os alunos vão à escola com o material escolar incompleto e a 

maioria chega à escola de chinelo. Poucos são os alunos que têm o uniforme, já que 

o estado não o fornece e a maioria alega não ter condições financeiras para comprá-

lo. A maioria dos alunos chega à escola com o caderno na mão e sem o livro 

didático. Em conversa informal com os professores, relatou-se que muitos alunos 

chegam à escola em jejum, sendo a merenda, a primeira refeição do dia. 

Essas duas instituições foram escolhidas por serem escolas situadas na 

fronteira dos estados do RJ e ES e com IDEB e características distintas. Ademais o 

estudo pretende responder se é possível levar os alunos à uma maior compreensão 

de conceitos de BC, utilizando as paródias musicalizadas de conteúdos, 

independente destes sujeitos estarem em escolas com as características diferentes.  

O quadro pedagógico atual tem evidenciado a gravidade da situação dos 

processos de ensino-aprendizagem e cognição que envolve a educação básica. Daí 

o interesse da investigação em instituições com características distintas, pois a 

realização desta pesquisa, somado às estratégias que as instituições de ensino vêm 

promovendo, pode proporcionar um panorama para se traçar o alcance de 

resultados melhores, além de servir de modelo para futuras pesquisas em outras 

instituições escolares com situação similar. 

 

6.4. Sujeitos 

A escolha dos sujeitos obedeceu aos seguintes critérios: a) baseado no PISA 

que avalia adolescentes à partir do 7º ano do EF, inicialmente realizou-se o 

levantamento das turmas do EF e EM das escolas em foco para participarem da 

pesquisa; b) depois estabeleceu-se que se faria uma comparação em três turmas 

distintas em cada escola; c) e por último decidiu-se trabalhar com três turmas 

consecutivas: o 8º e 9º anos do EF (por serem as séries finais do EF) e o 1º ano do 
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EM (por ser a série inicial do EM). A pesquisa teve o total de 205 alunos, distribuídos 

entre a Escola A e Escola B, conforme figura 8. 

 

 

Figura 8 - Distribuição de alunos de acordo com as instituições de ensino. 

 

Na Escola A, avaliou-se para a escolha das turmas o de número de alunos 

aproximado, já que seriam escolhidas duas turmas por ano e seriam dividas em GC 

e GE. Na Escola B, como só havia uma turma de cada ano na escola, o GC e GE 

foram separados dentro da mesma turma. 

 

6.5. Instrumentos para a coleta dos dados 

Como instrumentos para coleta de dados optou-se por utilizar:  

a) o Questionário de caracterização (QC) (Apêndice C); 

b) o Pré-teste (Pt) (Apêndices D, E, F); 

c) o Pós-teste 1 (Pt1) (Apêndices G, H, I); 

d) o Pós-teste 2 (Pt2) (Apêndices J, K, L); 

e) a observação da pesquisadora. 

a) O QC dos sujeitos foi aplicado a todos os alunos da pesquisa. O QC foi 

dividido em três partes: 1ª parte – características pessoais do respondente e de sua 

atuação como aluno no processo de ensino-aprendizagem em Ciências e Biologia; 

2ª parte – processo ensino-aprendizagem em Ciências e Biologia; e 3ª parte – sobre 

a disciplina Ciências e Biologia e as estratégias em sala de aula. Esse QC foi 

aplicado aos alunos na sala de aula durante o primeiro contato para a aplicação da 

pesquisa. É composto principalmente na sua maioria por perguntas fechadas nas 

quais deve-se marcar uma alternativa. Porém nas questões 4, 5, 6, 7 e 13 existe a 

opção de justificar o porquê da escolha. Já a última questão, a 14ª, foi uma questão 

Escola A 

Escola B Alunos da Escola A 
Alunos da Escola B 
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aberta na qual o aluno poderia tecer algum comentário, dúvida ou crítica sobre a 

proposta da metodologia de paródia musicalizada de conteúdos. 

b) O Pt foi elaborado com perguntas abertas e fechadas para se obter o 

conhecimento prévio sobre os conteúdos trabalhados. Os conteúdos curriculares 

foram selecionados de acordo com o currículo determinado pelos órgãos 

competentes. No estado do ES há o documento norteador do Currículo Base da 

Rede Estadual27 que determina os conteúdos a serem ministrados durante o ano 

letivo. No estado do RJ há o currículo Básico28 que de igual modo traz os conteúdos 

separados por bimestre para cada disciplina que compõem a grade curricular. Os 

conteúdos foram selecionados de forma que estivessem enquadrados no que se 

estuda em BC e foram escolhidos também de acordo com a sequência listada para o 

início do ano letivo. Foi uma premissa para a realização da pesquisa a escolha de 

um conteúdo que ainda não houvesse sido ministrado, por isso optou-se aplicar a 

pesquisa logo no início de fevereiro de 2017. O Pt aplicado dessa forma detectou 

conhecimentos prévios antes do aluno receber a ministração do conteúdo pelo 

professor da turma. No 8º ano do EF o conteúdo didático selecionado foi sobre a 

célula e as organelas celulares. No 9º ano do EF o conteúdo selecionado foi sobre 

mitocôndria e os processos de energia. Para o 1º ano do EM o conteúdo 

selecionado foi célula, organelas celulares e níveis de organização dos seres vivos. 

O Pt tinha dez questões em todas as três turmas. 

No Pt do 8º ano do EF (Apêndice D), as três primeiras perguntas eram abertas 

exigindo uma maior demanda cognitiva dos alunos, pois deveriam escrever a 

resposta. A 4ª questão era de relacionar a 1ª coluna com a 2ª e havia sete conceitos 

que o aluno deveria correlacionar, sendo considerada uma questão de maior 

exigência do domínio de conhecimentos. A 5ª questão também tinha sete afirmações 

para marcar com verdadeiro ou falso, portanto uma questão que também solicita 

maior domínio do conhecimento. As questões 6, 7, 8, 9 e 10 também eram questões 

consideradas abertas, exigindo maior demanda cognitiva dos alunos. 

No Pt do 9º ano do EF (Apêndice E), as três primeiras perguntas eram abertas, 

portanto são questões que exigem mais dos alunos, sugerindo que sejam questões 

de maior demanda cognitiva. A 4ª questão era de relacionar a 1ª coluna que tinha 
                                                           
27

 CURRÍCULO BÁSICO DA ESCOLA ESTADUAL DO ES – SEDU: 

http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Curr%C3%ADculo/SEDU_Curriculo_Basico_Escola_Es
tadual_(FINAL).pdf 
28

 CURRÍCULO BÁSICO – RJ - SEEDUC: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico 
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apenas a palavra mitocôndria com as alternativas que correlacionavam com a 

mitocôndria na 2ª coluna. Na 2ª coluna havia seis opções para relacionar; essa 

questão foi preparada pensando em uma exigência cognitiva média. A 5ª questão 

era para marcar com verdadeiro ou falso e tinha sete afirmações, sendo considerada 

de alta demanda cognitiva. A 6º questão era de relacionar a 1ª coluna com a 2ª com 

seis opções na 1ª coluna e sete opções na 2ª coluna, sendo considerada uma 

questão de alta demanda cognitiva. As questões 7, 8, 9 e 10 também eram questões 

consideradas abertas, que exigiam maior capacidade cognitiva dos alunos. 

No Pt do 1º ano do EM (Apêndice F), as sete primeiras perguntas eram 

abertas, sendo consideradas questões que exigem maior exigência cognitiva dos 

alunos. A 8ª questão era para completar o nível de organização dos seres vivos com 

alguns níveis escritos e outros com o espaço para completar, sendo considerada de 

alta demanda cognitiva. A 9º questão era de relacionar a 1ª coluna com a 2ª. Na 1ª 

coluna havia oito conceitos que deveriam estar relacionados na 2ª coluna. Essa 

questão também é considerada de alta demanda cognitiva. A 10ª questão tinha oito 

afirmações para marcar com verdadeiro, sendo considerada também uma questão 

com alta demanda cognitiva. 

c) O Pt1 possuía o mesmo conteúdo que o Pt, porém sendo aplicado logo ao 

término das aulas para o GE e GC, com o objetivo de detectar a diferença de 

aprendizagem nos dois grupos. 

d) O Pt2 também possuía o mesmo conteúdo que o Pt e o Pt1, porém foi 

aplicado aos grupos cinco meses após a aplicação do Pt1, em julho de 2017, com o 

objetivo de detectar o nível de retenção dos conteúdos. Diferente do GC, o Pt2 do 

GE tinha uma 11ª pergunta que buscava uma avaliação da metodologia diferenciada 

da paródia musicalizada de conteúdos, sendo: ―Na sua opinião a música ajudou na 

retenção dos conteúdos?‖ 

e) A observação da pesquisadora constou de conversa informal com a direção, 

setor pedagógico e professores sobre características de ambas escolas. Nessa 

observação, foi possível diferenciar o comportamento dos sujeitos em quesito sócio-

econômico, familiar, utilização de uniformes e materiais escolares, conforme descrito 

acima. 

 

6.6 Procedimentos da coleta de dados 

A coleta de dados aconteceu em sete etapas: 
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A 1ª etapa ocorreu no 2º semestre de 2016 quando foi realizado o contato com 

as instituições escolares. Combinou-se detalhes e selecionou-se as turmas para a 

execução da pesquisa. Foi acordado que logo no início de fevereiro de 2017 

aconteceria a aplicação da pesquisa em ambas instituições escolares. 

No quadro de horários da escola costuma-se ter aula geminada (duas aulas 

seguidas). Estipulou-se que a pesquisa seria aplicada nas turmas no dia das aulas 

geminadas. Em ambos os grupos, estipulou-se que a pesquisa seria aplicada nesse 

período de 2 aulas e que o período de ministração da aula seria de aproximada- 

mente 1 hora tanto no GC quanto no GE. 

Os professores das respectivas turmas foram abordados sobre a pesquisa e 

concordaram em ceder duas aulas em fevereiro de 2017, conforme horário a ser 

estabelecido, para aplicar a pesquisa. Estabeleceu-se com os professores sobre os 

conteúdos selecionados de acordo com o currículo e a escola emprestou os livros 

didáticos de Ciências e Biologia adotados nas respectivas turmas para que a aula e 

as paródias musicalizadas fossem preparadas. Com a autorização da direção da 

Escola A, foi pedido para os professores que levantassem em todas as salas de aula 

a música popular que tinha a preferência dos alunos. Apenas 17 professores da 

Escola A deram retorno. Na Escola B, a própria pesquisadora perguntou nas três 

turmas do EM e nas séries finais do EF. As músicas selecionadas foram: ―Aquele 

1%‖, ―Homem de Família‖ e ―Caraca Muleke‖. 

A 2ª etapa, janeiro de 2017, foi a produção das paródias musicalizadas de 

conteúdos pela pesquisadora e a preparação das aulas a serem ministradas. A 

paródia musicalizada de conteúdos do 8º ano (Apêndice M) foi feita em cima da 

música popular ―Aquele 1%‖29. A paródia musicalizada de conteúdos do 9º ano 

(Apêndice N) foi produzida com a melodia da música popular ―Homem de Família‖30. 

A paródia musicalizada de conteúdos do 1º ano do EM (Apêndice O) foi preparada 

na melodia da música popular ―Caraca Muleke‖31. 

A 3ª etapa aconteceu na 1ª semana de fevereiro de 2017 quando a 

pesquisadora explicou sobre a pesquisa nas respectivas turmas e distribuiu o TCLE 

(Apêndice A) para ser preenchido e assinado pelos pais, autorizando a pesquisa. O 

                                                           
29

 Aquele 1%- Música do álbum Acústico Tão Feliz. Artistas: Marcos & Belutti com participação especial de 

Wesley Safadão. Lançamento em 2015. 
30

 Homem de Família – Música do álbum 50/50. Artista: Gusttavo Lima. Composição: Diego Ferreira; Everton 

Matos; Ray Antônio; Paulo Pires; Guilherme Ferraz; Gustavo Martin.  Lançamento em 12/09/2016. 
31

 Caraca Muleke - Música do álbum: Outro Dia, Outra História. Artista: Thiaguinho. 2014 
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recolhimento do TCLE demorou mais do que se esperava e atrasou a etapa seguinte 

da pesquisa. Muitas idas às instituições escolares para o recolhimento do TCLE 

foram necessárias, pois os alunos demoraram a entregar aos pais ou esqueciam de 

trazer para a devolução. O lado positivo foi que os alunos se inteiraram bastante 

sobre a pesquisa, pois sempre ao verem a pesquisadora perguntavam quando seria 

a aplicação da pesquisa. Até recolher todos os TCLE a pesquisadora foi todo dia à 

escola e passava nas salas por quase duas semanas. Após a entrega do TCLE, os 

alunos preencheram e assinaram o Termo de Assentimento (Apêndice B). Não 

houve nenhuma intercorrência negativa de pais ou alunos; todos concordaram em 

participar da pesquisa. 

A 4ª etapa aconteceu em fevereiro de 2017, quando a pesquisadora entrou em 

todas as turmas explicando novamente a pesquisa e aplicando o QC, tão logo 

tivesse recolhido o TCLE na turma. 

A 5ª etapa ocorreu também no final de fevereiro de 2017, após as respostas ao 

QC (4ª etapa). Foi utilizado o período de 2 horas aulas para a execução da 5ª etapa 

que constava de aplicação do Pt, explicação do conteúdo de BC por 

aproximadamente 1 hora e aplicação do Pt1.  

Na Escola A, a pesquisadora iniciou a pesquisa, turma por turma, respeitando o 

horário da escola para não trazer transtorno no quadro de horários da escola. No 

momento que a pesquisadora estava dentro de sala, o professor da turma 

aguardava na sala dos professores. Essa etapa seguiu o seguinte procedimento: a) 

a pesquisadora ao chegar na turma (os alunos já a conheciam por conta do TCLE e 

o QC) aplicava o Pt. Após a entrega do Pt, iniciou-se no GC a aula expositiva 

tradicional com a utilização do livro didático. Após essa aula, aplicou-se o Pt1. No 

GE, os alunos também realizaram o Pt e após a entrega tiveram a aula expositiva 

juntamente com a paródia musicalizada de conteúdos (a pesquisadora levou o 

teclado e cantou com os alunos) e então aplicou-se o Pt1. Em ambos os grupos o 

tempo total de permanência dentro da sala foi de 2 horas aulas. 

