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RESUMO 

 

As discussões e análises acerca da problemática envolvendo metodologias para o ensino e a 

aprendizagem, especificamente, tendo a Música como uma das possibilidades, é o cerne da 

nossa pesquisa. Desse modo, observamos que a Matemática possibilitou o desenvolvimento da 

Música e, consequentemente, o alargamento dos conhecimentos matemáticos. Diante disso, a 

presente dissertação, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica, vinculado à área de ensino e com linha de pesquisa Práticas Educativas em 

Educação Profissional e Tecnológica, teve por objetivo geral investigar as potencialidades de a 

Música, por meio da elaboração de paródias, contribuir para o ensino-aprendizagem da 

Matemática. Nesta perspectiva, o problema consistiu em investigar se o uso de paródias 

musicais pode contribuir para dinamizar o ensino e a aprendizagem de conteúdos da 

Matemática. Elaboramos como Produto Educacional ‘Orientações metodológicas para o 

ensino-aprendizagem da Matemática a partir do uso da música’, possibilitando aos educadores 

da área mais uma ferramenta para a elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino-

aprendizagem de Matemática utilizando a composição de paródias musicais. A pesquisa trata-

se de um estudo investigativo, tendo como público-alvo, alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal do Maranhão, campus de Bacabal. Optamos por utilizar a 

abordagem quali-quantitativa a fim de analisarmos as percepções por parte dos alunos e as 

possíveis contribuições que a paródia/Música pode trazer para dinamizar e gerar interação na 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. A abordagem quantitativa possibilitou, após a 

aplicação da pesquisa representar, numericamente, as informações e resultados coletados no 

decorrer do trabalho. Já a qualitativa usamos para analisar as variantes e especificidades das 

subjetividades dos sujeitos participantes da pesquisa. Para coleta dos dados, realizamos 

entrevistas, oficinas e aplicamos questionários. Tomamos, dentre outros, como suporte teórico 

Azevedo (2019), Berti (2007), Amato (2006), Luna; Eno; Caminha; Lima (2016), Camargos 

(2010), Campos (2009), Ferreira (2015), Cavalcante (2011), Ciavatta (2014), Frigotto (2008), 

Praça (2015), Nascimento (2016) e Kuenzer (2002). A presente dissertação possui 4 (quatro) 

capítulos. No primeiro capítulo temos a parte introdutória, na qual trouxemos as questões, 

análises e objetivos da pesquisa. No segundo capítulo tratamos da fundamentação teórica, à 

qual descreve as evidências e possibilidades de a Música ser utilizada como recurso 

metodológico para a aprendizagem de Matemática. O terceiro capítulo retrata os aspectos 

metodológicos utilizados durante a aplicação do trabalho de investigação. Por fim, no quarto e 

último capítulo temos os resultados da pesquisa. Destaca-se que – com base nos resultados 

obtidos e nas percepções expressadas pelos discentes que participaram da pesquisa - a paródia, 

quando utilizada de forma correta e com objetivos claros e predeterminados, é uma alternativa 

metodológica eficiente, viável e pode trazer grandes contribuições para o processo de ensino-

aprendizagem de Matemática. Uma das benesses que o uso da paródia possibilita é a interação 

e sociabilidade entre os discentes, além de fazer com a aprendizagem dos conteúdos ocorra de 

forma natural, já que é reestudado repetidas vezes no momento da composição das paródias. 

Além disso, utilizando as paródias fazemos aquilo que diversos educadores têm defendido para 

o processo de ensino-aprendizagem das ciências, que é a interdisciplinaridade, à qual se 

concretiza quando integramos Matemática e Música a partir da composição e do uso de 

paródias, por exemplo. 

 

Palavras-chave: Matemática. Música. Paródias. Aprendizagem. Interdisciplinaridade 

 

 

 

 



                                 

ABSTRACT 

 

The discussions and analyzes about the problem involving methodologies for teaching and 

learning, specifically, with Music as one of the possibilities, is at the heart of our research. Thus, 

we observed that mathematics enabled the development of music and, consequently, the 

expansion of mathematical knowledge. In view of this, the present dissertation, presented to the 

Graduate Program in Professional and Technological Education, linked to the teaching area and 

with a line of research Educational Practices in Professional and Technological Education, had 

the general objective of investigating the potential of Music, for through the elaboration of 

parodies, to contribute to the teaching-learning of Mathematics. In this perspective, the problem 

was to investigate whether the use of musical parodies can contribute to boost the teaching and 

learning of Mathematics content. We developed as an Educational Product ‘Methodological 

guidelines for the teaching-learning of Mathematics from the use of music’, enabling educators 

in the area yet another tool for the development and development of teaching-learning activities 

in Mathematics using the composition of musical parodies. The research is an investigative 

study, targeting first-year students of Integrated High School at the Federal Institute of 

Maranhão, Bacabal campus. We chose to use the qualitative and quantitative approach in order 

to analyze the perceptions on the part of the students and the possible contributions that parody 

/ Music can bring to dynamize and generate interaction in the learning of mathematical contents. 

The quantitative approach made it possible, after the application of the research, to represent, 

numerically, the information and results collected during the work. The qualitative one we use 

to analyze the variants and specificities of the subjectivities of the subjects participating in the 

research. For data collection, we conducted interviews, workshops and applied questionnaires. 

We take, among others, as theoretical support Azevedo (2019), Berti (2007), Amato (2006), 

Luna; Eno; Walks; Lima (2016), Camargos (2010), Campos (2009), Ferreira (2015), 

Cavalcante (2011), Ciavatta (2014), Frigotto (2008), Praça (2015), Nascimento (2016) and 

Kuenzer (2002). This dissertation has 4 (four) chapters. In the first chapter we have the 

introductory part, in which we bring the questions, analyzes and objectives of the research. In 

the second chapter we deal with the theoretical foundation, which describes the evidence and 

possibilities of Music being used as a methodological resource for learning Mathematics. The 

third chapter depicts the methodological aspects used during the application of the research 

work. Finally, in the fourth and last chapter we have the results of the research. It is noteworthy 

that - based on the results obtained and the perceptions expressed by the students who 

participated in the research - parody, when used correctly and with clear and predetermined 

objectives, is an efficient, viable methodological alternative and can bring great contributions 

to the mathematics teaching-learning process. One of the benefits that the use of parody makes 

possible is the interaction and sociability between the students, in addition to making the 

learning of the contents occur naturally, since it is repeatedly re-studied when composing the 

parodies. In addition, using parodies we do what several educators have advocated for the 

science teaching-learning process, which is interdisciplinarity, which is realized when we 

integrate Mathematics and Music from the composition and use of parodies, for example. 

 

Keywords: Math. Song. Parodies. Learning. Interdisciplinarity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros anos da minha vida escolar germinou em mim o gosto pelas 

belezas e a magia que a Matemática proporcionava. Mesmo com a imaturidade da 

infância/adolescência, ficava vislumbrado quando a professora, por exemplo, realizava 

cálculos, que ao final pareciam verdadeiras mágicas. Em sala de aula, e durante todo o percurso 

escolar, as professoras de Matemática, por saber da minha familiaridade e gosto pela área, 

sempre me incumbiam para a tarefa de monitor/auxiliar de professor durante a resolução de 

exercícios, tanto na lousa, quanto na ida de cadeira em cadeira dos colegas de sala que tinham 

dificuldades com a disciplina. Mesmo que inconscientemente, as professoras que me confiavam 

a tarefa de ajudar os colegas, mantinham viva em mim, a chama e a motivação de querer sempre 

aprender mais a respeito da área. Além disso, este fato também contribuiu significativamente 

para a minha decisão na escolha da graduação e mais tarde da profissão que escolheria. 

Cabe destacar que toda a minha vivência escolar se deu em escola pública, e mesmo 

com poucos recursos didáticos e tecnológicos, professoras, em algumas raras exceções tinham 

a preocupação em trabalhar a Matemática de forma significativa e, sempre que possível aplicada 

à realidade cotidiana dos alunos. A título de exemplo e para demonstrar o poder do ensino 

prático, certa vez uma professora, ainda no nível fundamental em meados de 2005, trabalhou o 

cálculo de altura a partir de estudos desenvolvidos por Tales de Mileto e levou toda a turma da 

oitava série (hoje nono ano) para o pátio da escola, com o uso de um cabo de vassoura, que 

media 1 (um) metro, nos ensinou a calcular utilizando regra de três simples, a altura da caixa 

d’água da escola. Hoje, passados 15 (quinze) anos, o método e a maneira como o conteúdo foi 

trabalhado permanece vivo em minha memória, demonstrando o quão importante e necessário 

é o ensino da atividade prática e o quanto é possível trabalhar os conteúdos da Matemática com 

essa metodologia. 

 Conforme dito anteriormente, o modo como as professoras de Matemática 

educavam em sala de aula contribuiu para que, após a conclusão do Ensino Médio, optasse por 

cursar Licenciatura em Matemática. Isto se concretizou quando, no primeiro semestre de 2010, 

fui aprovado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 1, no Curso de Matemática 

 
1 O ENEM foi criado em 1998 e, hoje,  é considerado como o maior exame vestibular do Brasil e o segundo maior 

do mundo, atrás somente do Gāo Kǎo, o exame de admissão do ensino superior da República Popular da China. 

Por meio do ENEM o estudante tem a oportunidade de concorrer a bolsas em universidades particulares, via  

Programa Universidade para Todos (ProUni), ou e através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) que oferece 

vagas em universidades públicas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C4%81o_K%C7%8Eo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Universidade_para_Todos
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no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI)2, Campus de Uruçuí. Já 

ouvi muitos dizerem, até mesmo professores, que àqueles que escolhem cursar licenciaturas, 

especialmente os de escolas públicas, o fazem por falta de opção, e ainda reforçam a tese 

dizendo que muitos destes só conseguem passar na área das licenciaturas. Para rebater a este 

exposto e reforçar minha escolha pela Matemática, tive a satisfação de obter outras aprovações 

no mesmo período em que passei a cursar Matemática. Uma delas foi a aprovação, por meio do 

PROUNI (Bolsa 100%) para cursar Bacharelado em Direito na Faculdade dos Cerrados 

Piauienses (FCP), Corrente-PI. Além disso, no segundo semestre de 2010 também fui aprovado 

por meio do ENEM para o Curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Teresina, em ambas as vezes optei em continuar a cursar Matemática para concretizar o desejo 

desde a infância. 

Em mudança para a cidade de Uruçuí-PI onde iria cursar Licenciatura em 

Matemática me deparei com dificuldades nunca antes enfrentadas, aos 19 anos de idade tive 

que me adaptar a uma nova realidade, distante cerca de 600 quilômetros da minha família. 

Encontrar um local para morar se tornou uma necessidade urgente, pois as condições financeiras 

não permitiam ficar muito tempo em hotel ou até mesmo vivendo de aluguel. Desse modo, fui 

em busca de ajuda junto à Secretaria de Educação Estadual do município, onde me 

encaminharam à casa do Diretor Administrativo do IFPI-Uruçuí. Nesse período, o IFPI-Uruçuí 

ainda não estava em funcionamento, a minha turma seria a primeira da instituição. O Diretor 

supracitado, por quem tenho imensa gratidão e admiração, permitiu que eu me alojasse nas 

dependências do IFPI-Uruçuí, mesmo a Universidade não funcionando naquele momento, sem 

camas e sem restaurante. Por mais ou menos 4 meses, eu e outro amigo, José Joel Alexandre, 

que viera de Fortaleza-CE, precisamos dormir sobre o chão em cima de um papelão. Foram 

momentos extremamente difíceis que, antes mesmo de iniciar o curso, já levantavam dúvidas e 

incertezas sobre se realmente seria compensador o sofrimento e se conseguiríamos concluir o 

curso. Este fato demonstra que as dificuldades socioeconômicas podem sim contribuir para o 

insucesso na aprendizagem e, em muitos casos, para a evasão nos cursos. 

Quando as aulas começaram, sensibilizadas com a nossa situação de precarização, 

uma amiga do curso de Matemática, a Gabriela e sua mãe, Dona Iraídes, por quem mantenho 

extremo respeito e gratidão, nos doaram dois colchões, os quais possibilitaram uma melhoria 

significativa da situação de alunos/residentes do Campus do IFPI-Uruçuí. Como dito, iniciadas 

as aulas, a visão a respeito da Matemática que eu carregava ao longo da minha vida escolar 

 
2 Instituição criada pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, à qual instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 
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(ensino fundamental e médio) precisou ser ressignificada a medida que o curso acontecia. O 

nível de conhecimento exigido era incomparável e, infelizmente, o meu nível de conhecimento 

matemático, naquele momento, era insuficiente para atender às demandas do curso. Tanto que 

na primeira avaliação, envolvendo uma disciplina de funções, obtive nota de 1,7 (um e sete 

décimos). Infelizmente, 95% (noventa e cinco por cento) da nossa turma também obteve notas 

baixíssimas. Nesse momento me perguntava desolado, o porquê de nada que havia aprendido, 

se é que realmente aprendi no ensino médio não estaria sendo suficiente para servir como 

âncora, como um subsunçor, conforme descreve Ausubel na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, às novas demandas de aprendizagem Matemática. 

O episódio decepcionante a respeito da minha primeira avaliação me fez perceber 

que aquilo que eu fazia no passado para lidar com as avaliações da Matemática durante o ensino 

fundamental e médio, não eram suficientes para atender às requisições que uma graduação em 

Matemática exigia. Desse modo, fui eu em busca de ajuda junto aos professores, livros e ao 

meu amigo José Joel Alexandre, o qual para mim foi uma das pessoas mais inteligentes com 

quem tive o prazer de conviver. Como resultado, no primeiro semestre do curso consegui obter 

aprovação em todas as disciplinas dentro das médias, e algumas, acima de 9,5 (nove e meio). 

Destaco que meus professores da parte específica, Francismar Holanda e Robson Fonseca, que 

nos acompanharam durante toda a trajetória da graduação, foram, extremamente importantes 

positivamente para o meu aprendizado. Eles se tornaram amigos, conselheiros, Psicólogos e 

motivadores. Foram fundamentais para o meu sucesso e permanência no curso. 

Referente à metodologia de ensino, os professores supracitados, ensinavam os 

conteúdos da Matemática da melhor maneira possível, através de demonstração concreta e 

prática. A título de exemplo, posso citar uma vez que nos deslocamos de Uruçuí-PI a Parnaíba-

PI (cerca de 823 quilômetros de distância) para realizarmos uma atividade prática na praia com 

a finalidade de aprendermos a calcular o diâmetro e, consequentemente, o raio da Terra. Este 

tipo metodologia de ensino ressignificava a aprendizagem e resgatava o modo como se dava a 

aprendizagem Matemática nos primórdios. 

A partir do momento em que me coloquei como um acadêmico e me debrucei sobre 

os livros, a questão de adaptação ao nível de exigência do curso foi sanada. Apesar disso, 

novamente, os problemas socioeconômicos se apresentavam como o principal dificultador para 

a permanência na graduação do curso. Devido ao meu excelente desempenho no curso, 

felizmente, fui indicado para trabalhar como professor do programa Mais Educação na Escola 

Municipal Água Branca, zona urbana da cidade de Uruçuí-PI. Este foi o meu primeiro fruto 

financeiro, onde recebia uma bolsa no valor de 300 (trezentos reais), que o curso ofertava. Além 
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disso, esta também foi a minha primeira experiência como docente em sala de aula. Fiquei 

responsável por uma turma de quinto ano. Na primeira vez em que entrei na sala, após ficar a 

sós com os alunos, confesso que me deu uma vontade enorme de abandonar aquela turma e, 

consequentemente, o curso de Matemática. Isto aconteceu depois que me senti incapaz de 

controlar e administrar, no meu primeiro dia de experiência a referida turma de quinto ano. Os 

alunos estavam aflitos, inquietos, subindo e pulando sobre mesas e cadeiras, jogando papel um 

no outro e, além disso, estavam desinteressados naquilo que eu tentava repassá-los. Lembro que 

naquele momento estava tentando ensiná-los a calcular e resolver problemas envolvendo as 

quatro operações da Matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

Desiludido, após perceber que aquilo que eu imaginava dentro da sala de aula era 

totalmente o oposto, cogitei trocar de curso. O tempo foi passando, e após buscar conselhos de 

professores mais experientes, aos poucos fui me adaptando ao modo e ao método de lidar com 

os alunos em sala de aula. Entretanto, ainda não possuía bagagem teórica e muito menos 

metodológica para trabalhar a Matemática a partir de um ensino que favorecesse uma 

aprendizagem dinâmica, motivadora e concreta. Este fato gerava uma aflição e uma sensação 

de incompetência. Felizmente, contribuindo também na área econômica, mas muito mais na 

parte educacional, em 2011, fui selecionado, por ter bons índices acadêmicos para trabalhar no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Participei como bolsista do 

programa entre os anos de, 2011 a 2013 e o mesmo foi basicamente, ‘o divisor de águas’ em 

resposta as aflições que eu carregava. 

Cabe destacar que o PIBID tem como objetivo principal, proporcionar ao 

participante qualidade na sua formação docente e, além disso, dar-lhe suporte financeiro, ou 

melhor, incentivar e possibilitar que os discentes, em sua maioria de baixa renda, possam 

concluir com êxito sua licenciatura. O referido programa é ofertado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No IFPI-Uruçuí os participantes do 

programa foram separados em dois grupos, os quais atuariam em duas escolas municipais.  

Contrapondo ao modo como se deu minha primeira experiência docente no 

programa Mais Educação, no PIBID, antes de qualquer ação dos bolsistas, foram dadas 

orientações a respeito do fazer docente e, a princípio, dentro da instituição de ensino fomos 

instigados paulatinamente a nos ambientarmos as nuanças existentes em uma escola e, 

consequentemente em uma sala de aula. Após isto, por meio de seminários de qualificação, 

foram apresentados uma série de ferramentas metodológicas, a maioria delas compostas por 

materiais concretos, para trabalhar os conteúdos da Matemática nas escolas conveniadas com o 

PIBID. Além disso, participamos de oficinas e exposição e da elaboração de recursos didáticos 
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em Teresina-PI, os quais, em sua maioria, eram produzidos por meio de materiais reciclados. 

O Coordenador-Área do programa fazia reuniões constantemente com os bolsistas para a 

melhoria na realização das atividades e também para que pudéssemos tornar os assuntos 

abstratos da Matemática compreensíveis, por meio do uso dos materiais concretos que 

construímos, conforme às necessidades demandadas. 

O programa ressignificou e revigorou minha motivação a respeito do fazer docente 

e possibilitou a motivação necessária para concluir o curso. Além disso, como as atividades de 

ensino eram realizadas sempre com o objetivo de tornar os conteúdos da Matemática menos 

abstratos possíveis, fez com que, de certa forma, fosse resgatado o imaginário metodológico 

para o ensino de Matemática que eu carregava na minha memória antes de ingressar 

efetivamente no curso de Matemática. A título de exemplo, já que foram inúmeros recursos 

práticos que elaboramos para trabalhar o ensino-aprendizado da Matemática, podemos citar 

materiais concretos para ensinar e demonstrar o expresso no Teorema de Pitágoras; o cubo 

mágico para ensinar as propriedades geométricas em 3D, além de conceitos envolvendo óptica; 

a Torre de Hanói para trabalhar razão, proporção, função exponencial, séries; o Tabuleiro 

geométrico usado para ensinar a calcular áreas de figuras planas, bem como seus perímetros, 

entre outros. Os exemplos servem para demonstrar que as atividades práticas são possíveis e 

podem mudar percepções, interesses e a motivação, tanto do aprendiz, quanto do educador 

envolvido no processo. 

A importância do PIBID foi tão grande em minha vida acadêmica que ele é uma 

das raízes que justifica, hoje, estarmos pesquisando – no Programa de Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica (PROFEPT) – as relações e as contribuições que a música pode 

trazer para o ensino e a aprendizagem da Matemática. Isto ocorreu, basicamente, durante a 

aplicação e o ensino de conteúdos matemáticos a partir do uso de paródias musicais com alunos 

das escolas conveniadas com o PIBID. Antes disso, o primeiro contato com este tipo de 

metodologia se deu em conversas e encontros informais nos ambientes de uso coletivo do IFPI-

Uruçuí, com o amigo de curso, Ricardo Carvalho, o qual também era (é) músico. Desde então, 

visto a eficiência, até nos meus momentos de preparação para concorrer em provas de concursos 

públicos, utilizava as paródias musicais para compreender a temática estudada. Durante as 

atividades de ensino-aprendizagem Matemática do PIBID foi observado que, quando usávamos 

a paródia musical como recurso metodológico, observávamos que a mesma possibilitava uma 

interação entre os alunos, a motivação e, além disso, o mais importante, conseguiam 

compreender o conteúdo que era proposto. 
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Felizmente, em 2013, finalizei com êxito o curso de Licenciatura em Matemática. 

Antes disso, no segundo ano da graduação, iniciei minha preparação para concorrer a vagas em 

concursos públicos, sendo, em sua maioria da esfera federal. Em fevereiro de 2014 concorri em 

dois concursos públicos, ambos para o Estado do Maranhão, sendo um para professor da rede 

municipal da cidade de São João dos Patos e outro para a área administrativa de nível médio 

(Nível D) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus de Balsas, sendo aprovado 

e convocado a tomar posse em ambos. Devido às vantagens financeiras optei pela vaga na área 

administrativa da UFMA-Balsas.  

Entretanto, existia o desejo de passar pela experiência de docente efetivo na área de 

Matemática. Assim sendo, após o edital publicado em 2015 para concurso público da rede 

municipal de educação de Balsas, concorri ao cargo de professor de Matemática, tendo obtido 

êxito e tomando posse no ano de 2016. Neste período, estive exercendo ambos os cargos (na 

UFMA e na Prefeitura de Balsas). Entretanto, em 2019, por ter sido aprovado e tomado posse 

em um novo concurso de nível superior (Nível E) também para UFMA, Campus de Bacabal, 

precisei pedir exoneração de ambos os cargos. Nos três anos de experiência como professor de 

Matemática da rede municipal de Balsas tive a oportunidade de aplicar todos os recursos 

didático-metodológicos e teóricos que adquiri durante a graduação e na participação do PIBID. 

Um deles foi a elaboração, juntamente com os alunos, de paródias musicais sobre conteúdos 

envolvendo Matemática. Este olhar como professor, com certa carga de independência em sala 

de aula, me fez perceber que é possível fazer com que os alunos tenham gosto e motivação em 

aprender Matemática. Para tanto, é necessário que o professor possua um leque de alternativas 

e possibilidades metodológicas para trabalhar a aprendizagem Matemática.   

 

1.1 A Música no contexto educacional do Brasil e seu uso como ferramenta metodológica 

para o ensino e a aprendizagem da Matemática 

 

Desde a antiguidade até o final da Idade Média o currículo era dividido em dois 

eixos: um chamado de ‘Trivium’ que era composto pela Gramática, Lógica e Retórica e o outro 

era o ‘Quadrivium’ que era composto por dois segmentos de disciplinas. O primeiro segmento 

era composto pela Aritmética e a Geometria, ambas eram classificadas como ciências que 

estudavam, respetivamente, os números e as formas em repouso, por outro lado existia também 

no currículo a Música e a Astronomia, às quais eram responsáveis pelo estudo dos números e das 

formas em movimento. Assim, observamos que desde a antiguidade a música já era considerada 

de extrema importância e intimamente ligada ao ensino da Matemática. 
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Na perspectiva das possíveis alternativas metodológicas demandadas pela 

complexidade em ensinar e aprender Matemática, traremos a música como um desses recursos. 

Antes disso, para nos situarmos, é necessário falarmos um pouco a respeito do uso da música 

no contexto educacional brasileiro. As primeiras evidências do uso da música no âmbito 

educacional no Brasil aconteceram em meados do século XVI, com a chegada dos Jesuítas, 

vindos de Portugal. Os mesmos utilizavam músicas eruditas, melódicas para sensibilizar e, 

como consequência, catequizar os indígenas. Além disso, o uso da música se justificava devido 

às dificuldades e entraves que existiam na comunicação, assim sendo, como a melodia musical 

expressa uma linguagem de cunho universal, esta era utilizada para que de alguma forma 

houvesse interação entre Jesuítas e Indígenas. 

O alargamento e a expansão do uso da Música para além do aspecto educacional de 

cunho religioso ocorreu após a vinda ao Brasil de D. João VI, no século XIX, o qual apoiou que 

especilistas da área viessem de Portugal a fim de melhorar o aspecto organizacional do uso da 

música. Além disso, D. João VI, por meio de seus assessores por assim dizer, em 1813, alargou 

o alcance da música, em meio a sociedade, após a editificação do Teatro São João.  

Referente ao aspecto legal, uma das primeiras legislações que tratou do uso da 

música nos ambientes educacionais foi o Decreto Federal n. 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, 

o qual buscou regulamentar, dentre outros, o ensino da música no Brasil. Além disso, trouxe 

orientações a respeito das atividades docentes. Com o objetivo de ampliar a regulamentação e 

a qualidade da oferta da música no campo da educação, em 23 de janeiro de 1855, por meio do 

Decreto n. 1.542, tornou-se obrigatório as nomeações dos professores somente por meio de 

concurso. Apesar das normativas, nem todos os estados, durante a primeira República,  

aplicaram o uso da Música na educação de forma sinérgica, o que fez com que cada região 

estruturasse o funcionamento das instituições de ensino com características específicas. Nessa 

mesma época, externamente à escola, o ensino da música recebeu grande contribuição após a 

criação, em 1906, do Conservtório Dramático e Musical de São Paulo, o qual prezava por 

padrões pedagógicos do Conservatório de Paris. Os padrões de ensino utilizados e 

desenvolvidos pelo Conservatório de São Paulo, devido sua eficácia, foram adotados por 

diversas escolas do Estado de São Paulo e de alguns outros estados. 

Neste contexto, um dos períodos em que houve grandes transformações nos 

modelos e normativas referentes ao ensino de música no Brasil ocorreu a partir da década de 

1920. Uma dessas transformações significativas se deu em 1923, quando as escolas públicas 

paulistas passaram a usar o modelo de ensino da música, tonic-solfa. O referido método de 

ensino usava um tipo de notação com o objetivo de facilitar a leitura. Além disso, o mesmo 
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valia-se do canto coral. Um outro avanço, no campo do ensino de música nas escolas, ocorreu 

após a sanção da Lei Federal n. 3.281, em 23 de janeiro de 1928, a qual regulamentou a iniciação 

musical infantil, criando também os jardins de infância. 

Durante as décadas de 1930 a 1940, após a criação da Superintência de Educação 

Musical e Artística (SEMA) por Villa-Lobos, o ensino de música nas escolas passou a ser 

implantado em âmbito nacional. O problema é que não se tinha professores qualificados, 

suficientemente, para ensinar música nas escolas. Para tentar sanar o problema, em 1942, foi 

criado o Conservatório Brasileiro de Canto Orfeônico (CNCO), o qual tinha como uma de suas 

atribuições formar professores para a referida área.  

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 4.024 de 1961) instituiu a educação musical em 

substituição ao canto orfeônico, o que provocou grande mudança no cotiano escolar pelo Brasil 

a fora. Apesar destas inúmeras conquistas legais, após sanção da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) de n. 5.692 em 1971 durante o período da ditadura cívil-militar no Brasil houve certa 

regressão, já que a música, de certa forma perdeu um pouco da sua especificidade dentro das 

instituições de ensino, passando a ser ofertada misturada a outras áreas do conhecimento.  

A atual LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, por meio de regulamentação 

dada pela Lei 13.278, de 2 de maio de 2016, tornou obrigatória a oferta de música na educação 

básica, mas também a coloca como parte do currículo que envolve o ensino da arte, incluindo 

as artes visuais, a dança e o teatro. Além disso, a referida lei, no Art. 2º, determina que as 

instituições de ensino adequem seus currículos e qualifiquem os docentes, no prazo de cinco 

anos (a contar de maio de 2016), para que ,efetivamente ofereçam as artes visuais, a dança, a 

música e o teatro como as linguagens que constituirão o componente curricular. Apesar desta 

determinação, conforme destaca Martins, Silva e Leal (2019), até o presente momento, 

pouquíssimas instituições têm cumprido a referida determinação legal, o que tem gerado uma 

série de problemas e desafios para que, efetivamente, o ensino de música, ainda que utilizada 

como ferramenta metodológica com viés interdisciplinar, se concretize e alcance a todos. 

Nesse contexto, agora referente às análises, discussões e investigações acerca de 

tentar descobrir as melhores metodologias para o ensino e a aprendizagem de Matemática, a 

fim de torná-la menos abstrata, no Brasil, podemos constatar que este não é um fato novo. Nas 

análises bibliográficas que realizei pude constatar que existe uma gama de pesquisas científicas, 

às quais muitas delas foram realizadas em programas de mestrado e/ou doutorado, tratando da 

temática envolvendo dificuldades de alunos em aprender Matemática, bem como as posíveis 

maneiras, recursos e possibilidades didático-metodológicos de mitigar as percepções dos 

discentes de que a Matemática é uma ciência, eminetemente, abstrata e impossível de ser 
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compreendida. No Brasil, por exemplo, nos trabalhos de pesquisas, em mestrados e doutorados 

da área de educação Matemática, existe um percentual significativo envolvendo assuntos que 

tratam das dificuldades, métodos e maneiras de ensinar Matemática. 

Entretanto, quando falamos, especificamente, de pesquisas científicas que tratam 

da temática envolvendo o uso da música como possibilidade metodológica para o ensino e a 

aprendizagem Matemática, os números diminuem significativamente. Corroborando com o 

exposto, Cavalcanti (2011) destaca que os números são ainda menores quando tratamos do uso 

da paródia como ferramenta metodológica para o ensino e a aprendizagem de Matemática.  

Apesar das inúmeras constatações e evidências que encontramos após as análises bibliográficas 

de alguns autores que tratam da temática referente à importante contribuição que a música 

poderá possibilitar para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática, devido à vasta 

relação entre estas duas áreas do conhecimento, pouco se tem aplicado este recurso no cotiano 

escolar de aprendizagem. O problema, na maioria dos casos, ocorre para que muitos educadores 

prefiram o cômodo, ou seja, a mera exposição, muitas vezes descontextualizada dos conteúdos, 

onde algumas vezes fingem que ensinam e o aluno finge que aprende. 