A 5ª etapa na Escola B seguiu o procedimento semelhante ao da Escola A. 

Como o GC e GE foram divididos dentro da mesma turma, foi necessário que o 

professor da turma ficasse com um grupo na sala de aula, enquanto a pesquisadora 

aplicava a pesquisa ao outro grupo. Enquanto a pesquisadora aplicava a pesquisa 

ao GE no ambiente da biblioteca da escola, o GC estava tendo a aula normal, 

seguindo o horário escolar, com o professor da turma. E depois vice-versa. Nas 
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duas aulas seguintes, a pesquisadora saiu com o GC para a biblioteca e o outro 

professor da turma seguia com sua aula normalmente aplicando ao GE. 

A 6ª etapa aconteceu cinco meses após a aplicação do Pt1, portanto, no mês 

de julho de 2017. Nessa etapa a pesquisadora novamente voltou em ambas 

instituições escolares e tornou a visitar cada turma aplicando o Pt2 com o objetivo de 

verificar a diferença na retenção dos conteúdos entre GC e GE. 

A 7ª etapa ocorreu com a avaliação e correção do Pt, Pt1 e Pt2 aplicado aos 

alunos seguido do tratamento dos dados. 

 

6.7. Tratamento dos dados 

 De posse dos resultados obtidos no Pt, Pt1 e Pt2, transcreveu-se os acertos e 

erros em cada questão individualmente para uma planilha no programa Excel do 

Windows. Nas questões certas colocou-se o ‗1‘ e nas questões erradas o ‗0‘. Com 

todos os dados inseridos na planilha do Excel, gerou-se figuras e tabelas 

possibilitando a comparação entre GC e GE através da relação entre à quantidade 

de respostas certas e erradas. Essas comparações consistiram na primeira etapa do 

tratamento dos dados para perceber a tendência maior de acertos no comparativo 

do GC e GE. 

 As análises foram realizadas no aplicativo Sistema para Análises Estatísticas 

e Genéticas (SAEG, versão 9.1). As variáveis verificadas foram a diferença na 

aprendizagem (resultados do Pt1) e na retenção de conteúdos (resultados do Pt2) 

na percepção dos alunos para o conteúdo de BC de acordo com a diferença na 

quantidade de acertos no Pt, Pt1 e Pt2 entre GC e GE. 

 Essas análises estatísticas consistiram na apresentação das frequências de 

acertos por grupo (controle e experimental) estratificados por fase (Pré-teste, Pós-

teste 1, Pós-teste 2), escola (Escola A, Escola B) e ano (8º e 9º anos dos EF e 1º 

ano do EM). As frequências de acertos entre os grupos foram comparadas pelo teste 

de Qui-quadrado de Pearson, adotando-se o nível de 5% de significância para o 

valor de P.  

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1. Análise do questionário de caracterização dos sujeitos 

Aplicou-se um (QC) dos sujeitos (Apêndice C). Do total de 205 participantes, 

106 eram do sexo masculino (51,7%) e 99 do sexo feminino (48,3%). Curiosamente 
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os alunos estavam praticamente separados em dois grupos similares. A idade dos 

participantes da pesquisa revelou alunos abaixo e acima da idade esperada para as 

séries. O Conselho Nacional de Educação (CNE) determina que crianças somente à 

partir dos 6 anos completos até 31 de março do ano letivo devem ser matriculadas 

no 1º ano do EF (MEC). Portanto, a idade aproximada dos participantes da pesquisa 

deveria ser 13 anos para os alunos do 8º ano, 14 anos para os do 9º ano e 15 anos 

para os do 1º ano do EM. Porém foi possível perceber algumas discrepâncias com 

relação à idade nos pesquisados. 

Para os alunos do 8º ano da Escola A, 16% tinham 12 anos; 62%, 13 anos; 

10%, 14 anos; 5%, 15 anos; 5%, 16 anos e 2% dos alunos tinham 17 anos em 

diante. Essa mesma análise na Escola B revelou que 14% tinham 12 anos; 21%, 13 

anos; 14%, 14 anos; 14%, 15 anos; 28%, 16 anos e 7% tinham 17 anos em diante. 

A análise do 9º ano da Escola A revelou que 30% dos alunos tinham 13 anos; 

48%, 14 anos; 13%, 15 anos; 7% 16 anos e 2% tinham 17 anos em diante. Na 

Escola B, 35% dos alunos tinham 14 anos; 30%, 15 anos; 25%, 16 anos e 10% 

tinham 17 anos em diante. 

Na análise do 1º ano do EM da Escola A, 22% dos alunos tinham 14 anos; 

42%, 15 anos; 28%, 16 anos; 8% dos alunos tinham 17 anos em diante. Na Escola 

B, 16% dos alunos tinham 14 anos; 37%, 15 anos; 21%, 16 anos e 26% tinham 17 

anos em diante. 

Foi possível perceber que os alunos da Escola B sempre apresentam uma 

discrepância na idade/série maior em comparação com a Escola A. Esse fato pode 

ser justificado pelo quesito de menor poder sócio-econômico da Escola B. Um fato a 

se considerar na análise do 8º ano é que o QC foi aplicado em fevereiro de 2017. Os 

alunos que apresentaram a idade de 12 anos, poderiam ainda fazer os 13 anos no 

decorrer do ano de 2017, sendo, portanto estes, excluídos de estarem fora da 

idade/série recomendada para o 8º ano. Portanto o mais agravante seriam os alunos 

que apresentaram idade além do padrão estabelecido pelo CNE. Uma idade além do 

preconizado pelo CNE pode ter fundamento em casos de repetência ou em 

matrícula tardia na escola, fato que pode ser também justificado pelo menor poder 

sócio-econômico familiar.  

A distribuição dos alunos por turma foi de 60 alunos do 8º ano do EF da 

Escola A (Turno vespertino); 46 alunos do 9º ano do EF da Escola A (Turno 

vespertino); 46 alunos do 1º ano do EM da Escola A (Turno matutino); 14 alunos do 



76 
 

8º ano do EF da Escola B (Turno matutino); 20 alunos do 9º ano do EF da Escola B 

(Turno matutino); 19 alunos do 1º ano do EM da Escola B (Turno matutino). A 

distribuição dos alunos somando as escolas está representada na figura 9. 
 

 

Figura 9 - Porcentagem de alunos das duas instituições de ensino distribuídos de 
acordo com as turmas do 8º e 9º anos do EF e 1º ano do EM. 

 

O QC verificou a relação do processo ensino-aprendizagem em Ciências e 

Biologia na concepção dos alunos. Perguntou-se se o professor promove alguma 

estratégia para facilitar a compreensão dos conteúdos. As respostas foram de 

marcar com a opção de não, sim e às vezes. Para os alunos que marcaram sim e às 

vezes, dentre as principais estratégias que facilitam a compreensão dos conteúdos, 

têm-se: 17,6% elegeram filmes; 17,1% citaram a boa explicação pelo professor; 

14,6% disseram ser as aulas atrativas; 6,3% disseram ser os resumos; 4,9% 

atribuíram às brincadeiras; 2% disseram ser a música; também 2% disseram ser 

aula com alimentos e 1,5% citaram a encenação. 16,1% dos alunos não apontaram 

nenhuma estratégia e 17,6% responderam que não. É importante enfatizar que o QC 

foi aplicado no início de fevereiro de 2017. As respostas colhidas no QC, portanto, 

não correspondem à visão dos alunos sobre o presente ano em curso e sobre a 

turma em que estão matriculados; expressam uma visão geral ao longo dos anos 

anteriores.  

Foi perguntado se alguma vez algum professor introduziu um conteúdo novo 

com uma estratégia que tenha despertado o interesse. Essa questão tinha a opção 

para marcar não e sim, seguida de um espaço para se contar como foi. O grupo de 

pesquisados praticamente ficou dividido igualitariamente (Tabela 2). Como a 

resposta era livre, no ―conte como foi‖ surgiram as mais diversas respostas onde 

listou-se as mais citadas: aulas com filmes, aulas com músicas, aulas onde o 

8º ano EF 

9º ano EM 

1º ano EF 
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professor levou um coração de boi para a sala de aula; aula com experiências; aula 

com música; aula onde se usou o corpo humano didático que a escola possui; aula 

com teatro; aula com exemplos de vida, entre outros. 

 

Tabela 2 – Resposta da questão: ―Alguma vez algum professor (de 
qualquer matéria) introduziu um conteúdo novo utilizando uma estratégia que te 

marcou e despertou seu interesse?‖ 
 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 106 51,7  51,7 

Não 98 47,8  99,5 

Não respondeu 1 0,5  100,0 

Total 205 100,0  
 

 

 

 

Foi perguntado ―Como você avalia a sua motivação e empenho na sala de 

aula em relação às disciplinas de Ciências e Biologia?‖ Essa questão também era 

para marcar as alternativas muito boa, boa, regular ou deficiente. Os alunos no 

momento que responderam essa questão perguntaram se o professor da turma veria 

essas respostas. Mais uma vez foi enfatizado aos alunos que todas as respostas 

individuais seriam mantidas em sigilo e apenas a resposta da turma seria analisada. 

Percebeu-se nas respostas que 54,1% dos alunos respondeu ao item ‗boa‘ (Tabela 

3). Ao pedir que justificassem a resposta assinalada: 42,9% não responderam; 18% 

responderam que gostam de Ciências e Biologia; 15,1% disseram que a matéria é 

interessante; 8,3% responderam que às vezes entende a matéria; 4,9% disseram 

achar a matéria um pouco confusa; 2,9% confessaram que conversam muito em 

sala de aula; 2,4% responderam que não se consideram inteligentes; 2% disseram 

que gostam muito da professora; 1,5% disseram que não gostam da matéria e 0,5% 

disseram que não dormem direito à noite e se sentem prejudicados para entender a 

matéria e também 0,5% disseram que a matéria é interessante. 
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Tabela 3 – Resposta da questão: ―Como você avalia a sua motivação e empenho 
na sala de aula em relação às disciplinas de Ciências e Biologia?‖ 

 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Muito boa 36 17,6  17,6 

Boa 111 54,1  71,7 

Regular 55 26,8  98,5 

Deficiente 3 1,5  100,0 

Total                      205                              100,0   

 

 

Perguntou-se: ―Seu professor utiliza ou já utilizou alguma vez paródia 

musicalizada de conteúdos como estratégia de aprendizagem na disciplina de 

Ciências e/ou Biologia?‖ Essa questão apesar de ter sido explicada em todas as 

turmas que responderam o QC, deixou algumas dúvidas, pois alguns alunos 

responderam ―algumas vezes‖, porém não era específico para a disciplina de 

Ciências e/ou Biologia. Foi possível verificar que a maioria dos alunos nunca tiveram 

a paródia musicalizada de conteúdos como uma metodologia diversificada (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 – Resposta da questão: ―Seu professor utiliza ou já utilizou alguma 
vez a paródia musicalizada de conteúdos como estratégia de aprendizagem na 

disciplina de Ciências e Biologia?‖ 
 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Nunca 151 73,7  73,7 

Sempre 2 1,0  74,6 

Algumas vezes 52 25,4  100,0 

Total 205 100,0   

 

 

O último bloco de perguntas que compõem o QC buscou informações sobre a 

disciplina de Ciências e Biologia e as estratégias em sala de aula na visão dos 

alunos. A questão era ―A disciplina de Ciências e/ou Biologia é fácil?‖ Os alunos 

tinham que assinalar as opções sim ou não. Quase 60% dos alunos nessa pesquisa 

consideraram as disciplinas de Ciências e/ou Biologia fácil (Tabela 5). A 

pesquisadora do Ensino de Ciências, Krasilchik (1987, 2016) em diversos livros e 
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artigos publicados sinaliza que nas suas pesquisas têm-se comprovado que os 

alunos acham a disciplina de Ciências e/ou Biologia de difícil compreensão. 

Krasilchik (1987, p. 52) chega a afirmar que aprender Ciências e/ou Biologia sem 

metodologias diversificadas faz com ―o que poderia ser uma experiência intelectual 

estimulante passa a ser um processo doloroso que chega até a causar aversão‖. 

Pode-se inferir dois questionamentos à partir desse resultado: 1º) Os alunos ao 

responderem a essa pergunta não compreenderam o seu real significado; ou 2º) 

Nessa amostragem de alunos, realmente os alunos acham que as respectivas 

disciplinas são fáceis. 

 

Tabela 5 – Resposta da questão: ―A disciplina de Ciências e Biologia é 
fácil?‖ 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 117 57,1  57,1 

Não 84 41,0  98,0 

Não respondeu 4 2,0  100,0 

Total 205 100,0   

 

 

Com a pergunta: ―Ciências e/ou Biologia possuem muitos conceitos distantes 

da sua realidade como aluno?‖ Percebeu-se que a maioria dos alunos responderam 

que sim (Tabela 6). A essa afirmativa dos alunos corrobora com Bizzo (2009) 

quando diz que o ensino de Ciências torna-se algumas vezes um muro para o 

entendimento dos alunos, devido à falta de domínio de uma série de fundamentos e 

conceitos científicos essenciais para que se aplique o que se aprende na escola no 

cotidiano. 

 

Tabela 6 – Resposta da questão: ―Ciências e/ou Biologia possuem muitos 

conceitos distantes da sua realidade como aluno?‖ 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 139 67,8  67,8 

Não 64 31,2  99,0 

Não respondeu 2 1,0  100,0 

Total 205 100,0   
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Ao perguntar se ―Ciências e/ou Biologia estão presentes no dia-a-dia das 

pessoas?‖ A quase totalidade dos alunos responderam que sim (Tabela 7). Esse 

resultado foi bastante positivo, pois permitiu perceber que os alunos reconhecem 

que Ciências e/ou Biologia estão presentes no cotidiano das pessoas. Sobre isso, 

Bizzo (2009, p. 11) escreve que os alunos reconhecerem o valor do conhecimento 

de ciência no cotidiano é de suma importância, visto que ―ele contribui efetivamente 

para a ampliação da capacidade de compreensão e atuação no mundo em que 

vivemos‖. 

Tabela 7 – Resposta da questão: ―Ciências e/ou Biologia estão presentes 
no dia-a-dia das pessoas?‖ 

 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 186 90,7  90,7 

Não 16 7,8  98,5 

Não respondeu 3 1,5  100,0 

Total 205 100,0   

 

A questão seguinte buscou-se detectar através da concepção dos alunos se o 

conhecimento dos termos científicos melhoram a visão do mundo. A maioria dos 

alunos responderam afirmativamente que é importante ter o conhecimento de 

termos científicos para se estar inserido no mundo atual (Tabela 8). Krasilchik (2016) 

afirma que conhecer fenômenos, conceitos e processos dentro da Biologia é 

fundamental para a formação do indivíduo e sua atuação dentro do meio em que 

vive. A autora ainda alerta que a falta de integração interdisciplinar é atualmente 

uma das principais causas ―de grandes dificuldades no aprendizado de Biologia‖ 

(KRASILCHIK, 2016, p. 52). A pesquisadora sinaliza que o professor deve mostrar 

as relações entre os vários conceitos e fenômenos para ajudar na aquisição de um 

conhecimento coeso. A atual organização curricular escolar com disciplinas muito 

bem demarcadas em fronteiras acaba por atrapalhar essa aquisição de 

conhecimentos. Permitir a ruptura de barreiras disciplinares ―e a união dos 

laboratórios e bibliotecas para o desenvolvimento de temas gerais‖ pode permitirão 

indivíduo retomar os assuntos quando necessário, além de possibilitar utilizá-los 

adequadamente na sua inter-relação com outros indivíduos e com o meio ambiente 

(KRASILCHIK, 2016, p. 52). 
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Tabela 8 – Resposta da questão: ―Conhecer termos científicos melhora a visão do 

mundo?‖ 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 178 86,8  86,8 

Não 23 11,2  98,0 

Não respondeu 4 2,0  100,0 

Total 205 100,0   

 

Nessa questão buscou-se perceber o ponto de vista dos alunos com relação à 

paródia musicalizada de conteúdos. Perguntou-se: ―Atividades diferenciadas como a 

transmissão de conteúdos através da música (paródia musicalizada) pode ser um 

meio de facilitar a aprendizagem de termos científicos?‖ A resposta dos alunos foi 

bastante positiva para esta pesquisa quando a grande maioria respondeu que sim 

(Tabela 9). É importante considerar que na questão 7 do QC, 73,7% dos alunos 

responderam nunca ter recebido os conteúdos disciplinares por meio de uma 

paródia musicalizada, mesmo assim, a grande maioria ao responder a questão 12 

afirmou que a paródia musicalizada pode facilitar a aprendizagem.  

Esses 93,2% de alunos que responderam o sim permite inferir que os alunos 

realmente gostam de metodologias diversificadas, possibilitando que o conteúdo 

seja transmitido de uma forma menos tradicional. (Krasilchik 2016, p. 67) relata que 

o livro didático tem sido predominante para o ensino de Biologia ―tanto na 

determinação do conteúdo‖ como no tipo de metodologia usar em sala de aula, 

―sempre no sentido de valorizar um ensino informativo e teórico‖. Outra modalidade 

utilizada é a aula expositiva que segundo Krasilchik (2016, p. 81) ―é um processo 

econômico, pois permite a um só professor atender a um grande número de alunos‖ 

que são mantidos de forma apática ouvindo essa explicação. Por outro lado, vários 

pesquisadores têm enfatizado a importância da inserção de atividades que sejam 

promotoras da motivação e despertem a atenção do educando. Sekeff (2007, p. 19) 

ao escrever sobre a música e seus usos e recursos enfatiza sobre a importância de 

―refletir e aproveitar o alcance de uma ferramenta que possibilita ao indivíduo ir além 

do imaginado, pois que imantada de um sentido que fala ao educando‖ permite 

muitos benefícios ao processo de aquisição do conhecimento. Ademais, segundo 

Snyders (2008, p. 139) ―há nos jovens [...] qualidades que os predispõem a apreciar 

a música: impulso, força mobilizadora, entusiasmo, abertura‖. E com 93,2% de 

alunos respondendo sim para as paródias musicalizadas, pôde-se comprovar o que 
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o autor afirmou sobre o gosto que os alunos têm pela música, mesmo porque ―uma 

vez saídos do contexto escolar e entregues a suas próprias reações, é sua cultura 

‗espontânea‘ que toma a dianteira, é através dela que dão conta de sua experiência 

vivida‖ (SNYDERS, 2008, p. 139). 

 

Tabela 9 – Resposta da questão: ―Atividades diferenciadas como a 

transmissão de conteúdos através da música (paródia musicalizada) pode ser 

um meio de facilitar a aprendizagem de termos científicos?‖ 

 Frequência Porcentual  Porcentagem acumulativa 

 

Sim 191 93,2  93,2 

Não 13 6,3  99,5 

Não respondeu 1 0,5  100,0 

Total 205 100,0   

 

Perguntou-se aos alunos o tipo de estratégia que eles gostariam de receber 

para aprender um novo conteúdo. Com três alternativas para se marcar apenas 

uma, sendo que poderia sugerir uma estratégia que não constasse nas alternativas, 

a que obteve 63,4% da preferência dos alunos foi aprender com música. Em 

segundo lugar com 21,5%, ficou a opção de aprender com o uso do livro didático, 

aula expositiva, apostila e utilização do quadro, o que demonstra que os alunos 

estão bastante acostumados com esse tipo de procedimento. 10,3% das 

preferências sugeriram outras estratégias como brincadeiras, filmes, uso da internet, 

trabalhos de pesquisa. 4,9% dos alunos não marcaram nenhuma das alternativas. 

Um fato a se considerar nessa questão foi que os 63,4% dos alunos ao 

escolher aprender com música, tanto os alunos do GE, quanto do GC marcaram 

essa opção. Esse fato pode ser explicado porque antes de aplicar o QC em cada 

turma foi explicado todo o procedimento da pesquisa e os alunos começaram a pedir 

que queriam estar no GE, pois gostariam fazer parte do grupo que tivesse música. 

Questionou-se como foi a escolha e foi respondido que foi aleatória feita juntamente 

com a direção da escola. Esse fato aconteceu em ambas instituições escolares.  

Essa pergunta surgiu também em ambas escolas, quando cinco meses 

depois se aplicou o Pt2. Os alunos do GC relataram que ao conversarem com 

alguns alunos do GE, foi dito que tinham tido uma aula legal com música. Portanto 

essa pode ser a justificativa para ter uma porcentagem alta na preferência dos 
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alunos em aprender com música, se em questões anteriores eles responderam que 

nunca havia tido a experiência com esse tipo de metodologia. 

Perguntou-se em uma questão aberta onde o aluno se quisesse poderia tecer 

algum comentário com relação à estratégia da paródia musicalizada de conteúdos. 

72,7% dos alunos não responderam essa questão; 7,8% disseram que acham que 

ajuda a memorizar mais; 6,3% disseram que gostam muito de músicas por isso 

acham que seria muito interessante; 2,9% acharam que a aula ficaria mais 

interessante; 2,9% disseram que gostam muito de paródias; 2,4% disseram que com 

a música fica mais fácil para aprender; 2,4% disseram que não gostam; 2% disseram 

que música é algo muito bom; 0,5% disseram que seria interessante. Como esse QC 

foi preenchido pelos alunos antes de aplicar a pesquisa, os alunos do GE ainda não 

tinham recebido a metodologia diferenciada. Outro ponto a considerar que 72,7% 

optaram por não responder já que o QC de caracterização possuía três páginas, na 

última eles estavam cansados e por isso acabaram por não responder a questão. 

Uma pergunta que foi feita logo de início era se as respostas valeriam ponto. Foi 

mais uma vez explicado que esses dados seriam utilizados para responder ao 

problema de uma pesquisa se era possível através das paródias musicalizadas de 

conteúdos aprender melhor os conteúdos de BC. 

 

7.2. Análise por questão 

Não houve nenhum acerto nas questões 6, 8 e 9 do Pt no 8º ano nos GC e 

GE na Escola A (Figura 10 A). As questões 3 e 5 foram as com maior acerto nos 

dois grupos (Figura 10 A). Esses resultados sugerem que os dois grupos tiveram 

equivalência para responder o Pt. 

A análise dos resultados do Pt do 8º ano dos GC e GE na Escola B 

demonstrou que as questões 2, 4, 6, 7,8, 9 e 10 não tiveram acerto e apenas as 

questões 1, 3 e 5 do GE apresentaram-se com acertos (Figura 10 B). Esses 

resultados permitem inferir que os dois grupos desta escola também apresentaram 

capacidade similar para responder esse teste. 

Ao comparar-se os resultados obtidos no Pt1 do 8º ano entre os GC e GE na 

Escola A, percebeu-se tendência de maior acerto dos resultados no GE nas 

questões 1, 2, 4, 6, 9 e 10 (Figura 10 A). Porém esse grupo apresentou tendência de 

menor acerto nas questões 5, 7 e 8 (Figura 10 A). Com os resultados observados é 
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possível concluir que o GE teve maior tendência a acertos no Pt1, o que sugere que 

a metodologia aplicada foi eficiente para a aprendizagem. 

Os resultados do Pt1 do 8º ano dos GC e GE na Escola B revelaram que nas 

questões 2, 8 e 9 não houve acertos em ambos os grupos (Figura 10 B). Já as 

questões 1, 3, 4, 5, 6 e 7 houve tendência para maior acerto no GE e apenas a 

questão 10 apresentou tendência para maior acerto no GC (Figura 10 B). Esses 

resultados sugerem tendência de melhora no resultado do GE ao aplicar a 

metodologia de ensino. 

Na comparação dos resultados obtidos no Pt2 do 8º ano (Apêndice J) entre os 

GC e GE da Escola A, percebeu-se nas questões 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10 tendência para 

maior acerto no GE (Figura 10 A). Somente as questões 4, 5 e 9 apresentaram 

decréscimo de acertos no GE (Figura 10 A). Esse resultado sugere que o GE obteve 

maior retenção de conteúdos que o GC, corroborando com a eficiência do ensino 

quando foi aplicada as paródias musicadas. 

As comparações dos resultados do Pt2 do 8º ano entre os GC e GE na Escola 

B demonstraram que na questão 10 o GC obteve mais acertos. Porém, as questões 

1, 2, 3, 5, 6 e 7 obtiveram tendência para maior acerto no GE (Figura 10 B). Nas 

questões 4 e 8 os resultados de ambos grupos foram idênticos (Figura 10 B). Esses 

resultados revelam que o GE obteve mais acertos na comparação dos grupos, 

sugerindo que a metodologia de ensino foi eficiente também nessa escola. 
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Figura 10 – Porcentagem de acertos por questão nos testes aplicados aos alunos do grupo 
controle e experimental do 8º ano do ensino fundamental, nas duas escolas. A – Escola A. 
B - Escola B. Pré-teste: grupo controle (branco), grupo experimental (verde claro); pós-teste 
1: grupo controle (cinza), grupo experimental (verde); pós-teste 2: grupo controle (cinza 
escuro), grupo experimental (verde escuro). Escola A: grupo controle n=28; grupo 
experimental n=32. Escola B: grupo controle n=07; grupo experimental, n=07. 
 

Não houve nenhum acerto nas questões 9 e 10 do Pt no 9º ano nos GC e GE 

da Escola A (Figura 11 A). No entanto, as questões 1, 2, 3 alcançaram maior acerto 

no GC e as questões 4, 5, 6, 7 e 8 revelam maior acerto no GE (Figura 11 A). Esses 

resultados sugerem equivalência entre os dois grupos na capacidade de responder 

esse teste. 
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Os resultados do Pt no 9º ano dos GC e GE da Escola B demonstraram que 

não houve nenhum acerto nas questões 1, 4, 5, 8,9 e 10 (Figura 11 B). Porém na 

questão 2, o GE apresentou maior tendência a acertos, enquanto na questão 6 o GC 

teve essa tendência. Na questão 3 e 7, ambos grupos obtiveram a mesma 

quantidade de acertos (Figura 11 B). Permite-se concluir que os dois grupos da 

Escola B também apresentam a mesma capacidade para responder esse teste. 

Ao comparar-se os resultados obtidos do Pt1 do 9º ano entre os GC e GE da 

Escola A, percebeu-se que os resultados do GE tiveram a tendência de maior acerto 

nas questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (Figura 11 A). Somente na questão 10 o GE 

acertou menos (Figura 11 A). Esses resultados demonstram que o GE atingiu 

resultados mais satisfatórios que o GC, sugerindo que a aplicação da metodologia 

de ensino melhora as respostas. 

Nos grupos GC e GE do 9º ano da Escola B os resultados no Pt1 sinalizaram 

que as questões 2, 4 e 9 alcançaram a mesma quantidade de acertos (Figura 11 B). 

Nas questões 1, 3, 5, 6, 7 e 10 houve tendência para maior acerto no GE (Figura 11 

B), sugerindo que a metodologia produziu melhora na aprendizagem desse grupo. 

Na comparação do GC e GE no Pt2 do 9º ano da Escola Apercebeu-se 

tendência de maior acerto em todas as questões do GE (Figura 11 A). Esse 

resultado é bastante positivo a favor da metodologia de ensino aplicada para a 

retenção do conhecimento pelos alunos (Figura 11 A). 

Ao comparar-se os resultados obtidos no Pt2 do GC e GE do 9º ano da 

Escola B os resultados demonstram que nas questões 6 e 10 o GC obteve mais 

acertos que o GE, porém nas questões 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9 o GE teve maior 

quantidade de acertos (Figura 11 B). Na questão 4, ambos grupos alcançaram a 

mesma quantidade de acertos (Figura 11 B). Esses resultados sugerem que a 

retenção foi mais bem verificada no GE onde foi aplicada a metodologia de ensino. 
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Figura 11 – Porcentagem de acertos por questão nos testes aplicados aos alunos do grupo 
controle e experimental do 9º ano do ensino fundamental, nas duas escolas. A – Escola A. 
B - Escola B. Pré-teste: grupo controle (branco), grupo experimental (verde claro); Pós-teste 
1: grupo controle (cinza), grupo experimental (verde); Pós-teste 2: grupo controle (cinza 
escuro), grupo experimental (verde escuro). Escola A: grupo controle n=29; grupo 
experimental n=17. Escola B: grupo controle n=10; grupo experimental, n=10. 
 