 

1.2 Questionamentos e Objetivos da Pesquisa 

 

As discussões e análises acerca da problemática envolvendo metodologias para o 

ensino e a aprendizagem, especificamente, tendo a música como uma das possibilidades, é o 

cerne da nossa pesquisa. Como já comentado, a motivação em trabalhar com a temática se deu, 

dentre outros, devido às experiências durante a participação no PIBID, mas também por causa 

da vasta relação existente entre a Matemática e a Música. Além disso, devido às dificuldades 

na apreensão do conhecimento matemático, pela maioria dos discentes, tornou-se um dever 

ético buscarmos possibilidades de oferecer outras alternativas metodológicas para facilitar a 

aprendizagem do ensino de Matemática. Assim sendo, através do uso de paródias, buscamos 

mitigar o ensino, meramente tradicional e conteudista da Matemática. 

Ciente de que a Música em sala de aula pode gerar interação, abrindo um outro 

campo metodológico para a aprendizagem, destaco, conforme pude constatar pelas pesquisas 

bibliográficas que realizei, que há diversas maneiras de trabalhar Matemática a partir do uso da 

Música. Uma delas, é por meio de paródia, que nada mais é do que a reescrita de letras musicais 

conhecidas, tendo como base os conteúdos da Matemática. Coube os seguintes 

questionamentos: efetivamente a elaboração, em sala de aula, e o uso da paródia pode contribuir 

para dinamizar as aulas e mitigar o tradicionalismo no ensino e aprendizagem da Matemática? 
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O uso da Música favorece a motivação, o interesse e gera interatividade durante as atividades 

de ensino? O aspecto histórico entre a Matemática e a Música é conhecido pelos alunos?  

Observadas tais possibilidades e relações, entre a Matemática e a Música, o presente 

trabalho de pesquisa, buscando responder aos questionamentos supracitados, teve como locus 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Bacabal, mais 

especificamente, uma turma do primeiro ano do Ensino Médio Integrado, com objetivo de 

analisar o uso de paródias musicais como estratégia metodológica para o ensino e aprendizagem 

de conteúdos matemáticos na educação profissional e tecnológica. Em segundo plano, mas com 

igual importância, a proposta investigativa, buscou discutir elementos que permitissem, além 

das elaborações teóricas a respeito da temática, a partir dos usos e das construções das bases 

metodológicas para o ensino da disciplina de Matemática, contidas no escopo da pesquisa, a 

construção de um produto educacional, intitulado de: orientações didáticas sobre o uso de 

paródias envolvendo conteúdos de Matemática trabalhados na Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio. Destacamos ainda que a elaboração do referido produto 

educacional é uma exigência expressa no Regimento do Programa de Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica.  

Dessa forma, para que pudéssemos compreender aspectos essenciais daquilo que 

pretendíamos realizar na pesquisa, inicialmente, por meio das literaturas, buscamos 

correlacionar e compreender as relações históricas existentes entre a Matemática e a Música, e 

também, o modo como se deu nos primórdios a aprendizagem da Matemática, para que fosse 

possível compreender, dentre outras, acerca das atividades humanas de caráter prático-crítica 

estabelecidas a partir do conhecimento Matemático e, a partir disso, constatar como a Música 

pode nos auxiliar como aporte metodológico para o ensino e aprendizagem da Matemática. 

Para tanto, partimos nesta jornada investigativa cientes de que a aprendizagem da 

Matemática, desde os tempos mais tenros, mesmo que de maneira inconsciente, fosse feita por 

meio de atividades práticas. Usava-se na maioria dos casos, o próprio trabalho como ferramenta 

para a construção e apreensão dos conhecimentos. À medida que as atividades exigiam novas 

habilidades, o conhecimento matemático se desenvolvia mesmo que inconscientemente, claro 

que não apenas este, mas, também ele.  

Em que pese estarmos nos referindo a um processo muito antigo, não podemos 

deixar de fazer referência a uma afirmação de Gramsci (2014) a respeito do papel do trabalho 

como princípio educativo, o que, com base na história, inclui-se também o aprendizado dos 

conhecimentos matemáticos, valendo-se das atividades práticas. Saviani (2012, p.11) enfatiza 

que os homens se diferenciam dos animais devido a um aspecto peculiar: “os animais se 
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adaptam a natureza para garantir a sua sobrevivência, já os homens transformam-na para 

perpetuar a sua existência”. O autor afirma que, ao transformar a natureza, o ser humano está 

realizando um trabalho, ou seja, uma atividade prática, confirmando assim que o trabalho define 

a essência humana. 

No contexto da aprendizagem, um agravante, de acordo com Kuenzer (2001) é que 

o ensino, ano após ano tem se desvinculado do trabalho, das atividades práticas, o que tem 

negado as suas origens, as quais foram comprovadamente, através da história, eficientes para 

apreensão e desenvolvimento do conhecimento. Trazendo para o contexto do conhecimento 

matemático, a história da Matemática nos mostra que sua apreensão se deu devido a necessidade 

de as pessoas saberem lidar com a terra, com medidas de comprimento de áreas, etc. Nessa 

perspectiva, a partir do momento que o trabalho, ou seja, a atividade prática, concreta e 

significativa, deixou de ser um princípio educativo, a aprendizagem dos conhecimentos 

matemáticos passou a ser pautada no tradicionalismo, o que contribui(u) para a desmotivação 

e desinteresse em aprendê-lo. 

Neste cenário, a figura do professor em consonância com os interesses do capital, 

passou a ser o cerne do processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, o estudante foi se 

transformando em um mero receptor de conteúdos3 e participante passivo das atividades 

educativas. Frente a essa problemática, à medida que a aprendizagem Matemática foi se 

desvinculando das atividades práticas, a abstração, que por si só, já é um componente 

dificultador, por assim dizer, passou a operar fortemente no processo de ensino aprendizagem 

da Matemática. Por isso, tornou-se um dever ético buscarmos, por meio de pesquisas de cunho 

científico, alternativas metodológicas para contribuirmos para o ensino-aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos. 

Para tanto, conforme ressalta Kuenzer (2002), uma das formas é quebrando os 

bloqueios e empecilhos que distanciam a concretização da integração entre as diversas áreas do 

conhecimento, incluindo a Matemática e a Música, o que contribui para a fragmentação do 

conhecimento. Referente ao ensino e a aprendizagem da Matemática, uma das maneiras de 

efetivamente mitigar a fragmentação da aprendizagem e contribuir com outra alternativa 

metodológica, é utilizando a interdisciplinaridade no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem Matemática. Uma das ferramentas possíveis para que a haja a referida integração 

entre Matemática e Música, é por meio da elaboração e do uso da paródia, pois esta, além de 

 
3 Em referência à crítica de Paulo Freire a respeito da educação bancária, na qual o aluno é um ser passivo e 

funciona como “banco” com a tarefa de, unicamente, receber os “depósitos” daqueles que estão ensinando 

quaisquer que seja o conteúdo. 
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contribuir para a integração dos conhecimentos, pode ser usada como uma ferramenta 

inovadora e atrativa.  

Nesta perspectiva, a paródia se apresenta como uma das ferramentas possíveis para 

transpor os obstáculos e as dificuldades inerentes à motivação, o interesse e a curiosidade em 

aprender Matemática, o que contribui(u) para que a mentalidade acerca da impossibilidade de 

aprender Matemática fosse mudada. Assim sendo, quando propusemos o seu uso, ou seja, nesse 

caso especificamente da paródia nas aulas de Matemática, buscamos aliar a possibilidade de 

resgatar, inclusive, aspectos históricos que envolvessem a estética e a organização Matemática 

presente na música e, com isso, favorecer a apreensão dos conceitos matemáticos por parte dos 

estudantes. Além disso, ao longo do presente trabalho, tentaremos fazer um esforço teórico, de 

forma a evidenciar e relacionar aquilo que o prático, contido no que se ensina e se apreende do 

conhecimento historicamente produzido, desmistificando a Matemática e, por fim, buscando 

“tirar o peso da abstração Matemática”, gerando, como propôs Gramsci (2014), a concretude 

no ensino e na aprendizagem. 

Para tanto, entre os trabalhos científicos que encontramos, os quais serviram como 

embasamento teórico, alguns em especial nos chamou bastante a atenção e nos fez compreender 

melhor a respeito da temática que estavámos investigando. Para nos situarmos a respeito do 

aspecto envolvendo a história do ensino de Matemática no Brasil, utilizamos como referência 

o trabalho de Nívia Martins Berti, publicado em 2007. A autora, após realizar pesquisa 

bibliográfica, descreve as origens do ensino, sua modernização e dificuldades enfrentadas ao 

longo do tempo.  Para tanto, a mesma faz um apanhado histórico observando, dentre outras, as 

reformas, por exemplo, a de Francisco Campos. Além disso, a autora destaca as contribuições 

de diversos estudiosos que se debruçaram sobre a temática do desenvolvimento do ensino de 

Matemática, especialmente, no Brasil. 

Para compreendermos melhor o aspecto histórico envolvendo a Música no contexto 

da educação brasileira, utilizamos, entre outros, um estudo feito por Rita de Cássia Fucci 

Amato, publicado em 2006. Neste trabalho a autora traz contribuições acerca da implantação e 

do desenvolvimento da Música no campo educacional brasileiro. Para tanto, Amato (2006) 

toma como premissa, na maioria das vezes, as normativas (leis, decretos, portarias, etc.) que 

regulamentaram o ensino da Música nas escolas do Brasil ao longo dos anos. 

Além disso, ainda sobre alguns trabalhos que foram essenciais para a nossa 

investigação, e compreensão dos aspectos históricos e as relações entre a Matemática e a 

Música, utilizamos, dentre outros, o trabalho de Azevedo (2019), o trabalho de Camargos 

(2010) e o obra de Campos (2009). Por meio destes trabalhos pudemos compreender quando, 
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de que forma e quem contribuiu para a integração entre a Matemática e a Música. Além disso, 

os mesmos nos fizeram entender o grau de importância, em via de mão dupla, da Matemática 

para o desenvolvimento da Música. 

Para entendermos as possibilidades e modo de usar a Música em sala de aula, 

usamos como referência um trabalho de Ferreira (2010). Ferreira (2010) traz contribuições 

acerca das possibilidades e importância do uso da Música em sala de aula. Destaca que o uso 

da Música possibilita um segundo caminho para a aprendizagem. A obra de Ferreira (2010) foi 

desenvolvida com o intuito de capacitar docentes a utilizar a Música como recurso 

metodológico em sala de aula. Para tanto, a mesma traz diversos exercícios práticos envolvendo 

todos os gêneros musicais, indo desde óperas até canções populares. Esta obra nos trouxe 

fundamentos importantíssimos para que pudéssemos ter elementos para aplicar na investigação 

acerca da possibilidade da aprendizagem da Matemática ser facilitada a partir do uso da Música. 

A maneira como realizaríamos a integração entre a Matemática e a Música foi 

decidida após nos deparamos com os trabalhos de Cavalcanti (2011) e a obra de Luna; Eno; 

Caminha; Lima (2016). Nestes trabalhos, os autores destacam a importância e a eficiência do 

uso da paródia como recurso metodológico para trabalhar os mais variados conteúdos em sala 

de aula, incluindo os da área da Matemática. Como paródias musicais são composições que 

imitam outras obras, restou dúvidas se seu uso não geraria uma espécie de plágio. A dúvida foi 

esclarecida quando encontramos fundamentação legal do uso da paródia na Lei 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998, na qual trata dos direitos autorais. 

Visto a possibilidade de utilizar a Música, por meio do uso da paródia na 

aprendizagem da Matemática, precisávamos de aporte teórico para entendermos as 

dificuldades, maneiras e a importância da interdisciplinaridade. Para tanto, utilizamos as obras 

de Campos (2009), o trabalho de Ciavatta (2014) e também a obra de Frigotto (2008). Estes 

trabalhos forneceram informações importantíssimas que nos fizeram compreender a 

necessidade de aplicar o trabalho de ensino, valendo-se da interdisciplinaridade nas escolas 

brasileiras, a fim de que, fosse minimizado a fragmentação da aprendizagem. 

Para aplicação do trabalho de pesquisa, inicialmente buscou-se compreender 

aspectos envolvendo o campo da ciência investigativa, aspectos metodológicos e os principais 

métodos e técnicas cabíveis ao que pretendíamos coletar de informação. Para nos localizarmos 

acerca de que tipo de pesquisa o presente trabalho investigativo se enquadraria, buscamos 

fundamentação teórica no trabalho de Praça (2015), o qual destacariam-se os 7 (sete) tipos 

básicos de pesquisas científicas, bem como os seus elementos constituintes. Além disso, a 

respeito da abordagem metodológica da pesquisa, nos fundamentamos em Ferreira (2015). 
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Dentre outros, para entendermos quais as possíveis fases e etapas de uma pesquisa, 

utilizamos como fundamentação teórica a obra de Souza Junior; Melo e Santiago (2010). Além 

disso, para compreendermos os métodos como procedimento, nos apoiamos no trabalho de 

Ramalho e Marques (2009), os quais descrevem variados tipos de métodos que podem ser 

utilizados no desenvolvimento de uma pesquisa científica, observada a sua especificidade. 

Cientes de que o sucesso na coleta dos dados de uma investigação depende do tipo de técnica 

empregada, tivemos como base teórica sobre a temática a obra de Fontelles (2009). 

Nos valemos, dentre outros, dos trabalhos de Nascimento (2016)  e  de Chaer; Diniz 

e Ribeiro (2011) para a análise, escolha e fundamentação teórica acerca dos instrumentos para 

coleta de dados. A respeito das maneiras e critérios para a aplicação da oficina, nos embasamos 

nos escritos de Paviani e Fontana (2009). Para tabulação, análise e descrição dos resultados da 

pesquisa, tivemos, entre outros, como fundamentação, aspectos tratados na obra de Ferreira 

(2015). 

Destacamos que o presente trabalho possui 4 (quatro) capítulos e mais 4 (três) 

apêndices. No primeiro capítulo temos a parte introdutória, na qual trouxemos as questões, 

análises e objetivos da pesquisa. No segundo capítulo tratamos da fundamentação teórica, à 

qual descreve as evidências e possibilidades de a Música ser utilizada como recurso 

metodológico para a aprendizagem de Matemática. O terceiro capítulo retrata os aspectos 

metodológicos utilizados durante a aplicação do trabalho de investigação. Por fim, no quarto e 

último capítulo temos os resultados da pesquisa. No apêndice A está disposto o nosso produto 

educacional; no apêndice B, os questionários aplicados para a coleta de dados;  no apêndice C, 

os termos de consentimento livre e esclarecido e no apêndice D, o termo de aprovação do 

Comitê de Ética. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Relação Histórica entre a Matemática e a Música 

 

A Música e a Matemática são ciências tão antigas que suas origens se confundem 

com o surgimento dos seres humanos. A Matemática pode ser definida, essencialmente, como 

teórica, já a Música, como prática. Neste contexto, podemos dizer, de forma simples, que a 

Matemática é a ciência responsável em estudar, através de métodos dedutivos, objetos abstratos 

como números, figuras, funções, bem como as relações existentes entre eles. A Música, por sua vez, 

possui suas raízes basicamente no campo das artes, sendo a combinação harmoniosa e expressiva de 

sons.  

Podemos destacar que nas primeiras aglomerações sociais, em tribos indígenas, através 

do uso de tambores produzidos com madeiras e pele de animais, a música já era considerada uma 

ferramenta para as mais variadas formas de manifestações, incluindo festividades, cantos de guerras, 

dentre outros. A música era um instrumento de comunicação importantíssimo devido à sua 

capacidade de expressar diversas formas de sentimentos, por exemplo, felicidade, medo, ansiedade, 

etc.  

Nos primórdios, devido aos diferentes enfoques e papéis na sociedade, não se 

vislumbrava a existência de alguma relação direta entre a Matemática e a Música. Entretanto, a 

historiografia da Matemática e da Música revelam que a evolução, ao longo dos séculos, da forma 

rústica para o aspecto musical moderno se deu, a partir do momento em que houve a união entre 

Matemática e Música. Nessa perspectiva, devido às conexões existentes entre estas duas áreas 

do conhecimento, houve um desenvolvimento, em certos casos, em via de mão dupla, tendo a 

Matemática como ferramenta para o aperfeiçoamento da Música, e a Música para o 

desenvolvimento da Matemática. Ao longo da história, diversos estudiosos se debruçaram no 

estudo a respeito da relação entre a Matemática e a Música. Como exemplo, podemos citar os 

matemáticos Pitágoras, Euclides, V. Galilei, G. Galilei, L. Euller e J. Kepler e os músicos J.P. 

Rameau, J.S. Bach, F. Chopin e A. Shoenberg.  

Embora não se tenha plena certeza de quando aconteceu os primeiros passos em 

direção à integração dos conhecimentos entre a Matemática e a Música, é em Pitágoras que 

encontramos as principais evidências envolvendo esta relação. Isto ocorreu, principalmente, 

devido à necessidade de se encontrar embasamento matemático que explicasse a harmonia 

sonora, bem como para resolver problemas entre a consonância e a dissonância musical.  
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Cabe destacar que existe uma variedade de definições para o termo ‘música’, uma 

delas é a de que a mesma “é a sucessão de sons e combinações de sons organizados, de modo 

a exercer uma impressão agradável ao ouvido e sua impressão à inteligência é ser compreensível 

[...]”. Gardner (1994, p.82). A disparidade existente entre os sons harmônicos e os não 

harmônicos foi um dos principais fatores que fizeram com que Pitágoras se interessasse pela 

música. 

Conta os historiadores, que certa vez Pitágoras, no século VI antes de Cristo, na 

Grécia, ao passar em frente a uma oficina de ferreiros, ouviu diversos sons de batidas de martelo 

em diferentes materiais. Ele percebeu que dos sons emitidos, alguns eram harmônicos, 

agradáveis aos ouvidos, porém, outros não eram. Este fato gerou curiosidade em descobrir o 

porquê da ocorrência do referido fenômeno. Para tanto, no intuito de estudar aspectos 

envolvendo a harmonia sonora, Pitágoras realizou alguns experimentos. O primeiro deles foi 

feito com o uso do Metalofone, instrumento de metal com duas baquetas que simulava as 

batidas dos martelos nas chapas, o qual teve como o objetivo entender as consonâncias e as 

dissonâncias sonoras. Com isto, Pitágoras pôde verificar que a harmonia sonora ocorria quando 

as chapas tinham uma relação de 1 para 2.  

Posteriormente, buscando aperfeiçoar e estudar com mais afinco aspectos sonoros 

a partir de propriedades matemáticas, Pitágoras construiu um dos primeiros instrumentos de 

corda que se tem registro, o chamado Monocórdio. Este instrumento musical foi feito com o 

uso de uma tábua, uma corda, dois cavaletes fixos e um móvel, usado para verificar as 

experiências sonoras em diferentes partes da corda. Cabe destacar, que esta experiência foi 

classificada pelos cientistas como o experimento científico mais antigo que se tem registro. 

 

Nesta perspectiva: 

 

Datando das descobertas clássicas de Pitágoras, as ligações entre Música e 

Matemática atraíram a imaginação de indivíduos reflexivos. Na época medieval (e em 

muitas culturas não ocidentais) o estudo cuidadoso da Música partilhou muitas 

características com a prática da Matemática, tais como um interesse em proporções 

especiais, padrões recorrentes e outras séries detectáveis. Até a época de Palestrina e 

Lasso, no século XVI, aspectos matemáticos da Música permaneceram centrais, 

embora houvesse menos discussão aberta do que anteriormente sobre o substrato 

numérico ou matemático da Música. A medida em que os interesses harmônicos 

ascenderam, os aspectos matemáticos da música tornaram-se menos aparentes. 

Novamente, contudo, no século XX – primeiramente, na esteira da Música 

dodecafônica, e mais recentemente, devido ao amplamente difundido uso de 

computadores – o relacionamento entre as competências musical e Matemática foi 

amplamente ponderado. (FONSECA, 2013, apud, GARDNER, 1994, p.53). 
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A respeito dos primeiros estudos e experiências desenvolvidas por Pitágoras, cabe 

destacarmos que ele acreditava que o princípio de todas as coisas estava nos números. A ideia 

de que os números estavam na origem de todas as coisas fez com que, na Grécia antiga, os 

estudiosos, incluindo Pitágoras, fossem conduzidos para uma teoria da harmonia das 

proporções. Baseado nesta ideia de harmonia, de acordo com Silva (2016, p.3), a Escola 

Pitagórica sustentou que, devido a importância dos números, até mesmo os movimentos dos 

astros se reduzem a relações numéricas. Para eles “os movimentos dos planetas produzem 

modos musicais, emana uma música que nossos sentidos não podem perceber, em razão de seus 

limites, mas que ainda assim está lá”.  Para Pitágoras e seus seguidores, os primeiros quatro 

números (1, 2, 3, 4) eram mágicos, tanto que foi através deles que surgiu os primeiros sons 

harmônicos. Vislumbrado por essa magia, chegou a afirmar que o número 4 (quatro) 

representava: 

[...] a origem de todo o universo, todo o mundo material, representando a matéria em 

seus quatro elementos integradores: o fogo, o ar, a terra e a água. A importância do 

número quatro para os pitagóricos emerge ainda no cenário musical ao considerar o 

tetracorde – sistema de quatro sons, [...] como escala mais elementar e unidade 

fundamental da Música grega. (FONSECA, 2013, apud ABDOUNUR, 2002, p. 18-

19). 

 

O matemático Pitágoras e seus seguidores, conhecidos como pitagóricos, visto a 

vasta relação entre a Matemática e a Música, chegaram a classificar a “música como o quarto 

ramo da matemática”. (CAMARGOS 2010, p.35). Pitágoras contribuiu sobremaneira no que diz 

respeito à harmonia dos sons ao descobrir, com uso do monocórdio que os números 1, 1/2, 1/3, 

1/4, possuíam relações sonoras fundamentais. Por meio dos experimentos, concluiu que ao tocar 

na corda inteira (1) produzia ‘um determinado som, que tornou como fundamental: o tom’. Ao 

dividi-la ao meio (1/2) produziria uma ‘oitava’; em 3/4 da corda, uma ‘quarta’ e em 2/3, uma 

‘quinta’. Diante disso, é possível concluir que: 

 

a) Toda nota é equivalente a outra nota (sendo considerada a mesma nota, porém em 

altura diferente), quando a relação entre os comprimentos das cordas geradoras delas é 

dada na razão de 1 para 2𝑛, com n natural; 

b) A unidade de medida [...] ‘usada’ para construção da escala foi o intervalo de 

quintas justas (2/3), que nesse nosso caso é o padrão estabelecido, chamado de ciclo 

das quintas; 

c) [...] o espectro (limite) em que ele vai construir sua escala: entre o comprimento 

da corda toda, equivalendo a 1 e sua metade contemplam duas notas musicais de 

mesmo nome, que soam iguais, porém em alturas diferentes (uma nota ‘dó’ mais grave 

referente a nota produzida pelo comprimento da corda toda, e uma nota ‘dó’ mais 

aguda considerando o som produzido com a corda pressionada em metade do seu 

comprimento, por exemplo). Se ocorresse de ao ser efetuado o cálculo utilizando o 

percurso das quintas, calculando 2/3 referente ao comprimento da corda da nota 

anterior, e fosse encontrado um número racional que não estivesse nesse intervalo 

considerado, seria necessário dobrar o seu valor a fim de encontrarmos a mesma nota, 
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com altura diferente, que estivesse no intervalo considerado, ou seja, entre 1/2 e 1. 

(AZEVEDO, 2019, p.33). 

 

Pitágoras observou que ao tocar em locais diferentes dos acima citados, obtinham-

se sons não muito agradáveis aos ouvidos. Com base neste estudo feito por Pitágoras, obtemos 

as notas musicais que temos hoje, as quais relacionam-se com frações, sendo Dó (C) = 1, Ré 

(D) = 8/9, Mi (E) = 64/81, Fá (F) = 3/4, Sol (G) = 2/3, Lá (A) = 16/27, Si (B) = 128/243, Dó 

(C) = 1/2. Cabe destacar que as nomenclaturas que as notas musicais têm hoje, de acordo com 

Fonseca (2013, p.20) foram dadas pelo monge italiano Guido D’Arezzo (995 – 1050). Para 

tanto, ele usou como base um texto sagrado em latim referente a hino dedicado a São João 

Batista. 

Apesar dos avanços que as descobertas dos quatro primeiros sons harmônicos feitas 

por Pitágoras possibilitaram, percebeu-se que estes não eram suficientes para gerar todos os 

acordes musicais possíveis. Devido à esta limitação, diversos povos buscaram expandir o 

número de notas musicais. Os Chineses, por exemplo, desenvolveram as sequências 

pentatônicas, que são compostas pelas cinco primeiras notas; os árabes expandiram a escala 

para 17 notas e os hindus para 22. Apesar disso, ainda ficaram muitas lacunas a serem sanadas. 

Conforme Azevedo (2019, p. 38), “nem tudo na escala elaborada por Pitágoras era perfeito”, 

pois: 

 

[...] qualquer que fosse o ponto de partida, percorrendo intervalos de quintas, ou de 

terças, ou qualquer outro, sempre haveria uma pequena diferença na afinação, não 

coincidindo os sons oitavados com precisão. A chamada ‘coma pitagórica’ nada mais 

é do que a escala feita em espiral [...], ou seja, uma escala que não se fecha; que não 

volta à origem, como já pudemos perceber ao encontrarmos o valor de 0,493 para o 

intervalo de oitava através do ciclo das quintas. Azevedo (2019, apud CRUZ, 2013, 

p.38). 

 

Devido a esta problemática surgiu a necessidade de realizar alguns ajustes na escala. 

Para tanto, mais uma vez a Matemática se fez presente como ferramenta para o descobrimento 

do chamado temperamento musical, o qual consistiu em adequações nas escalas. Conforme 

Abdounur (2002, p.13), a ideia do temperamento musical, “[...] consiste em diminuir algumas 

ou todas as quintas de modo a adequar a superposição de tais intervalos a um número inteiro de 

oitavas”. Antes do desenvolvimento do referido temperamento nos tempos de Pitágoras, estes 

pequenos erros na escala musical eram quase que imperceptíveis, porém, com o passar dos anos, 

e com o desenvolvimento da música, estas distorções sonoras passaram a incomodar, seriamente, 

os músicos mundo afora. Este impasse só foi solucionado depois da invenção/descoberta dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista
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logaritmos por Napier e Burgi, por volta do século XVII, o qual serviu como ferramenta para a 

aplicação do temperamento supracitado. 

Através do Temperamento Musical, com uso de conhecimentos matemáticos foi 

possível reorganizar as escalas pitagóricas, expandindo e aperfeiçoando a capacidade de 

combinações de sons harmônicos. Para tanto, cabe destacarmos que um dos primeiros 

estudiosos a aplicar conhecimentos matemáticos em busca de solucionar o referido problema, 

foi o matemático L. Euler (1707 – 1783) que, de acordo com Camargos (2010, p.51), através 

de aplicações algébricas realizou “a divisão da oitava e do grau de consonância dos intervalos 

musicais”, fato que trouxe significativas contribuições para a construção do Temperamento 

Musical, o que inspirou J. S. Bach, no século XVIII, a compor a obra, intitulado de “Cravo Bem 

Temperado”. Bach, considerado por muitos como um dos mais importantes estudiosos da área 

da música de todos os tempos, nasceu em 1685, em Eisenach, região central da atual Alemanha 

e compôs mais de 1100 obras, para órgãos, cravos, violinos e orquestras. Entretanto, entre todas 

estas obras, a que mais se destacou em importância, foi a já citada ‘Cravo Bem Temperado’.  

Para a elaboração da obra supracitada, à qual era composta por outras pequenas 

obras, Bach apropriou-se de conhecimentos matemáticos construídos ao longo dos anos para 

implantar uma escala temperada nos 24 (vinte e quatro) tons (maiores e menores), destacando 

todas as tonalidades possíveis, o que contribuiu para que, definitivamente, a lacuna existente na 

escala fosse solucionada. Para tanto, de acordo Azevedo (2019, p.42), “foi preciso interpolar 

12 meios geométricos entre 1 e 2, sendo construída uma sequência com treze termos, sendo 1 

o primeiro e o 2 o último”. 

Observamos que diversos matemáticos mostraram interesse ao longo da história, 

em estudar a relação existente entre a Música e a Matemática, além de Pitágoras, Euler, 

Mersenne, dentre outros, porém nenhum deles, conforme aponta Camargos (2010), percebeu, 

especificamente, as conexões existentes entre a Música e os números primos, sendo que esta 

relação só foi percebida e estudada no século XIX, por Riemann, e posteriormente, por Joseph 

Fourier. Neste sentido: 

 
Riemann havia revelado por meio de ondas simples que, juntas, ‘podiam reproduzir 

as sutis harmonias dos primos’ e sobre as teorias de Fourier que analisa como 

poderiam ser produzidos ou representados sons mais complicados, por meio de 

combinações de ondas senóides puras. (CAMARGOS, 2010, p.61). 

 

Embora haja a real constatação de que diversos matemáticos de renome teriam se 

interessado em estudar a Música a partir de conhecimentos matemáticos, isto não significa, 

necessariamente, que eles foram também instrumentistas. O inverso também se aplica, ou seja, 



29 

 

nem todos os musicistas dominam conceitos matemáticos complexos existentes nas 

musicalizações realizadas por eles. 

Atualmente, na era da tecnologia, já com uma infinidade de conhecimentos 

matemáticos e musicais consolidados, observa-se que novas abordagens matemáticas têm sido 

usadas objetivando aperfeiçoar a Música. Como exemplo, pode-se citar uso de algoritmos 

matemático-computacionais para a composição musical, fato que tem sido pesquisado pelo 

Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp (NICS). 

O NICS, foi fundado em abril de 1983 com o objetivo, inicialmente, de trabalhar 

com pesquisas que tivessem o som como o principal objeto de estudo. A partir de 1994 ele 

passou a trabalhar também nas linhas de pesquisas envolvendo modelagem matemática, 

simulação computacional e composição musical.  Desde sua fundação, o trabalho do referido 

núcleo tem sido reconhecido através de várias premiações. Para aplicação e desenvolvimento 

da Música a partir do conhecimento matemático, o núcleo tem utilizado o ‘Vox Populi’, “um 

programa de computador que é uma ferramenta para composição musical interativa e usa a 

modelagem de algoritmos genéticos”. (CAMARGOS, 2010, p. 59). 

O referido programa é um software livre e foi desenvolvido através de uma parceria 

entre o NICS e o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia e Informática de Campinas), como parte 

do projeto de doutoramento da pesquisadora Artemis Moroni. O ‘Vox Populi’, como já 

comentado, utiliza algoritmos genéticos, os quais podem ser definidos como processos de 

escolha automatizada de objetos, podendo ser qualquer coisa, sendo que no caso do referido 

programa, eles são acordes de notas musicais usando o protocolo MIDI (Interface Digital para 

Instrumentos Musicais).  

O ‘Vox Populi’ segue algumas regras formais para o cálculo da probabilidade de 

cada geração (conjunto de acordes), sendo que os resultados numéricos são transformados em 

sons. Para tanto, os referidos algoritmos genéticos são usados a fim de controlar os parâmetros 

sonoros, como por exemplo, a dinâmica e as variações dos ritmos, que podem ser definidas pelo 

compositor. 

 

2.2 O Ensino e a Aprendizagem de Matemática: o uso da música como possibilidade 

metodológica na busca por uma educação integral 

 

A aprendizagem Matemática a partir de ferramentas que envolvem a música, tem 

relação com a ideia de educação integral, à qual relaciona-se com um tipo de educação que visa 

garantir o desenvolvimento dos educandos em todas as suas dimensões, intelectual, emocional, 
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física, cultural, social, etc.  Além disso, busca formar sujeitos críticos e capazes de exercer 

influência no meio o qual esteja inserido. Como principais características da educação integral, 

podemos citar o seu caráter equitativo e inclusivo, pois reconhece as singularidades de cada 

indivíduo, visando construir um projeto educativo para todos. Outra característica refere-se à 

centralidade que é dada ao discente no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, é 

necessário que todas as dimensões, incluindo o projeto pedagógico, o qual envolve currículo, 

práticas de ensino, recursos, docentes, tempo e espaço devem ser construídos a partir do 

contexto e das necessidades efetivas de cada grupo de educandos. 

Para que a proposta de educação integral, efetivamente ocorra, é necessário que 

todos os agentes envolvidos, direto ou indiretamente no processo formativo dos discentes, 

assuma m seus papéis e responsabilidades. A escola se apresenta como um dos principais 

espaços capazes de assegurar um desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, os 

educadores também possuem parcela extremamente significativa para que este processo se 

consolide. Para tanto, é necessário que possuam amplo conhecimento das múltiplas formas de 

aprendizagem de cada aluno e também sejam capazes de trabalhar a partir de uma perspectiva 

de integração dos conteúdos. 

De acordo com Araújo e Frigotto (2015, p.62), no que se refere a integração de 

conhecimentos, “a verdade é o todo”. Por este motivo, devemos pensar em ‘práticas 

pedagógicas’ que vislumbrem uma aprendizagem integral dos educandos, buscando romper 

com o ensino fragmentado e meramente conteudista. No campo da aprendizagem Matemática, 

por exemplo, apesar de observamos que existe uma vasta relação entre a Matemática e a 

Música, infelizmente, pouco se tem explorado a integração nos processos de ensino e 

aprendizagem destas duas áreas do conhecimento, o que tem contribuído para uma 

aprendizagem fragmentada. 

Nesse sentido, para que a relação explorada no passado venha à tona, é necessário 

ressignificar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Apesar da vasta proximidade 

existente entre a Matemática e a Música, muitos educadores não fazem com que essas duas áreas 

do conhecimento dialoguem. Assim, Frigotto (2008, p.56) destaca que, “são muitos os desafios 

que [...] no plano prático, [...], nos deparamos para nos situarmos adequadamente no horizonte 

de um trabalho interdisciplinar que transcenda o plano fenomênico”. Devido a isto, é necessário 

encontrar maneiras, conforme Kuenzer (2002, p.40), “de integração de vários conhecimentos, 

que quebram os bloqueios artificiais e que transformam as disciplinas em compartimentos 

específicos, expressão da fragmentação da ciência [...]”. 
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Cabe destacarmos que para que seja possível pensar na integração, por exemplo, da 

Matemática e da Música, sob a ótica da educação integral, diversos fatores se mostram 

necessários. Um deles, conforme Frigotto (2008, p.42), é encarar “a interdisciplinaridade como 

uma necessidade [...] e como problema [...]”. A necessidade diz respeito ao fato de que pouco 

se tem utilizado efetivamente a interdisciplinaridade no ensino e aprendizagem, o que despreza 

o caráter unitário do conhecimento. Já o problema é devido ao fato de muitos dos casos de 

ensino, ditos como interdisciplinar, não passarem de falácia. 

É evidente que diversos empecilhos têm dificultado, efetivamente, que diversas 

áreas do conhecimento dialoguem entre si. Um deles, de acordo com Frigotto (2008, p.56), tem 

relação com a “[...] matriz cultural e intelectual dominante em nossa sociedade [...]”. O segundo 

desafio, conforme o autor supracitado, está “[...] na prática da pesquisa e na ação pedagógica”. 

O primeiro desafio descrito por Frigotto (2008) diz respeito à resistência às imposições das 

nações (governantes) dominantes em favor de interesses capitalistas. O segundo é um 

desdobramento do primeiro, já que devido aos entraves e interesses mercadológicos tem sido 

difícil implementar uma educação integral e humanística. Nesta perspectiva: 

 

A superação desses desafios, certamente implicam a capacidade de atuar dentro da 

dialética do velho e do novo, ou seja, da crítica à forma fragmentária de produção da 

vida humana em todas as suas dimensões e, especificamente na produção e 

socialização do conhecimento e na construção de novas relações sociais que rompam 

com a exclusão e alienação. (FRIGOTTO, 2008, p.60). 

 

Esta superação e a interdisciplinaridade no ensino perpassa pela oferta de uma 

educação integral aos filhos da classe trabalhadora. O problema é que, conforme Moura (2013, 

p.707) “grande parte dos filhos das classes populares precisam trabalhar antes dos 18 anos de 

idade”. Este fato tem feito com que a tão sonhada educação integral esteja ‘distante anos luz 

dessa perspectiva formativa’. Diante disto, Moura (2013, p.707) faz a seguinte indagação: é 

possível dar passos rumo à educação omnilateral e integral, mesmo o Brasil sendo um país 

predominantemente capitalista?  

O mesmo autor, aponta que, para uma educação omnilateral e integral, que tenha a 

interdisciplinaridade como uma ferramenta possível, mesmo em um país como o Brasil 

predominantemente capitalista e que oferece uma educação fragmentada, o Ensino Médio 

Integrado (EMI) à educação profissional, pode ser um caminho possível na direção de uma 

educação de qualidade. 

Infelizmente, o EMI em sua maioria, tem sido usado como mero instrumento para 

a “profissionalização stricto sensu de adolescentes e jovens.” (MOURA, 2013, p.707). Além 
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disso, “formar, ainda na adolescência, o sujeito para uma determinada profissão, potencializa a 

unilateralidade em detrimento da omnilateralidade.” (MOURA, 2013, p.707). Para este autor, 

isto tem ocorrido porque parcela dos adolescentes e jovens brasileiros, leia-se ‘os provenientes 

de minorias econômicas e sociais’, precisam adquirir uma profissão e ingressar no mercado de 

trabalho cedo demais para garantir a sua sobrevivência e, em muitos casos, até mesmo de suas 

famílias. 

Face a esta problemática, ao considerarmos os inúmeros problemas existentes, não 

apenas na educação brasileira, mas no país como o todo, a dificuldade de realizar a integração 

de conhecimentos das diferentes áreas e se trabalhar a educação em uma perspectiva unitária, 

de acordo com Moura (2013), temos na discussão acerca do Ensino Médio Integrado a 

possibilidade de debatermos o germe de uma formação humana integral, omnilateral ou 

politécnica. Desta feita, “(...) o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária 

de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a ‘travessia’ para uma nova 

realidade”. (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p.43). 

Para tanto, é necessário usar as contradições existentes entre capital e trabalho para 

ir realizando pequenas travessias em direção à educação integral e omnilateral dos sujeitos. Tais 

contradições são evidentes, dentre outras coisas, quando o capitalismo demanda por 

profissionais mais qualificados para realizarem as mais variadas funções. Desta feita, é preciso 

conhecer a totalidade que, conforme evidencia Kuenzer (2000), não é dominar todos os fatos, 

mas, sim, as relações existentes entre eles e a história para a compreensão do papel da educação 

na formação dos sujeitos. 

Sobre a perspectiva de uma educação de qualidade, Ciavatta (2014, p.188) enfatiza 

que é preciso que os educadores, mas não somente eles, se auto determinem como militantes 

nesta luta, valendo-se da interdisciplinaridade para que, assim, a educação de qualidade se 

efetive para todos, principalmente aos mais necessitados, os filhos da classe trabalhadora. Para 

tanto, Ciavatta (2014) ressalta, dentre outros, a importância da conscientização da sociedade na 

busca da educação ideal, à qual deve ter como pilar a formação humana em todas as suas 

nuanças, ou seja, de forma integral. 

Embora Ciavatta (2014) levante a problemática de se lutar por uma educação 

politécnica e integral, omnilateral, a mesma destaca que essa luta não é nova, pois remonta aos 

ideais de educação socialista revolucionária, o qual tinha como objetivo elevar o nível de 

conhecimento das massas. Sobre este viés, a mesma autora, enfatiza que embora esse ideário 

de educação omnilateral, integral, à qual se funda na formação de cidadãos críticos com 

capacidade de transformar a sociedade, seja o tipo desejado, no Brasil, a sua aplicabilidade 
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encontra uma série de entraves e desafios, pois, majoritariamente, a população brasileira tem 

outras preocupações mais urgentes, por exemplo, a questão alimentícia e de moradia, já que a 

grande massa brasileira vive em situações socioeconômicas calamitosas. 

Embora existam essas situações calamitosas, Ciavatta (2014) destaca que a 

transformação desta questão perpassa pela oferta de uma educação desinteressada com os 

interesses capitalistas. Entretanto, sabe-se que o capital ao longo dos anos tem criado 

mecanismos para impedir a implantação desse tipo de educação, tendo como objetivo 

perpetuar-se no poder, alienando e precarizando a classe trabalhadora. 

Sobre a mesma temática, Ciavatta (2014), destaca que o tema formação integrada, 

quando relacionado ao conceito de politecnia, tem sido objeto de discórdias entre diferentes 

teóricos quando se envereda pela articulação do trabalho como instrumento de emancipação 

humana. Mais importante do que isso, conforme a autora, é transformar as ideias em ações rumo 

a essa educação emancipatória. 

Embora se fale tanto em educação integral, politécnica, omnilateral, é latente a 

discussão e discordâncias sobre os significados e a aplicabilidade dos termos. Ciavatta (2014) 

enfatiza que no Brasil, o termo politecnia foi empregado relacionando-se, a priori, com a 

formação humana em todas as suas faculdades. Infelizmente, à medida que os rumos do país 

foram mudando, novas abordagens sobre o tema surgiram e seu sentido original foi deixado de 

lado. Tanto que se criou a Lei 5.692/71, à qual tinha como objetivo fomentar a qualificação dos 

estudantes para o mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho. Este fato contribuiu 

para o dualismo educacional. 

Apesar disso, conforme Ciavatta (2014), as lutas não cessaram e a sociedade 

interessada em uma educação de qualidade continuou reivindicando a elaboração de uma lei, 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que não tivesse viés capitalista, tendo como princípio fundante 

a formação integral e omnilateral do ser humano. A implantação desse tipo de educação ia 

contra os interesses dos governantes brasileiros, os quais prezavam pela política neoliberal, o 

que dificultou a implantação da mesma. 

Assim, Ciavatta (2014) relata diferentes perspectivas a respeito da relação 

educação/trabalho. Sob a visão da Pedagogia Socialista, esta relação era vista como algo 

complementar, ou seja, o trabalho era um instrumento para educar as pessoas, formando-as em 

todas as suas faculdades, de forma integral. Já sob a óptica da Pedagogia Capitalista, a relação 

educação/trabalho se dava de forma fragmentada, visando preparar pessoas, unicamente, para 

ocupar as demandas do mercado, tornando-as alienadas e precarizadas. 
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Além disso, Ciavatta (2014), enfatiza que a implantação de uma educação socialista 

no Brasil é algo complexo e difícil de realizar, já que as estruturas do país têm raízes no 

capitalismo. Este, por sua vez, busca perpetuar a educação fragmentada, profissionalizante, com 

vistas à formação de mão de obra para o mercado de trabalho. 

Cabe destacarmos que, mesmo com as inúmeras resistências a este modelo de 

educação, no Brasil, acabou que a LDB de 1996 (Lei 9.394), conforme Ciavatta (2014) foi 

totalmente elaborada e desvinculada da educação omnilateral, integral e politécnica. Este fato 

contribuiu para perpetuar o dualismo educacional no país: classe trabalhadora ‘formada’ para 

ocupar as demandas mais precárias no mercado, ao passo que para as classes mais abastadas, 

uma formação superior e com viés à dominação. 

Atrelado a isto, Ciavatta (2014) ressalta que, para a formação ser integrada não 

basta que no ensino médio o aluno tenha a possibilidade de sair com o grau de nível médio e de 

uma formação técnica, precisa-se muito além disso. É necessário que a formação seja plena e 

integral, possibilitando ao discente compreender o todo. Ademais, a educação integral também 

precisa possibilitar a minimização da dicotomia, trabalho manual/trabalho intelectual. 

Infelizmente, os passos que se tem dado no Brasil, conforme Ciavatta (2014), não 

tem sido em favor da sonhada educação integral, humanística. Como exemplo, pode-se citar as 

diretrizes elaboradas pelos últimos governos. As mesmas têm carga de obrigatoriedade e não 

de sugestão. Estas fundam-se nos interesses neoliberais, segmentando o conhecimento de acordo 

com as necessidades do mercado. Todas essas diretrizes foram implantadas fugindo-se do debate 

com a sociedade, já que esta, na maioria discorda do ensino fragmentado e profissionalizante 

oferecido pelos governantes. 

Ciavatta (2014) destaca que, embora tenha sido realizado uma série de estudos e 

reuniões entre estudiosos do assunto, com o intuito de preparar documentos sugestivos para a 

elaboração das Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional, pouco 

foi acatado pelas autoridades. Além disso, a autora destaca que, existe um grave problema na 

formação dos jovens, pois as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para Educação 

Profissional Técnica de nível Médio apontam para uma formação com viés capitalista, 

alienante. 

Assim, além de alienante, o capital tem gerado condições para manter a mão de obra 

da classe trabalhadora e conforme Antunes (2004, p.348), além de precarizada, tem um nível 

de qualificação cada dia maior. Devido a isto, de acordo com Kuenzer e Grabowsk (2016, p.28) 

é necessário aproveitar estas contradições do capital para, mesmo que de maneira lenta, 

realizar a travessia rumo à educação omnilateral, humanizadora e integral. 
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Quando buscamos apresentar a Música como possibilidade metodológica para o 

ensino e aprendizado da Matemática, na perspectiva do alcance de uma educação integral, o 

fazemos compreendendo o ensino médio integrado como o potencial de favorecer a um processo 

interdisciplinar do conhecimento. Isto é dito por que, como por diversas vezes já afirmamos, 

existe uma relação muito próxima entre a Música e a Matemática que não pode ser ignorada e 

que pode ser usada para ampliar os horizontes do interesse dos discentes. 

No contexto da interdisciplinaridade e da integração dos conhecimentos, visando a 

busca de uma educação integral, é necessário observar as possibilidades de a paródia ser 

utilizada como ferramenta para a integração da Matemática com a Música. Cabe ressaltar que 

de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, paródia é definida como sendo “obra 

literária, teatral, musical etc. que imita outra obra, ou os procedimentos de uma corrente 

artística, escola etc, com objetivo jocoso ou satírico; arremedo”. A paródia é uma releitura 

cômica de determinada obra. É utilizada, principalmente em poemas, na Música, no Cinema e 

TV. No campo da Música, ela pode perpassar pelos mais variados estilos musicais. 

A paródia pode ser de três tipos básicos: 1. Verbal: altera algumas palavras do texto 

original; 2. Formal: Usa-se o estilo e os efeitos técnicos de determinado escritor como meio de 

zombaria; e 3. Temática: Utiliza a caricatura da forma e espírito de um determinado autor. Vale 

destacarmos que a institucionalização da paródia, em seu aspecto musical, se deu a partir do 

século XVI por meio do cantus firmus (melodia já existente como base para um novo arranjo). 

Entretanto, com o passar dos anos o cantus firmus entrou em desuso e a paródia começou a ser 

caracterizada em estilo de música instrumental, inicialmente na música para teclados.  

A utilização da paródia, basicamente, acompanhou o desenvolvimento da música, 

sendo expandida para os mais variados estilos. No Brasil, a sua criação e utilização encontra 

fundamento legal na Lei 9.610/1998 (que trata dos direitos autorais), artigo 47, e enfatiza que: 

“são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária 

nem lhe implicarem descrédito”. 

Em uma perspectiva de integração, sabe-se que desde os anos mais tenros a 

Matemática faz parte das atividades humanas. Mesmo que de maneira involuntária, o ser 

humano se apropria dela para desenvolver suas atividades. Com o desenvolvimento do 

pensamento matemático, sistematizado ao longo dos séculos, diversos homens e mulheres 

dedicaram suas vidas ao estudo da Matemática. Conforme Silva Neto e Pimenta (2014), pode-

se constatar que, no campo da Matemática, a invenção dos números foi um dos primeiros 

marcos para o desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos matemáticos da forma 
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como hoje se apresentam, o que colaborou sobremaneira para mudar a vida dos seres humanos 

na terra. 

Antes disso, os antigos utilizavam pedras de diferentes tamanhos para representar 

as unidades simples e as ordens numéricas. Entretanto, devido às dificuldades em encontrar os 

diferentes tipos de pedras para usá-las como quantificadores, surgiu então um dos primeiros 

sistemas numéricos, desenvolvido pelo povo Sumério na Mesopotâmia, por volta do ano 4.000 

a.C. Para o desenvolvimento deste sistema, os Sumérios utilizaram a terra mole para moldar 

cones e bolinhas, que, a depender do tamanho, passaram a pertencer a um sistema numérico de 

base 60. O seu funcionamento se dava da seguinte forma: um cone pequeno representava uma 

simples unidade; uma dezena era representada por uma bolinha; o número 60 por um cone 

grande; 600 por um cone grande perfurado; o número 3.600, por uma esfera e 36.000 por uma 

esfera perfurada. 

Com isso era possível representar uma infinidade de números. Tudo isso surgiu para 

atender, dentre outros, à necessidade das negociações mercantis realizadas pelo povo Sumério. 

À medida que os anos foram passando, diversos outros modelos de sistemas numéricos foram 

surgindo. Os babilônios, por exemplo, inventaram um sistema de numeração utilizando somente 

dois algarismos: o ‘cravo’, usado para representar uma unidade e a ‘asna’ utilizada para 

associar-se ao número dez. Usando estes dois algarismos, através da justaposição, era possível 

realizar cálculos e operações matemáticas. Embora tenha sido um sistema revolucionário e de 

extrema importância em épocas antigas, por não possuir o símbolo do vazio (número zero) 

ocorria uma série de problemas na hora das contagens e das representações numéricas. 

Felizmente, no século III a.C, os babilônios inventaram o zero mais antigo da 

história. Nesse contexto, vários outros modelos também foram desenvolvidos e aperfeiçoados 

com o passar dos anos até chegarmos ao sistema numérico Arábico e Romano, os quais são os 

mais utilizados na atualidade. Os sistemas supracitados foram extremamente importantes, pois 

representavam o início de todo o conhecimento matemático, já que todas as demais descobertas 

possuiam os números como pilar. Sem eles nada teria vindo à tona. 

À medida que o tempo foi passando e as necessidades se modificando, diversas 

outras descobertas matemáticas foram feitas por uma série de estudiosos. Estes estudiosos 

dedicaram suas vidas na busca da descoberta dos conhecimentos matemáticos, o que contribuiu 

infinitamente para que tivéssemos hoje condições de lidarmos com diversas situações e 

problemas envolvendo a Matemática. Sabemos que, devido aos desafios e o modo como a 

aprendizagem ocorria, nos primórdios, estudar Matemática era algo atrativo, prazeroso e 

motivante. Este fato contribuiu para a consolidação de uma gama de conhecimentos, graças aos 
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esforços de diversos matemáticos. Porém, conforme Silva (2014), à medida que os anos foram 

passando, foi se criando um tabu refletido nas mentes das pessoas afirmando que, o 

conhecimento matemático é algo extremamente abstrato e impossível de ser compreendido. 

Este fato, infelizmente, tem se perpetuado de geração em geração, principalmente dentro dos 

ambientes educacionais. 

Silva (2014) destaca que este tabu iniciou no momento em que se desvinculou o 

conhecimento abstrato do conhecimento prático. Sabe-se que na antiguidade o conhecimento 

matemático se desenvolveu, na maioria dos casos, através da relação trabalho/necessidade, esta 

combinação contribuiu para revolucionar a Matemática no mundo. Infelizmente, com o passar 

dos anos, a grande maioria das pessoas foi perdendo tanto a motivação, como o prazer em 

aprender Matemática. Muitos a tem como uma ciência nobre, destinada somente a um seleto 

grupo da humanidade, tanto que não é raro ouvirmos a frase: ‘Matemática não é para mim’. De 

acordo com Berti (2005), este fato tem raízes na antiguidade, pois: 

 

Desde o momento em que a Matemática começou a tomar forma como uma área do 

conhecimento, ainda na era platônica e pitagórica, já estava associada a uma classe 

privilegiada sendo considerada uma ciência nobre [...]. Recebeu status de nobreza e 

ainda hoje é tratada como tal [...]. (BERTI, 2005, p.98). 

 

O fato supracitado expressa, de certa forma, a raiz da concepção de que a 

Matemática é um ‘bicho de sete cabeças’, frase que tem sido muito difundida de década a 

década. Infelizmente, esta difusão ocorre quase que de modo geral, envolvendo alunos, pais e 

até mesmo professores. É evidente que a Matemática possui um maior grau de complexidade, 

se comparamos com algumas áreas do conhecimento, tanto que até os especialistas que lidam 

com ela no dia a dia, em algum momento também já encontraram certo tipo de dificuldade em 

manuseá-la na resolução de problemas. Este tipo de concepção a respeito do grau de 

complexidade que a Matemática possui é aceitável pelos especialistas da área, o que não é 

verídico é o modo como é propagada a ideia de que a Matemática é acessível somente a um 

determinado tipo de público.  

Um dos problemas que tem contribuído para a perpetuação do ‘analfabetismo 

numérico’ das pessoas, está relacionado ao modo como a educação matemática tem sido 

oferecida na educação básica. Sabemos que a aprendizagem Matemática ocorre de forma 

gradativa, ou seja, é impossível aprender, por exemplo, funções, integral, limite, derivada sem 

ter uma boa base de conhecimento das quatro operações da Matemática (adição, subtração, 

multiplicação e divisão). Infelizmente, este tem sido ano após ano, um dos grandes problemas  

no âmbito do ensino-aprendizagem da Matemática. Outra percepção errônea acerca do 
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entendimento sobre a aprendizagem da Matemática está no fato de, muitos acharem que para 

aprender Matemática é sufuciente decorar uma lista de fórmulas, o que é totalmente errado, já 

que em determinadas situações é necessário que a pessoa seja capaz de raciocinar, interpretar e 

fazer correlações. 

Além disso, a abstração e a não explicitação da aplicabilidade, no dia a dia, de 

determinado conhecimento matemático também contribui para o processo de desmotivação e 

torna a aprendizagem mais díficil. Este fato ocorre, na maioria das vezes, por que o professor 

além de possuir uma sobrecarga de trabalho é obrigado a expor, de qualquer forma, todo o 

conteúdo do livro didático. Basicamente, o professor chega na sala de aula, explica a matéria 

de forma expositiva, passa exercícios de fixação, o educando, por sua  vez , em  grande  parte,  

não  entende  a  explicação  do  professor, e muitos sequer possuem motivação e interesse em 

copiar  os exercícios no caderno, fazendo com que esse aluno comece a ver a Matemática como 

algo chato, difícil e inútil.  

Associado a isso, Berti (2005, p.2), enfatiza que o ensino da Matemática “sempre 

foi rodeado por muitas dificuldades e obstáculos quase intransponíveis”. Um outro fator que tem 

contribuído para este fato, tem relação ao currículo errôneo de formação, ou seja, formadores 

malformados, formando pessoas desformadas, às quais são incapazes de gerar motivação e 

prazer no desenvolvimento e no ensino-aprendizagem dos conhecimentos matemáticos a seus 

alunos. Frente a esta problemática, buscando alternativas para desmistificar o fato de que o 

conhecimento matemático é um ‘bicho de sete cabeças’ e impossível de ser apreendido, 

tentamos abandonar as velhas maneiras de ensinar e ascendemos novas práticas para o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática. Evidentemente que para isso acontecer, deve-se 

adequar essas alternativas à época e ao público pretendido. 

Na antiguidade o conhecimento matemático fundava-se no trato com a terra, nas 

atividades comerciais, nas medidas do tempo e do espaço etc. Tudo isso, nos primórdios, era 

atrativo as gerações da época. Atualmente, vivemos a era da tecnologia, as crianças nascem 

inseridas neste contexto, (a chamada Geração Z), o que faz com que elas tenham extrema 

facilidade de adaptação a esse modelo de sociedade. Apesar disto, muitos educadores insistem 

em proibir dentro do ambiente educacional, o uso das mesmas. Este fato se justifica, de acordo 

com Moran (2006), pelo fato de pertencerem e terem vivido em épocas alheias as tecnologias. 

Por isso, há uma resistência e dificuldade em se adaptar as chamadas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s). As TIC’s são atualmente, ferramentas metodológicas que 

podem ser utilizadas pelo professor de várias formas em sala de aula, como por exemplo, com 

o uso de jogos e programas de computador capazes de representar visualmente os conteúdos 
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trabalhados. Dessa forma, devido ao grau de abstração e dificuldade da Matemática, torna-se 

imprescindível que a professor utilize os mais variados meios de facilitar a aprendizagem.   

Inevitavelmente, o ensino da Matemática nos dias atuais não pode estar alheio às 

tecnologias, pois a cada dia a tecnologia tem atingido as pessoas dentro dos mais variados 

ambientes, incluindo os educacionais. De acordo com Moran (2003, p.1), pode-se definir 

tecnologias educacionais como sendo “[...] os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos 

para que os alunos aprendam [...]”, ou seja, são facilitadoras, quando usadas da forma correta, 

no ensino de determinado assunto. Tornar o ensino de Matemática prazeroso e significativo aos 

discentes, tem sido um dos grandes desafios dos educadores, um dos fatores que tem 

contribuído para o insucesso e está relacionado ao fato de muitos professores não estarem 

levando em consideração os interesses e a realidade do cotidiano dos discentes. 

Nessa perspectiva, buscando minimizar esta problemática, a título de exemplo, 

dentro do âmbito das TIC’s, podemos citar um programa de computador que possui ferramentas 

riquíssimas para trabalhar, dentre outros conteúdos, os que envolvem geometria e álgebra. Este 

programa é conhecido como Geogebra e foi criado em 2001 na tese de Markus Hohenwarter e 

ano após ano sua popularidade e melhoramento tem crescido de forma exponencial. Ele é 

utilizado, atualmente, em cerca de 190 países, sendo baixado 300.000 (trezentos mil) vezes por 

mês. Este programa é um software de Matemática gratuito, multiplataforma e que pode ser 

utilizado para ensino de Matemática em todos os níveis. Como principais ferramentas do 

programa, podemos citar a sua capacidade de criar gráficos, tabelas, além de possuir uma 

interface amigável com diversos recursos sofisticados. 

Por ser livre, o software Geogebra aparece como uma das possíveis estratégias e 

ferramentas, dentro do âmbito das novas tecnologias de ensino e aprendizagem de conteúdos 

de geometria, álgebra, cálculo e estatística, permitindo que os docentes e os alunos sejam 

capazes de explorar, conjecturar, investigar tais conteúdos na construção do conhecimento 

matemático. Como exemplo de utilização desta TIC, no campo da Matemática, o professor ou 

mesmo os alunos podem utilizar o referido software para trabalhar funções, sendo possível 

representar seus gráficos na tela do computador, onde outras janelas se abrem apresentando a 

correspondente expressão algébrica e, por vezes, se assim interessar, é possível abrir uma 

terceira janela com uma planilha contendo as coordenadas de alguns pontos pertencentes ao 

gráfico. Além disso, todas as alterações no gráfico são, imediatamente, visíveis na janela 

algébrica e na planilha de pontos. Essa dinâmica no ensino-aprendizagem, utilizando 

ferramentas como o software supracitado, permite que professor e aluno sejam capazes de 

realizar conjecturas, levantar e testar hipóteses, gerando interesse e motivação na aprendizagem. 
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Visto o quanto, atualmente, o ensino tem sido fragmentado e abstrato, outra 

ferramenta, dentro do campo da tecnologia que pode contribuir e dinamizar as aulas de 

Matemática é a utilização da linguagem de programação de computadores para a apreensão de 

alguns assuntos matemáticos, já que a programação pode ser considerada um ramo da 

Matemática, o que possibilita o desenvolvimento do raciocínio do aluno, dando condições 

estratégicas na resolução de problemas. Outra alternativa metodológica para o ensino-

aprendizagem de Matemática são os chamados, objetos de aprendizagem. Balbino (2007) os 

define como sendo:  

 

[...] uma entidade, digital ou não digital, que pode ser usada e reutilizada ou 

referenciada durante um processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem. 

Exemplos de tecnologia de suporte ao processo de ensino e aprendizagem incluem 

aprendizagem interativa, sistemas instrucionais assistido por computadores 

inteligentes, sistemas de educação à distância, e ambientes de aprendizagem 

colaborativa. Exemplos de objetos de aprendizagem incluem conteúdos de aplicação 

multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de aprendizagem, ferramentas de 

software e software instrucional, pessoas, organizações ou eventos referenciados 

durante o processo de suporte da tecnologia ao ensino e aprendizagem. (BALBINO, 

2007, p.1). 
 