Não houve nenhum acerto nas questões 4, 7 e 8 do Pt do 1º ano do EM nos 

GC e GE na Escola A (Figura 12 A). Nas questões 1, 2 e 3, o GE destacou-se com 

maior quantidade de acertos, porém as questões 5 e 10 o GC demonstrou tendência 
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de maior acertos (Figura 12 A). Esses resultados sugerem que os dois grupos estão 

equivalentes quanto à capacidade de responder esse teste. 

Na análise dos resultados do Pt nos GC e GE do 1º ano do EM da Escola B, 

as questões 4, 5, 6, 7,8 e 9 não lograram nenhum acerto (Figura 12 B). Nas 

questões 1 e 3, o GC obteve mais acertos e apenas na questão 10 o GE obteve 

maior tendência de acerto (Figura 12 B). Nesta escola foi possível perceber que os 

dois grupos também apresentaram a mesma capacidade para responder as 

perguntas dos testes. 

Ao comparar-se os resultados obtidos do Pt1 do 1º ano do EM (Apêndice I) 

entre os GC e GE da Escola A, percebe-se na questão 5 a mesma quantidade de 

acerto nos dois grupos, porém as questões 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam 

tendência de maior acerto no GE (Figura 12 A). Pode-se concluir que o GE 

apresentou tendência para maior acerto no Pt1 que o GC, sugerindo que a 

metodologia diferenciada da paródia musicalizada de conteúdos aplicada no GE 

ajudou na aprendizagem. 

Na comparação do GC e GE do Pt1 no 1º ano do EM da Escola B, não houve 

nenhum acerto nas questões 3, 4, 8 e 9 (Figura 12 B). A questão 2 teve a mesma 

quantidade de acertos em ambos grupos e nas questões 1, 5, 6, 7 e 10 o GE obteve 

mais acertos que o GC (Figura 12 B). Esses resultados sugerem que a metodologia 

aplicada ao GE foi favorável ao processo ensino-aprendizagem. 

Ao observar-se o GC e GE do Pt2 do 1º ano do EM da Escola A, percebe-se 

na questão 9 que ambos grupos não alcançaram acertos e na questão 4 houve 

maior tendência de acertos no GC (Figura 12 A). Nas questões 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 

houve tendência de maior acerto para o GE. Sugere-se que o GE apresentou maior 

tendência para a retenção dos conteúdos. 

Os resultados do Pt2 do GC e GE do 1º ano do EM da Escola B demonstram 

que nas questões 3, 4 e 7 ambos os grupos não obtiveram acertos (Figura 3 B). Na 

questão 2 o GC apresentou maior tendência de acertos, porém nas questões 1, 5,6, 

8, 9 e 10, o GE obteve maior tendência de acertos (Figura 12 B). Esses resultados 

sugerem que houve maior retenção no GE e por isso há a tendência de concluir que 

a paródia musicalizada de conteúdos favoreceu para esses resultados positivos. 
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Figura 12– Porcentagem de acertos por questão nos testes aplicados aos alunos do grupo 
controle e experimental do 1º ano do ensino médio, nas duas escolas. A – Escola A. B - 
Escola B. Pré-teste: grupo controle (branco), grupo experimental (verde claro); Pós-teste 1 
grupo controle (cinza), grupo experimental (verde); Pós-teste 2: grupo controle (cinza 
escuro), grupo experimental (verde escuro). Escola A: grupo controle n=21; grupo 
experimental n=25. Escola B: grupo controle n=09; grupo experimental, n=10. 
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7.3. Análise da média dos acertos dos testes 

 A média dos acertos por teste aplicado em ambas instituições escolares 

permitiram comparação estatística entre os GC e GE. A comparação das médias dos 

acertos do Pt entre GC e GE das turmas das Escolas A e B não apresentaram 

diferença significativa (Figura 13 A). Essa análise estatística permitiu inferir que os 

alunos do GC e GE tiveram a mesma capacidade cognitiva para responder o Pt. 

Essa homogeneidade nas respostas do Pt indica que a escolha dos alunos para 

formar os GC e GE teve sucesso. Isso foi realizado nas turmas do 8º ano, 9º ano e 

1º ano do EM das Escolas A e B de acordo com a turma. Por exemplo, 8º ano GC e 

8º ano GE, o que possibilitou que os sujeitos da pesquisa estivessem com idade 

equiparada e mesma capacidade cognitiva. 

A análise estatística das médias dos acertos do Pt1 na Escola A nas turmas 

do 8º ano revelou que o GE obteve 29% a mais de acertos em relação ao GC 

(Figura 13 B). Nas turmas de 9º anos, o GE alcançou 97% a mais de acertos do que 

o GC (Figura 13 B). Nas turmas do 1º ano, o GE obteve 85% a mais de acertos em 

relação ao GC (Figura 13 B). Esses dados mostram que houve diferença 

significativa entre os grupos com o GE apresentando maiores acertos. A maior 

quantidade de acertos no GE pode ser atribuída à utilização da paródia musicalizada 

de conteúdos, que funcionou como uma estratégia mnemônica, comprovando a sua 

eficácia como uma metodologia de ensino. Os resultados do Pt1 de forma geral 

confirmam a hipótese alternativa desta pesquisa que a metodologia de ensino – 

paródia musicalizada - permite maior possibilidade de aprendizagem. Esse resultado 

corrobora com a afirmação de Sacks (2012, p. 250-251) quando cita sobre os 

benefícios de utilizar a música para lembrar informações guardadas na memória: 

Toda cultura possui canções e rimas para ajudar as crianças a 
aprender o alfabeto, os números e outras listas. Mesmo quando 
adultos, somos limitados em nossa capacidade para memorizar 
séries ou retê-la na mente se não usarmos recursos ou padrões 
mnemônicos – e os mais poderosos desses recursos são a rima, a 
métrica e o canto. [...] todos nós usamos o poder da música dessa 
maneira, e pôr palavras em música, especialmente nas culturas pré-
letradas, tem um papel fundamental nas tradições orais da poesia, do 
contar histórias, da liturgia e da oração. Livros inteiros podem ser 
memorizados – a Ilíada e a Odisseia são célebres exemplos disso. 
Podiam ser recitadas na íntegra porque, como as baladas, tinham 
ritmo e rima. Quanto essa recitação depende de ritmo musical e 
quanto puramente de rima linguística é difícil dizer, mas sem dúvidas 
ambas as coisas estão relacionadas: tanto ―rima‖ como ―ritmo‖ 
derivam do grego e contêm significados combinados de medida, 
movimento e sucessão. Uma sucessão articulada, uma melodia ou 



91 
 

prosódia, é necessária para conduzir a pessoa, e isso é algo que une 
a linguagem e a música, e pode ter sido o alicerce de suas origens 
talvez comuns. [...] Embutir palavras, habilidades ou sequências em 
melodia e métrica é uma exclusividade humana. A utilidade dessa 
capacidade para ajudar a lembrar grandes quantidades de 
informação, especialmente em uma cultura pré-letrada, decerto é 
uma razão de as habilidades musicais terem florescido em nossa 
espécie. 
 

Durante a execução da paródia musicalizada, a sala de aula tornou-se um 

ambiente alegre e afável em todos os GEs. Sprenger (2008, p. 26) afirma que o bom 

relacionamento em sala de aula, entre docente e discente, permite que 

neurotransmissores como a serotonina e a dopamina sejam ―liberados no cérebro 

para fazer que se sintam bem e motivados‖. A autora ainda afirma (2008, p. 108) 

que ―é proveitoso usar recursos mnemônicos para informações factuais que 

precisarão ser lembrados‖. As paródias musicalizadas funcionaram como recursos 

mnemônicos para guardar as informações, como pôde ser visto na análise 

estatística das médias dos acertos no Pt1. 

Sprenger (2008) declara que é necessário utilizar o máximo de caminhos 

possíveis para que a aprendizagem seja efetiva e Snyders (2008, p. 139) 

complementa que ―o gosto pela música constitui uma das forças mais vibrantes da 

vida dos jovens, um de seus componentes mais cheio de promessas‖. Por isso, as 

paródias musicalizadas foram então produzidas nos ritmos das músicas populares 

de preferência dos alunos. No 8º ano, por exemplo, a paródia musicalizada foi 

produzida na música ―Aquele 1%‖ (Apêndice M). O ritmo alegre da música, fez os 

alunos insistirem a continuar cantando, chegando ao final das duas aulas 

cantarolando sem olhar na letra da paródia as partes do refrão. No 9º ano, a paródia 

musicalizada foi feita na música ―Homem de Família‖ (Apêndice N) e os alunos 

tiveram a mesma reação que o grupo do 8º ano. No 1º ano, a paródia musicalizada 

foi estabelecida na melodia da música ―Caraca, Muleke!‖ (Apêndice O) e os alunos 

também gostaram da experiência de cantar os conteúdos com as músicas 

populares. Um clima de satisfação, motivação, curiosidade e atenção na letra da 

música para acompanhar o ritmo, tomou conta dos alunos. Por já conhecerem as 

músicas, foi fácil acompanhar a letra colocada em cima da melodia, o que fez com 

que eles cantassem com afinco, não querendo que a aula acabasse.  

Gazzaniga e Heatherson (2005) afirmam que o cérebro seleciona o que vai 

ser processado para os níveis superiores através da atenção. Então para que ocorra 
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a aprendizagem, é necessário a atenção. Essa informação comunica com o que 

reza a TPI. Sprenger (2008, p. 164) corrobora com essas afirmativas ao declarar que 

para a nova informação ficar armazenada ―ela precisa de algum modo se tornar 

significativa‖. A paródia musicalizada ao promover essa motivação, interesse e 

atenção na sala de aula, permitiu essa diferença significativa nos três GEs.  

Na média dos acertos do Pt1 para a Escola B foi possível inferir que nas 

turmas do 8º ano e do 1º ano não houve diferença significativa entre GC e GE 

(Figura 13 B). No entanto, as turmas dos 9º anos apresentaram diferença da ordem 

de 36% a mais no GE. Isso mostra que uma das turmas apresentou melhor 

aprendizado após a metodologia aplicada, significando que o rendimento da 

metodologia de ensino pode variar dependendo da escola.  

Esse resultado permite levantar algumas considerações: 1º) a Escola B 

possui alunos com a situação sócio-econômica menos privilegiada que a Escola A; 

2º) há uma diferença no ―n‖ da Escola A para a Escola B (Figura 3). A Escola A é de 

maior porte, o GC e o GE foram separados em turmas distintas. Ao observar as duas 

turmas de 8º ano da Escola A, o GC tinha 28 alunos e o GE 32 alunos. A Escola B é 

uma escola de menor porte e o 8º ano possuía o total de 14 alunos, ficando o GC 

com 7 alunos e o GE com 7 alunos. Esse ―n‖ menor na Escola B pode ter contribuído 

para que esse resultado não fosse estatisticamente significativo. 

Por outro lado, se for observada as questões individuais do GC e GE do 8º 

ano da Escola B, vê-se na questão 01 que o GE alcançou no Pt1 100% a mais de 

acertos em relação ao Pt (Figura 1 B). Esse aumento pode ser justificado pelo que a 

questão 01 perguntava (definição da célula) e o conteúdo do refrão da paródia 

musicalizada que continha a definição de célula. Os alunos memorizaram primeiro 

justamente o refrão das paródias musicalizadas, explicando por que acertaram mais 

essa questão. Aumento na quantidade dos acertos foi observada também nas 

questões 03 e 04. Nessas questões o Pt1 do GE apresentou um grande aumento na 

quantidade de acertos em comparação ao Pt (Figura 1 B). A questão 03 é uma 

questão aberta: ―As células não são visíveis a olho nu. Como então podemos 

estudá-las com tantos detalhes?‖ O aluno deveria responder ―microscópio‖. É uma 

questão de baixa demanda cognitiva, porém a informação sobre microscópio é bem 

mencionada na paródia musicalizada. A questão 04 é para relacionar a 1ª coluna 

com a 2ª, com sete itens para relacionar as informações, sendo considerada uma 

questão que exige maior demanda cognitiva. Porém as informações para relacionar 



93 
 

as colunas, constam de forma bem explicada na paródia musicalizada o que pode 

ter permitido a maior quantidade de acertos no GE. Mesmo no 8º ano não se 

percebendo diferença significativa nas médias, percebe-se individualmente por 

questão a influência da paródia musicalizada como uma estratégia mnemônica 

auxiliando no processo de aprendizagem. 

Ao observar-se as questões individualmente do GC e GE do 1º ano do EM da 

Escola B, percebe-se o acréscimo de acertos no Pt1 em relação ao Pt que podem 

ser justificadas com a utilização da paródia musicalizada. Na questão 02, o Pt 

alcançou próximo de 10% de acertos no GE e o Pt1 atingiu 100% de acertos (Figura 

12 B). A questão 02 era uma questão aberta para definir a célula. Esse conceito foi 

recordado por aproximadamente 10% dos participantes no Pt, porém ao cantarem a 

paródia musicalizada que fornece esse conceito, os alunos atingiram os 100% de 

acertos. Outro ponto interessante foram as questões 05 e 06 que o Pt ficou zerado 

no GC e GE, porém após a paródia musicalizada, o GE alcançou 100% de acertos 

no Pt1 (Figura 12 B). Essa discrepância na quantidade de acertos entre o Pt e o Pt1, 

pode ser justificada na eficiência da paródia musicalizada para lembrar as 

informações. Ao observar-se as questões que individualmente tiveram mais acertos 

no GE, percebeu-se a influência da paródia musicalizada, pois os conceitos que 

eram necessários para acertar tais questões estavam bem explícitos nas paródias 

musicalizadas. 

Na análise estatística das médias dos acertos do Pt2 no GC e GE da Escola 

A foi possível inferir que nas turmas dos 8º anos, o GE obteve 71% de acertos à 

mais que o GC (Figura 13 C). Nas turmas dos 9º anos o aumento do GE foi da 

ordem de 219% de acertos em relação ao GC e nas turmas do 1º ano o GE obteve 

um aumento de 34% a mais de acertos do que o GC (Figura 13 C). Essa análise 

demonstra que foi possível detectar melhor retenção dos conteúdos nas turmas do 

GE da Escola A. Essa análise estatística permite inferir que as paródias 

musicalizadas promoveram uma ―dica‖ para o armazenamento das informações e 

consequentemente a permissão dessas informações serem acessadas quando 

houver necessidade. Sprenger (2008, p. 131) afirma que ―quando não há 

armazenamento, não pode haver recuperação‖. O Pt2 foi aplicado cinco meses após 

o Pt1 resultando em aumento na quantidade de acertos de 34% a 219%, permitindo 

inferir que houve o armazenamento desses conteúdos com a utilização da paródia 

musicalizada. A TPI reza que para ocorrer a retenção de conteúdos, é necessário 
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ser dada a atenção no momento em que a informação for apresentada. Se houve 

recuperação é porque houve retenção. Sprenger (2008, p. 139) corrobora ao 

descrever que o ―as informações precisam ser armazenadas em muitas áreas do 

cérebro para que se tornem facilmente acessíveis‖. A paródia musicalizada, segundo 

os resultados do Pt2, permitiu a recuperação das informações. Izquierdo (2011, p. 