Apesar desta ferramenta ser utilizada mundo afora, a bastante tempo, no Brasil, 

somente no ano de 2000 é que foi criado o primeiro objeto de aprendizagem. Desde então, o 

Ministério da Educação, por meio da Rede Internacional Virtual de Educação (RIVED), tem 

contribuído para o crescimento desta nova metodologia de ensinar Matemática. A página do 

RIVED possibilita ao educador escolher a disciplina, o ano de ensino e o conteúdo. Ao clicar 

em pesquisar, aparecerá vários objetos de aprendizagem, os quais podem ser escolhidos de 

acordo com a conveniência. Por exemplo, caso queira se ensinar geometria, dentre outros, pode-

se usar o RIVED Geometria. Por meio deste objeto de aprendizagem é possível, de forma 

lúdica, conhecer os elementos e os conceitos de algumas figuras geométricas. Nesta atividade, 

por exemplo, o aluno deverá procurar as figuras geométricas que possuem na cidade para 

posteriormente conhecer seus elementos e, por fim, realizar o exercício sobre o aprendizado do 

assunto. Este é somente um dos inúmeros assuntos possíveis de serem trabalhados. 

Cabe destacar que tudo isto só é possível graças à internet, que surgiu por volta da 

década de 70. Esta ferramenta revolucionou para sempre a história da humanidade, incluindo 

todos os ambientes, até mesmo o educacional. A partir desta época, conforme Rosa (2013), ano 

após ano, as prioridades dos jovens foram se modificando. Tanto que atualmente eles gastam 

boa parte de seu tempo livre em atividades que envolvem a rede mundial de computadores, a 
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internet. Sobre este viés, de acordo com Souza e Oliveira (2013), cerca de 50% (cinquenta por 

cento) dos conteúdos acessados na internet pelos jovens relacionam-se com a música. 

Visto o grande percentual de interesse, por parte dos jovens, em assuntos que se 

relacionam com a música, ressaltamos que, de acordo com Andrade (2015), a história da música 

remete a épocas tão longínquas que pode, em certos casos, ser confundida com o início da vida 

humana na Terra. O mesmo autor enfatiza, como já comentado anteriormente, que mesmo ainda 

não havendo uma organização sonora, os antigos já manifestavam suas emoções, culturas e 

rituais através de instrumentos musicais. Por ser algo prazeroso e atrativo, a música tem sido 

usada como ferramenta para manifestações culturais, funções terapêuticas e, dentre outros, 

como instrumento para o ensino de disciplinas em geral, fazendo com que a aprendizagem 

aconteça de forma dinâmica, eficiente e significativa. 

Conforme Pacheco e Andreis (2015, p.1), “a Matemática é um dos componentes 

curriculares em que os estudantes apresentam maior dificuldade em aprender”. Diante disso, 

cabe aos sistemas de ensino como o todo e em particular, ao professor, buscar alternativas para 

facilitar a apreensão dos conteúdos matemáticos. A música surge como mais uma alternativa 

metodológica para o ensino e aprendizagem da Matemática, pois, dentre outros, de acordo com 

Ferreira (2010, p.48), “a principal vantagem que temos ao utilizar a música para nos auxiliar no 

ensino de determinada disciplina é a abertura [...] de um segundo caminho comunicativo que 

não o verbal, comumente utilizado”. 

Neste contexto, o uso da música possibilita a minimização do tradicionalismo 

educativo, criando um ambiente interativo em sala de aula. Corroborando com o exposto, 

Gainza (1988), enfatiza que: 

 

[...] Educar-se na música é crescer plenamente e com alegria [...]. Além disso, a 

musicalização na sala de aula pode contribuir para desenvolver “a criatividade, [...], a 

imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a autodisciplina, o respeito ao 

próximo, o desenvolvimento psicológico, a socialização e a afetividade [...]. 

(GAINZA ,1988, p.95). 

 

Tavares (2008, p.64) destaca que, “a música é uma linguagem que possibilita o ser 

humano criar, expressar-se, conhecer e até mesmo transformar a realidade”, pois possuem 

características que trabalham o intelecto das pessoas, fazendo-as refletir e construir o 

conhecimento. Conforme Leal, Martins e Silva (2019, p.90), citando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), “os objetivos gerais para o ensino da Música é abrir espaço para que os 

alunos possam se expressar e se comunicar através dela, bem como promover experiências de 

apreciação e abordagem em seus vários contextos culturais e históricos”. Percebendo a 
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importância e a necessidade da inserção da Música no currículo da educação básica, foi 

sancionada a Lei 13.278, de 2 maio de 2016, alterando o parágrafo 6º, do artigo 26 da Lei 

9394/96 (LDB), tornando obrigatório as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro como 

linguagens que constituirão o componente curricular da educação básica. Além disso, a referida 

lei exige que em um prazo máximo de cinco anos, a contar de sua entrada em vigor, as escolas 

públicas e privadas de educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, incluam conteúdos relacionados à música, às artes, à dança e ao 

teatro em seus currículos. 

Apesar de hoje, a Música, como componente curricular ser uma garantia legal, de 

acordo com Leal, Martins e Silva (2018, p.89), por mais de 30 (trinta) anos ela ficou “ausente 

do currículo das artes em função da Lei de Diretrizes e Bases de n.5.692/1971”. A promulgação 

da Lei 13.278, em 2016, representa um avanço no que se refere à inserção da Música no 

currículo escolar. Essa conquista, conforme Bylaardt (2014, p.90) foi de “toda a comunidade, 

e em especial dos educadores musicais, para se estabelecer qual é o real valor da Música e o 

seu lugar na escola”. Os debates agora referem-se a fazer com que efetivamente a Música seja 

inserida nos ambientes educacionais e também que esta garantia legal não seja revogada. Com 

isso, Leal, Martins e Silva (2019) enfatizam que: 

 

As possibilidades e desafios para a concretização do ensino de Música permaneciam, 

embora já apresentassem significativas transformações. No entanto, novos 

enfretamentos apareceriam. A medida provisória n. 748/2016, que trata da reforma do 

ensino médio, propôs a retirada das artes e, consequentemente da Música, como 

conteúdo obrigatório, o que levou a novos desafios para o professor [...] no contexto 

atual. Desta forma, os desdobramentos políticos para a definição da função da Música 

na educação básica têm levado à diversas pesquisas. Metodologias, avaliações, 

formação docente, recursos didáticos, legislação em Música, são alguns dos temas 

recorrentes.  

 

Consciente do importante papel da Música dentro dos ambientes educacionais, 

conforme Costa; Bernardino; Queen (2011), então Conselheira da Câmera de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação, a Lei 13.278/16 objetiva contribuir para a inserção da 

Música no dia a dia educacional, tendo como objetivo principal desenvolver a percepção e 

capacidade de aprendizagem dos alunos. Embora seja uma exigência legal e exista evidências 

de que a Música pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, de acordo com Andrade 

(2012), muitas escolas e professores não a utilizam como recurso metodológico para 

aprendizagem. Este fato ocorre por diversos fatores. 

Um deles pode ser justificado, conforme Freire (2002, p.35) que, “é próprio do 

pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou 

http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/musica-escolas-432857.shtml
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acolhido só porque é novo”, em outras palavras, a maioria das pessoas resistem às mudanças e, 

por isso, preferem não ariscar o novo. Devido a isto, ainda para Freire (2002, p.38) “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Em outras palavras, Paulo Freire descreve que o não uso de metodologias de ensino condizentes 

com os interesses e dificuldades dos alunos se dá, dentre outras, por causa do tipo de formação 

que é dada aos professores. 

Visando ampliar o horizonte de práticas do professor em sala de aula, em especial o 

professor de Matemática, vislumbramos o uso da Música como uma ferramenta inovadora e 

atrativa para contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Em se tratando do ensino e 

aprendizagem da Matemática, no que se refere ao longo tempo e a forma como esta disciplina 

tem sido trabalhada em sala de aula, existe um agravante: a imensa maioria dos discentes 

passaram a enxergar quase como que impossível aprender os conhecimentos matemáticos. 

Quando pensamos na perspectiva de utilização da Música como instrumento 

metodológico no ensino-aprendizagem de Matemática, o fazemos com a compreensão de que 

Música e a Matemática possuem relações historicamente comprovadas e que grande parte do 

conhecimento musical que se tem, atualmente, iniciou-se através de descobertas matemáticas. 

Sobre este enfoque, cabe ressaltar que existe uma infinidade de formas de se trabalhar os 

conteúdos matemáticos usando a musicalização. Dentre tantas outras, tem-se a reescrita de letras 

de músicas conhecidas, substituindo a letra original por adaptações, com conceitos e conteúdos 

matemáticos, daí teremos o que chamamos de paródia musical. Esta, conforme Luna, Eno, 

Caminha e Lima (2016, p. 7), “se revela um instrumento didático de suma importância como 

estratégia no processo de ensino e aprendizagem”. 

Segundo Cavalcanti (2011, p.27), como já dito anteriormente, a institucionalização do 

conceito de paródia teve seu início a partir do séc. XVII. Em termos gerais, Cavalcanti (2011, 

p.29) afirma que, “a paródia surge de uma nova interpretação, da recriação de uma obra já 

existente e, em geral, consagrada”. Tem como objetivo “adaptar a obra original a um novo 

contexto, passando diferentes versões para um lado mais despojado, e aproveitando o sucesso 

da obra original para passar um pouco de alegria”. (CAVALCANTI, 2011, p. 29). 
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A seguir segue um exemplo de paródia citado por Sant’Anna em seu livro Paródia, 

paráfrase & Cia (2003, p.25): 

 

                    Texto Original                                                Paródia 

Figura 1 – Exemplo de paródia 

Fonte: Sant’Anna (2003). 

 

No exemplo acima o nome ‘palmares’ substitui a palavra ‘palmeiras’. Dentre outros, 

o fato tem a intenção de remeter criticamente, conforme Cavalcanti (2011, p.30), “há um 

contexto histórico, social e racial” perpassado pelo Brasil. Nesse sentido: 

 

Como a aprendizagem apoia-se na herança do que já estão instituídos, ao compor 

paródias, os alunos tanto se apropriam de um mundo já elucidado por outro, como 

também o ressignificam, tornando-se co-autores de suas interpretações. 

(CAVALCANTI, 2011, p.30). 

 

Para tanto, de acordo com Cavalcanti (2011, p.31), “[...] é necessária uma análise 

reflexiva do conteúdo para que ele seja utilizado adequadamente na produção da paródia [...]”. 

Infelizmente, de acordo com Cavalcanti (2011, p.32), “até o momento há um número escasso 

de estudos de teor científico sobre utilizar paródias musicais como recurso no processo de 

ensino e aprendizagem”. Um exemplo, é o trabalho de pesquisa do próprio Cavalcanti (2011), 

que teve como objetivo, “avaliar uma metodologia alternativa de ensino usando a composição 

de paródias musicais para o ensino da Matemática”. 

A pesquisa foi realizada no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, tendo 

como público-alvo 36 alunos do 3º ano do Ensino Médio. A abordagem da pesquisa supracitada 

ocorreu num primeiro momento através de aula expositiva envolvendo o conteúdo sobre 

circunferência e posteriormente os alunos foram instigados a desenvolverem paródias a respeito 

dos assuntos apreendidos. Como resultado, conforme Cavalcanti (2011): 

 

A pesquisa revelou inicialmente que os alunos preferem a aula de Matemática na 

exposição do conteúdo e que o trabalho de composição da paródia musical deixou a 

aula mais dinâmica, interativa e estimulante. A pesquisa também apontou que os 

alunos não apresentaram dificuldades em adaptar-se à ruptura do contrato didático ao 

realizarem a atividade proposta [...]. Os dados da pesquisa apontaram também indícios 

que a composição de paródia musical atribuiu melhoras na aprendizagem do conteúdo 

Minha terra tem palmeiras 

Onde canta o sabiá,  

As aves que aqui gorjeiam 

Não gorjeiam como lá 

(Gonçalves Dias, “Canção 

do exílio”) 

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar 

Os passarinhos daqui 

Não cantam como os de lá. 

(Oswald de Andrade, “Canto de 

regresso à pátria 
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de circunferência. Com isso, podemos afirmar que a composição de paródia musical 

como recurso didático pode vir a contribuir com a aprendizagem acerca de conteúdos 

matemáticos. (CAVALCANTI, 2011, p.6). 

 

Outro trabalho científico realizado a respeito do tema foi a pesquisa feita por Ferreira 

(2015) para a elaboração da dissertação do Programa de Mestrado Profissional em Matemática 

(PROFMAT). Conforme Ferreira (2015, p.10), o foco principal da pesquisa foi: 

 

Criar uma metodologia de ensino de matemática através da música para o ensino da 

estatística visando atrair o interesse dos alunos pelas aulas, e, por conseguinte, pela 

disciplina de matemática em si, de forma que essa nova maneira de se relacionar com 

ela possa ser refletida na aprendizagem. (FERREIRA, 2015, p.18). 

 

A autora ressalta que o uso da música/paródia pode contribuir sobremaneira no 

processo de aprendizagem de diversos assuntos, inclusive os de Matemática. Para tanto, é 

necessário correlacionar os objetivos pretendidos com a atividade de desenvolvimento da 

paródia proposta. Ferreira (2015) em seu trabalho faz uma sugestão, de certa forma cronológica, 

de como as paródias podem ser trabalhadas em sala de aula. 

 

I-Seleção de canções pelos alunos 

Nesta ideia os alunos poderiam fazer uma pesquisa sobre paródias que envolvam o 

conteúdo ensinado, depois poderia ser feita a análise e interpretação das músicas 

fazendo com que eles tirem os conceitos matemáticos escritos nas letras. Poderia 

também pedir para que os alunos trouxessem as músicas em áudio para que a sala toda 

conhecesse e pudesse escolher qual delas seria a mais completa em relação a conceitos 

e fórmulas para que a vencedora fosse a trabalhada em sala.  

II- Elaboração de paródias pelos alunos 

Quando se fala em elaboração de paródias pelos próprios alunos é interessante que eles 

escolham melodias de canções que apreciem, para que a composição da letra seja mais 

fácil. Eles fariam as rimas utilizando termos, conceitos e fórmulas presentes no 

conteúdo proposto e ensinado pelo professor. Também seria bom o professor dividir 

os alunos em grupos onde cada grupo escolha um nome como se fosse uma “banda”, 

pois isso faria com que os alunos tenham mais interesse na atividade proposta. 

III- Criação de projetos e atividades com as paródias 

A partir da criação das paródias tem-se que dar o devido valor no que é produzido 

pelos alunos incentivando-os a gravarem suas composições com play back, ou algum 

aluno que saiba tocar algum instrumento e até mesmo com batidas feitas por eles 

mesmos. Por exemplo: Batuque em carteiras, palmas, etc. Poderia ser feito também a 

gravação de todas as produções em um CD e a apresentação para escola mostrando o 

trabalho dos alunos ou até mesmo um concurso de paródias entre turmas de mesmo 

nível. (FERREIRA, 2015, p.35). 

 

Ferreira (2015, p.37) conclui o trabalho de pesquisa enfatizando que, “a música 

pode auxiliar para a modificação da escola em um lugar mais alegre e favorável à aprendizagem” 

e que apesar da pesquisa não ter tido a aplicação como método, devido a experiências anteriores 

como professora, pôde-se perceber que quando a paródia é “utilizada de maneira correta temos 

uma maior interação entre os alunos e a disciplina, e também uma grande melhora em relação 



46 

 

à compreensão dos conceitos matemáticos e satisfação dos alunos com essa metodologia”. 

(FERREIRA, 2015, p.38). 

Ainda a respeito da paródia como ferramenta para o ensino e a aprendizagem de 

Matemática, Meira e Morais (2015) enfatizam que em uma experiência realizada em sala de 

aula tendo a paródia como instrumento para o ensino de equação do 2° grau foi possível 

desenvolver a interatividade, a criatividade e o interesse em aprender o conteúdo proposto. As 

autoras destacam ainda que, por causa do novo método abordado foi possível que a 

aprendizagem, além de dinâmica, acontecesse efetivamente. Para tanto, foi necessário realizar 

um planejamento prévio, a fim de buscar as melhores formas de aplicar o modelo metodológico 

pretendido. Com base no trabalho de Meira e Morais (2015) podemos sugerir algumas possíveis 

etapas que o docente, que irá utilizar as paródias como recurso metodológico, poderá seguir:  

1ª Etapa: Deve ser instigado que os alunos investiguem a respeito do aspecto 

histórico entre a Matemática e a Música; 

2ª Etapa: O conteúdo a ser trabalhado, com o uso das paródias, deve ser previamente 

exposto aos discentes de forma oral e/ou escrito; 

3º Etapa: Deve ser exposto exemplos genéricos de paródias referente aos assuntos 

da área da Matemática; 

4ª Etapa: Após a exposição das paródias como exemplo, o professor deve propor a 

divisão da turma em grupos para que o trabalho seja mais dinâmico, interativo e um possa ajudar 

o outro durante o processo de construção do conhecimento;  

5ª Etapa: Deve ser dado suportes aos alunos a respeito da estrutura de uma paródia; 

6ª Etapa: Escolha das músicas a serem transformadas em paródias. As músicas 

devem ser escolhidas conforme o gosto e o interesse dos alunos; 

7ª Etapa: Os alunos devem elaborar e apresentar as paródias para o professor e, se 

possível, aos demais colegas de sala de aula ou mesmo para toda a comunidade escolar. Neste 

momento de apresentação é interessante que cada grupo imprima as letras das paródias para 

que todos os alunos da turma possam interagir no momento de cantá-las.  

Evidentemente que cada educador deverá elaborar as etapas do trabalho 

pedagógico, utilizando as paródias, conforme as peculiaridades de cada público ou conteúdo a 

ser trabalhado.  
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Meira e Morais (2015) após ter aplicado um projeto de pesquisa para ensinar 

equações do 2° grau a partir do uso de paródias, junto à escola Estadual de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora do Rosário, no Estado da Paraíba, destacam que: 

 

O desenvolvimento das atividades resultou em um índice satisfatório de 

aproveitamento, a se considerar que a Música torna os momentos de ensino mais 

interessantes, atrai as atenções dos alunos proporcionando-lhes um momento de 

ensino prazeroso, porém, faz-se necessário ressaltar que ao trabalharmos este projeto 

sobre os conteúdos de maiores dificuldades no ensino de Matemática, obteremos 

resultados ainda melhores, com efeito, de aproveitamento do ensino-aprendizagem. 

Por fim, constatou-se que as aulas trabalhadas de uma forma mais dinâmica utilizando 

recursos relacionando o cotidiano com ambiente escolar, torna-se de grande 

importância para o processo de ensino de nossos alunos, estimulando a socialização 

cultural, a fixação e criação de novos conceitos sobre Matemática. Portanto, cabe aos 

professores utilizar atividades artísticas, assim como a Música, a fim de estimular o 

interesse dos alunos pelas aulas de Matemática, dando significado ao conteúdo. 

(MEIRA; MORAIS, 2015, p. 10). 

 

Corroborando com o descrito por Meira e Morais (2015), Lima (2017), na 

dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação para Ciências e Matemática do 

Instituto Federal de Goiás, destaca que a construção e a leitura de paródias envolvendo assuntos 

da área da Matemática favorecem um aprendizado, além de significativo e interativo, enraizado 

em princípios inerentes à dimensão da insterdisciplinaridade. Neste contexto, a autora enfatiza 

que a Matemática não deve ser ensinada como uma mera ciência dos números, pois ela é um 

pouco do todo e sobre todas as coisas contém sua parcela de contribuição. Lima (2017) enfatiza 

que no momento da construção das paródias, devido à maneira tradicional de se tratar a 

Matemática como mera expressão numérica, os sujeitos da pesquisa apresentaram dificuldades 

em fazer correlações entre número e texto. Para solucionar esse impasse e fazê-los se adaptarem 

à nova metodologia para aprender Matemática, foi necessário ressignificar o modo de 

apresentar o conteúdo. Para tanto, o trabalho foi desenvolvido a partir de discussões grupais e 

por meio de exemplos. 

No âmbito da Música como um todo, é evidente que existem uma infinidade de 

trabalhos internacionais publicados sobre a relação existente entre a Matemática e a Música, 

como exemplo,  Campos (2009), entre artigos, monografias, manuais chega a um total de mais 

4.500 (quatro mil e quinhentos) trabalhos publicados. Mas, infelizmente, no Brasil, esses 

números ainda são bem ínfimos.  

Um outro exemplo, dentre os poucos trabalhos publicados em português sobre a 

relação entre a Matemática e a Música, destaca-se a obra de Abdounur (2002), intitulado: 

‘Matemática e Música: o pensamento analógico na construção de significados’. Neste livro, 

Abounur retrata aspectos históricos envolvendo a relação da Matemática e Música; 
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considerações a respeito de oficinas interdisciplinares entre as duas áreas; retrata aspectos sobre 

o pensamento analógico na construção de significados relacionados ao processo didático-

pedagógico, dentre outros assuntos. Referente ao aspecto histórico, o autor traz um apanhado que 

vai desde a Idade Média até o Renascimento, enfatizando as diversas contribuições dos 

estudiosos, dentre estes, Pitágoras, Árquitas de Tarento, Gioseffo Zarlino, Marin Mersenne, 

Johannes Kepler, René Descartes, Jean Philippe Rameau, dentre outros. 

Além disso, Abounur traz contribuições a respeito do temperamento igual dos 

harmônicos e da Série Harmônica. Conforme Campos (2009, p.33): 

 

O primeiro refere-se a uma divisão do intervalo de oitava em 12 semitons associados a 

relações de frequências iguais, já o segundo são sons parciais de uma nota musical que 

compõem sua sonoridade, a terceira tem relação com uma sequência dos Harmônicos 

ordenados do grave ao agudo.  

 

Campos (2009) enfatiza que ações de integração entre a Matemática e a Música 

podem se revelar como uma estratégia educacional dinâmica. 

Outro autor que trata da temática é Motta (2004), através do trabalho intitulado: 

‘uma proposta transdisciplinar no ensino da matemática para deficientes visuais’. Neste 

trabalho o autor traz contribuições a respeito do uso da Música como ferramenta metodológica 

para o ensino de Matemática a alunos com deficiência visual, valendo-se das altas habilidades 

e da capacidade de concentração desse tipo de público em captar e interpretar sonoridades. 

O objetivo principal do trabalho anterior é contribuir para diminuição da abstração 

de conceitos matemáticos. De acordo com Campos (2009, p. 35), as atividades desenvolvidas 

durante a pesquisa “partem de uma execução motora e estão intimamente ligadas a um ambiente 

afetivo despertando possibilidades cognitivas”. Essas atividades “ainda facilitam a compreensão 

de conceitos matemáticos e contribuem para a educação matemática [...]”. Além disso, esse tipo 

de pesquisa favorece a inclusão social e intelectual desse tipo de alunado. 

Os assuntos da Matemática que foram abordados durante a pesquisa são: números 

primos, subtração, máximo e mínimo múltiplo comum. Com relação à música, foi tratado a 

questão do aspecto rítmico e sua relação com a Matemática. Campos (2009, p.36), ressalta que, 

através da “interação corporal- cinestésica, valendo-se dos impulsos sonoros é possível mostrar 

de forma dinâmica e prática conteúdos matemáticos a alunos com deficiência visual”. 

Ainda sobre a temática, Rodrigues (2008), faz um apanhado histórico sobre os 

diversos estudiosos que trataram da relação entre a Matemática e a Música no campo 

educacional. O autor enfatiza que as relações entre essas áreas são tão grandes que se pode 

considerar a Música como sendo a ciência do número aplicada aos sons. 
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Como apoio teórico para o desenvolvimento da sua obra, Rodrigues (2008), de 

acordo com Motta (2009), valeu de diversas referências bibliográficas, tais como: A obra ‘De 

Institutione Música’ de Boécio, Aristóteles e a música das esferas, Cláudio Pitolomeu com sua 

obra ‘Mathematike Syntaxis’, Copérnico com sua publicação em 1543 de sua importante obra 

‘De Revolutionibus Orbium Celestim’, Leonhard Euler e ‘Do verdadeiro carácter da música 

moderna’ de Galileu Galilei, Kepler, Zarlino, dentre outros. 

Além de Rodrigues (2008), Pereira (2009) também traz contribuições a respeito da 

relação entre a Matemática e a Música. O autor retrata a importância dos novos fundamentos 

da Matemática, durante o Renascimento, para o desenvolvimento da acústica: 

 

[...] abarcando além da concepção de som como onda ou consonância por coincidência 

de vibrações, como também conceitos relevantes como ressonância, superposição de 

ondas dentre outros que permitiram uma nova leitura matemático-empírica dos 

fenômenos musicais, leitura essa incomensurável, no sentido kuhniano, com as 

concepções acústico- matemáticas anteriores associadas a tais conceitos. (PEREIRA, 

2009, p.92, apud CAMPOS, 2009, p.37). 

 

Pereira (2009), apropriou-se de estudos realizados por Tomas Kuhn, a respeito da 

Revolução Científica para desenvolver o seu trabalho, tendo como objetivo aproximar a 

acústica de conceitos da Matemática Experimental, fazendo com que houvesse um 

aprofundamento, deixando de lado a mera especulação, para assim, transformar a Música em 

ciência. 

Como já citado anteriormente, apesar da evidente relação entre a Matemática e a 

Música e também da clara possibilidade da integração das mesmas contribuírem para um 

ensino-aprendizagem mais dinâmico e significativo. Campos (2009, p.15) ressalta que há “uma 

dificuldade de relacionar o que é ensinado ao uso prático e com isso percebe-se o desinteresse 

e a falta de estímulo dos alunos na escola em compreender e significar o que é ensinado”. 

Campos (2009, p.15) destaca que outro fator que pode influenciar positiva ou 

negativamente no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, tem a ver com o grau de 

afetividade existente entre professores e alunos, pois em uma pesquisa realizada pôde-se 

constatar que, “[...] na grande maioria dos casos, alunos se colocavam em gostar do professor 

e gostar da matéria ou em não gostar do professor e não gostar da matéria”. 

Devido a isso, a música por ser uma ciência que possibilita uma sociabilidade 

espontânea pode contribuir para criar um ambiente mais favorável ao ensino de Matemática, 

além possibilitar uma maior afetividade/proximidade entre professor/aluno. Embora muitos 

ainda não tenham se atentando para o quão importante é a afetividade no processo de ensino-
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aprendizagem, renomados autores, como por exemplo, Snyders (1994), tem colocado a 

interação, a afetividade entre professor e aluno como indispensável no desenvolvimento das 

atividades de ensino. 

Esse grau de proximidade pode fazer com que, devido a confiança recíproca, o 

professor conheça mais detalhadamente as dificuldades de seus alunos, o que faz com que as 

possibilidades de as solucionar aumentem. Como observado, devido a vasta relação, a 

música/paródia como ferramenta metodológica tem se revelado uma alternativa eficiente. Com 

fundamentos nas descobertas feitas por Pitágoras, no que diz respeito à relação da Música com 

a Matemática, é possível trabalhar os conceitos de números racionais, frações, razão, proporção, 

adição, multiplicação, divisão, subtração etc. Além disso, é possível fazer correlações com 

logaritmos, geometria, trigonometria, série, dentre outros, já que os mesmos foram utilizados 

como ferramentas para o aperfeiçoamento da Música. Como a Música se apresenta como uma 

arte extremamente atrativa e prazerosa, faz com que o ensino-aprendizagem se torne mais 

dinâmico e prazeroso, o que pode instigar a capacidade criativa e o desenvolvimento cognitivo 

lógico-matemático dos discentes. 

Outro fator que justifica o uso da Música como ferramenta metodológica para a 

aprendizagem da Matemática tem relação com o aspecto biológico dos seres humanos, mas 

especificamente com a parte cerebral. De acordo com Cerri (2017, apud BARBIZET, 1985), no 

Manual de Neuropsicologia existe uma expressa constatação científica de que os músicos, em 

sua grande maioria, possuem um funcionamento cerebral melhorado e um nível de Quoeficiente 

de Inteligência (QI) para além da maioria das pessoas. A mesma autora enfatiza que a 

neurociência explica que o funcionamento cerebral ocorre em dois hemisférios: o esquerdo e o 

direito, responsáveis por diferentes codificações de informações. 

De acordo com Gazzanica e Heatherton (2005) o hemisfério direito do cérebro é o 

responsável por controlar o lado direito do corpo, já o hemisfério esquerdo, pelo lado esquerdo 

do corpo, sendo que existe um feixe nervoso, responsável em transmitir informações, que liga 

ambos os hemisférios. Além disso, os autores destacam que o hemisfério esquerdo é o 

responsável pelas informações verbais, a percepção de ritmo, sequência, ordem temporal e a 

direção do som. Já o lado direito do cérebro cuida da percepção do som visual-espacial, à qual 

relaciona-se com a compreensão da altura do som, a harmonia, a intensidade do timbre, a 

melodia e o canto.  

Quando um educador trabalha a Matemática a partir da Música, neste momento, 

ambos os hemisférios do cérebro são ativados, desenvolvendo nos alunos as habilidades de 

memória verbal e visual-espacial, o que contribui para o desenvolvimento intelectual. Cerri 
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(2017, apud TORMIN; CUNHA e LOPES, 2008), explica que dentre os tipos de memórias 

necessárias na prática musical, inclui-se a memória lógico-matemática. Este fato, mais uma vez, 

revela o quão imbricados estão a Matemática e a Música. 

Entretanto, apesar das constatações, das contribuições que a música pode trazer para 

o ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento lógico-matemático, fazendo um breve 

mapeamento sistemático, pôde-se perceber o pouco interesse na temática por parte dos 

pesquisadores, principalmente, brasileiros. Cabe destacar, a priori, que de acordo com Petersen; 

Feldt; Mujtaba e Mattsson (2008, apud LEAL; MARTINS e SILVA 2018, p.4) o mapeamento 

sistemático pode ser definido como “uma metodologia que envolve a busca por literatura a fim 

de verificar a natureza, a extensão e a quantidade de estudos publicados (chamados de estudos 

primários) na área de interesse”. 

Para a realização do mapeamento sistemático, conforme Petersen; Feldt; Mujtaba e 

Mattsson (2008, apud LEAL, MARTINS E SILVA, 2018, p.4) é de suma importância que se 

siga cinco passos: 

 

1. Definição das questões de pesquisa; 

2. Realização da pesquisa de estudos primários relevantes; 

3. Triagem dos documentos; 

4. Keywording dos resumos; e 

5. A extração de dados e mapeamento. (PETERSON; FELDT; MUJTABA e 

MATTSSON., 2008, apud LEAL, MARTINS E SILVA, 2018, p.4). 

 

Nesta análise, utilizamos as bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scopus e Web of Science. A título de informação, a 

Scopus é uma base que, de acordo com o portal de periódicos da CAPES “indexa títulos 

acadêmicos revisados por pares, títulos de acesso livre, anais de conferências, publicações 

comerciais, séries de livros, páginas web de conteúdo científico (reunidos no Scirus) e patentes 

de escritórios”. 

Já na Web of Science, conforme a CAPES, “[...] estão disponíveis ferramentas para 

análise de citações, referências, índice h, permitindo análises bibliométricas. Cobre 

aproximadamente 12.000 periódicos”. Além destas duas bases de dados da CAPES, 

observamos o quantitativo de trabalhos publicados em algumas revistas de cunho científico. 

Infelizmente, nas bases Scopus e Web of Science não foram encontrados nenhum trabalho 

científico a respeito do uso da música/paródia como ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem de Matemática para a educação básica. Já em um total de 7 (sete) revistas 

científicas analisadas, pudemos quantificar apenas 5 (cinco) trabalhos publicados a respeito da 
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temática. Fato que demonstra a necessidade de trabalhar e pesquisar mais sobre a relação da 

Matemática com a Música. 
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3  METODOLOGIA 

 

Devido à necessidade de saber o porquê dos mais variados acontecimentos, surgiu 

a ciência. Etimologicamente, ciência significa conhecimento, o qual pode ser científico ou não, 

sendo que a ciência é responsável somente pelo estudo dos conhecimentos científicos. De 

acordo com Ferreira (2015), a ciência ocidental, de forma simples, pode ser dividida em 

ciências matemáticas, ciências naturais e sociais. Cada um destes campos possui o seu objeto 

de estudo e ao longo da história, apesar das peculiaridades de cada um, na maioria das vezes, 

se utilizou dos mesmos instrumentos metodológicos para investigar os fenômenos dentro de 

cada campo científico. 

Para entender e analisar os porquês dos acontecimentos e fenômenos dentro do 

campo científico, ao longo do tempo, os estudiosos têm se valido de um conjunto de técnicas e 

métodos. Essas técnicas e métodos estão inseridos dentro do que chamamos de pesquisa. Souza 

Junior; Melo; Santiago (2010, p. 33, apud MINAYO, 1998), enfatiza que uma pesquisa possui, 

pelo menos, três fases:  

 

a) A fase exploratória: momento em que é feito o amadurecido do objeto de estudo e 

se delimita o problema de investigação; b) fase de coleta de dados: momento em que 

se recolhem informações que respondam ao problema; e c) fase de análise de dados: 

onde é feito o tratamento, por inferências e interpretações, dos dados coletados. 

 

Sobre este viés, cabe destacar que a palavra método vem do grego métodos, à qual 

é composta por duas outras palavras: meta e hódos que juntas significam ‘caminho através do 

qual’. De acordo com Rossetti (2018) a criação do método científico é atribuída ao filósofo, 

físico e matemático René Descartes (1596 – 1650), tendo como raízes estudos feitos bem antes 

pelos pensadores Roger Bacon (1220 – 1292) e Francis Bacon (1561 – 1626).  

Roger, como acadêmico da Universidade de Oxford, foi pioneiro em defender a 

experimentação como instrumento para testagem e fonte do conhecimento. Juntamente com 

Duns Scotus e Guilherme de Ockham, foi o responsável basilar do empirismo, os quais defendia 

que o conhecimento não poderia depender apenas da fé, mas sim dos sentidos e daquilo que for 

testado e experimentado. Eles separaram o conhecimento, basicamente, em dois caminhos 

distintos: um que tratava de Deus, o qual tinha relação com a fé, com o mundo metafísico, já o 

outro caminho relacionava-se com as experiências terrenas, a experimentação e os sentidos. 

Dos estudos e discussões feitas por estes três pensadores derivaram duas correntes diferentes 

de pensamento: o ‘construtivismo’ e o ‘positivismo’. 
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Apesar da importância do estudo desenvolvido por Roger Bacon, foram os estudos 

feitos por Francis Bacon que deram a base para o desenvolvimento, por Descartes, do moderno 

método científico.  Francis tornou a investigação do conhecimento mais funcional, tendo como 

princípio o fato de que o saber científico deveria ser utilizado em prol do desenvolvimento 

humano. Este tipo de abordagem, feita por Francis, teve como principais influenciadores 

Copérnico e Galileu Galilei, os quais em contraposição ao pensamento dedutivo propuseram 

uma abordagem científica baseada no pensamento indutivo.  

O método dedutivo acontece quando, a partir de enunciados mais gerais, através de 

cadeias de raciocínio, se busca chegar a conclusões particulares, menos gerais. Já o método 

indutivo, baseia-se na observação sensorial. A indução nada mais é do que a enumeração dos 

enunciados dos fenômenos através da observação, procurando encontrar aquilo que está sempre 

presente na ocorrência do fenômeno.  

O método científico moderno se consolidou através da obra de René Descartes, 

intitulada como o ‘Discurso do Método’. Em certos casos, Descartes concordou com Francis 

Bacon, porém, aprofundou os conceitos e estudos anteriores propondo uma explicação 

matemática e racional dos mais variados fenômenos, tendo como ponto basilar a compreensão 

do todo a partir de suas partes. Neste momento, o pensamento indutivo, feito por Francis Bacon, 

dá lugar à dedução cartesiana, à qual tem as experiências somente como ferramenta para 

confirmar os princípios delineados pela razão. 

Este tipo de abordagem, trabalhada por Descartes, predominou até o final do século 

XIX e início do século XX, à qual ficou conhecida como ‘Determinismo Mecanicista’, 

baseando-se em sete princípios: 

 

1. O conhecimento é o resultado da captura de verdades por um sujeito sobre um 

objeto;  

2. O sujeito percebe o objeto a partir de exercícios sensitivos e racionais que devem 

ser organizados de forma metodológica a fim de se obter o conhecimento verdadeiro; 

3. O objeto é separado do observador;  

4. Conhecer o objeto é igual a dominá-lo;  

5. Para conhecer o todo, basta conhecer as partes;  

6. O método cartesiano, nesse sentido, implica em uma simplificação onde o objetivo 

é encontrar lei universal que explique todas as coisas;  

7. O mundo pode ser expresso por meio de equações matemáticas;  

8. O mundo deve ser compreendido, dominado e modificado em favor do homem. 

(FARIA, 2009). 

 

Mais tarde, Augusto Comte (1798 – 1857), através da obra ‘Lei dos três estados’, 

com ideias positivistas, alargou o método de Descartes, que se fundava nas ciências naturais, 

para as ciências sociais e humanas. Essa abordagem, feita por Descartes, imperou até o século 
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XX quando após as descobertas de Albert Einstein (1879-1955) a respeito da Teoria da 

Relatividade e de Niels Bohr (1885 – 1962) sobre física-quântica colocaram em xeque o modelo 

mecanicista de Descartes.  

Apesar das mudanças e descobertas realizadas ao longo da história, a respeito do 

método científico, é certo que, enquanto instrumento, para tentar explicar os mais variados 

fenômenos, os estudiosos se valeram dos mais variados métodos e técnicas. Apesar de 

semelhantes, existem diferenças entre método e técnica. De forma simples, método tem a ver 

com as etapas fundamentais da pesquisa, ao passo que a técnica são os diversos procedimentos, 

a utilização dos recursos peculiares a cada objeto de pesquisa, dentro das diversas etapas do 

método. Ademais, a técnica instrumentalizada da ação, é mais específica e instável, já o método 

é mais geral, menos específico e estável. A respeito do método como procedimento, Ramalho 

e Marques (2009) descreve alguns deles:  

 

1. Método histórico: Investiga os fenômenos sociais e humanos nos seus processos 

históricos, averiguando-os junto às instituições do passado a fim de ver os possíveis 

graus de influência na sociedade atual; 

2. Método Comparativo: Realiza comparações com a finalidade de verificar 

semelhanças e explicar divergências. Usado para comparações de grupos no presente, 

no passado, entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento; 

3. Método estatístico: Utiliza-se fundamentalmente da perspectiva estatística, que 

lida com probabilidades. Ainda que indique certa margem de erro, suas conclusões 

mostram-se com grandes possibilidades de acertos; 

4. Método Funcionalista: É considerado mais um método de interpretação do que de 

investigação. Enfatiza as relações e o ajustamento entre os diversos componentes de 

uma cultura ou sociedade. Propõe-se a estudar a sociedade, a partir da função de suas 

unidades, ou seja, estudá-la como um sistema organizado de atividades. Considera, de 

um lado, a sociedade como uma estrutura complexa de indivíduos reunidos numa 

trama de ações e reações sociais; de outro, como um sistema de instituições 

correlacionadas entre si, agindo e reagindo umas em relação às outras; 

5. Método Monográfico ou estudo de caso: Parte do princípio de que qualquer caso 

que se discuta além da superfície dos fatos e com sistematização pode ser significativo 

para a compreensão de muitos outros. Isto sem contar que o referido caso, a despeito 

de considerar-se uma possível margem de erro, pode ser representativo de muitos 

outros casos semelhantes. O método monográfico consiste no estudo de determinados 

indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a 

finalidade de obter generalizações. (RAMALHO; MARQUES, 2009, p. 11). 

 

Vemos que existem inúmeros métodos e eles assumem um papel extremamente 

importante, pois a depender da escolha do pesquisador, ele poderá contribuir para validar ou 

invalidar um possível resultado. A escolha do método correto poderá proporcionar a execução 

da atividade de pesquisa de forma mais segura. A definição do método a ser utilizado é peculiar 

a cada objetivo pretendido. Por exemplo, existe o método de ensinar a contar os números, 

método de ensinar a ler, de escrever, etc. Todos eles, observada as suas peculiaridades, 

carregam grau de importância. Cabe ressaltar também que, apesar de existir uma série de 
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métodos já consolidados, eles não eximem do pesquisador o uso de seu talento e da ética 

científica para trabalhar em busca dos resultados pretendidos e questionar sua utilidade prática, 

tentando se manter o mais neutro possível, a fim de cumprir com o princípio da objetividade da 

ciência.  

Tratando agora, especificamente, da técnica, cabe relatarmos um pouco da sua 

origem. A palavra técnica vem do grego téchne, que nada mais é do que um procedimento que 

tem como objetivo a obtenção de um determinado resultado, ou seja, é um conjunto de regras 

ou protocolos que se utiliza como meio para chegar a uma certa meta. 

Apesar de o uso da técnica pressupor que, em situações parecidas, ela possa ser 

utilizada a fim de produzir o mesmo efeito, Aristóteles, já naquela época, entendia que a técnica, 

por ter o homem como seu condutor, dotado de racionalidade e inteligência, não pode(ria) ser 

tida como algo mecânico e estático, mas sim como algo flexível e adaptável. Cabe ressaltar que, 

de modo geral, o uso da técnica não é de exclusividade apenas dos seres humanos, já que os 

animais também a utilizam para garantir a sobrevivência. O certo é que independente de quem 

as utilize, ela sempre vai requerer o uso de regras, ferramentas e conhecimentos diversos. 

Uma das características peculiares da técnica é que ela pode ser transmissível, ou 

seja, um determinado sujeito pode aprender uma técnica de outrem ou mesmo alterá-la, 

podendo até, a partir da mesma, inventar uma nova técnica, a depender de suas capacidades e 

necessidades. Neste cenário, a tecnologia pode se apresentar como ferramenta para o estudo 

dos possíveis usos que as mais variadas técnicas podem ter.  

Com métodos e técnicas bem definidos, conforme Praça (2015, p.73), é possível 

utilizá-los como “subsídios na busca de um resultado provável ou improvável para a hipótese 

pesquisada, além de auxiliar na detecção de erros e na tomada de decisão do cientista”. Praça 

(2015) descreve que usualmente são adotadas as técnicas de entrevista, observação, 

questionários fechados e abertos a fim de coletar informações para a pesquisa científica. A 

escolha da técnica varia de acordo com o tipo de pesquisa a ser realizada. Conforme Praça 

(2015), basicamente, existem 7 (sete) tipos de pesquisas científicas: 

 

Pesquisa exploratória: que busca se familiarizar com os fenômenos surgidos durante 

a pesquisa, explorando os próximos passos mais profundamente e com maior 

precisão;  

Pesquisa experimental: que envolve experimentos de qualquer natureza que possam 

auxiliar no desenvolvimento da pesquisa; 

Pesquisa acadêmica: que é realizada em uma instituição de ensino visando na maioria 

das vezes um conhecimento específico para determinada disciplina docente;  

Pesquisa empírica: aquela realizada em qualquer ambiente; 

Pesquisa de campo: aquela baseada na coleta de fenômenos que ocorrem na realidade 

a ser pesquisada;  
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Pesquisa laboratorial: aquelas que ocorrem em situações controladas, na maioria das 

vezes um ambiente fechado como um laboratório, onde se pode controlar as condições 

ideais para desenvolvimento da pesquisa; e  

Pesquisa teórica: baseada na análise de determinada teoria, utilizando para tal 

embasamentos, também teóricos e não experimentais. (PRAÇA, 2015, p.75). 

 

Escolhido o (s) tipo (s) de pesquisa é necessário que, o pesquisador antes de colocar 

efetivamente a pesquisa em prática, que ele trace as etapas, o problema a ser estudado, as 

hipóteses, o modo como será feita a coleta de dados e a discussão dos resultados, etc. Tudo isto, 

deve constar no chamado Projeto de Pesquisa, o qual é regulamentado através das Normas da 

ABNT, NBR n. 14724/2011, devendo ter a seguinte estrutura: 

 

 

Figura 2 - Estruturação do Projeto de Pesquisa. 

Fonte: Praça (2015), adaptado da ABNT (2011). 

 

Basicamente, conforme Praça (2015), na introdução do projeto, após a escolha do 

tema a ser pesquisado, o pesquisador deve expor de forma clara o problema a ser resolvido, 

bem como as possíveis hipóteses que serão utilizadas para solucioná-los. Posteriormente, deve 

ser justificado o porquê do projeto, assim como as contribuições futuras que poderá trazer para 

o campo científico. A justificativa, necessariamente, deve estar atrelada ao problema, sob pena 

de desvio no objeto a ser estudado. É necessário definir os objetivos: geral e específicos. O 

geral apresenta uma abordagem mais ampla, de longo alcance. Já os específicos, são pontuais 

e visam alcançar o objetivo geral pretendido. 

Traçado os objetivos, é imprescindível que o pesquisador se apoie em boas 

literaturas bibliográficas para se familiarizar com tema a ser pesquisado, bem como para criar 
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no pesquisador a possibilidade de refletir e aplicar aquilo que for cabível a sua pesquisa. A 

respeito da metodologia da pesquisa, Praça (2015), descreve que: “[...] de um modo geral, é 

norteada por duas vertentes, métodos qualitativos e métodos quantitativos”. Posteriormente, 

trataremos com mais detalhes sobre estes tipos de abordagem. 

Na metodologia deve-se descrever quais as técnicas serão usadas durante o trabalho 

de pesquisa, ressaltando o modo como se dará a coleta de dados, bem como será feita a análise 

dos resultados. Praça (2015), enfatiza que a técnica a ser utilizada para obter os resultados 

depende do tipo de pesquisa e da abordagem que o pesquisador escolher. Entre as mais 

utilizadas, destacam-se:  

 

[...] Bibliográfica na qual tecnicamente busca os resultados baseada em material já 

publicado, como por exemplo, livros, periódicos, fotos, documentos etc; 

[...] Documental que se assemelha a pesquisa bibliográfica, mas se limitam na 

utilização de documentos que não receberam tratamentos analíticos;  

[...] Experimental que tecnicamente avaliam os efeitos sobre o objeto de pesquisa de 

forma controlada e geralmente acontecem em laboratório onde se pode controlar todas 

as variáveis que o objeto pode sofrer, como por exemplo, técnicas experimentais que 

utilizam animais de laboratório como modelo in vivo;  

[...] De levantamento que consiste em questionar diretamente o efeito do objeto da 

pesquisa na população que se pretende estudar, geralmente através de questionários 

e/ou entrevistas; e  

[...] Em forma de estudo de casos, que consiste em avaliar tecnicamente e 

profundamente um ou poucos objetos de pesquisa, avaliando individualmente cada 

caso de estudo. (PRAÇA, 2015, p. 82, apud FONTELLES, 2009). 

 

Para coletar os dados, diversos instrumentos podem ser utilizados, tais como: a 

observação, entrevistas, aplicação de questionários abertas e/ou fechados. Para tabular os dados 

pode-se utilizar gráficos, tabelas, quadros, etc. Essa tabulação serve para que o pesquisador 

demonstre se suas hipóteses a respeito do problema foram confirmadas ou refutadas. 

Visto as teorizações acerca dos aspectos metodológicos, devido ao dever de coletar 

dados para a presente pesquisa científica, estamos cientes que é necessário, antes de tudo, 

escolhermos o melhor método que atenda aos nossos objetivos pretendidos. Trataremos, agora, 

sobre algumas abordagens gerais envolvendo o tipo de pesquisa que utilizamos, delineando 

suas etapas e descrições. Além disso, descreveremos também a respeito da oficina didática, via 

Google Meet, que foi realizada com discentes do primeiro ano do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal, a qual teve como um dos objetivos observar 

se paródia/música pode(ria) contribuir para o ensino-aprendizagem da Matemática. 
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3.1 Caracterização da pesquisa  

 

3.1.1 Abordagem metodológica 

 

Com o objetivo de analisar as percepções por parte dos alunos e as possíveis 

contribuições que a paródia/música pode trazer para dinamizar e gerar interação na 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, optamos em utilizar as abordagens quali-quantitativa, 

os chamados métodos empíricos. A abordagem quantitativa possui a função de representar, 

numericamente as informações e resultados coletados no decorrer do trabalho de pesquisa. Já a 

qualitativa tem como objetivo, analisar as variantes e especificidades das subjetividades dos 

sujeitos da pesquisa. 

De acordo com Ferreira (2015) a origem do aspecto quantitativo está associada à 

filosofia da ciência, desenvolvida por Galileu e Newton, tendo como base o empirismo e o 

positivismo. Para os empiristas o conhecimento científico está expresso nos fatos, nas 

experiências, descartando o não essencial. Já o positivismo propõe mitigar os fundamentos da 

ciência baseados em especulações metafísicas e teológicas. A respeito do aspecto qualitativo 

da pesquisa, sua gênese está na crítica do positivismo, tendo Max Weber, um dos pioneiros no 

estudo deste tipo de abordagem. 

A abordagem quantitativa relaciona-se com o paradigma clássico, já a qualitativa, 

com o alternativo. O paradigma clássico expressa uma análise baseada na objetividade, de modo 

generalizado e tido como verdades universais. Já o paradigma alternativo relaciona-se com a 

ideia de que a mera quantificação não pode ser exclusividade em uma pesquisa científica, pois 

subjetividades, intenções e significados das ações dos seres humanos não podem ser expressos 

apenas numericamente. 

No passado, majoritariamente, a abordagem quantitativa era a mais usada pelos 

pesquisadores. Além disso, houve um período, de acordo com Ferreira (2015), em que uma 

pesquisa só teria validade científica se fosse utilizado o aspecto quantitativo, o qual permitia a 

classificação, a testagem das hipóteses, a medição e tabulação dos resultados, não levando em 

consideração os fenômenos sociais existentes. Muitos estudiosos justificavam que abordagem 

qualitativa possuía uma natureza extremamente subjetiva, portanto, imprópria para o fazer 

científico.  

Felizmente, conforme Corazza, Fujii e Schneider (2017), as pesquisas envolvendo 

educação, tendo a natureza qualitativa como abordagem metodológica, começou a ganhar força 

na segunda metade do século XX, devido aos questionamentos feitos por pesquisadores das 
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áreas de ciências humanas e sociais aos métodos de pesquisa quantitativa, pois não atendiam, 

de modo geral as requisições envolvendo os fenômenos humanos e sociais. Neste sentido: 

 

Tendo em vista a complexidade dos fenômenos sociais, era necessário adotar e 

divulgar métodos de pesquisa que considerassem tal complexidade e que, 

diferentemente da abordagem quantitativa, que necessita mensurar numericamente os 

significados dos fenômenos estudados, ou seja, traduzir em números as opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las mediante o uso de recursos e técnicas 

estatísticas, valorizassem a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, sendo o 

ambiente natural a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador o instrumento-

chave, com foco principal no processo e seu significado (CORAZZA, FUJII E 

SCHNEIDER, 2017, p.565, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986; TRIVIÑOS, 1987; 

MINAYO, 1997). 

 

Devido a estas demandas envolvendo as subjetividades e os aspectos sociais dos 

sujeitos da pesquisa, aos poucos a abordagem qualitativa passou a ser utilizada mais fortemente 

no meio científico. Isto aconteceu após se ter percebido o risco de, apenas com o uso da análise 

matemática dos dados, desprezar aspectos de suma importância envolvendo a realidade dos 

sujeitos pesquisados.  

Uma das características importantes da abordagem qualitativa, está no fato dela 

proporcionar ao pesquisador a obtenção de dados descritivos, além de ter como enfoque não o 

produto, mas sim o processo, valorizando as percepções dos participantes da pesquisa. Corazza, 

Fujii e Schneider (2017, p.568), destacam que por causa das características e benefícios, a 

abordagem qualitativa tem “adquirido maior valorização e status nas pesquisas voltadas para a 

área de educação, perante a complexidade e dinâmica dos fenômenos envolvidos e as 

dificuldades na manipulação de variáveis”.  

A respeito da abordagem quantitativa, uma de suas principais ferramentas baseia-

se no uso de instrumentos estatísticos, ao passo que a abordagem qualitativa se vale, 

principalmente, dos aspectos descritivos envolvendo as percepções dos sujeitos da pesquisa. 

Por trabalhar com as intenções, percepções e subjetividades das pessoas, ao se utilizar a 

pesquisa qualitativa, o pesquisador precisa estar ciente de que, em certos casos, diversos 

aspectos não são controláveis e sua análise é um tanto mais complexa, pois os sujeitos possuem 

cultura, valores, intenções e sentimentos diferentes uns dos outros. 

Infelizmente, no Brasil, quando falamos especificamente do campo da educação, 

atualmente, a maioria dos pesquisadores têm preferido utilizar somente a abordagem qualitativa 

em suas investigações. Entretanto, diversos autores destacam a importância de se utilizar 

também a abordagem quantitativa nas pesquisas em educação. Corazza, Fujii e Schneider 

(2017, p.571) relatam que, em países da Europa o uso das duas abordagens, na área da educação, 
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já é uma realidade, devido a isto, no Brasil, faz-se necessário “[...] aproximar a área de Educação 

com a quantificação, pois isto possibilita uma concepção mais ampla e completa dos problemas que 

encontramos em nossa realidade”. O uso da abordagem quantitativa em educação pode ser um 

instrumento para que se possa realizar de modo mais eficaz as análises qualitativas. Ainda que se 

tenha consciência da importância da união das duas abordagens nas investigações na área da 

educação, conforme um levantamento realizado por Corazza, Fujii e Schneider (2017), 

efetivamente, quase não se constata esta união, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 1 - Classificação dos artigos publicados conforme o tipo de abordagem 

Fonte: Corazza, Fujii e Schneider (2017). 

 

Cabe destacar que para a realização de um bom trabalho investigativo, a mera 

escolha do tipo de abordagem a ser utilizada não é suficiente para obter sucesso. Antes de tudo, 

é necessário que o pesquisador desenvolva, de forma bem estruturada, um plano. Referente à 

abordagem quantitativa, este plano deve conter, objetivamente, as hipóteses e suas devidas 

variáveis que permearão a pesquisa, além disso, precisa conhecer, de modo geral, quais as suas 

principais características. Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015) elencam algumas das 

características da abordagem quantitativa: 

 

1. Inferência dedutiva;  

2. A realidade investigada é objetiva;  

3. A amostra é geralmente grande e determinada por critérios estatísticos; 

4. Generalização dos resultados; 

5. Utilização de dados que representam uma população específica;  

6. Utilização de questionários estruturados com questões fechadas, testes e 

checklists. (PASCHOARELLI; MEDOLA; BONFIM, 2015, p.68). 

 

Para o uso da abordagem qualitativa, também não é diferente, é necessário 

desenvolver um bom plano de ação. Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015) destacam que a 

pesquisa qualitativa conta basicamente com três componentes: 1. Os dados: os quais vêm de 
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várias fontes como entrevistas, observações, documentos, registros e gravações; 2. Os 

procedimentos: que são utilizados para interpretar e organizar os dados; e 3. Os relatórios 

escritos e verbais: que podem ser apresentados em artigos, palestras, ou livros, etc. Além disso, 

apesar dos benefícios que a abordagem qualitativa pode agregar à pesquisa, Ferreira (2015, 

apud ALVES, 1997, LINCOLN e GUBA, 1985, MARSHALL e ROSSMAN, 1989 e YIN, 

1985), enfatiza que é necessário que se leve em consideração três momentos: 

 

1. A fase de exploração: tem por objetivo, a partir do envolvimento do pesquisador 

com o objeto a ser pesquisado, dar uma visão abrangente e sem distorções do 

problema a ser trabalhado, procurando contribuir para o desvelar das questões. Os 

pesquisadores da linha qualitativa etnográfica, nesta fase exploratória, nos sugerem 

que “... se registre o maior número possível de observações, pois aspectos 

característicos ou inusitados de uma dada ‘cultura’ (que pode ser uma escola, uma 

favela), com a convivência, vão perdendo o relevo, passando a fazer parte da 

paisagem” (ALVES, 1997, p. 58).  

2. Fase de investigação: quando o pesquisador já estiver de posse das informações, 

por ele consideradas suficientes e relevantes, passa-se à fase de investigação, na qual 

se trabalha a obtenção sistemática de dados que são levantados através de 

instrumentos de pesquisa, como questionários, entrevistas e observações de campo.  

3. Fase da análise de resultados e a redação final de texto: este é um momento da 

pesquisa em que todos os dados levantados passam por uma avaliação e checagem, 

visando à sua confiabilidade para que possam fazer parte do texto final. As atividades 

da avaliação e checagem ocorrem, entretanto, ao longo de todo o processo de pesquisa, 

não sendo, assim, exclusivas desta fase. (FERREIRA,2015, p. 117, apud ALVES, 

1997, LINCOLN E GUBA, 1985, MARSHALL E ROSSMAN, 1989 E YIN, 1985). 

 

Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015), destacam que a pesquisa qualitativa possui 

diversas características, entre elas: 

 
1. Foco na interpretação e não na quantificação;  

2. Ênfase na subjetividade;  

3. O processo de pesquisa é flexível;  

4. Maior interesse pelo processo do que pelos resultados;  

5. O pesquisador exerce influência sobre a situação de pesquisa e também é 

influenciado por ela;  

6. É um método indutivo;  

7. A amostra é geralmente pequena;  

8. A análise dos dados é interpretativa e descritiva;  

9. Os resultados são situacionais e limitados ao contexto (PASCHOARELLI, 

MEDOLA e BONFIM, 2015, p.69, apud SYMON; CASSELL, 2012; ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2005; GODOY, 1995; HANCOCK, 2002). 

 

Nas pesquisas qualitativas, destacam-se a Fenomenologia, a Etnografia, a Teoria 

Fundamentada em Dados, os Estudos de Caso e a Pesquisa-ação que se apresentam como os 

principais tipos de abordagens. A Fenomenologia teve como principal precursor, o filósofo 

alemão Edmund Hurssel (1859 – 1938), o qual se contrapôs ao método experimental, tendo 

como principal característica ser um método descritivo que visa compreender e interpretar 

fenômenos a partir da reflexão dos conteúdos inerentes à consciência dos sujeitos. A Etnografia, 
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com origem nas ciências sociais, estuda a cultura e os comportamentos de grupos de indivíduos, 

já a Teoria Fundamentada em Dados, é um método que busca criar uma teoria com fundamento 

no desenvolvimento de um fenômeno, observado a coleta e análise simultânea dos dados.  

Ainda no campo dos tipos de abordagem qualitativa, o Estudos de Caso tem como 

objetivo, o aprofundamento da unidade de estudo, podendo abranger sujeitos, situações 

particulares ou ambientes. A Pesquisa-ação tem como principal característica a autorreflexão, 

tanto do pesquisador, quanto dos participantes da pesquisa, agindo sempre de forma 

colaborativa. Para uma eficiente coleta de dados dentro do âmbito da abordagem qualitativa, 

diversos instrumentos se relevam como ferramentas importantes, tais como; as entrevistas 

individuais, focus groups (Grupos de foco) e a observação.  

As entrevistas individuais possibilitam ao pesquisador/entrevistador a coleta de 

dados de forma direta, ou seja, de maneira individualizada. Elas podem ser informais ou mesmo 

não estruturada, isto é, conversacional, com perguntas predeterminadas, abertas ou espontâneas 

para que haja um fluxo entre entrevistador e entrevistado. Os focus groups (Grupos de foco) 

nada mais são do que um ambiente de discussão em grupo. Este grupo geralmente é composto 

de 6 a 10 pessoas, sendo uma delas a moderadora, tendo a função de liderar as discussões 

realizadas. Por fim, a observação, como instrumento para coleta de dados, apesar dos inúmeros 

benefícios, carece que o pesquisador possua tempo hábil, já que tem como uma de suas 

características o uso das percepções do pesquisador para perceber a realidade e os fatos 

expostos. 

Pode-se perceber que existe uma infinidade de vantagens em utilizar a abordagem 

qualitativa em uma pesquisa científica. Entretanto, também se observa algumas possíveis 

desvantagens, às quais devem ser trabalhadas a fim de minimizá-las. Como vantagens podemos 

destacar: 1. Possibilita uma análise aprofundada: ao coletar dados qualitativos, os pesquisadores 

tendem a investigar os participantes e podem coletar uma grande quantidade de informações 

através, por exemplo, da realização de perguntas. As respostas e os dados coletados são usados 

para tirar conclusões; 2. Dados abrangentes: os dados coletados também podem ser usados para 

conduzir pesquisas futuras. Como as perguntas para coletar dados qualitativos estão abertas, os 

entrevistados têm liberdade para expressar suas opiniões, o que permite coletar mais 

informações; 3. Trabalha questões de valores: não se limita às variáveis predefinidas e respostas 

de ‘sim’ ou ‘não’. Isso permite melhor compreensão sobre as opiniões dos entrevistados, pois 

possibilita ao pesquisador maior apropriação e aproximação de todos os processos e resultados 

obtidos; 4. Possibilita um olhar do pesquisador: cada pesquisador possui seu olhar referencial 

sobre o objeto de estudo, ou seja, o mesmo fato pode ser abordado de diferentes maneiras, 
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garantindo toda uma riqueza de significados; 5. Produz conhecimento científico: a pesquisa 

qualitativa possibilita a produção de conhecimento científico, a partir da análise da realidade 

vivenciada pelos objetos de estudo. 