34) complementa: 

Muitos autores consideram a memória evocada através de ―dicas‖ 
(fragmentos de uma imagem, a primeira palavra de uma poesia, 
certos gestos, odores ou sons) como distinta dos demais tipos de 
memória mencionados. Em inglês, esse tipo de memória é chamado 
priming, palavra para a qual não existe uma boa tradução em 
português. Alguns utilizam a expressão ―dica‖, mas não quer dizer 
exatamente a mesma coisa. O priming é notoriamente utilizado por 
atores, professores, alunos, declamadores, músicos e cantores. 
Porém, sem percebê-lo, é utilizado pelo resto da população humana 
de animal. Assim, muitas vezes um homem só lembra realmente da 
localização de determinado edifício, por exemplo, quando vira a 
esquina prévia ao mesmo.  

 

A música promove essa ―dica‖, atenção e emoção, e por meio da paródia 

musicalizada de conteúdo foi possível verificar a retenção de conteúdos no GE. 

Segundo Gentile (2005, p. 54) ―situações emocionantes [...] ativam o sistema 

límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções. Ocorre então a liberação de 

neurotransmissores‖. Segundo Snyders (2008, p. 69) ―a música possui um caráter 

patético, apaixonante, ela nos ‗morde‘‖ e Gainza (1988, p. 34) corrobora ao afirmar 

que ―[...] a música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, concreto, específico e 

autônomo, também aquilo que simboliza, representa ou evoca. Gazzaniga e 

Heatherson (2005, p. 164) corroboram: 

A informação à qual prestamos atenção é transmitida de depósitos 
sensórios para a memória de curto prazo (MCP), um sistema de 
memória de capacidade limitada que mantém informações na 
consciência por um breve período. [...] A memória de curto prazo ou 
imediata não consegue manter informações por mais de 20 
segundos; depois desse intervalo elas desaparecem, a menos que 
você ativamente impeça que isso aconteça, pensando sobre as 
informações ou repetindo-as. 

 

Na média dos acertos do Pt2 para o GC e GE da Escola B foi possível inferir 

que no 8º ano o GE alcançou 68% à mais que o GC (Figura 13 C). Nas turmas dos 

9º anos o GE destacou-se com 56% à mais de acertos que o GC e nas turmas do 1º 

ano o GE atingiu 50% a mais na quantidade de acertos que o GC (Figura 13 C). 
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Esses resultados da análise estatística permitiram concluir que o GE do Pt2 

destacou-se com maior quantidade de acertos que o GC, possibilitando afirmar que 

a metodologia aplicada auxiliou na retenção de conhecimentos. Sekeff (2007, p. 83) 

afirma que a música do ponto de vista psicopedagógico ―age sobre a capacidade de 

atenção do educando, estimulando a níveis insuspeitados, [...] sustentando a 

capacidade de atenção das pessoas‖. Ao aplicar o Pt2 cinco meses após o Pt1, foi 

possível perceber que os alunos do GE ainda lembravam o refrão e algumas frases 

das paródias musicalizadas que lhe chamaram atenção. É preciso considerar que o 

GE teve contato com essa paródia musicalizada por apenas duas aulas há cinco 

meses antes. Sprenger (2008, p. 40-41) retrata a importância que o cérebro 

dispensa ao que é novo, interessante e diferente, como foi a paródia musicalizada 

para esses alunos do GE: 

A novidade é atrativa para o cérebro. [...] Quando uma coisa é 
percebida como incomum, ela libera norepinefrina para despertar o 
cérebro. [...] Sabemos por intermédio da pesquisa cognitiva que 
atenção, motivação, relacionamentos, relevância, estilos de 
aprendizagem e emoções são componentes essenciais [...]. Se 
queremos colocar informações da memória sensorial na imediata, 
então estamos no caminho para a retenção de longo prazo. 
 
 

Barros et al. (2013, p. 82) indicam que se faça o uso da música na escola pois 

ajuda na assimilação do conteúdo disciplinar. Ademais a música ―se constitui como 

um veículo de expressão que é capaz de aproximar mais o aluno do tema a ser 

estudado‖. E Sekeff (2008, p. 40-41) considera que ―o poder da música é 

significativo, auxiliando e alimentando as condições de desenvolvimento do 

educando‖. A paródia musicalizada aplicada ao GE comprovou que enquanto 

metodologia de ensino, ela permite maior assimilação do que no GC (Figura 13 C). 

Segundo Gazzaniga e Heatherson (2005) esse conhecimento foi codificado 

corretamente com a atenção (paródia musicalizada), que fez esses conteúdos serem 

compreendidos e recuperados quando solicitados, conforme sinaliza o GE. 
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Figura 13 – Comparação entre grupo controle e experimental da porcentagem de acerto de 
todo pré-teste (A), pós-teste 1 (B), pós-teste 2 nas instituições escolares Escola A e Escola 
B. O ―n‖ é o número de alunos multiplicado pelo número de questões. 
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 A comparação da média de acertos de todas as turmas e escolas no Pt entre 

os GC e GE permitiu constatar que não houve diferença significativa entre os grupos 

(Figura 14). Esse resultado confirma, mas uma vez, que ambos os grupos estavam 

com a mesma capacidade para responder ao Pt. Apesar de existir diferença entre a 

Escola A e B, pois são em cidades e estados diferentes, com alunos diferentes e 

também IDEB diferente, ambos grupos estavam com a mesma capacidade para  

responder esse teste. 

 No comparativo da média de acertos de todas as turmas e escolas do Pt1 

entre os grupos, o GE alcançou mais acertos na ordem de 54% (Figura 14). Esse 

resultado permite concluir que a metodologia de ensino utilizada no GE foi eficiente 

para a aprendizagem. A paródia musicalizada trouxe para os alunos do GE a 

possibilidade de relacionar a música do cotidiano que eles apreciam associado ao 

conteúdo disciplinar que muitas vezes não é tão interessante. Vygotsky (1998) 

afirma que ao adquirir conhecimentos é importante as relações do indivíduo com o 

meio e a música promove essa união. Ademais Sprenger (2008) afirma que ―para 

registrar novas informações para mais tarde, nossos interesses e preferências 

influenciam a força e até a natureza da memória‖. A TPI afirma que por meio da 

atenção ―o sistema nervoso central adapta um código interno que representa o 

estímulo externo‖ (SPRINTHALL; SPRINTHALL, 1993, p. 280). 

 Ao comparar-se a média de acertos de todas as turmas e escolas do Pt2 

entre os grupos, constatou-se que o GE obteve 80% a mais de acertos (Figura 14). 

Esses resultados corroboram que houve maior retenção de conteúdos no GE. O 

resultado do Pt2 permite levantar duas considerações: 1ª) como o Pt2 foi aplicado 

aos alunos após cinco meses, pode-se atribuir o maior acerto obtido pelo GE a 

eficácia da paródia musicalizada como instrumento de ensino; 2ª) quando foi 

aplicado o Pt2, o GC e o GE já haviam recebido o conteúdo que constava no Pt2 

pela professora de Ciências e/ou Biologia da turma, pois o conteúdo do Pt, Pt1 e Pt2 

é o conteúdo do 1º bimestre letivo de acordo com as exigências do currículo. Essa 

informação contribui para a afirmação que as paródias musicalizadas de conteúdos 

permitiram maior aprendizagem no GE, pois tanto o GC, quanto o GE após cinco 

meses, já tiveram esses conteúdos apresentados e avaliados pela professora da 

turma. Se a diferença de mais acertos para o GE permaneceu, significa que a 

paródia musicalizada de conteúdos fez o diferencial nesse aumento de acertos no 

Pt2. 
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 De acordo com a TPI, para que ocorra a retenção das informações na 

memória de longa duração, o conhecimento precisa ser codificado e receber a 

atenção para que ocorra o armazenamento (SPRINTHALL; SPRINTHALL, 1993). 

Pelo resultado significativo do GE, pode-se inferir que a paródia musicalizada 

promoveu essa atenção, permitindo a retenção das informações contidas no Pt2. O 

conhecimento ofertado através da paródia musicalizada foi significativo para o GE e 

possibilitou que as informações fossem associadas e codificadas no cérebro, de 

modo que ficassem armazenadas. 

 

 

Figura 14 – Comparação entre grupo controle e experimental de acerto da união dos três 
testes nas duas escolas. O ―n‖ é o número de alunos multiplicado pelo número de questões. 

 

 Para finalizar, retoma-se os resultados e conclui-se que as turmas do GC e 

GE tinham equivalência cognitiva quando responderam o Pt. A comparação entre o 

GC e GE no Pt1 é significativa somente na Escola A, sendo parcial no Escola B, 

mas que alguns apontamentos foram sugeridos como o ―n‖ menor na Escola B, 

baixa situação sócio-econômica e que apesar desse resultado do grupo, em 

algumas questões individuais havia o resultado maior de acerto para o GE. Na 

comparação geral de ambas as instituições escolares (Figura 14) no Pt2 o GE teve 

maior retenção. 

Registra-se também que o comportamento observado nos GCs que teve 

acesso à metodologia tradicional com aula expositiva e utilização do livro didático foi 

bastante apático. Percebeu-se alunos desinteressados, alguns isolados e sem 

interesse de prestar atenção aos conteúdos que estavam sendo ministrados. Em 
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algumas das turmas, alunos perguntavam se valeria ponto eles responderem ao Pt, 

Pt1 ou Pt2. Provavelmente essa apatia resultou no baixo desempenho nos testes do 

GC, fazendo com que ficassem bem inferiores aos resultados do GE. Krasilchik 

(2016, p. 80-81) corrobora com a observação desses alunos ao afirmar: 

A aula expositiva – modalidade didática mais comum no ensino de 
Biologia – tem como função informar os alunos. Em geral os 
professores repetem os livros didáticos, enquanto os alunos ficam 
passivamente ouvindo. [...] A passividade dos alunos representa uma 
das grandes desvantagens das aulas expositivas, pois gera uma 
série de inconvenientes: a retenção de informações é pequena, 
porque há decréscimo de atenção dos ouvintes durante a aula. [...] 
Essa constatação cria a necessidade de se encontrarem formas de 
trabalho que permitam a manutenção de um alto nível de atenção 
durante todo o período da aula. 

 

 Comportamento bem diferente foi registrado no GE que teve o acesso à 

paródia musicalizada de conteúdos com as músicas populares que agradaram a 

maioria dos alunos. O semblante dos alunos tinha um sorriso, enquanto 

acompanhavam a letra da paródia musicalizada de conteúdo com um ―brilho nos 

olhos‖. Os alunos de posse da cópia da música mostravam para o colega ao lado e 

comunicavam com aspecto de curiosidade e motivação pelo o que estava escrito na 

paródia musicalizada. No dia da aplicação do Pt2, os alunos do GE pediam para que 

voltasse a dar a aula com ―musiquinha‖ e nesse momento alguns alunos da sala 

cantarolavam trechos da paródia musicalizada, principalmente do refrão. Um ponto a 

sinalizar nessa observação de por que o refrão foi a parte que eles mais gravaram, é 

que o refrão é repetido com mais frequência na música. 

Outro ponto a considerar é que a metodologia foi aplicada em apenas duas 

aulas, a música foi cantada na segunda aula e os alunos não receberam cópia da 

paródia para não ficarem diferentes do GC. Portanto, encontrar alunos que 

cantarolaram alguns trechos das paródias musicalizadas após 5 meses, demonstra 

o poder dessa estratégia para a memorização e armazenamento de informações na 

memória de longo prazo. 

 Em âmbito internacional, esses resultados corroboram com o doutoramento 

de Governor32 (2011), sob o título ―Ensino e aprendizagem de Ciências através da 

música: explorando as experiências de alunos e professores‖, no qual os 

                                                           
32

Teaching and learning Science through song: exploring the experiences of students and teachers. 
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resultados33 indicaram que os professores ao utilizarem conteúdos disciplinares com 

música, perceberam a melhora na compreensão dos conceitos em Ciências, 

ajudando na construção da compreensão conceitual. 

 Até onde verificou-se, não há registros no Brasil de pesquisa similar a essa 

que utilize, através da experimentação, uma análise entre um GC e GE sobre os 

benefícios da música para a aprendizagem. Porém esses resultados encontram 

fundamento em publicações de autores como Barros et al. (2013, p. 93) que 

concluíram ao pesquisar a concepção de professores sobre a utilização da música 

no processo ensino-aprendizagem que ―foi possível entender a música como um 

recurso didático com caráter lúdico‖ e que ―a utilização da música como instrumento 

facilitador do processo ensino-aprendizagem [...] deve ter o seu uso possibilitado e 

incentivado em sala de aula‖. 

 Esses resultados também comunicam com a pesquisa de Borges e Almeida 

(2015) que pesquisaram a utilização de paródias musicalizadas em turmas de 

Educação de Jovens e Adultos e concluíram que a experiência didática veiculou 

motivação aos alunos, aumento das discussões sobre os conteúdos, além de 

verificar-se maior aquisição de conhecimento através do teste aplicado. 