Como desvantagens, podemos destacar: 1. Demanda bastante tempo: a coleta de 

dados qualitativos requer mais tempo devido à necessidade de analisar e interpretar dados 

inerentes à subjetividade dos sujeitos da pesquisa; 2. Dificuldades em generalizar os 

dados: como, geralmente, menos pessoas participam da pesquisa, é difícil generalizar os 

resultados, devido os diferentes tipos de sujeitos partícipes da investigação; 3. Depende das 

habilidades do pesquisador: os dados são coletados através de entrevistas individuais, 

observações, grupos focais, portanto, depende das habilidades e experiência do pesquisador. 

Além disso, ao aplicar os questionários, o pesquisador poderá induzir, ainda que 

inconscientemente, as respostas pretendidas, comprometendo os resultados e as conclusões da 

pesquisa devido ao aspecto tendencioso que pode existir; 4. A escolha da amostragem: devido 

à necessidade de se trabalhar com poucos participantes no estudo investigativo, estes podem 

não representar, adequadamente, a população em geral; 5. Respostas abertas: na maioria das 

vezes, na abordagem qualitativa, devido às suas peculiaridades, existe uma certa margem 

interpretativa das respostas dadas pelos participantes da pesquisa, o que pode levar a uma 

excessiva subjetividade por parte do pesquisador; 6. Os pesquisados: caso o pesquisador não 

ganhe a confiança deles para se sentirem à vontade, poderão responder de forma não verídica 

aos questionamentos. 

Agora, a respeito da pesquisa quantitativa, podemos destacar que ela possui como 

principais tipos de abordagem: a correlacional, a survey, a experimental e a causal-comparativa. 

A abordagem correlacional expressa a existência de duas variáveis que ocorrem de forma 

simultânea sem que uma cause a outra. O tipo survey, termo em inglês que se refere a uma 

pesquisa em grande escala, tem como objetivo coletar dados e informações através das opiniões 

dos grupos de indivíduos. Este tipo de abordagem é mais indicado para a realização de pesquisas 

sobre Censos Demográficos, Estudos Epidemiológicos, Questões Mercadológicas, Assuntos 

Sociais etc. De acordo com Dalmazo (2013), essa abordagem possui como característica: 

 

1. Coleta de informações de muitas pessoas ou de um número relativo de pessoas; 

2. Pode investigar todos os membros de um grupo ou uma amostra da população-

alvo; 

3. A coleta é feita diretamente, de forma padronizada, por meio de questionário e/ou 

entrevistas; 

4. As perguntas buscam dos sujeitos suas opiniões, conhecimento, atitude, crenças, 

comportamentos, planos e experiências; 
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5. É usada, basicamente, para levantamentos ou avaliação de processos, resultados 

de programas ou políticas sociais. Além disso, busca-se fazer inferências acerca da 

população-alvo ou sobre aspectos que a influencia. (DALMAZO, 2013, p. 5). 

 

A pesquisa quantitativa, do tipo experimental, considerada um dos principais tipos, 

caracteriza-se pelo uso diretamente das variáveis (dependente e/ou independente) que 

envolvem o objeto de estudo, ou seja, busca compreender o modo e as causas do fenômeno em 

estudo. As variáveis dependentes são aquelas estudadas com o intuito de observar os efeitos 

das alterações nas variáveis independentes. Geralmente usa-se somente uma variável 

dependente. Já as variáveis independentes podem ser manipuladas e controladas, causando 

efeito sobre as dependentes. Deste modo, o pesquisador passa a ser um agente ativo na busca 

das informações e dos dados investigados. O ambiente de aplicação de uma pesquisa 

experimental varia de acordo com as necessidades e interesses do pesquisador, entretanto, o 

mesmo deve se atentar para o cumprimento das propriedades que regem este tipo de pesquisa: 

1. Manipulação: é necessário que ocorra de modo que não haja desvios das características 

predominantes da experimentação; 2. Controle: é necessário que haja um controle no 

experimento, criando, se possível, um grupo específico para esta finalidade; 3. Distribuição 

Aleatória: os sujeitos que participarão da experimentação, bem como do grupo de controle deve 

ser distribuído de forma não tendenciosa, ou seja, de modo aleatório. Para concluir a 

experimentação, Tybel (2017), enfatiza que é necessário seguir alguns passos: 

 

1. Definição do Contexto: Aqui é definido os termos do problema existente, objetos 

e metas que serão atingidas com o experimento; 

2. Planejamento: Todos os processos são preparados e as análises do experimento 

são avaliadas; 

3. Execução: Depois de analisar e preparar os processos, deverá ser executado; 

4. Análise e Interpretação: Com o fim das execuções é feito uma análise dos dados 

coletados com suporte estatístico; 

5. Apresentação: [...] os resultados são apresentados e criado o banco de dados que 

irá armazenar todos os dados do experimento. (TYBEL, 2017, p.2). 

 

O tipo causal-comparativa são estudos desenhados com o objetivo de observar as 

possíveis causas de um fenômeno. Este tipo de estudo é chamado de ex post facto devido o 

estudo das causas ser realizado depois de ter tido um efeito sobre outra variável.  

Conforme Porto (2015), podemos destacar como vantagens do uso da abordagem 

quantitativa: 1. De fácil aplicação; 2. Confiabilidade dos dados, devido à limitação das respostas 

possíveis por causa das alternativas predeterminadas e 3. Fácil Codificação, Análise e 

Intepretação dos dados: Isto acontece por causa da característica objetiva inerente à abordagem 

quantitativa. Já as desvantagens, podem ser, por exemplo: 1. Entrevistados: podem ser 
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incapazes ou relutantes em dar a informação desejada; 2. Dificuldade na formulação adequada 

das perguntas e 3. Problema de validade. 

Como vimos, é inegável que, a depender do tipo de pesquisa, o uso de um tipo de 

abordagem pode prevalecer sobre o outro devido às peculiaridades de cada campo e tipo de 

enfoque da pesquisa. Além disso, é evidente que elas possuem enfoques diferentes, 

principalmente na forma como os dados da pesquisa são coletados, tratados e analisados. 

Apesar destas diversas distinções aparentes, entre a abordagem qualitativa e quantitativa numa 

pesquisa científica, quando o pesquisador resolve utilizá-las conjuntamente, uma não exclui a 

outra, pelo contrário, podem ser complementares, possibilitando uma ampliação no campo de 

análise estudado, pois: 

 

[...] quantidade e qualidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se assim 

a dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e 

exterioridade com que se debatem as diversas correntes sociológicas. Portanto, em 

relação à abordagem qualitativa, o método dialético, como diz Sartre, recusa-se a 

reduzir. Ele ultrapassa conservando. (FERREIRA, 1996, p. 117, apud MINAYO, 

2015, p. 11). 

 

Ao utilizar, conjuntamente, estas duas abordagens em um mesmo trabalho 

investigativo, a chamada pesquisa: quali-quantitativa, o pesquisador poderá fazê-la de forma 

alternada ou simultânea. Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015, p.70) enfatizam que estas 

combinações, “[...] em uma mesma pesquisa são adequadas para que a subjetividade seja 

minimizada e, ao mesmo tempo, aproximam o pesquisador do objeto estudado, proporcionando 

maior credibilidade aos dados”. Por ser uma pesquisa mista é necessário utilizar algum método 

estratégico para se trabalhar com a abordagem quali-quantitativa. Creswell (2010) destaca três 

deles: 

1. Métodos mistos sequenciais - o investigador pode iniciar por uma abordagem 

qualitativa e seguir com uma abordagem quantitativa, ou vice-versa;  

2. Métodos mistos concomitantes - o investigador coleta as duas formas de dados ao 

mesmo tempo e depois integra as informações na interpretação dos resultados;  

3. Métodos mistos transformativos - o investigador utiliza um enfoque teórico como 

uma perspectiva ampla em um projeto com dados quantitativos e qualitativos, sendo 

que esse enfoque pode envolver uma abordagem sequencial ou concomitante. 

(CRESWELL, 2010, p.39). 

 

Optamos em utilizar o método misto concomitante com o objetivo de compreender, 

através da abordagem qualitativa, as percepções dos sujeitos da pesquisa e ao mesmo tempo 

analisar e identificar variáveis específicas e objetivas envolvendo o nível e o grau de 

aprendizado que a música pode proporcionar no ensino de Matemática. De acordo com Ferreira 

(2015), “a construção de estudos com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande 
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relevância [...], desde que os pesquisadores saibam identificar com clareza as potencialidades e 

as limitações no momento de aplicar os métodos em questão”. 

Cabe destacar que a escolha em utilizar as duas abordagens se deu porque pretende-

se, além de quantificar os resultados obtidos, também analisar aspectos relacionados às 

individualidades e percepções dos discentes a respeito do papel da paródia no processo de 

ensino-aprendizagem de Matemática. Julgamos importante utilizar a abordagem quali-

quantitativa, pois é natural que em um processo de ensino-aprendizagem de Matemática, no 

nosso caso, utilizando a Música como ferramenta metodológica, ocorra variadas maneiras, por 

parte dos discentes, de perceber e internalizar o processo de aprendizagem. Assim, valendo-se 

das duas abordagens, é possível quantificarmos, mas também analisarmos, sob a perspectiva 

dos alunos, o quão eficiente é utilizar a integração entre Matemática e Música, por meio da 

composição de paródias, para o processo de captação e aprendizagem de conteúdos da 

Matemática. Além disso, o uso das abordagens possibilitou compreendermos, observada as 

subjetividades de cada um, que é necessário que o educador tenha consciência de que, por serem 

diferentes entre si, cada aluno carrega consigo uma forma de aprender os conteúdos propostos. 

 

3.1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Quantos aos possíveis objetivos de uma pesquisa científica, Nascimento (2016) 

destaca que ela pode ser de três tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Por não atender aos 

objetivos da nossa investigação, optamos por não utilizar a pesquisa explicativa, à qual tem 

como principal característica identificar atributos, de modo complexo, e determinar a 

ocorrência de fenômenos. Utilizamos a pesquisa exploratória e descritiva, pois: 

 

1. Pesquisas exploratórias 

Conforme leciona Gil (2008), [...] objetivam facilitar familiaridade do pesquisador 

com o problema objeto da pesquisa, para permitir a construção de hipóteses ou tornar 

a questão mais clara. Os exemplos mais conhecidos de pesquisas exploratórias são as 

pesquisas bibliográficas e os estudos de caso. São empregadas para 

levantamentos/estudos bibliográficos; análise de exemplos que auxiliem a 

compreensão do problema; levantamentos e entrevistas com pessoas envolvidas com 

o problema objeto da pesquisa; estudo de caso.  

2. Pesquisas descritivas 

Buscam a descrição de características de populações ou fenômenos e de correlação 

entre variáveis. São apropriadas a levantamentos. São empregadas, por exemplo, nos 

seguintes tipos de investigação: levantar opiniões; levantar atitudes, valores e crenças; 

descobrir correlação entre variáveis (por exemplo, correlação entre a preferência por 

determinado lazer e nível cultural ou de renda das pessoas); levantar nível de 

escolaridade, preferência por candidatos, renda, gênero, gosto, origem, raça, idioma e 

outras características de uma população. (NASCIMENTO, 2016, p.4). 
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Tanto a pesquisa exploratória quanto a descritiva, possibilitou compreender e 

descrever as percepções e eficácia acerca das possíveis contribuições da Música como 

ferramenta metodológica para aprendizagem Matemática por parte de alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio do Instituto Federal do Maranhão, Campus de Bacabal. Através do uso da 

pesquisa exploratória, buscamos nos apropriar de fundamentos teóricos a respeito da relação 

entre a Matemática e a Música. O aspecto descritivo serviu para observarmos e levantarmos 

informações acerca dos sujeitos da pesquisa, bem como, correlacionar os aspectos 

metodológicos entre o ensino e a aprendizagem Matemática através do uso da Música. 

 

3.1.3 Procedimentos da pesquisa 

 

Os procedimentos de uma pesquisa científica são as técnicas que o pesquisador 

utiliza para coletar informações e levantar as hipóteses que servirão como suporte para a análise 

e a aplicação da pesquisa. Os procedimentos técnicos se dividem, basicamente, em dois grupos 

distintos: no primeiro estão os procedimentos que vêm de fontes de ‘papel’, como por exemplo, 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. O segundo grupo é composto pelos 

procedimentos que acarretam na obtenção de dados, tendo pessoas como fontes primárias. 

Como exemplo para este segundo grupo podemos citar a pesquisa experimental, a ex-post facto, 

o levantamento, o estudo de campo, o estudo de caso, a pesquisa-ação e a pesquisa participante. 

Baseado em Nascimento (2016) e outros autores, traremos de forma simples, 8 

(oito) tipos de procedimentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa 

experimental, ex-post facto, levantamento/estudo de campo, estudo de caso, pesquisa 

participante e a pesquisa-ação. 

A pesquisa bibliográfica é baseada na coleta de informações em materiais já 

elaborados por autores que tratam do assunto de interesse do pesquisador. Geralmente, utilizam-

se livros, artigos científicos, sites da internet, dissertações de mestrado e teses de doutorado 

como fontes para este tipo de pesquisa. Uma das principais vantagens em se utilizar a pesquisa 

bibliográfica está no fato de que ela permite ao investigador ampla cobertura analítica dos 

fenômenos estudados. Apesar desta vantagem evidente, é necessário que o pesquisador tome o 

cuidado necessário para não utilizar fontes duvidosas, que contêm erros de conteúdo sem a 

devida fundamentação científica. 

A respeito da pesquisa documental, cabe destacar que ela se diferencia da pesquisa 

bibliográfica, basicamente, devido à natureza das fontes, às quais são, principalmente, 

documentos, por exemplo, cartas, diários, ofícios, regulamentos, correspondências pessoais, ou 
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seja, são fontes primárias, as quais não receberam tratamento científico e/ou analítico. Para a 

realização da pesquisa documental é necessário observar, basicamente, três passos: 1. A pré-

análise; 2. A organização dos documentos; e 3. A análise dos resultados. O primeiro passo 

servirá para que o pesquisador defina os objetivos da pesquisa documental. O segundo para 

selecionar os documentos a serem utilizados na busca por informações a respeito do objeto 

estudado. Já o terceiro passo é o momento de interpretar e tabular os dados obtidos a fim de 

confirmar ou rejeitar as hipóteses da pesquisa definidas previamente. 

Ainda a respeito da pesquisa documental, Kripka, Scheller e Bonotto (2015) citando 

Guba e Lincoln (1981) enfatizam que esse tipo de procedimento de pesquisa apresenta diversas 

vantagens, mas também, desvantagens, como por exemplo: 

 

Dentre as vantagens Guba e Lincoln (1981) destacam o fato dos documentos   

constituírem uma fonte estável e rica de onde o pesquisador poderá retirar evidências 

que fundamentam suas afirmações; podem ser consultados várias vezes; possuem 

baixo custo financeiro (apenas tempo) permitindo ao pesquisador maior 

acessibilidade; servem para ratificar, validar ou complementar informações obtidas 

por outras técnicas de coleta de dados. Uma vantagem adicional dos documentos é 

que eles se constituem uma fonte não reativa, permitindo a obtenção das informações 

após longos períodos de tempo ou quando a interação com as pessoas pode alterar o 

seu comportamento comprometendo os dados. 

No entanto, existem críticas/desvantagens/limitações quanto à realização de pesquisas 

de caráter Documental. Guba e  Lincoln  (1981)  afirmam  que: a) os  documentos são 

amostras  não-representativas  dos  fenômenos  estudados – por vezes os documentos 

não traduzem as informações reais, visto que  não  foram  elaborados  com  o propósito 

de  fornecer  dados para    uma    investigação    posterior    ou    a    quantidade    de 

documentos   não   permite   fazer   inferências;   b)   falta   de objetividade  e  validade  

questionável – os  documentos  são resultados de produção humana e social e não há 

garantias dos dados  serem fidedignos;  c)  representam  escolhas  arbitrárias, de 

aspectos e temáticas a serem enfatizados. Godoy (1995) ainda destaca a falta de um 

formato padrão para muitos documentos e a complexidade da codificação das   

informações neles contidas como parte das dificuldades de trabalhar com este tipo de 

pesquisa. (KRIPKA, SCHELLER e BONOTTO, 2015, p.246, apud GUBA e 

LINCOLN, 1981). 

 

Vale destacar que as desvantagens descritas não podem ser fator que leve os 

pesquisadores a deixar de utilizar este tipo de procedimento de pesquisa, pelo contrário, é 

necessário que se olhe estes pontos fracos como instrumentos de alerta, devendo ser trabalhados 

com a finalidade de minimizá-los para que os objetivos da pesquisa não sejam comprometidos. 

Ainda sobre os procedimentos de pesquisa, a título de informação, a expressão ex-

post facto, de forma literal, significa ‘a partir do fato passado’. Ayala (2014) descreve que este 

tipo de pesquisa, demonstra que um determinado estudo foi realizado após variações na variável 

dependente. Para melhor compreensão o autor supracitado traz o seguinte exemplo:  
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Considere-se a ‘briga no trânsito’ como uma variável dependente (VD), pois ela 

personifica o efeito de inimagináveis causas ou variáveis independentes (VI’s) cujas 

identidades deverão ser desvendadas com o auxílio da indagação metódica. O que 

motiva a exaltação áspera de motoristas e passageiros? Desequilíbrio emocional? 

Consumo de entorpecentes? Atitude hostil própria de uma frustração? Pura 

misantropia? … Enfim, os motivos não são poucos, mas é obrigação do investigador 

identificar e classificar as possíveis variáveis independentes que deram origem a esse 

tumulto, em particular, ou a qualquer outro problema semelhante ou não que, em 

muitas situações, pode conduzir a um desenlace funesto. (AYALA, 2014, p.1). 

 

A respeito do tipo de procedimento de pesquisa conhecido como levantamento ou 

estudo de campo, Nascimento (2016), destaca que ele é realizado para se conhecer e descrever 

comportamentos, características dos indivíduos através de perguntas diretas aos próprios 

indivíduos. Este tipo de pesquisa utiliza diversos instrumentos para coleta de informações, 

como exemplo, podemos citar os questionários, o qual detalharemos posteriormente. O 

levantamento pode ocorrer de duas maneiras: por meio da amostra de uma de determinada 

população ou através do tipo survey (pesquisa ampla). De acordo com Leão (2017), este tipo 

de pesquisa é mais adequado para estudos descritivos, já que busca conhecer atitudes e opiniões 

dos participantes da pesquisa. O mesmo autor enfatiza que as pesquisas de levantamento devem 

obedecer às seguintes etapas: a) especificação dos objetivos; b) operacionalização dos conceitos 

variáveis; c) elaboração do instrumento de coleta de dados; d) seleção da amostra; e) coleta e 

verificação dos dados; f) análise e interpretação dos dados; e g) apresentação dos resultados. 

O estudo de caso, por sua vez, é um procedimento de pesquisa que, 

majoritariamente, usa dados qualitativos obtidos a partir de acontecimentos reais, tendo como 

objetivo analisar e explorar os fenômenos existentes em determinado contexto, utilizando, na 

maioria das vezes, um único objeto de estudo. Já a pesquisa-participante é uma concepção em 

que a investigação consiste em forte interação entre o pesquisador e o público pesquisado. Foi 

inventada, de acordo Tumelero (2019, apud FONSECA, 2002), por Bronislaw Malinowski 

quando buscou conhecer os nativos das ilhas Trobriand, situadas ao longo da costa oriental da 

Nova Guiné. Como pioneiro em aplicar a pesquisa-participante, Malinowski, para realizar seus 

estudos, instalou tendas nas aldeias, buscou aprender os dialetos e observou o cotidiano dos 

nativos. Devido ao elevadíssimo grau de imersão, Malinowski, se apaixonou pelos hábitos dos 

nativos e tornou-se um deles.  
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Tumelero (2019) enfatiza que para desenvolver uma pesquisa-participante é 

necessário que o pesquisador se atente para os seguintes detalhes: 

 

1. Em primeiro lugar, pensando na montagem institucional e metodológica, deve-se 

realizar: 

a) Definição dos objetivos, conceitos, hipóteses, métodos e do quadro teórico da 

pesquisa; 

b) Delimitação da região a ser estudada; 

c) Organização do processo de pesquisa participante. Quais grupos serão associados, 

distribuição das tarefas, procedimentos e partilha das decisões e etc; 

d) Seleção e formação dos pesquisadores ou de grupos de pesquisa; 

e) Elaboração do Cronograma de operações a serem realizadas. 

2. A respeito do estudo preliminar da região e população envolvida, o segundo passo 

da pesquisa participantes abrange: 

a) Primeiramente, identificar a estrutura social da população envolvida; 

b) Depois, diferenciar as necessidades e os problemas da população estudada e 

selecionar a população para a qual se deseja intervir; 

c) Na sequência, preparar uma efetiva descentralização da pesquisa ao nível dos 

grupos sociais mais oprimidos e mais afastados do poder, de modo geral. 

3. Análise crítica dos problemas considerados prioritários. Na análise crítica dos 

problemas considerados, podemos dizer que são poucos “passos” obrigatórios, até 

mesmo pela flexibilidade da pesquisa. Entretanto, este será possivelmente o passo que 

mais levará tempo, pela sua importância, pense em: 

a) Constituição de grupos de estudos; 

b) Análise crítica dos problemas. 

4.  Programação e aplicação de um plano de ação: O plano de ação deverá contribuir 

para a solução dos problemas encontrados e conta com: 

a) Atividades educativas que permitam analisar melhor os problemas e as situações 

vividas; 

b) Medidas que possam melhorar a situação a nível local; 

c) Ações educativas que permitam cumprir essas medidas; 

d) Ações para promover as soluções identificadas a médio e longo prazo. 

(TUMELERO, 2019, p.3). 

 

As etapas descritas acima servem como basilares para a aplicação da pesquisa-

participante, entretanto, a depender das características e objetivos do trabalho investigativo, é 

possível reajustar o modo de aplicação. Finalmente, como último procedimento de pesquisa, 

iremos tratar agora, da pesquisa-ação. A priori, vale destacar que existem pontos em comum 

entre a pesquisa-ação e a pesquisa-participante. De acordo com Tumelero (2019) citando Gil 

(2012), estes dois tipos de pesquisas apresentam as seguintes características em comum: 

  

I. São modelos alternativos de pesquisa que vem sendo propostos com o objetivo de 

obter resultados socialmente mais relevantes;  

II. Caracterizam-se pelo envolvimento do pesquisador e pesquisado;  

III. O relacionamento entre pesquisador e pesquisado não se dá como mera observação 

do primeiro pelo segundo, mas ambos acabam identificando-se, sobretudo, quando os 

objetivos são sujeitos sociais também, o que permite desfazer a ideia de objeto que 

caberia apenas em ciências naturais. (TUMELERO, 2019, p.4, apud GIL, 2017). 
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Por sua vez, a pesquisa-ação, apesar dos pontos em comum supracitados, se 

diferencia da pesquisa-participante pelo fato de simultaneamente à investigação buscar planos 

de ação para provocar mudanças de determinadas situações-problemas, tendo a participação do 

pesquisador. A pesquisa-ação pode ser definida como sendo um procedimento de pesquisa que 

associa, simultaneamente, investigação e ação por parte do pesquisador, o qual deve 

necessariamente abandonar a qualidade de mero observador.  

Cabe ressaltar que para ambos os procedimentos de pesquisa (pesquisa-participante 

e pesquisa-ação) acontecer de forma eficiente, é necessário que o pesquisador supere a 

resistência e ganhe a confiança dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Para tanto, precisa-se de 

parcerias para facilitar o acesso e a inserção como pesquisador nas ações desenvolvidas pelos 

sujeitos da pesquisa sem comprometer a naturalidade durante a realização das atividades. 

Dos 8 (oito) procedimentos descritos anteriormente, para a realização da presente 

pesquisa, utilizamos a pesquisa bibliográfica, para que pudéssemos ter uma fundamentação 

teórica sobre a relação existente entre a Matemática e a Música, bem como as contribuições que 

a Música pode trazer para dinamizar a aprendizagem de conteúdos da área da Matemática. Além 

disso, utilizamos também o levantamento, a pesquisa-participante e a pesquisa-ação.  

Ressaltamos que devido às implicações ocasionadas pela pandemia do Corona 

Vírus Disease (COVID-19), em que foram suspensas as atividades de ensino de modo 

presencial, tanto a pesquisa-participante como a pesquisa-ação acorreram de forma remota. Para 

tanto, utilizamos uma série de ferramentas tecnológicas para que fosse possível realizar o 

trabalho investigativo juntos aos sujeitos participantes da pesquisa. Entre estas ferramentas, nos 

valemos do Google forms para a aplicação de questionários, grupos de WhatsApp, Google Meet 

utilizado para a realização de reuniões, explanação de conteúdos e para a realização de oficinas 

na construção de paródias na aprendizagem da Matemática.  

 

3.1.4 Instrumentos para coleta de dados 

 

Os instrumentos para coleta de dados são técnicas e ferramentas utilizadas pelo 

pesquisador a fim de obter informações a respeito do objeto de estudo e dos sujeitos da pesquisa. 

Antes da aplicação de qualquer instrumento é necessário que se elabore um bom planejamento 

para a apuração dos dados. A coleta de dados pode ser classificada em três tipos/modos: 

contínua, periódica e ocasional. Na contínua, os eventos são registrados simultaneamente ao 

seu acontecimento, com prazo predeterminado. Na periódica, os eventos ocorrem de ciclo em 

ciclo, ou seja, de tempo em tempo, como exemplo, podemos citar a realização de pesquisas 
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sobre os censos no Brasil. Já as coletas de dados do tipo ocasional são realizadas sem uma 

determinação de continuidade ou período.  

Cabe destacar que a escolha da melhor técnica para coleta de dados depende do tipo 

de abordagem que o pesquisador utilizar, ou seja, sendo qualitativa, existem técnicas que 

melhor responderão a este tipo de enfoque, ao passo, que se optar pela quantitativa, ou mesmo 

quali-quantitativa, também as técnicas poderão ser diferentes devido aos objetivos pretendidos. 

Mas, de modo geral, podemos citar 4 (quatro) instrumentos que mais têm sido utilizados para 

coleta de dados em pesquisas científicas: os questionários, as entrevistas, a observação direta e 

a análise de conteúdo. 

Sem sombra de dúvidas, o questionário é um dos instrumentos mais utilizados no 

meio científico para coleta de dados. Isto se dá pelo fato de se apresentar como uma ferramenta 

de linguagem simples e direta, fazendo com que a compreensão das questões propostas, por 

parte dos sujeitos da pesquisa, aumente exponencialmente. Neste sentido, o questionário pode 

ser definido de acordo com Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 260), “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões, apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

Existem diferentes modelos de questionários, os quais devem ser condizentes com 

os objetivos da investigação. Por exemplo, podemos citar os questionários com perguntas de 

múltipla escolha, que buscam identificar, basicamente, as preferências de um grupo de pessoas. 

Para que sejam mais fáceis realizar as tabulações dos dados, aconselha-se que o pesquisador 

limite a quantidade de assertivas corretas entre as dispostas aos participantes da pesquisa, de 

preferência que haja somente uma correta. Existem também os questionários que podem ser 

elaborados com apenas duas variantes, o sim ou não. Este tipo de questionário possibilita um 

caminho mais direto a ser escolhido pelos sujeitos da pesquisa, além disso, também facilita na 

hora da tabulação dos dados coletados.  

Outro modelo de questionário são aqueles elaborados com perguntas abertas, ou 

seja, com questões que permitem certo grau de liberdade de escolha, possibilitando 

interpretações diversas acerca das perguntas postas. Por fim, um último modelo de questionário 

são aqueles elaborados a partir de escalas de avaliação, ou seja, atribui-se notas, por exemplo 

de 1 a 10, para avaliar determinada resposta. Dentro deste mesmo tipo, pode-se utilizar também 

a escala de Likert, que consiste em responder aos questionamentos tendo como alternativas: 

‘concordo totalmente’, ‘concordo’, ‘indiferente’, ‘discordo’ e ‘discordo totalmente’. Vale 
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ressaltar que o pesquisador poderá utilizar mais de um modelo de questionário, a depender dos 

objetivos pretendidos.  

Chaer, Diniz e Ribeiro (2011 apud GIL, 1999) destacam que o uso de questionário 

como instrumento para coleta de dados possui uma série de vantagens, entretanto, também 

existem algumas desvantagens: 

 

1. Vantagens 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores;  

c) garante o anonimato das respostas;  

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente;  

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado.  

2. Desvantagens 

a) exclui as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em certas circunstâncias, 

conduz a graves deformações nos resultados da investigação;  

b) impede o auxílio ao informante quando este não entende corretamente as instruções 

ou perguntas;  

c) impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que pode ser 

importante na avaliação da qualidade das respostas;  

d) não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da representatividade da 

amostra;  

e) envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, porque é sabido 

que questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem 

respondidos;  

f) proporciona resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois os itens 

podem ter significados diferentes para cada sujeito pesquisado. (CHAER, DINIZ e 

RIBEIRO, 2011, p. 260, apud GIL, 1999, p.128). 

 

Apesar dos pontos fracos descritos, o uso da técnica de aplicação de questionário 

para coleta de dados é extremamente eficiente, cabe a cada pesquisador buscar alternativas para 

minimizar as desvantagens que este método poderá trazer. Uma das formas de minimizá-los é 

através do uso conjunto dos questionários com um outro tipo de instrumento. 

A respeito da entrevista, como instrumento para coleta de dados, poderá expressar, 

basicamente, dois tipos de caracteres: um exploratório ou de coleta de informações. Se o 

pesquisador optar em utilizar a entrevista com fins exploratórios é dispensável a estruturação 

do discurso, entretanto, se objetivo for coletar informações, a estruturação torna-se um fator 

essencial. A entrevista possibilita que o pesquisador tenha um contato mais direto com os 

participantes, possibilitando verificar as percepções, interesses e opiniões dos mesmos acerca 

do objeto de estudo. Além disso, as entrevistas podem ser do tipo, estruturada ou 

semiestruturada. Na estruturada as perguntas são predefinidas, ao passo, que na semiestruturada 
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há uma margem de liberdade para que o pesquisador conduza a entrevista conforme o 

desenrolar dos diálogos. 

Independentemente do modelo de entrevista que o pesquisador adotar, para que as 

informações sejam colhidas de forma eficientes e condizentes com os objetivos 

predeterminados, é necessário que, antes da efetiva aplicação, seja feito um plano estratégico. 

Em publicação ao site Brasil Escola, Vânia Maria do Nascimento Duarte enfatiza que no 

momento da entrevista se deve levar em consideração os seguintes aspectos: 

 

1. A pessoa que será entrevistada tem de ser alguém que possui o conhecimento 

necessário, de modo a satisfazer as ‘exigências’ (vistas no bom sentido) do 

pesquisador; 

2.  As perguntas precisam ser previamente elaboradas, levando em consideração a 

ordem em que elas devem ocorrer durante a entrevista; 

3. Uma espécie de ‘pré-teste’ funciona como um procedimento bastante eficaz. Para 

tanto, sugere-se que a entrevista seja feita primeiramente com outra pessoa, no intento 

de detectar o posicionamento crítico desse (a) entrevistado (a) acerca dos pontos 

abordados, haja vista que sugestões de melhoria são sempre bem-vindas;  

4. A data da entrevista deverá ser marcada com antecedência, e a situação na qual ela 

se realizará deve ser discreta; 

5. Não é bom deixar que o entrevistado fique esperando pela ‘próxima pergunta’, por 

isso é recomendável que as anotações sejam registradas na medida em que ele 

responde; 

6. Se decidir usar um gravador, lembre-se de pedir uma prévia autorização, haja vista 

que tal procedimento pode causar uma certa inibição; 

7. A boa relação entre entrevistado e entrevistador é fator indispensável. Para tanto, 

procure não demonstrar insegurança ou admiração diante do entrevistado. 

8. Outro aspecto, também de total relevância, é a objetividade por parte do 

entrevistador. Assim sendo, procure ser o mais objetivo possível, com vistas a não 

tornar o procedimento cansativo, ou muito longo; 

9. Para não deixar que o entrevistado se sinta falando sozinho, procure encorajá-lo 

durante as respostas; 

10. Mesmo tendo utilizado o gravador, é sempre bom fazer o relatório o quanto antes, 

de modo a não deixar que nada ‘passe em branco’; 

11. Deixar o entrevistado à vontade (procurando mais ouvir do que falar) e obter sua 

confiança são atitudes que só trarão benefícios; 

12. Manter-se o mais imparcial possível, procurando não emitir opiniões, com certeza 

passará mais segurança e confiabilidade ao entrevistado. (DUARTE, 2011). 

 

Diante dos aspectos descritos, podemos observar que, apesar das possíveis 

contribuições que a entrevista pode trazer para coleta de dados de uma pesquisa científica, é 

necessário que o pesquisador se atente para os fatores que podem mitigar a sua eficiência. Pode-

se constatar que a depender do modo como a entrevista é planejada e conduzida, poderá 

influenciar diretamente nos resultados da pesquisa. Sobre este viés, Barbosa (2008) destaca que 

a flexibilidade na aplicação; a facilidade de adaptação de protocolo; a viabilidade em comprovar 

e esclarecer as respostas; a elevada taxa de respostas, bem como a possibilidade de alcançar um 

público que não está apto à leitura, se revela como vantagens em utilizar a entrevista como 

instrumento para coleta de dados. Entretanto, o mesmo autor enfatiza também que existem 
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desvantagens, às quais estão relacionadas, por exemplo, com a necessidade de um longo período 

de tempo para a aplicação; sujeição à polarização do entrevistador; não garante o anonimato e 

pode gerar uma sensibilidade ou mesmo uma intimidação ao entrevistado.  

A respeito da observação direta, cabe destacar que é considerada como um dos 

instrumentos de coleta de dados mais antigos que se tem registro. Em uma pesquisa científica, 

independentemente do tipo de abordagem adotada, é quase que inevitável não utilizar, em 

algum momento, este tipo de instrumento para coletar informações, dados etc. Ressaltamos que 

a observação pode ser do tipo neutra ou participante. A do tipo neutra acontece quando o 

pesquisador não interfere na situação pesquisada, ou seja, atua como mero expectador. Já a 

observação-participante é o contrário da neutra, ou seja, o pesquisador, no momento da 

pesquisa, emite opiniões e interfere diretamente no desenrolar da aplicação da pesquisa junto 

aos participantes. Soares et al. (2017, apud GIL, 2008) enfatizam que a utilização da observação 

como instrumento para coleta de dados possuem diversas vantagens, porém, existem também 

desvantagens: 

 
1. Vantagens:  

a) Permitir recolher dados no momento em que estão a acontecer, sem criar situações 

artificiais;  

b) Avaliar alguns aspectos para os quais não há outras técnicas; 

c) Proporcionar o retorno imediato do resultado da aprendizagem;  

d) É fácil de aplicar. 

2. Desvantagens:  

a) Exigir muito tempo;  

b) Enquanto observa um formando o formador poderá não estar atento ao que se 

passa com outros;  

c) Já não é exclusiva das sessões presenciais;  

d) Dificuldade em descrever o que se observa sem incluir juízos de valor; 

e) [...] a presença do pesquisador pode provocar mudanças no comportamento dos 

observados, assim tirando a espontaneidade e gerando resultados pouco confiáveis.  

f) As pessoas, de modo geral, ao se sentirem observadas, tendem a ocultar seu 

comportamento, pois temem ameaças à sua privacidade. (SOARES, 2017, p.1, apud 

GIL, 2008). 

 

As desvantagens expostas são relativas e podem ser trabalhadas a fim de minimizá-

las. Ainda se tratando dos instrumentos para coleta de dados, falaremos agora, de forma simples, 

a respeito de algumas colocações sobre a técnica conhecida como análise de conteúdo. Essa 

técnica é utilizada para descrever, analisar e interpretar conteúdos de qualquer classe 

documental. Além disso, possibilita a reinterpretação das mensagens, de modo a permitir que o 

investigador obtenha informações que estão quase que ocultas, quando observadas de maneira 

descuidada e aligeirada. Para a utilização da análise de conteúdo como instrumento para coleta 

de dados, de acordo com Souza Júnior et al. (2010 apud BARDIN, 2011) e Minayo (1998), é 

necessário observar algumas etapas, conforme a tabela abaixo. 
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Quadro 1 - Fases para aplicação da análise de conteúdo 

Fonte: Souza Junior; Melo e Santiago (2010). 

 

Cabe ressaltar que as etapas descritas podem ser ajustadas, conforme os objetivos 

do pesquisador. De acordo com Paiva (2007, p.6), a análise de conteúdo permite “[...] o estudo 

do não dito ou dito entre linhas [...]”. Além disso, possibilita que o pesquisador lide com grandes 

quantidades de documentos de modo a alargar o seu campo de pesquisa. Entretanto, como 

desvantagem, podemos citar, a título de exemplo, que a pessoalidade do pesquisador pode 

interferir negativamente na coleta de dados, comprometendo, assim, a objetividade da pesquisa. 

Relativo aos instrumentos para coleta de dados, devidos aos impasses causados pela 

pandemia do COVID-19, em nossa pesquisa científica, optamos pelos instrumentos que melhor 

se adequaram tanto aos objetivos pretendidos, quanto as tecnologias que poderíamos dispor, já 

que a aplicação, necessariamente precisou ser feita de forma remota. Escolhemos utilizar 

questionários elaborados e aplicados através do Google Forms. Através do Google Meet 

realizamos entrevistas e a observação direta, às quais se concretizaram através da realização da 

oficina, de modo a favorecer a testagem e o acompanhamento da sequência didática envolvendo 
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a construção, com a participação dos sujeitos da pesquisa, do uso de paródias musicais como 

instrumentos metodológicos para aprendizagem de alguns conteúdos matemáticos. Além disso, 

utilizamos também a análise de conteúdo. 

Optamos em utilizar questionários em nossa pesquisa, pois, conforme enfatiza 

Chizzotti (2005), eles se apresentam como ferramentas extremamente importantes para coleta 

de dados. Além disso, Chizzotti (2005, p.55), destaca que por serem “um conjunto de questões 

pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 

pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre 

o assunto [...]”, os questionários contribuem para que a coleta de dados ocorra de forma 

eficiente e planejada. 

Para compreender melhor e buscar informações a respeito do locus da pesquisa, 

bem como da turma de primeiro ano do Ensino Médio escolhida a participar da pesquisa, 

utilizamos entrevistas com o Diretor do Campus do IFMA/Bacabal e com uma professora de 

Matemática. Ambas entrevistas foram realizadas antes da pandemia do COVID-19, assim, de 

forma presencial.  

Ademais, escolhemos utilizar a entrevista com os sujeitos da pesquisa, via Google 

Meet, pois ela se revela como um instrumento essencial para coleta de dados, pois, conforme 

Silva, Herzberg e Matos (2015, p.5 apud TRIVINOS 1987, p. 152), “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade 

[...]”, permitindo uma análise flexível das subjetividades de cada indivíduo participante da 

pesquisa. Além disso, a entrevista tem como vantagem, conforme Gil (2002) evitar os desvios 

na condução da pesquisa, para assim, permitir alcançar os objetivos pretendidos.   

 

a) Desenvolvimento da pesquisa  

 

O desenvolvimento da pesquisa aconteceu, basicamente, por meio de cinco etapas: 

fundamentação teórica, conhecimento do locus da pesquisa (realizado antes da pandemia do 

COVID-19), coleta de dados, interpretação e análise dos dados e elaboração do produto 

educacional. A primeira etapa, a fundamentação teórica, serviu para que pudéssemos conhecer 

a relação histórica existente entre a Matemática e a Música, bem como as potencialidades que 

a Música possui para o ensino e a aprendizagem Matemática. Buscamos fundamentos teóricos 

a respeito das primeiras experiências, bem como as atuais abordagens envolvendo a Matemática 

e a Música, observando o desenvolvimento destas duas ciências nas áreas em que possuem 

pontos de intersecção. Além disso, as análises teóricas contribuíram para compreender a partir 
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de que contexto e situação a Matemática e a Música se integraram, gerando, em alguns casos, 

o desenvolvimento em via de mão dupla, sendo uma dependente da outra. Ademais, procuramos 

analisar, teoricamente, o quanto a Música contribui para um ensino-aprendizagem com 

fundamentos em uma educação interdisciplinar, integral, gerando interação e dinamicidade, 

contribuindo para minimizar o ensino meramente conteudista. Nesta etapa também, buscamos 

conhecer aspectos envolvendo a paródia. Sua definição, embasamento legal, bem como 

aspectos a respeito dos mecanismos para o seu uso como ferramenta metodológica na 

aprendizagem Matemática. 

A respeito da segunda etapa, o conhecimento do locus da pesquisa, cabe destacar 

que a pesquisa foi realizada entre os meses de outubro do ano de 2019 a novembro de 2020, de 

forma presencial, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA), campus Bacabal e também, por causa do COVID-19, de forma remota por meio do 

uso das tecnologias. A escolha da aplicação da pesquisa para alunos do IFMA/Bacabal 

aconteceu por questões de logística.  

Para que a aplicação da pesquisa fosse possível, tivemos que realizar uma entrevista 

com a Direção do campus para coletar informações a respeito da história, das atividades 

acadêmicas e cursos ofertados no IFMA/Bacabal. Além disso, também foram assinados o 

Termo de Compromisso e o Termo de Permissão para a realização da pesquisa. Assinatura do 

referido Termo de Compromisso tinha como objetivo, registrar o dever, por parte do 

pesquisador, de zelar pelo patrimônio público e também respeitar de forma ética e honesta os 

sujeitos da pesquisa. Já o Termo de Permissão foi assinado pelo Diretor do IFMA/Bacabal 

autorizando a aplicação da pesquisa. 

A escolha de uma turma de primeiro ano do Ensino Médio integrado para participar 

da pesquisa foi feita após a realização de entrevista com uma professora de Matemática do 

IFMA/Bacabal para que coletássemos informações a respeito das possíveis dificuldades na 

aprendizagem de conteúdos da Matemática por parte dos alunos. Após a escolha da turma, foi 

apresentado, presencialmente, aos alunos, o projeto de pesquisa, expondo o modo como seria a 

realização das atividades investigativas para que espontaneamente os alunos manifestassem 

interesse em participar.  

Para a realização da terceira etapa, coleta de dados, como amostra, após a 

apresentação do projeto e a manifestação dos alunos, foi escolhido 25% (vinte e cinco por cento) 

do total de alunos da turma para participar do desenvolvendo da pesquisa. Optamos em 

trabalhar com uma amostra de 25% (vinte e cinco por cento) por causa de questões de lógicas, 

pois a turma possuía 40 (quarenta alunos) e, devido às complicações impostas pela pandemia 
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do COVID-19, se tornou inviável a aplicação da pesquisa para a totalidade dos alunos da turma. 

Destaca-se que, como o número de alunos que manifestaram interesse em participar da pesquisa 

foi superior a 25% (vinte e cinco por cento) da turma, a seleção para cumprir com limite pré-

determinado foi feita através de sorteio. 

Depois da escolha dos sujeitos da pesquisa foi entregue a eles, para assinatura, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual continha os direitos e deveres tanto do 

pesquisador como dos pesquisados. Infelizmente, essas foram as etapas que conseguimos 

realizar de forma presencial, antes da culminância da pandemia do COVID-19. Depois disto, 

todas as atividades de ensino do Instituto Federal do Maranhão, campus Bacabal, foram 

suspensas, o que impossibilitou que concluíssemos o trabalho de pesquisa de forma presencial. 

Entretanto, sem comprometer os objetivos e a eficácia da pesquisa, buscamos alternativas para 

realizá-la remotamente. Para tanto, como já comentado anteriormente, recorremos às 

tecnologias de que dispomos para a realização do trabalho investigativo. 

Após assinatura do referido termo, elaboramos e aplicamos, via Google Forms, dois 

questionários aos discentes. O primeiro era composto por 10 (dez) questões, sendo 5 (cinco) 

abertas e 5 (cinco) de múltipla escolha. Este questionário teve como objetivo, coletar 

informações a respeito do perfil dos sujeitos da pesquisa, buscando entender suas percepções 

sobre o modo como o ensino e a aprendizagem Matemática tem sido feito em sala de aula, bem 

como analisar os possíveis interesses dos alunos com relação ao gosto pela música. 

Já o questionário 2 (dois) continha 6 (seis) questões, todas de múltipla escolha. A 

aplicação deste questionário teve como objetivo principal buscar informações e preferências 

por parte dos alunos para a realização, via Google Meet, da oficina didática, envolvendo a 

aprendizagem Matemática por meio do uso de paródias. Além disso, por meio do questionário 

supracitado buscamos analisar o nível de conhecimento dos discentes nos conteúdos que seriam 

trabalhados na oficina, para que posteriormente fosse possível realizar uma análise comparativa 

entre o antes e após-realização da oficina. Cabe ressaltar que os conteúdos trabalhados na 

oficina foram escolhidos pelos discentes a partir da lista expressa no item 4 (quatro) do 

questionário 2 (dois). 

Após coletar as informações necessárias e de analisar as percepções, interesses e 

dificuldades dos discentes sujeitos da pesquisa, foi realizada uma oficina, por meio de vídeo-

conferência, utilizando ferramentas do Google Meet, para trabalhar o ensino e a aprendizagem 

matemática a partir do uso de paródias musicais. A realização da oficina se justifica, conforme 

Paviani e Fontana (2009, p. 78), “[...] uma oportunidade de vivenciar situações concretas e 

significativas, baseadas no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos”, 
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oportunizando ao discente ser autor na construção do conhecimento de modo coletivo. Além 

disso, a aprendizagem por meio de oficinas torna possível a problematização e “a busca de 

solução para problemas detectados, possibilitando assim o desenvolvimento do raciocínio 

reflexivo e crítico do aluno”. (VASCONCELLOS, 1999). 

Apesar de adaptada a nossa realidade, sobretudo, devido aos impasses causados 

pelo COVID-19, utilizamos o roteiro da oficina descrito por Almeida, Sabino e Lobato (2016), 

os quais transcrevem que as oficinas devem seguir os seguintes passos: 

 

1. Apresentação: [...] começará com um texto apresentando o tema, fazendo uma 

breve descrição teórica do assunto bem como da sua importância no contexto da sua 

aplicação; 

2. Objetivos: Neste item são indicados os objetivos em que os alunos deverão alcançá-

los no final da realização da oficina pedagógica, afinal para ensinar bem é necessário 

ter clareza dos objetivos do ensino (o ‘o que’ e o ‘por que’ se quer ensinar tal tema). 

3. Carga horária: Mostra a duração da oficina; 

4. Recursos: São elencados todos os recursos necessários para a realização [...]; 

5. Metodologia: Na metodologia é descrito todo o processo de operacionalização da 

oficina. Este processo está organizado em 5 itens seguindo a lógica do pensar, agir e 

sentir, são eles: atividade integradora, problematização, fundamentação teórica – a 

investigação do conceito; aplicação do tema e socialização da aprendizagem que serão 

cada um descritos detalhadamente a seguir:  

5.1 Atividade integradora: Ao iniciar a oficina os alunos serão motivados a participar 

de uma dinâmica de integração, seja ela de cunho teórico-conceitual do assunto a ser 

trabalhado na oficina ou não, com o objetivo de “quebrar o gelo” e observar 

conhecimentos prévios dos alunos e iniciar os trabalhos; 

5.2 Problematização: Neste momento o professor mediador irá formular um problema 

ou uma questão a ser investigada que envolva os conceitos e conteúdos escolhidos 

para serem trabalhados na oficina; 

5.3 Fundamentação teórica: a investigação do conceito: consiste em fazer um 

levantamento de informações sobre o assunto. O aluno sob orientação do professor 

neste momento irá ler, pesquisar, assistir um vídeo, analisar uma imagem, etc. e 

formular hipóteses para responder à problematização.  

5.4 Aplicação do tema: momento em que os alunos em grupos, em duplas ou 

individual irão construir um trabalho relacionado ao tema e o problema lançado no 

início da oficina. Este trabalho pode ser um texto, um vídeo, uma apresentação teatral, 

um projeto etc. que busque responder a questão-problema;  

5.5 Socialização da aprendizagem: Etapa em que serão socializados os trabalhos 

produzidos pelos alunos em sala de aula, para todos conhecerem e perceberem como 

os colegas buscaram responder a questão-problema; 

6. Avaliação: Em todo processo de aprendizagem, a avaliação é essencial. Para que 

uma proposta de aula, um estudo científico se mostre consistente e coerente com seus 

objetivos de ensino e expectativas de aprendizagem é preciso avaliar que consiste em: 

estabelecer conclusões, ouvir as opiniões, compartilhar e definir produtos finais 

reconhecer as produções dos alunos após a realização da oficina. (ALMEIDA; 

SABINO; LOBATO, 2016, p.4). 
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 Com base no passo a passo descrito anteriormente, a oficina ocorreu, basicamente, 

através de quatro encontros distintos, sendo que cada um deles teve uma finalidade específica: 

1. Explanação teórica sobre a relação histórica envolvendo Matemática e Música; 

2. Abordagens teóricas a respeito de conceitos e usos da paródia nos ambientes 

educacionais; 

3. Aprendizagem dos conteúdos da Matemática escolhidos na lista expressa no 

item 4 (quatro) do questionário 2 (dois) por meio da construção das paródias pelos alunos; 

4. Aplicação do questionário 3 (três) – feedback por parte dos alunos. 

O primeiro encontro, via Google Meet, teve como objetivo apresentar aos sujeitos 

da pesquisa, embasamentos teóricos a respeito do papel da Matemática no desenvolvimento da 

Música, mais especificadamente na área da harmonia sonora. Além disso, foi tratado a respeito 

do modo como essas duas áreas do conhecimento se integraram. No segundo momento, 

tratamos sobre os aspectos conceituais a respeito do uso da paródia como ferramenta para a 

aprendizagem matemática. Além disso, descrevemos as nuanças e modos de construir o 

conhecimento a partir da composição de paródias musicais. Foram apresentados alguns 

resultados de trabalhos científicos que retratam a eficácia do uso da paródia no ensino-

aprendizagem de conteúdos da Matemática. 

Referente ao terceiro momento, os conteúdos matemáticos escolhidos pelos 

discentes foram apresentados e trabalhados, por meio de slides e do compartilhamento de tela 

pelo Google Meet, a fim de que realizássemos a integração entre a Matemática e a Música, por 

meio da elaboração de paródias musicais, pelos sujeitos da pesquisa. A ideia não foi construir 

uma aprendizagem mecanizada, pelo contrário, o objetivo era fazer com que houvesse 

motivação, integração e dinamicidade no desenvolvimento das atividades, para que a partir 

disso pudéssemos analisar o quanto a paródia pode contribuir como ferramenta para a 

aprendizagem Matemática. Para tanto, devido às limitações da ferramenta tecnológica que 

estávamos utilizando, foi necessário orientar aos participantes que realizássemos algumas 

atividades por si só, no seio de suas residências. 

Por fim, no último encontro foram feitas algumas considerações onde foi 

apresentado e disponibilizado, via Google Forms, o questionário 3 (três), o qual tinha como 

objetivo avaliar do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, o quanto a paródia pode contribuir 

para facilitar, gerar interação e dinamicidade na aprendizagem da Matemática. 

Posteriormente, tratando da quarta etapa da pesquisa, interpretação e análise dos 

dados, destacamos que ela, assim como as demais, é extremamente importante para 

desenvolvimento de uma pesquisa científica. Apesar dos termos, interpretar e analisar os dados 
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terem certa similaridade, existem pequenas diferenças. Gil (1999, p. 168), destaca que analisar 

dados significa “organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para investigação”. Já interpretar os dados é buscar o “sentido 

mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 

anteriormente”. 

Para o sucesso no trato dos dados coletados é necessário utilizar as técnicas corretas 

a depender do tipo de abordagem que a pesquisa possui. No nosso caso, como já comentado, 

escolhemos trabalhar com as abordagens quali-quantitativa. Para a parte qualitativa 

utilizaremos a análise de conteúdo que consiste em: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2011). 

 

Esta técnica foi utilizada como ferramenta para analisar as entrevistas, as 

observações participantes e também as questões abertas expressas nos questionários. Além 

disso, como técnica para analisar e interpretar os dados coletados, referentes ao aspecto 

quantitativo, foram utilizadas as análises estatísticas, correlações e representações gráficas para 

que seja possível descrever os dados de modo visual e compreensível. 

A respeito da quinta etapa da pesquisa, construção de um produto educacional, 

cabe, a priori, ressaltar que esta é uma exigência da Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), que, em 1998, por meio da Portaria n. 080, buscou 

alternativas e recursos para contribuir no processo de ensino e aprendizagem e na formação de 

professores. 

Uma destas alternativas, por exemplo, se concretizou através da construção de 

produtos educacionais, que no caso do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (PROFEPT) é uma exigência, à qual está expressa no parágrafo 

único do artigo 15 (quinze) do Regulamento Geral do PROFEPT, descrito da seguinte forma: 

 

O trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em um produto educacional que possua 

aplicabilidade imediata, considerando a tipologia definida pela Área de Ensino. O 

produto educacional deverá ser acompanhado de um relatório da pesquisa que 

contemple o processo de desenvolvimento e avaliação da aplicação do produto, 

podendo ser constituído em forma de dissertação em formato tradicional ou de 

dissertação em formato de artigo, de acordo com a decisão da Comissão Acadêmica 

Local. (BRASIL, 2018, p.5). 
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A exigência de um produto educacional se justifica pelo fato, conforme o Art. 2º do 

Regulamento Geral do PROFEPT, de o objetivo principal do programa ser “proporcionar 

formação em educação profissional e tecnológica visando, tanto a produção de conhecimentos, 

como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os 

saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado”, contribuindo para a 

formação de novos recursos metodológicos no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, 

é necessário compreender que os produtos educacionais, apesar de serem ferramentas 

metodológicas, não devem ser considerados como uma ‘receita pronta e mágica’, pois: 

 

[...] tal produto não é mera transposição didática de uma escola para a outra. Muito 

menos   um   material   didático   pronto   para   ser   manipulado   por   professores   e 

estudantes. Pelo contrário, é vivo, contém fluência, movimento e nunca está pronto e 

acabado, porque representa a dinâmica das aulas [...] vivenciada pelos estudantes. 

(FREIRE; GUERRINI; DUTRA, 2016, apud SOUSA, 2015, p. 4). 
 

De modo geral, conforme Moreira (2004), o objetivo primeiro de um produto 

educacional se constitui no fato de ele ser utilizável por outros profissionais, além dos que o 

criou. Cabe destacar que conforme descreve Freire, Guerrini e Dutra (2016), com base na 

Instrução Normativa n. 06/2015, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 

consonância com a CAPES, existem diversas classificações e enquadramentos para os produtos 

educacionais, sendo que podem ser, por exemplo: Oficinas, Mídias Educativas, Protótipos 

Educacionais, Propostas de Ensino, Material Textual, Materiais Interativos e Atividades de 

Extensão. 

Para se pensar na construção de um produto educacional, no âmbito do ProfEPT, 

conforme o parágrafo único do Art. 12º do seu regulamento, desde o “primeiro semestre será 

designado um docente orientador que acompanhará o desenvolvimento do discente ao longo do 

curso, sendo que esse orientador construirá, em conjunto com o discente o seu plano de estudos, 

que inclui o projeto de pesquisa e proposta de produto educacional”. Além disso, o produto 

educacional deverá ter aspectos contemplados no decorrer de todo o trabalho de dissertação. 

A respeito desta temática, diversos autores trazem implicações sobre a importância 

dos produtos educacionais. Freire e Guerrini e Dutra (2016) destacam que os produtos 

educacionais materializam o trabalho investigativo, tendo como um de seus objetivos tornar-se 

útil para a aprendizagem. Além disso, Leite (2018) enfatiza que a construção dos produtos 

educacionais não deve se limitar à mera elaboração feita pelo pesquisador, pois requer que os 

sujeitos da pesquisa participem de sua materialização. Assim sendo, os produtos educacionais 
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alargam sua importância, pois poderão se constituir como instrumento para a aprendizagem a 

priori e a posteriori.  

Apesar da evidente importância que os produtos educacionais possam ter, Leite 

(2018) ressalta a importância de se observar, basicamente, três eixos no processo de construção: 

 

- Eixo conceitual: escolha das ideias centrais abordadas pelo material, bem como o 

tema ou temas principais geradores de experiências de aprendizado. Para tanto, 

conhecer os debates em torno do tema e a opinião de autores sobre o assunto ajudará 

a compor o material educativo. É importante também conhecer os sujeitos a quem se 

destina o material para entender o que sabem, pensam, querem, imaginam e ignoram 

sobre o tema em questão e quais das suas necessidades poderiam ser respondidas pelo 

material.  

- Eixo pedagógico: é o articulador principal de um material educativo. Ele expressa o 

caminho que estamos convidando alguém a percorrer, quais pessoas estamos 

convidando e onde se encontram essas pessoas antes de partirmos. Kaplún (2003) 

sugere um itinerário pedagógico que contemple as concepções dos sujeitos; o 

confronto dessas ideias para mostrar suas possíveis causas; introdução, de modo 

gradual e acessível, de conceitos utilizados por teóricos da área; e também atividades 

que permitam a aplicação e a apropriação desses conceitos. Por meio do itinerário 

pedagógico estabelecemos onde o destinatário está em relação ao eixo conceitual 

proposto com a intenção de construirmos uma nova percepção sobre o tema.  

- Eixo comunicacional: diz respeito ao formato, diagramação e linguagem empregada 

no material educativo. Esse eixo propõe que, pelo tipo de figura retórica ou poética 

sejam criados modos concretos de relação com os destinatários. 

 

Para elaboração do nosso produto educacional, observamos todos esses eixos, a fim 

de que ele se constitua como uma alternativa metodológica para se trabalhar conteúdos 

matemáticos, tendo como fonte para análise, as percepções e os resultados obtidos durante a 

realização da oficina. Como forma de materializá-lo, trouxemos orientações didáticas escritas 

envolvendo o trabalho investigativo, sobre as quais descreveremos com mais afinco no capítulo 

que trata dos resultados da pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Locus da pesquisa 

 

Como já citado anteriormente, o ambiente escolhido para realização da pesquisa foi 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus Bacabal. 

Para podermos nos situar, traremos, conforme dados extraídos do site do IFMA, um breve relato 

histórico do IFMA em seu aspecto macro e, posteriormente, restringiremos o enfoque de 

ambientação para, especificamente, o Campus do IFMA de Bacabal.  

Assim como os demais Institutos Federais (IF’s) do Brasil, o IFMA foi criado pela 

Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a partir da integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, São 

Luís e São Raimundo das Mangabeiras. 

Apesar de ter se tornado IFMA somente em 2008, sua história remonta do início do 

século XX. O primeiro germe foi a criação de 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes Artífices 

(EAA) nas capitais dos Estados, em 23 de setembro de 1.909, por meio do Decreto n. 7.566. 

Estas escolas tinham como objetivo oferecer um ensino, à classe mais pobre da sociedade, 

voltada para o trabalho, ou seja, para formação de mão de obra. No Estado do Maranhão, a 

Escola de Aprendizes Artífices foi instalada na capital São Luís no dia 16 de janeiro de 1.910. 

Em 1.937, a EAA de São Luís, devido a remodelação da educação brasileira, foi 

transformada em Liceu Industrial de São Luís, passando a funcionar no bairro do Diamante. 

Neste mesmo período, meados de 1.936, foi lançada a pedra fundamental do prédio que 

atualmente abriga a sede do Campus São Luís-Monte Castelo.  
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Figura 3 - Registro de uma das primeiras atividades com alunos na instituição 

Fonte: IFMA 

 

Para se adequar novamente às novas demandas do capitalismo, em 30 de janeiro de 

1.942, o Liceu Industrial de São Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de São Luís. 

Esta transformação excluiu o ensino agrícola, mas após uma grande leva de protestos dos 

trabalhadores do campo e dos setores produtivos rurais, em 20 de outubro de 1.947, através do 

Decreto n. 22.470, foi criada uma escola agrícola no Maranhão. 

Com a implantação do Regime Militar, na década de 60 do século XX, o viés 

tecnicista continuou a imperar fortemente, tanto que foi realizada uma reformulação na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com objetivo de generalizar o ensino 

profissional no ensino médio (na época, ensino de segundo grau), ocasionando a chamada 

‘profissionalização compulsória’, ou seja, o ensino médio passou a ter caráter meramente 

profissionalizante. 