 Com isso foi possível perceber que as paródias musicalizadas são eficientes 

para a memorização de conceitos. A utilização do termo memorização pode sofrer 

críticas quando se analisa a importância de apreender. Porém em nosso sistema 

educacional brasileiro com os diversos tipos de provas, há conceitos e nomes 

científicos que precisam ser memorizados e marcados corretamente se o indivíduo 

quiser a aprovação em determinadas provas. A paródia musicalizada não é a 

solução para todos os problemas da educação, mas é uma metodologia de ensino 

eficiente que permitiu nessa pesquisa a maior quantidade de acertos no GE. E o Pt2 

comprovou a importante eficiência para se aprender os conceitos de BC. E como 

essa é uma pesquisa experimental, o protocolo aqui descrito servirá de base para 

futuras pesquisas no campo interdisciplinar. Ademais, se a paródia musicalizada 

ajuda na aprendizagem de conceitos de BC, ela ajudará na aprendizagem de 

conceitos de diversas disciplinas que compõem o currículo escolar e também no 

trabalho interdisciplinar, já que o que testou-se e comprovou-se nessa pesquisa foi a 

                                                           
33

―The results of this study indicated that teachers used content-rich music to enhance student understanding of 

concepts in science by developing content-based vocabulary, providing students with alternative examples and 
explanations of concepts, and as a sense-making experience to help build conceptual understanding‖ 
(GOVERNOR, 2011). 
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eficácia da paródia musicalizada de conteúdos enquanto metodologia de ensino. 

Ademais Cabrera (2006) enfatiza a importância da escola usar metodologias 

alternativas, dentre essas, as atividades lúdicas, pois são promotoras da 

aprendizagem e possibilitam a aproximação do alunato com o conhecimento 

científico e desperta o interesse pelo conteúdo disciplinar. 

 

7.4 Avaliação por alunos do GE da Metodologia utilizada 

 O Pt2 do GE teve uma questão à mais, onde perguntou-se: ―Na sua opinião a 

música ajudou na retenção dos conteúdos?‖ 96% dos alunos responderam que sim 

e os outros que não. Esse resultado indica que os alunos gostaram da paródia 

musicalizada de conteúdos como uma metodologia diversificada e a reconheceram 

como promotora da retenção de conteúdos. 

 

8. CONCLUSÃO 

 A paródia musicalizada de conteúdos é eficiente para a compreensão e 

retenção de conceitos de BC, pois o GE obteve maior quantidade de acertos no Pt1 

e Pt2 em relação ao GC. Portanto, pode-se concluir que a paródia musicalizada de 

conteúdos promove a atenção do educando conforme reza a TPI quando afirma que 

as informações só serão armazenadas, caso seja dada a atenção à essa informação 

no momento de sua entrada na memória sensorial. 

 De acordo com os resultados do Pt1 para o GE, a paródia musicalizada de 

conteúdos funciona logo após ser aplicada, o que significa que promove a atuação 

de forma efetiva da memória de trabalho ativa, que armazena as informações por 

horas, dias ou semanas. 

 Verificou-se maior retenção dos conceitos de BC no GE, após o período de 5 

meses de aplicado o Pt1, como verificado com o Pt2. Esse resultado indica que a 

MLP, que retêm a informação de forma duradoura e permanente, foi ativada 

armazenando os conteúdos específicos de BC que constavam nas paródias 

musicalizadas de conteúdos. Tornou-se possível recuperar esses conteúdos 

armazenados na MLP à medida que se tenha necessidade conforme reza a TPI. 

 A paródia musicalizada de conteúdos promoveu a compreensão e retenção 

de conceitos de BC, independente das questões sócio-econômicas das escolas 

envolvidas na pesquisa. 
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 Observou-se a diferença motivacional nos dois grupos investigados. Os 

alunos do GE mantiveram-se mais motivados, pois a música promoveu alegria, 

interesse, maior receptividade à presença da pesquisadora durante a execução e 

aplicação da pesquisa e promoveu a aprendizagem dos conteúdos de BC. O GC 

apresentou comportamento contrário, pois os alunos estavam com atitude apática e 

desinteressada diante da apresentação do novo conteúdo, já que a pesquisadora 

não era a professora da turma. 

 Concluiu-se que os resultados desse estudo corroboram com as pesquisas de 

diversos teóricos internacionais e nacionais que enfatizam a importância da música 

como uma estratégia mnemônica para a aprendizagem. 

 Essa pesquisa trouxe relevância pessoal e profissional para a pesquisadora, 

pois proporcionou fundamentação teórica e científica para a aplicação das paródias 

musicalizadas de conteúdos. À partir dessa pesquisa, houve compreensão com 

profundidade científica sobre os benefícios da paródia musicalizada de conteúdos 

para a aprendizagem, uma atividade que antes era realizada intuitivamente e de 

forma empírica pela pesquisadora como docente na rede estadual do ES e RJ.  

 A pesquisa trouxe a relevância social ao proporcionar a devolução para a 

sociedade da possibilidade de uma estratégia exitosa para a educação, a paródia 

musicalizada de conteúdos.  

 Essa pesquisa promoveu uma relevância acadêmica ao contribuir sobre o 

efeito da música como uma estratégia mnemônica para a retenção de conteúdos, 

baseando-se nos teóricos cognitivistas da Teoria do Processamento da Informação. 

A música como estratégia mnemônica ao promover a retenção de conteúdos de BC 

5 meses depois de ter sido cantada pelo GE, ativou a MLP, que é a memória 

permanente e duradoura. Essa afirmativa eleva a função da música como um 

dispositivo mnemônico para deixar de ser considerada apenas uma estratégia para 

reforçar a memória, sendo considerada segundo o resultado do Pt2 para o GE como 

uma estratégia que promove a retenção de conteúdos. 

 A hipótese experimental foi confirmada na qual a paródia musicalizada de 

conteúdos como estratégia mnemônica possibilita a maior compreensão e retenção 

de conceitos de BC. Refutou-se portanto a hipótese nula que afirmava que a paródia 

musicalizada de conteúdos não causava nenhum efeito na compreensão ou na 

retenção de conceitos de BC. 



103 
 

 Com essa pesquisa não pretendeu-se esgotar o assunto, nem produzir 

verdades que sejam incontestáveis, mas permitir que através de seu acesso, novos 

olhares e possibilidades interdisciplinares com diferentes análises e pesquisas 

possam surgir, sempre com a função de gerar conhecimento. Sendo assim, a 

ciência estará sendo cumprindo o seu papel de produzir o conhecimento. 
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 Anexo A. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Pais) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF 

Programa de Pós Graduação - Mestrado em Cognição e Linguagem 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Caros Pais ou Responsáveis pelo Aluno (a) ________________________________ 

da turma _____________ do Colégio Estadual Euclides Feliciano Tardin. 

 

 

Seu filho (a) está sendo convidado para participar de uma pesquisa sob o 

título: Paródias musicalizadas como estratégia mnemônica para aprendizagem 

de conceitos de Biologia Celular. Que foi avaliada e aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade Metropolitana São Carlos - 

FAMESC que tem como objetivo fazer a avaliação ética de qualquer projeto de 

pesquisa envolvendo seres humanos, desde que este esteja conforme padrões 

metodológicos e científicos reconhecidos, que seja realizado com a participação de 

pesquisadores, tecnologistas, analistas ou alunos da FAMESC, ou que tenham a 

FAMESC como campo de pesquisa. 

Seu filho (a) foi selecionado por estar matriculado em uma das turmas onde 

será aplicada a pesquisas no Colégio Estadual Euclides Feliciano Tardin em Bom 

Jesus do Itabapoana, RJ e a participação dele não é obrigatória. A qualquer 

momento ele(a) poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trata nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Realizo o curso de Mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF) e o objetivo deste estudo é analisar se há contribuição para 

aprendizagem de Biologia Celular com o uso das paródias musicalizadas como 

estratégia mnemônica.  

A participação de seu filho (a) nesta pesquisa consistirá em responder a um 

questionário sem se identificar sobre os dados que o caracterizam e sobre a 

percepção dele enquanto aluno se acha as aulas de Ciências ou Biologia fáceis ou 

difíceis. Após responder este questionário ele receberá na sua turma, no horário 

convencional da aula, o conteúdo de Biologia Celular selecionado com base no 
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planejamento escolar do professor da turma, acrescentado da paródia musicalizada 

de conteúdo, se ele (a) compor o grupo experimental e somente o conteúdo aplicado 

de forma tradicional se ele (a) estiver incluído no grupo controle. 

Os riscos relacionados com a participação dele (a) são inexistentes já que 

não será necessário identificar-se no questionário que responderá e dentro de sala 

de aula, ele (a) receberá o conteúdo de Biologia Celular que só poderá acrescentar 

ao seu aprendizado e caso tenha alguma despesa e/ou sofra algum tipo de dano 

proveniente desta participação na pesquisa, seu filho (a) terá direito a ser ressarcido 

e/ou indenizado. 

Os benefícios relacionados à participação de seu filho (a) trarão possíveis 

respostas para a melhoria no processo de ensino e aprendizagem no ensino de 

Ciências e Biologia, além do que poderá ajudar a futuras pesquisas que ajudem 

também a outros alunos. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre a participação dele (a). Os dados não serão divulgados 

de forma a possibilitar sua identificação, pois as conclusões da turma onde ele 

estuda é que serão divulgadas. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 

institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sobre a participação de seu filho (a), agora ou a qualquer momento. 

 

 

______________________________________________ 

Profª Dayse Sampaio Lopes Borges 

 

 

 

Endereço e telefone institucional: 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências do 

Homem.  

Avenida Alberto Lamego - de 960 ao fim - lado - Parque Califórnia -28013602 - 

Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil. Telefone: (22) 2739.7179 

 

Endereço e telefone do CEP: 
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Faculdade Metropolitana São Carlos – FAMESC 

Av. Governador Roberto Silveira, 910, Lia Márcia, Bom Jesus do Itabapoana, RJ 

28360-000 Tel. (22) 3831.5001 – www.famesc.edu.br 

 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios sobre a participação do 

meu filho (a) na pesquisa e concordo que ele (a) participe. Declaro que estou 

recebendo uma via original deste documento assinada pelo Pesquisador 

Responsável e por mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura de autorização do pai ou responsável 
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Apêndice B. Termo de Assentimento (Aluno) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF 

Programa de Pós Graduação - Mestrado em Cognição e Linguagem 

 

Caro Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

 

 Realizo o curso de Mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF) e faço um estudo com a finalidade de conhecer a percepção 

dos alunos nas aulas de Ciências e Biologia com relação ao ensino de conteúdos 

através de músicas populares (paródias musicalizadas) como estratégia de ensino 

para a aprendizagem das referidas disciplinas. Para tal necessito de sua 

colaboração, respondendo ao questionário em anexo. Sua participação é muito 

importante, visto que os resultados deste estudo poderão trazer contribuições para o 

ensino/aprendizagem de Ciências e Biologia. Esclarecemos que será mantido sigilo 

nas respostas individuais; somente as conclusões do grupo serão divulgadas e no 

questionário não consta a identificação da escola ou turma, nem será preciso 

escrever o seu nome. 

 Os seus pais ou responsáveis já concordaram que você participe desta 

pesquisa, por terem entendido que não há riscos na sua participação. Você 

concordando em participar deste estudo, necessito de sua resposta por escrito, e, 

para tal, solicito o obséquio de responder às perguntas abaixo, antes de responder 

ao questionário que apresentamos em seguida. 

 Antecipadamente agradeço, 

 Cordiais saudações. 

Profª Dayse Sampaio Lopes Borges 

 

(     ) Concordo em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do aluno (a):______________________________________________ 

Número de Identidade ou CPF:_________________________________________ 
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Apêndice C. Questionário a ser aplicado aos Alunos. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF 

Programa de Pós Graduação - Mestrado em Cognição e Linguagem 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

1ª Parte: Características pessoais do respondente e de sua atuação como 

aluno no processo de ensino-aprendizagem em Ciências e Biologia. 

1) Sexo:  

(     ) Masculino      (     ) Feminino 

 

2) Idade: 

(      ) 12 anos  (      ) 13 anos  (      ) 14 anos   

(      ) 15 anos  (      ) 16 anos  (      ) 17 anos em diante 

 

3) Série escolar: 

(      ) 8º ano E. F.   

(      ) 9º ano E. F.   

(      ) 1º ano do E. M. 

 

2ª Parte: Do processo ensino-aprendizagem em Ciências e Biologia. 

4) O professor promove estratégias com o fim de facilitar sua compreensão como 

aluno? 

(      ) Não  (      ) Sim  (      ) Às vezes 

 

4.1) Em caso de ter assinalado ―sim‖ ou ―às vezes‖, quais estratégias seu professor 

utiliza para facilitar a sua compreensão? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5) Alguma vez algum professor (de qualquer matéria) introduziu um conteúdo novo 

utilizando uma estratégia que te marcou e despertou seu interesse? 

(      ) Não  (      ) Sim 

Conte como foi_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



118 
 

6) Como você avalia a sua motivação e empenho na sala de aula em relação às 

disciplinas de Ciências e Biologia? 

(       ) Muito boa   (       ) Boa  

(       ) Regular   (       ) Deficiente 

Justifique a resposta assinalada:_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7) Seu professor utiliza ou já utilizou alguma vez a paródia musicalizada de 

conteúdos como  estratégia de aprendizagem na disciplina de Ciências e/ou 

Biologia? 

(       ) Nunca   (       ) Sempre  (       ) Algumas vezes 

 

7.1) Se assinalou ―nunca‖, cite os motivos pelos quais você acha que seu professor 

não transmite os conteúdos através da música (paródias musicalizadas) como 

estratégia didática nas aulas: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7.2) Se assinalou ―sempre‖, cite os principais motivos que você acha que leva o seu 

professor a utilizar as paródias musicalizadas dos conteúdos como estratégia das 

aulas: 

(      ) Vontade de enriquecer, diversificar as aulas, inovação de metodologia. 

(      ) Uma forma de auxílio para a retenção de termos e nomes científicos difíceis do 

conteúdo de Ciências e/ou Biologia. 

(      ) Aptidão ou gosto particular pela música. 

Outros____________________________________________________________ 

 

3ª Parte: A disciplina Ciências e/ou Biologia e as estratégias em sala de aula 

8) A disciplina de Ciências e/ou Biologia é fácil?  

(       ) Não  (       ) Sim 

 

9) Ciências e/ou Biologia possuem muitos conceitos distantes da sua realidade 

como aluno? 

(       ) Não  (       ) Sim 
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10) Ciências e/ou Biologia estão presentes no dia-a-dia das pessoas?  

(       ) Não  (       ) Sim 

 

11) O conhecimento dos termos científicos melhora a visão de mundo? 

(       ) Não  (       ) Sim 

 

12) Atividades diferenciadas como a transmissão de conteúdos através da música 

(paródia musicalizada) pode ser um meio de facilitar a aprendizagem de termos 

científicos? 

(       ) Não  (       ) Sim 

 

13) Se lhe fosse dada a oportunidade de escolher entre aprender um novo conteúdo 

através da música, do método tradicional (uso de livro, aula expositiva, quadro), ou 

outra estratégia. Qual seria sua escolha?  

(       ) Aprender através da música. 

(       ) Aprender com uso do livro, aula expositiva, apostila e quadro. 

(       ) Aprender através de outra estratégia. Qual?___________________________ 

 

14) Utilize o espaço abaixo se desejar fazer outro comentário relacionado à 

aprendizagem de Ciências ou Biologia com a utilização da música como estratégias 

que facilita a aprendizagem. 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice D. Pré-teste para o 8º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PRÉ-TESTE – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Defina célula 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de 

65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03-As células não são visíveis a olho nu, Como então podemos estudá-las com 

tantos detalhes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas     (     ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                       (     ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                               (     ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula   (     ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela       (     ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                               

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro              (     ) Núcleo 

na célula. 

( g ) Por ela entram e saem substâncias                       (     ) Ribossomos 
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05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(     ) As células são quase sempre microscópicas.     

(     ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(     ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(     ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(     ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(     ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(     ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.                       

 

06- A maioria das células de um elefante tem praticamente o mesmo tamanho e o 

mesmo tipo das células de um animal bem menor, o rato. Em relação às células, o 

que explicaria a diferença de tamanho entre os dois animais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utilizada pela célula para a liberação de energia é um açúcar 

chamado_____________ 

 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como__________________________________ 

 

09- Elabore uma defesa fundamentada sobre a afirmativa: ―As células são vivas‖. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10- Cite exemplos de doenças que atacam a célula e após isto deixam o organismo 

doente. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice E. Pré-teste para o 9º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PRÉ-TESTE– 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Explique sobre a importância da mitocôndria para a célula. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Cite 2 exemplos de transformação de energia. 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Explique sobre o Princípio da Conservação de energia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Marque com X as alternativas que se relacionam com a mitocôndria: 

( a ) Mitocôndria                 (       ) Organela citoplasmática 

(       ) Organela nuclear 

(       ) Respiração celular 

(       ) Converte ATP em glicose 

(       ) Converte energia em ATP 

(       ) Sem ela ocorre a morte celular 

 

05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(      ) A mitocôndria está presente em todos os seres vivos.    

(      ) Os seres vivos não precisam da energia para viver.                                         

(      ) A energia está somente nos seres vivos.                                

(      ) A energia acaba se um ser vivo morre. 

(      ) A energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema físico para 

realizar um trabalho.     
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(      ) A mitocôndria está presente nos eucariontes. 

(      ) Todos os fenômenos da natureza somente são possíveis quando dispõem de 

energia para isso.                       

 

06- Relacione a primeira coluna com a segunda: 

( a ) Energia potencial elástica    (       ) Energia das ligações químicas entre átomos 

( b ) Energia luminosa                 (       ) Provoca mudança da temperatura 

( c ) Energia térmica                    (       ) É a energia que ocorre no núcleo do átomo 

( d ) Energia nuclear                    (       ) Usar um arco e flecha  

( e ) Energia química                   (       ) Ligações químicas entre átomos   

( f ) Energia cinética                    (       ) É a energia que nossos órgãos auditivos 

         (       ) É a energia interna armazenada 

 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utilizada pela célula para a liberação de energia é um açúcar chamado___________ 

 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como_________________________________ 

 

09- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia sonora. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia cinética. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice F. Pré-teste para o 1º ano do Ensino Médio 

 

 

PRÉ-TESTE – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

01- Defina Biologia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Defina célula. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Seres vivos e componentes não vivos são compostos de inúmeros 

______________, que se ligam uns aos outros formando____________________. 

 

 

04- Defina metabolismo. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

05- Diferencie seres unicelulares de pluricelulares citando 3 exemplos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

06- Diferencie seres autótrofos e seres heterótrofos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- A célula é delimitada por uma membrana que____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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08- Uma maneira de compreender a vida é analisá-la em seus níveis de organização 

que podem ser classificados do nível mais simples até o mais complexo. Complete: 

Nível atômico, molecular, organóides, celular, ______________, _______________, 

____________________, organismo, população biológica, comunidade biológica, 

ecossistema,_____________________. 
 

09- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas               (     ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                        (     ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                                (     ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula    (     ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela        (     ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                             (     ) Cromossomos 

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro              (     ) Núcleo 

na célula. 

( g ) Por ela entram e saem substâncias                       (     ) Ribossomos 

( h ) Onde se encontra o DNA 
 

10- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(   ) O ciclo da vida: nascer, desenvolver, reproduzir-se e morrer, tem sempre a 

mesma duração em qualquer espécie.     

(      ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(      ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(      ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(    ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(      ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(      ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.   

(      ) Moléculas podem ser classificadas em inorgânicas e orgânicas.                     
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Apêndice G. Pós-teste 1 para o 8º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PÓS-TESTE 1 – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Defina célula 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de 

65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- As células não são visíveis a olho nu, Como então podemos estudá-las com 

tantos detalhes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas               (      ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                        (      ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                                (      ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula    (      ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela        (      ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                               

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro              (      ) Núcleo 

na célula. 

( g) Por ela entram e saem substâncias                         (      ) Ribossomos 
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05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(      ) As células são quase sempre microscópicas.     

(      ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(      ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(      ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(    ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(      ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(      ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.                       

 

06- A maioria das células de um elefante tem praticamente o mesmo tamanho e o 

mesmo tipo das células de um animal bem menor, o rato. Em relação às células, o 

que explicaria a diferença de tamanho entre os dois animais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utilizada pela célula para a liberação de energia é um açúcar 

chamado_____________________ 

 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como__________________________________ 

 

09- Elabore uma defesa fundamentada sobre a afirmativa: ―As células são vivas‖. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10- Cite exemplos de doenças que atacam a célula e após isto deixam o organismo 

doente. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



128 
 

Apêndice H. Pós-teste 1 para o 9º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PÓS-TESTE 1 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Explique sobre a importância da mitocôndria para a célula. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Cite 2 exemplos de transformação de energia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Explique sobre o Princípio da Conservação de energia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Marque com X as alternativas que se relacionam com a mitocôndria: 

( a ) Mitocôndria           (       ) Organela citoplasmática 

                                     (       ) Organela nuclear 

                                     (       ) Respiração celular 

                                     (       ) Converte ATP em glicose 

                                     (       ) Converte energia em ATP 

                                     (       ) Sem ela ocorre a morte celular 

 

05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(      ) A mitocôndria está presente em todos os seres vivos.     

(      ) Os seres vivos não precisam da energia para viver.                                         

(      ) A energia está somente nos seres vivos.                                

(      ) A energia acaba se um ser vivo morre. 

(   ) A energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema físico para 

realizar um trabalho.     

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 



129 
 

(      ) A mitocôndria está presente nos eucariontes. 

(    ) Todos os fenômenos da natureza somente são possíveis quando dispõem de 

energia para isso.                       

 

06- Relacione a primeira coluna com a segunda: 

( a ) Energia potencial elástica (     ) Energia das ligações químicas entre átomos 

( b ) Energia luminosa                   (     ) Provoca mudança da temperatura 

( c ) Energia térmica                      (     ) É a energia que ocorre no núcleo do átomo 

( d ) Energia nuclear                      (     ) Usar um arco e flecha  

( e ) Energia química                     (     ) Ligações químicas entre átomos   

( f ) Energia cinética                      (     ) É a energia que nossos órgãos auditivos 

                                                      (     ) É a energia interna armazenada 

 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utilizada pela célula para a liberação de energia é um açúcar chamado___________ 

 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como__________________________________ 

 

09- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia sonora. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia cinética. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice I. Pós-teste 1 para o 1º ano do Ensino Médio 

 

 

PÓS-TESTE 1 – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

01- Defina Biologia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Defina célula. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Seres vivos e componentes não vivos são compostos de inúmeros 

______________, que se ligam uns aos outros formando_____________________. 

 

04- Defina metabolismo. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

05- Diferencie seres unicelulares de pluricelulares citando 3 exemplos. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

06- Diferencie seres autótrofos e seres heterótrofos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- A célula é delimitada por uma membrana que___________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

08- Uma maneira de compreender a vida é analisá-la em seus níveis de organização 

que podem ser classificados do nível mais simples até o mais complexo. Complete: 
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Nível atômico, molecular, organóides, celular, _______________, ______________, 

____________________, organismo, população biológica, comunidade biológica, 

ecossistema,________________________. 
 

 

 

09- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas               (      ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                        (      ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                                (      ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula    (      ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela        (      ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                             (      ) Cromossomos 

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro              (      ) Núcleo 

na célula. 

( g ) Por ela entram e saem substâncias                       (      ) Ribossomos 

( h ) Onde se encontra o DNA 
 

 

 

10- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(     ) O ciclo da vida: nascer, desenvolver, reproduzir-se e morrer, tem sempre a 

mesma duração em qualquer espécie.     

(       ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(       ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(       ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(     ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(       ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(       ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.   

(       ) Moléculas podem ser classificadas em inorgânicas e orgânicas.                     
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Apêndice J.  Pós-teste 2 para o 8º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PÓS-TESTE 2 – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Defina célula. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Todos nós já fomos uma única célula e hoje nosso corpo é formado por cerca de 

65 trilhões de células. Explique como isso ocorreu. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- As células não são visíveis a olho nu, Como então podemos estudá-las com 

tantos detalhes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas                (     ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                         (     ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                                 (     ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula     (     ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela         (     ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                               

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro               (     ) Núcleo 

na célula. 

( g ) Por ela entram e saem substâncias                        (     ) Ribossomos 

 

05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(       ) As células são quase sempre microscópicas.     
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(       ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(       ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(       ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(     ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(       ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(       ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.                       

 

06- A maioria das células de um elefante tem praticamente o mesmo tamanho e o 

mesmo tipo das células de um animal bem menor, o rato. Em relação às células, o 

que explicaria a diferença de tamanho entre os dois animais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utilizada pela célula para a liberação de energia é um açúcar 

chamado_____________ 
 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como_________________________________ 
 

09- Elabore uma defesa fundamentada sobre a afirmativa: ―As células são vivas‖. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10- Cite exemplos de doenças que atacam a célula e após isto deixam o organismo 

doente. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11- Você acha que a música contribuiu para a assimilação de conteúdos? 

(       ) Sim         (       ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 
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Apêndice K. Pós-teste 2 para o 9º ano do Ensino Fundamental 

 

 

PÓS-TESTE 2– 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01- Explique sobre a importância da mitocôndria para a célula. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Cite 2 exemplos de transformação de energia. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Explique sobre o Princípio da Conservação de energia. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

04- Marque com X as alternativas que se relacionam com a mitocôndria: 

( a ) Mitocôndria           (       ) Organela citoplasmática 

                                     (       ) Organela nuclear 

                                     (       ) Respiração celular 

                                     (       ) Converte ATP em glicose 

                                     (       ) Converte energia em ATP 

                                     (       ) Sem ela ocorre a morte celular 

 

05- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(      ) A mitocôndria está presente em todos os seres vivos.     

(      ) Os seres vivos não precisam da energia para viver.                                         

(      ) A energia está somente nos seres vivos.                                

(      ) A energia acaba se um ser vivo morre. 

(   ) A energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema físico para 

realizar um trabalho.     
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(      ) A mitocôndria está presente nos eucariontes. 

(    ) Todos os fenômenos da natureza somente são possíveis quando dispõem de 

energia para isso.                       

 

06- Relacione a primeira coluna com a segunda: 

( a ) Energia potencial elástica   (     ) Energia das ligações químicas entre átomos 

( b ) Energia luminosa                     (     ) Provoca mudança da temperatura 

( c ) Energia térmica                        (     ) É a energia que ocorre no núcleo do átomo 

( d ) Energia nuclear                        (     ) Usar um arco e flecha  

( e ) Energia química                       (     ) Ligações químicas entre átomos   

( f ) Energia cinética                        (     ) É a energia que nossos órgãos auditivos 

                                                        (     ) É a energia interna armazenada 

 

07- Para realizar as suas atividades a célula necessita de energia. A substância 

utiliza- da pela célula para a liberação de energia é um açúcar chamado_________. 

 

08- O processo que libera energia e ocorre nas mitocôndrias, consiste em uma série 

de reações químicas e é conhecido como__________________________________ 

 

09- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia sonora. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10- Cite um exemplo de transformação de energia potencial em energia cinética. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11- Você acha que a música contribuiu para a assimilação de conteúdos? 

(       ) Sim     (       ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 
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Apêndice L. Pós-teste 2 para o 1º ano do Ensino Médio 

 

 

PÓS-TESTE 2 – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

01- Defina Biologia. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02- Defina célula. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- Seres vivos e componentes não vivos são compostos de inúmeros 

______________, que se ligam uns aos outros formando_____________________. 

 

04- Defina metabolismo. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

05- Diferencie seres unicelulares de pluricelulares citando 3 exemplos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

06- Diferencie seres autótrofos e seres heterótrofos. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

07- A célula é delimitada por uma membrana que___________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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08- Uma maneira de compreender a vida é analisá-la em seus níveis de organização 

que podem ser classificados do nível mais simples até o mais complexo. Complete: 

Nível atômico, molecular, organóides, celular, ______________, _______________, 

______________________, organismo, população biológica, comunidade biológica, 

ecossistema,__________________________. 
 

09- Relacione as características a seguir com as organelas celulares: 

( a ) Fabrica proteínas               (      ) Retículo endoplasmático 

( b ) Fornece energia à célula                                        (      ) Membrana plasmática 

( c ) É o local onde ficam os genes                                (      ) Mitocôndria 

( d ) Armazena e lança proteínas para fora da célula    (      ) Complexo golgiense 

( e ) Faz a digestão de substâncias ingeridas pela        (      ) Lisossomos 

célula ou de partes da própria célula                             (      ) Cromossomos 

( f ) Transporta proteínas de um ponto a outro              (      ) Núcleo 

na célula. 

( g ) Por ela entram e saem substâncias                       (      ) Ribossomos 

( h ) Onde se encontra o DNA 
 

10- Marque V para verdadeiro e F para falso: 

(    ) O ciclo da vida: nascer, desenvolver, reproduzir-se e morrer, tem sempre a 

mesma duração em qualquer espécie.     

(      ) Todas as células do nosso corpo são iguais.                                         

(      ) Os cromossomos contêm os genes e estão localizados nos ribossomos.                                

(      ) Apenas os genes influenciam em nossas características. 

(     ) As organelas (mitocôndrias, ribossomos, lisossomos etc.) realizam diferentes 

funções no interior da célula.     

(      ) A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro 

(      ) O DNA é a substância química que forma nossos genes.   

(      ) Moléculas podem ser classificadas em inorgânicas e orgânicas.                     
 

 

 

11-Você acha que a música contribuiu para a assimilação de conteúdos? 

(      ) Sim     (      ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 
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Apêndice M. Paródia musicalizada aplicada ao 8º ano do ensino fundamental 
 

 
 

Paródia musicalizada para 8º ano do EF – Célula 

Aquele 1% - (Gravado por Marcos & Belutti e Wesley Safadão) 

 

Todos os seres vivos são formados pelas células         Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar 

O humano adulto tem 65 trilhões delas                           À luz de velas prá ela se apaixonar 

Em geral são muito pequenas prá serem vistas            Eu mando flores, chocolates e cartão 

Mas o microscópio permitiu descobertas                        O meu problema sempre foi ter grande coração 

Com a formulação da Teoria Celular                              Ligo no outro dia no estilo Dom Juan 

Todas as células provêm de outras células                   Dormiu bem meu amor é domingo de manhã 

A vida existe somente nas células                               Vamos pegar uma praia deu saudade do seu beijo 

Responsáveis pelas características hereditárias.         Trato todas iguais, esse é meu defeito. 

 

As células são unidades vivas                                                               Tô namorando todo mundo 

Unidades morfofisiológicas que formam todos os seres vivos    99% anjo, perfeito, 

Com a exceção dos vírus.                                                                       Mas aquele 1% é vagabundo 

E mesmo sendo tão pequenas                                                              Tô namorando todo mundo 

Tem em seu interior uma série de organelas que realizam  99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é 

Funções fundamentais para a vida.                                                     Safado e elas gostam 

 

As organelas são estruturas intracelulares                       Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar 

Cada uma com uma função específica                             À luz de velas prá ela se apaixonar  

Tem a mitocôndria que fornece energia                           Eu mando flores, chocolate e cartão 

E os ribossomos que fabricam proteínas                        O meu problema sempre foi ter grande coração 

Os lisossomos fazem a digestão                                       Ligo no outro dia no estilo Dom Juan 

E o retículo endoplasmático então                                    Dormiu bem meu amor é domingo de manhã 

Transporta proteínas de um ponto a outro                 Vamos pegar uma praia deu saudade do seu beijo 

A medida que a célula necessita.                                     Trato todas iguais, esse é meu defeito. 

 

E a membrana plasmática                                                                 Tô namorando todo mundo 

É a camada que separa a célula do meio intracelular               99% anjo, perfeito 

Do meio extracelular                                                                          Mas aquele 1% é vagabundo 

E o núcleo celular                                                                               Tô namorando todo mundo 

É onde ficam os cromossomos                                                      99% anjo, perfeito 
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Nos quais se encontra o DNA                                                       Mas aquele 1% é vagabundo 

Que é o material químico do gene                                               Safado e elas gostam. 

 

A célula necessita de energia para viver                        Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar 

As mitocôndrias realizam esta função                            À luz de velas prá ela se apaixonar 

Ela é a organela encarregada de extrair                        Eu mando flores, chocolates e cartão 

Energia dos nutrientes utilizando o oxigênio             O meu problema sempre foi ter um grande coração 

E a célula usa essa energia para realizar                      Ligo no outro dia no estilo Dom Juan 

Todas as suas atividades                                                 Dormiu bem meu amor é domingo de manhã 

Esse processo é também chamado                            Vamos pegar uma praia deu saudade do seu beijo 

Respiração celular aeróbica                                            Trato todas iguais, esse é meu defeito 

 

Existem doenças que infectam                                                     Tô namorando todo mundo 

Uma célula e a partir daí                                                                 99% anjo, perfeito 

Infectam todo o organismo                                                            Mas aquele 1% é vagabundo 

A AIDS é um bom exemplo disso                                                 Safado e elas gostam. 

Por meio do vírus HIV                                                                     Tô namorando todo mundo 

Que invade uma célula                                                                   99% anjo, perfeito 

Todo o organismo é contaminado                                              Mas aquele 1% é vagabundo. 

O mesmo acontece com a gripe                                                  Safado e elas gostam. 

 

O Complexo golgiense armazena proteínas                          Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar 

No citoplasma ocorrem muitas transformações                        À luz de velas prá ela se apaixonar 

Transformações químicas fundamentais para o organismo   Eu mando flores, chocolates e cartão 

Todas pra manter a célula viva                                   O meu problema sempre foi ter um grande coração 

A grande maioria de células são microscópicas                      Ligo no outro dia no estilo Dom Juan 

São medidas pelo micrômetro que é a milionésima         Dormiu bem meu amor é domingo de manhã 

Parte do metro precisa do microscópio                      Vamos pegar uma praia deu saudade do seu beijo 

Para que células possam ser vistas                                          Trato todas iguais, esse é meu defeito. 

 

As células são unidades vivas                                                                Tô namorando todo mundo 

Unidades morfofisiológicas que formam todos os seres vivos     99% anjo, perfeito 

Com a exceção dos vírus                                                                         Mas aquele 1% é vagabundo 

E mesmo sendo tão pequenas                                                                Tô namorando todo mundo 

Tem em seu interior uma série de organelas que realizam  99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é 

Funções fundamentais para a vida                                                       Safado e elas gostam 
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Apêndice N. Paródia musicalizada aplicada ao 9º ano do ensino fundamental 

 

 

Paródia musicalizada para o 9º ano do EF – Energia e Célula 

Homem de Família - (Gravado por Gustavo Lima) 

 

Eu vou falar sobre energia                                               Te olhei, você me olhou 

E prá começar tenho que apresentar                               Agora minha vida acredita 

A mitocôndria e a respiração celular                                 Nunca acreditei em amor a primeira vista 

A mitocôndria é uma organela citoplasmática                 Até você aparecer do nada 

Com a função da respiração celular na célula       E arrancar minha cachaça com o seu beijo de batom 

Que com a glicose processa                                           Até você aparecer do nada 

E converte energia em ATP para Cé - lu – la                 E quem diria que do carro até tirei o meu som. 

 

A mitocôndria está presente nos eucariontes           E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Sua função é mui vital para a célula                           Que o cachaceiro virou homem de família 

Sem ela ocorre a morte celular.                                  Troquei a noite pelo dia 

Por meio dela a energia é então produzida               E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Usam oxigênio e a glicose para transformar            Troquei o bar, agora é só sorveteria                                                                                 

Energia na forma de ATP                                            Só eu e ela quem diria 

Que é devolvida para utilizar na célula                     Que o cachaceiro virou homem de família 

 

Todos os fenômenos da natureza                                 Te olhei, você me olhou 

Somente são possíveis                                                  Agora minha vida acredita  

Quando dispõem de energia prá isso                            Nunca acreditei em amor a primeira vista 

A energia potencial está relacionada                             Até você aparecer do nada 

A um corpo em função da posição que ocupa       E arrancar minha cachaça com o seu beijo de batom 

E a partir desta energia podem ocorrer                        Até você aparecer do nada 

As transformações em diversas energi  i  as                 E quem diria que do carro até tirei o meu som 

 

A energia potencial transforma-se em sonora         E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Quando o homem toca um violão                             Que o cachaceiro virou homem de família 

Ou quando canta no chuveirão                                 Troquei a noite pelo dia 

A energia potencial transforma-se em cinética       E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Quando o homem anda de skate                              Troquei o bar, agora é só sorveteria 
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Ou pedala numa bike                                                  Só eu e ela quem diria 

A energia potencial transforma-se em potencial elástica       E quem me viu, se visse hoje 

Quando o homem puxa a corda de um arco e flecha             Troquei o bar, agora é só sorveteria 

Ou atira uma pedra                                                                           Só eu e ela quem diria 

Ao usar seu estilingue prá uma pedrada                            Que o cachaceiro virou homem de família 

 

E não existe vida sem a energia                                         Te olhei, você me olhou 

Não importa a fórmula, tipo ou a forma                               Agora minha vida acredita 

A energia está em tudo e em todos                                    Nunca acreditei em amor a primeira vista 

Energia cinética é a energia                                               Até você aparecer do nada 

Relacionada ao movimento                                   E arrancar minha cachaça com o seu beijo de batom 

A energia química é a energia                                           Até você aparecer do nada 

Potencial das ligações químicas entre átomos               E quem diria que do carro até tirei o meu som 

 

A energia luminosa nos dá a luz                                   E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

E a sonora nossos órgãos auditivos                            Que o cachaceiro virou homem de família 

Escutam como eu canto esta canção                           Troquei a noite pelo dia 

A térmica provoca mudança da temperatura              E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

E a elétrica pode vir das hidroelétricas                        Troquei o bar, agora é só sorveteria 

E a nuclear no núcleo atômico                                     Só eu e ela quem diria 

Liberada nas reações nucleares.                                 Que o cachaceiro virou homem de família 

 

A energia possibilita de um corpo                               E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Uma substância ou sistema físico                               Que o cachaceiro virou homem de família 

Para realizar um trabalho.                                                 Troquei a noite pelo dia 

 

A energia não pode ser criada nem destruída            E quem me viu, se visse hoje não acreditaria 

Mas pode sim ser transformada                                  Troquei o bar, agora é só sorveteria 

De um tipo de energia para outro:                               Só eu e ela quem diria 

Princípio da conservação de energia                       Que o cachaceiro virou homem de família 
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Apêndice O. Paródia musicalizada aplicada ao 1º ano do ensino médio 

 

 

Paródia musicalizada para o 1º ano do EM – Célula 

Caraca Muleke - (Gravado por Thiaguinho) 

 

Caraca, muleke! A Biologia                                                Caraca muleke! Que dia ! 

É o ramo da ciência que estuda a vida                              Que isso?  Põe o pagodinho só pra relaxar  

De todos os seres vivos da terra                                        Sol, praia, biquini, gandaia 

E as características que os distinguem                              Abro uma gelada só pra refrescar 

 

Caraca, muleke! A célula e a unidade                               Caraca ,muleke! Que dia! Que isso? 

Morfofisiológica que forma os seres vivos                         Põe um pagodinho só pra relaxar 

Com a exceção dos vírus                                                  Sol, Praia, biquíni, gandaia 

Que não apresentam forma celular                                   Abro uma gelada só pra refrescar 

 

Os seres vivos e componentes não vivos                         E tô com saúde,tô com dinheiro 

São compostos                                                                 Graças a Deus! 

De inúmeros átomos                                                         E aos meus guerreiros 

Que se ligam uns aos outros                                            Tá tudo armado... Vou pro estouro! 

Formando as diversas moléculas                                     Hoje eu tô naquele pique de muleke doido 

 

A célula é delimitada por membrana                             E quando eu tô assim e só aventura 

Que separa o meio interno do externo                         Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

Tem o citoplasma                                                            Cola comigo 

Cheio de organelas                                                         Que eu tô no brilho! 

Que desempenha funções                                              Hoje eu vou me jogar! 

              Para compreender o nível de organização     E quando eu tô assim e só aventura 

              Tem que entender que inicia no atômico       Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

              Molecular depois da organela                         Cola comigo, Que eu to no brilho! 

              Até na célula chegar                                         Hoje eu vou me jogar! 

 

E depois da célula formam os tecidos                          E quando eu tô assim e só aventura 

Órgãos e sistemas e o organismo                                Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

População biológica, comunidade biológica               Cola comigo, Que eu tô no brilho! 

Ecossistema e a biosfera                                               Hoje eu vou me jogar! 

 

E no citoplasma estão as organelas                                  Caraca, muleke! Que dia! Que isso? 

Que desempenham inúmeras funções                              Põe um pagodinho só pra relaxar 

Dependendo do tipo celular                                                         Sol, Praia, biquíni, gandaia 

Mais mitocôndria vai precisar                                            Abro uma gelada só prá refrescar 

 

Complexo de Golgi armazena proteínas                            Caraca muleke! Que dia! Que isso? 

E as lança prá fora da célula                                              Põe um pagodinho só pra relaxar 
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E o retículo endoplasmático                                                  Sol, Praia, biquíni, gandaia 

Transporta proteínas prá onde precisar. Uh!                      Abro uma gelada só pra refrescar 

 

Os ribossomos fabricam proteínas                                     E tô com saúde e tô com dinheiro 

E os li-sos-somos                                                               Graças a Deus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

São encarregados                                                              E aos meus guerreiros 

Da digestão                                                                        Tá tudo armado... 

De substâncias captadas                                                   Vou pro estouro! 

Ou partes da própria célula                                                Hoje eu tò naquele pique de muleke doido! 

 

As células são diferentes de acordo                             E quando eu tô assim e só aventura 

Com a função que desempenham                                 Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

Nos cromossomos ficam os genes                               Cola comigo 

Hereditariedade                                                               Que eu tô no brilho! 

DNA é o material químico do gene                                Hoje eu vou me jogar! 

O metabolismo é o conjunto de reações                      E quando eu tô assim e só aventura 

Químicas que ocorrem e que envolvem                       Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

A degradação e a síntese                                               Cola comigo, que eu tô no brilho! 

De componentes celulares                                             Hoje eu vou me jogar! 

 

Os seres vivos podem ser unicelulares                            Caraca, muleke! Que dia! Que isso? 

Quando formados por uma célula                                     Põe um pagodinho só pra relaxar 

Ou serem pluricelulares                                                    Sol, praia, biquíni, gandaia 

Se por mais células forem formados                                Abro uma gelada só prá refrescar 

 

E os seres autótrofros fabricam seu alimento                  Caraca, muleke! Que dia! Que isso? 

Plantas, algas, algumas bactérias e arqueas                   Põe um pagodinho só prá relaxar 

E os heterótrofos obtém de outros seres vivos                Sol, praia, biquíni, gandaia 

Energia e matéria-prima que necessita. Uh!                    Abro uma gelada só prá refrescar 

 

Prá realizar todas as suas atividades                               E quando eu tô assim e só aventura 

Pois não produzem o seu alimento                                  Tira a mão de mim! Ninguém me segura 

Animais, fungos                                                                Cola comigo, 

Protozoários,                                                                    Que eu tô no brilho! 

E a maioria das bactérias.                                                Hoje eu vou me jogar! 

 