Nesse contexto do tecnicismo, por meio da Portaria n. 239/1965, a Escola Técnica 

Federal de São Luís passou a se chamar Escola Técnica Federal do Maranhão. 

 

https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2015/03/Ifma-antigo-3.jpg
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Figura 4 - Escola Técnica Federal do Maranhão 

Fonte: IFMA 

 

Seguindo às mudanças para atender aos diferentes tipos de anseios, no ano de 1.989, 

a Escola Técnica Federal do Maranhão foi transformada, através da Lei n. 7.863, em Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA), adquirindo também a 

competência para ministrar cursos de graduação e de pós-graduação. Esse período de 

transformação em CEFET propiciou o crescimento da instituição no Estado e levou à criação 

da Unidade de Ensino Descentralizada de Imperatriz (UNED).  No ano de 1.994, a Lei Federal 

n. 8.984 instituiu no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, abrindo caminho para 

que as Escolas Agrotécnicas Federais também reivindicassem sua integração ao sistema, o que 

efetivamente só ocorreu em 1.999. 

Posteriormente, no ano de 2.006, com objetivo de incentivar o desenvolvimento das 

partes interioranas do país, por meio dos processos de escolarização e de profissionalização de 

suas populações, o governo federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional, a 

chamada Fase I, com a criação e implantação de diversas escolas federais profissionalizantes 

em periferias de metrópoles e municípios distantes dos centros urbanos. No ano seguinte, em 

2.007, o governo federal implementou a chamada fase II, à qual teve como objetivo, criar uma 

escola técnica em cada cidade-polo do país.  Com isso, a intenção era alcançar o maior número 

possível de mesorregiões do Brasil e, por fim, consolidar o compromisso da educação 

profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional do país. 

Frente ao grande crescimento da rede, em pouco tempo, houve uma necessidade 

urgente de reorganização. Para tanto, foram criados em dezembro de 2.008 os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. No Maranhão, o Instituto integrou o Centro 

https://portal.ifma.edu.br/wp-content/uploads/2015/03/Ifma-antigo-1.jpg
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Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e as Escolas Agrotécnicas 

Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. 

Atualmente, o IFMA é considerado uma autarquia federal com atuação no Estado 

do Maranhão, detém autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-pedagógica e 

disciplinar. Ademais, enquadra-se como uma instituição pública de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi. Possui 29 campis, três Centros de Referência 

Educacional (em fase de implantação), um Centro de Referência Tecnológica (Certec) e um 

Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, que estão distribuídos por todas as 

regiões do Maranhão. Além disso, possui 1.588 servidores técnicos-administrativos e 1.986 

docentes.  

Hoje, o IFMA oferta Ensino Superior em 17 dos seus 29 campis, com 77 cursos de 

licenciatura, bacharelado e tecnologia na modalidade presencial atendendo cerca de 30 mil 

alunos e 7 cursos superiores na modalidade de Educação a Distância (EaD) que atende cerca de 

550 alunos. Além disso, contém 6 cursos de pós-graduação lato sensu, os quais atendem cerca 

de 182 alunos e possui 3 programas de mestrado atendendo a 180 alunos na modalidade 

presencial e, também, 8 cursos de pós-graduação lato sensu presenciais, os quais contam com 

654 alunos. 

O IFMA tem como missão institucional, promover educação profissional, científica 

e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável. Além 

disso, sua visão é ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de 

referência nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão. O 

Instituto tem como valores a ética, a inclusão social, a cooperação, a gestão democrática, 

participativa e a inovação. 

Tratando, especificamente, do Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal, 

ressaltamos que ele integra a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de 

funcionamento em 22 de setembro de 2.010. O mesmo está localizado na região do Médio 

Mearim no Maranhão, na Avenida João Alberto, 1.840. Atualmente, o IFMA/Bacabal atende 

cerca de 700 alunos entre discentes do ensino médio e de graduação. Esses discentes são 

oriundos, em sua grande maioria, da própria cidade de Bacabal e das cidades vizinhas de São 

Luís Gonzaga, São Mateus, Bom Lugar, Lago Verde, Conceição do Lago-Açu, Olho D’Água 

das Cunhãs, Vitorino Freire e Lago da Pedra etc. 
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4.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A amostragem dos alunos que participaram da pesquisa foi feita de forma aleatória, 

depois da exposição do projeto de pesquisa, junto à turma de primeiro ano do Ensino Médio 

integrado ao curso técnico em Administração do Instituo Federal do Maranhão, Campus de 

Bacabal. A referida turma tinha um total de 40 (quarenta) alunos. Destes, 17 (dezessete) se 

prepuseram a participar do trabalho de pesquisa. Para o enquadramento no percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) do total de alunos da turma, ou seja, 10 (dez) alunos, foi realizado um 

sorteio. Para preservamos a identidade dos mesmos, quando necessário, os chamaremos pelos 

nomes fictícios de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. 

No momento da apresentação, em sala de aula, antes da pandemia do COVID-19, 

a respeito daquilo que pretendíamos pesquisar, os alunos da turma ao mesmo tempo em que 

estavam atentos no que era exposto, por outro lado se mostravam ansiosos, curiosos e 

predispostos a conhecer mais a respeito dos aspectos históricos e das possíveis maneiras de 

integrar e aprender Matemática a partir do uso da Música. Para que a exposição fosse possível, 

contamos com a disposição e presteza de uma professora de Matemática do IFMA, Campus 

Bacabal, que nos concedeu o tempo necessário para que pudéssemos apresentar o projeto de 

pesquisa aos discentes. 

A respeito da exposição do projeto aos alunos, inicialmente e para situá-los, 

primeiramente apresentamos o contexto histórico envolvendo a Matemática e a Música, 

enfatizando as diversas contribuições que os matemáticos do passado possibilitaram para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da Música. Além disso, devido a vasta relação histórica 

entre a Matemática e a Música, com base em estudos já realizados e aplicados, destacamos na 

apresentação do projeto de pesquisa que o principal objetivo do mesmo era analisar as 

potencialidades de a Música ser utilizada como ferramenta metodológica para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática. Neste momento, um aluno indagou como seria o modo de 

aplicação da pesquisa e de que forma pretendíamos realizar a integração entre a Matemática e 

a Música. Em resposta ao primeiro questionamento, comentamos que a aplicação da pesquisa 

se daria, principalmente, por meio de uma oficina. Para integrar Matemática e Música, 

explicamos, que utilizaríamos a paródia. 

A respeito do perfil dos participantes da pesquisa, 80% (oitenta por cento) deles 

estão na faixa etária de 14 (quatorze) anos de idade. Os demais, possuem 15 (quinze) anos. Sem 

exceção, todos eles relataram que diversos motivos os fizeram escolher estudar no IFMA, mas 

que o principal deles tem relação com a qualidade estrutural e de ensino que a instituição oferece 
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aos seus alunos. Além disso, os alunos destacaram que a possibilidade de cursar o Ensino Médio 

e ao mesmo tempo um curso técnico, também favoreceu no momento da decisão em pleitear 

uma vaga para estudar no IFMA. 

Cabe destacarmos que para ingressar no IFMA, como discente, anualmente, é 

aberto processo seletivo para selecioná-los, aos quais é aplicada uma prova contendo 40 

(quarenta) questões, sendo 20 (vinte) de Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Matemática, cada 

uma delas com 05 (cinco) alternativas, com uma única opção correta. Aqueles que obtiverem 

as melhores pontuações, após o somatório das duas áreas cobradas, observada a reserva da 

totalidade de vagas instituídas, estão aptos a realizarem matrículas junto ao IFMA. 

Referente aos alunos participantes da pesquisa, a maioria deles são oriundos de 

escola pública. Devido a isto, os mesmos relataram que tiveram dificuldades de, em um 

primeiro momento, se adaptarem ao nível de exigência requerido pelo IFMA, Campus de 

Bacabal. No contexto da aprendizagem matemática, pudemos observar, com base nas respostas 

aos questionários aplicados por meio do Google Forms, que a maneira como os conteúdos da 

Matemática são ensinados em sala de aula, na maioria das vezes, coadunam com aquilo que a 

eles era de costume ainda no ensino fundamental, ou seja, por meio da exposição oral e 

aplicação de exercícios de fixação. 

Com o objetivo de analisarmos e compreendermos o grau de interesse e afinidade 

com a temática trabalhada no projeto de pesquisa, realizamos alguns questionamentos pontuais, 

conforme o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 1 - Nível de afinidade com as áreas trabalhadas durante a pesquisa 

Fonte: Autoria Própria. 
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Observamos que 4 alunos enfatizaram ter afinidade com os conteúdos da área da 

Matemática, porém, 6 deles relataram possuir dificuldades em compreender. Isto se dá, 

conforme destacaram, devido à maneira como, ao longo de suas vidas escolares, a Matemática 

foi ensinada, pautada, na maioria das vezes, em uma aprendizagem fragmentada e 

descontextualizada da realidade vivida por eles. Em conversas via mensagens instantâneas, por 

meio de aplicativos de mensagens, um comentário do aluno A7 nos chamou atenção:  

 

“professor, quando eu estava no nono ano lembro que quando, nos 

exemplos de cálculo, tinha alguma referência a dinheiro, sempre vinha 

valores de salários altos, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 20 mil reais. Isso não faz 

sentido para nós”.  

 

Refletindo a respeito da referida colocação, o aluno está coberto de razão, pois, o 

modo como pensam o ensino da Matemática, expresso em muitos livros didáticos, tem como 

base viés capitalistas, retratando a vida de classes sociais com poder econômico para além da 

vivência da maioria dos alunos das escolas públicas brasileira. Além disso, de forma subliminar, 

a mensagem que esse tipo de livro didático, descontextualizado da realidade, busca passar é a 

de que é imprescindível o enquadramento das pessoas, em certos padrões econômicos, para que 

sejam reconhecidos socialmente, o que favorece a perpetuação da crueldade desencadeada pelo 

capitalismo. 

Ao contrário disso, coincidência ou não, os 4 (quatro) alunos que manifestaram 

gostar de Matemática, são de classes sociais um pouco mais favorecidas que as dos demais, 

tendo sua vida escolar fundamental feita, na maioria do tempo, em escolas particulares. Apesar 

de sabermos que isso não é suficiente para motivar e fazer com que o aluno aprenda e tenha 

gosto pela Matemática, de certa forma, é um fator favorável. Para além disso, 

independentemente se o aluno estudou em escola particular ou pública, entendemos que o mais 

importante é a maneira como é trabalhado os conteúdos da Matemática, ou seja, a metodologia 

empregada.  

Infelizmente, fundamentalmente nas escolas públicas, devido à falta de estrutura e 

de recursos físicos, didáticos e tecnológicos, mas também por causa da desmotivação salarial e 

a falta de formação continuada, a maioria dos professores têm se dado a tarefa de meramente 

cumprir com o roteiro de conteúdos expressos no livro didático, sendo, muitas vezes, através 

do mero ensino tradicional. Apesar disso, não podemos generalizar, pois, diversos professores, 

mesmo que desprovidos do necessário, têm cumprido com o compromisso e responsabilidade, 

na tarefa de oferecer um ensino que favoreça, verdadeiramente, a aprendizagem. 
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Ao contrário dos percentuais descritos a respeito da afinidade com assuntos 

envolvendo a Matemática, na Música observamos quase que de forma unânime, ou seja, 90% 

(noventa por cento) dos alunos participantes da pesquisa, responderam aos questionamentos 

destacando que têm afinidade e gosto com diversos aspectos relacionados a área. Cabe ressaltar 

que esta afinidade com a Música não se refere, necessariamente, ao seu aspecto técnico. Este 

fato tem relação, principalmente, com o gosto em ouvir Música, em seus mais variados estilos 

e ritmos. Corroborando com o exposto, o aluno A3 comentou, também por meio de mensagens 

de aplicativo, que: “a música, nos dias tristes, é capaz de levantar minha autoestima”.  

Apesar disso, quando tratamos, especificamente, do aspecto envolvendo a relação 

existente entre a Matemática e a Música, apenas 20% (vinte por cento) dos discentes 

comentaram ter algum tipo de conhecimento a respeito da existência da referida relação. Estes 

dois alunos, por terem feito aula para aprender a tocar violão, em certo momento, conforme 

destacaram, foi falado a respeito da questão. Entretanto, ao perguntarmos a estes alunos em 

quais aspectos existe integração entre Matemática e Música, os mesmos não souberam 

responder. Observamos que apesar do gosto pela Música em seu aspecto sonoro e melódico, 

relativo aos conhecimentos matemáticos que estão por trás e que possibilitam que a harmonia 

sonora seja possível, ainda é pouco conhecido pelo público em geral, incluindo os sujeitos 

participantes da presente pesquisa.  

Neste contexto, a respeito dos estilos mais apreciados pelos discentes em questão, 

conforme constatamos no gráfico abaixo, a maioria deles relataram ter como costume ouvir 

com mais frequência o estilo denominado de sertanejo universitário. 

 

 

Gráfico 2 - Preferência musical dos alunos 

Fonte: Autoria Própria. 
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O percentual maior de alunos que disseram preferir ouvir música sertaneja retrata, 

de certa forma, o poder que a mídia exerce nas escolhas, decisões e preferências da maioria das 

pessoas. No caso do estilo sertanejo, há alguns anos, o mesmo tem sido o estilo mais difundido 

pelas mídias televisivas e também pelas redes sociais.  

Relativo as possibilidades do ensino interdisciplinar, por meio da integração entre 

a Matemática e a Música, os discentes relataram que, durante suas vidas escolares tiveram 

poucas oportunidades de evidenciar a aprendizagem da Matemática a partir do uso da Música. 

Esta constatação retrata a pouca disseminação e interesse dos pesquisadores em trabalhar com 

a temática.   

Apesar disso, todos os participantes da pesquisa comentaram sobre o que é uma 

paródia musical, mas relataram que pouco viram ser utilizada em sala de aula, envolvendo 

assuntos da Matemática. Perguntados sobre como eles definiriam o que seria uma paródia, o 

aluno A6 destacou que - “paródia musical é reescrever a letra de certa música de forma 

engraçada”. O discente A1, corroborando com o dito por A6, enfatizou que: “paródia é tornar, 

com outra escrita, a música engraçada”. Nesta perspectiva, pudemos observar que a percepção 

dos discentes e da maioria das pessoas acerca do que é uma paródia, bem como o seu uso, é 

caracterizada como algo que busca, meramente, contribuir com o aspecto relacionado ao humor 

das pessoas. Não que isto não seja algo positivo, entretanto, é necessário compreendermos e 

termos ciência de que quando usada como recurso metodológico para a aprendizagem, é preciso 

ter objetivos claros e certo rigor didático durante o desenvolvimento da atividade de ensino 

utilizando paródias musicais. 

O primeiro contato com os participantes durante o trabalho de pesquisa, possibilitou 

compreendermos um pouco acerca de seus perfis, interesses, dificuldades e anseios. A respeito 

do nosso objetivo de investigar possibilidades metodológicas para ensinar e aprender 

Matemática a partir do uso da música, gerou neles certo grau de curiosidade e ansiedade.  

Relativo às dificuldades de aprendizagem dos conteúdos da Matemática, pudemos 

constatar que isto ocorre, principalmente, por causa do baixo nível de conhecimento matemático 

que os referidos discentes trouxeram de suas formações durante o ensino fundamental, o que 

dificulta que compreendam os conteúdos da Matemática, pois necessitam de certa base e de 

conhecimento para compreendê-los. Realizamos, via Google Meet, uma oficina para 

aprendizagem matemática a partir do uso da paródia, à qual teve como objetivo, dentre outros, 

analisar o grau de contribuição que a Música/paródia integrada à Matemática pode trazer para 

gerar o interesse, a motivação e fazer com que haja aprendizado dos conteúdos da área da 

Matemática. 
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4.3 Realização da Oficina 

 

Antes da realização da oficina, conforme comentado anteriormente, aplicamos um 

questionário, por meio do Google Forms, para coletarmos algumas informações necessárias 

para a sua execução. Entre elas, o grau de familiaridade dos sujeitos da pesquisa com o modelo 

de aprendizagem intitulado de ‘oficina’. Entre os 10 (dez) alunos, somente um deles relatou já 

ter participado de alguma oficina. Além disso, também destacaram não ter tido a experiência 

de compor paródias envolvendo conteúdo da Matemática. 

Para a escolha dos conteúdos que seriam trabalhados durante a oficina, 

disponibilizamos uma lista de assuntos da área da Matemática do Ensino Médio, para que, 

democraticamente, os alunos escolhessem 5 (cinco) deles. A lista dos conteúdos expressa no 

questionário aplicado aos alunos, abrangia: matemática financeira, função quadrática, função 

afim, função exponencial, geometria espacial, sequências e progressões, trigonometria e 

logaritmo. Assim, a escolha dos conteúdos, por parte dos discentes, ocorreu conforme descrito 

no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 3 - Escolha dos conteúdos a serem trabalhados na oficina 

Fonte: Autoria Própria. 
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Matemática Financeira, Função quadrática, Geometria Espacial, Sequências e progressões e 

Trigonometria. A título de exemplo, o discente A8 comentou que o motivo por ter escolhido a 
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geral, quase que a totalidade dos alunos optaram por conteúdos baseados em motivos similares 

ao do aluno A8. Este fato pode ser verificado através de suas respostas ao questionário aplicado, 

buscando compreender o nível de aprendizado dos alunos nos assuntos que escolheram para 

serem trabalhados durante a oficina, conforme tabela a seguir. 

 

 Matemática 

Financeira 

Função 

quadrática 

Geometria 

Espacial 

Sequências 

e 

progressões 

Trigonometria 

A1 ( x ) Baixo 

(  ) Médio 

(  ) Alto 

    

A2  (  ) Baixo 

( x ) Médio 

(  ) Alto 

   

A3   ( x ) Baixo 

(  ) Médio 

(  ) Alto 

  

A4   (  ) Baixo 

( x ) Médio 

(  ) Alto 

  

A5   (  ) Baixo 

( x ) Médio 

(  ) Alto 

  

A6     ( x ) Baixo 

(  ) Médio 

(  ) Alto 

A7 (  ) Baixo 

( x ) Médio 

(  ) Alto 

    

A8    (  ) Baixo 

( x ) Médio 

(  ) Alto 

 

A9    ( x ) Baixo 

(  ) Médio 

(  ) Alto 

 

A10  ( x ) Baixo 

(  ) Médio 

(  ) Alto 

   

Tabela 2 - Nível de conhecimento dos discentes anterior à aplicação da oficina 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A tabela corrobora com aquilo que diversos autores destacam a respeito da 

aprendizagem matemática, demonstrando que a grande maioria dos alunos possuem 

dificuldades e baixo nível de conhecimento matemático. Este levantamento possibilitará 

realizarmos comparações e análises após a aplicação da oficina. Além disso, permitirá conduzir, 
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de forma objetiva, a realização das atividades de ensino e aprendizagem matemática por meio 

da elaboração e do uso das paródias musicais.  

Para a realização da oficina utilizamos, dentre outros, como fundamentação 

didático-metodológico o trabalho de Almeida, Sabino e Lobato (2016). Esta obra permitiu 

compreendermos os conceitos e fundamentos que devem estar presentes em uma oficina. Assim 

sendo, inicialmente no primeiro encontro utilizando ferramentas do Google Meet, foi feita uma 

reapresentação do projeto e da temática que seria trabalhada, descrevendo os objetivos, a 

metodologia, os recursos que seriam utilizados e os fundamentos teóricos que nos embasamos. 

A realização da oficina se deu em quatro momentos distintos. Inicialmente, fizemos 

uma explanação teórica e demonstrativa a respeito da relação histórica envolvendo Matemática 

e Música. Além disso, realizamos algumas discussões e análises sobre este primeiro aspecto. 

Posteriormente, trouxemos, através de slides, utilizando o compartilhamento de tela do Google 

Meet, algumas abordagens teóricas a respeito de conceitos e usos da paródia nos ambientes 

educacionais, bem como o seu uso para a aprendizagem de Matemática. Em um terceiro 

momento, utilizando a mesma metodologia, trabalhamos a aprendizagem dos conteúdos da 

Matemática, escolhidos pelos discentes, a partir da elaboração e do uso das paródias musicais. 

Por fim, no quarto momento, aplicamos um questionário, com a finalidade de obtermos o 

feedback por parte dos alunos a respeito da eficácia do uso da paródia musical como alternativa 

metodológica para a aprendizagem da Matemática. 

Devido a constatação com base nos resultados das respostas dos questionários 

aplicados, de que 80% (oitenta porcento) dos participantes não conheciam nenhuma relação 

histórica entre a Matemática e a Música, começamos a oficina fazendo uma explanação 

envolvendo este aspecto. Falamos sobre os experimentos e as contribuições de Pítagoras para 

o desenvolvendo da Música. Por meio de um vídeo compartilhado por meio do Google Meet, 

demonstramos o método utilizado por Pítagoras para estudar a harmonia sonora, a partir do 

experimento conhecido como ‘Monocórdio’. A princípio, alguns dos participantes, 

demostraram supresa ao ver que as notas musicais que temos atualmente surgiram a partir deste 

estudo feito por Pítagoras. Ademais, apresentamos o passo a passo, bem como os 

conhecimentos matemáticos que foram utilizados no desenvolvimento do referido experimento. 

Nesta perspectiva, após a explanação, um dos discentes indagou qual teria sido a motivação de 

Pítagoras em estudar os sons a partir de conhecimentos matemáticos. Neste momento, 

começamos um diálogo e todos motivados pela curiosidade, começaram a lançar vários 

questionamentos.  
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A respeito da primeira pergunta, comentamos que Pítagoras, além de ter sido um 

grande matemático da época, também possuía a sensibilidade de um filósofo, o qual teria como 

uma de suas principais caracteríscas, a curiosidade. Enfatizamos que o interesse de Pítagoras 

por estudar a harmonia dos sons surgiu quando, em certa ocasião, por meio de batidas de 

martelos, ele percebeu que alguns sons eram agradáveis aos ouvidos e outros não. O discente 

A10 questionou: “professor, eu entendi um pouco da história entre a Matemática e a Música, 

mas qual conteúdo específicamente foi usado no experimento de Pitágoras”. Para respondê-lo, 

comentamos que, no experimento feito por Pitágoras, o Monocórdio, e os conhecimentos 

matemáticos utilizados foram, principalmente, fração e proporção. Por meio das frações e da 

proporção, Pítagoras pôde observar a harmonia dos sons em diferentes partes da corda do 

Monocórdio. Assim, foi possível criar os primeiros quatro sons harmônicos, que podemos 

chamá-los também de notas musicais da escala musical. 

Apesar desta grande descoberta feita a partir dos estudos de Pítagoras, que utilizou, 

basicamente, fração e proporção, destacamos aos participantes da pesquisa que, dentro do 

aspecto histórico, diversos outros conhecimentos matemáticos foram utilizados para o 

aperfeiçoamento da harmonia sonora, por exemplo, os logaritmos. O discente A1, vislubrado 

com a vasta relação e contribuição que a Matemática possibilitou ao desenvolvimento da 

Música, enfatizou: “eu não imaginava que em Música tivesse algo de Matemática”. Esse 

primeiro momento da oficina, em que tratamos do aspecto histórico entre Matemática e Música, 

por meio dos questionamentos e diálogos, possibilitou, ainda que em pequena escala,  

desconstruir a ideia de que a Matemática é uma ciência eminentemente abstrata e alheia à 

realidade. Além disso, ao comentarmos sobre o nosso objetivo em trabalhar os conteúdos da 

Matemática a partir do uso da Música, foi gerado um interesse, curiosidade e motivação nos 

participantes, o que, de certo modo, contribuiu para a seguência das atividades investigativas, 

através da realização da oficina. 

A respeito da paródia, ferramenta que utilizamos para trabalhar a integração entre 

Matemática e Música, para o desenvolvimento desta atividade nos fundamentamos, dentre 

outros, no trabalho de Meira e Morais (2015), o qual destaca o importante papel que a paródia 

pode trazer para o ensino-aprendizagem e sugere algumas possíveis etapas que o educador 

precisa seguir para utilizar as paródias como recurso metodológico. 

Inicialmente, via Google Meet, tratamos dos aspectos conceituais e históricos a 

respeito do uso da paródia nos ambientes educacionais. Além disso, apresentamos a estrutura, 

bem como os métodos e estratégias para a composição de uma paródia musical. Para tanto, 

trouxemos, por meio de vídeos, alguns exemplos de paródias musicais elaboradas a partir de 
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conteúdos da Matemática. Após a exibição dos vídeos, os discentes, dialogando sobre a 

temática, demonstraram certa empolgação ao verem a Matemática ser apresentada e ensinada 

por meio do uso da paródia musical. Neste sentido, ao ver os vídeos, o discente A3 enfatizou: 

“a gente vendo assim, parece até que a matemática é fácil”.  

Além disso, posteriormente, foi instigado que os alunos, por si só, investigassem 

outros exemplos de paródias musicais envolvendo conteúdos da Matemática e fizessem uma 

exposição oral daquilo que compreenderam a respeito dos assuntos da Matemática trabalhados 

nas paródias. Essa atividade investigativa feita pelos participantes, contribuiu para que os 

mesmos se ambientassem a respeito dos aspectos, estrutura e conceitos envolvendo as paródias 

musicais. Este primeiro momento se  fez necessário, pois muitos dos participantes não possuiam 

familiaridade com a temática.  

Para darmos continuidade a oficina, realizamos um sorteio para dividir os 10 (dez) 

participantes em 5 (cinco) grupos, cada um contendo 2 (dois) alunos. Assim sendo, a 

composição dos cinco grupos ficou da seguinte forma: Grupo 1 (A1 e A4); Grupo 2 (A3 e A7); 

Grupo 3 (A2 e A10); Grupo 4 (A5 e A8) e Grupo 5 (A6 e A9). Separados os grupos, realizamos 

novo sorteio para distribuir, entre os grupos, os cinco conteúdos da Matemática que foram 

escolhidos para serem trabalhados na oficina.  

 

Grupos Conteúdos 

1 Geometria Espacial 

2 Trigonometria 

3 Matemática Financeira 

4 Sequências e progressões 

5 Função quadrática 

 

Tabela 3 - Conteúdos destribuídos por grupo 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Após o sorteio, cada grupo ficou responsável em estudar e compor uma paródia 

conforme a distribuição dos conteúdos expressos na tabela anterior. Neste contexto 

previamente, foi feita uma exposição teórica, por meio de slides e do compartilhamento da tela 

via Google Meet, a respeito dos conteúdos supracitados. Antes disso, solicitamos que cada 

grupo escolhesse, conforme seus gostos, uma Música para que posteriormente fossem 

transformadas em paródias. Além disso, foi disponibilizado um material em mídia contendo os 
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respectivos assuntos de cada grupo. Enfatizamos que apesar dos conteúdos terem sido 

separados por grupos, as atividades de ensino e aprendizagem foram desenvolvidas com a 

presença dos 10 (dez) participantes em reunião, utilizando as ferramentas do Google Meet. Para 

uma melhor compreensão e organização, trataremos, em separado, cada um dos conteúdos da 

Matemática trabalhados durante a realização da oficina. Ressaltamos que todos os conteúdos 

teóricos foram trabalhados por meio de encontros virtuais de forma síncrona, utilizando 

recursos tecnológicos do Google Meet. 

 

4.3.1 Geometria Espacial: grupo 1 

 

A respeito deste conteúdo, assim como os demais, não foi possível trabalharmos de 

forma exaustiva todo o assunto, devido aos impasses e limitações ocasionados pela pandemia 

do COVID-19. Assim sendo, durante a oficina didática trataremos apenas dos aspectos 

essenciais e necessários para compreensão da temática, conforme descreveremos a seguir. 

Um dos principais matemáticos que contribuiu para o desenvolvimento dos 

conhecimentos a respeito da geometria espacial, foi Euclides de Alexandria (330 – 275 a.C), o 

qual organizou e sistematizou o conhecimento geométrico da época. Durante a realização da 

oficina comentamos que a geometria espacial se baseia em conceitos primitivos, os quais 

envolvem: ponto, reta e plano, conforme o exemplo a seguir. 

 

Figura 5 – Ponto, Reta e Plano 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A notação é dada em pontos, representados por: A, B, C, ..., Z; retas: a, b, c, ..., z; 

e planos: α, β, γ, ..., ω. A partir desses conceitos, o estudo da geometria estrutura-se por meio 

de proposições elementares, aceitas sem a necessidade de demonstração, denominadas de 

postulados ou axiomas. Assim, durante a explanação feita na oficina, por meio de slides, 

trabalhamos inicialmente com as relações entre os elementos no espaço e, posteriormente, com 

as medidas de sólidos geométricos. 

. 
 Ponto P                                    Reta r                                                 Plano α 

   r                                                           α 
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A respeito dos postulados (P) referentes à geometria espacial, comumente aceitos, 

apresentamos10 (dez) deles aos participantes da pesquisa durante a oficina, sendo: P1: Existe 

ponto, reta e plano; P2: Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos; P3: Em um 

plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos; P4: Dois pontos distintos determinam uma 

única reta; P5: Três pontos não-colineares determinam um único plano; P6: Uma reta que possui 

dois pontos distintos em um plano está contida nesse plano; P7: Um ponto qualquer de uma reta 

divide-a em duas partes; P8: Uma reta qualquer de um plano divide-o em duas partes; P9: Um 

plano qualquer divide o espaço em duas partes; P10: Por um ponto fora de uma reta existe uma 

única reta paralela à reta dada. 

Referente, especificamente, à posição de duas retas, comentamos que elas podem 

ser retas coplanares ou retas reversas. As retas coplanares são aquelas que estão contidas em 

um mesmo plano, podendo ser do tipo concorrentes (têm um único ponto comum) ou paralelas 

(não têm ponto em comum ou são coincidentes). As retas coplanares concorrentes podem ser 

reclassificadas em perpendiculares (quando formam um ângulo reto) ou oblíquas (quando não 

são perpendiculares). Já as retas reversas são quaisquer duas retas que não estão contidas em 

um mesmo plano e não possuem ponto em comum. 

Relativo à determinação de planos, enfatizamos que existem quatros postulados. 

Assim sendo, um plano pode ser determinado a partir de: P1: três pontos não-colineares; P2: de 

uma reta e um ponto fora dela; P3: duas retas concorrentes e P4: duas retas paralelas distintas. 

Além disso, destacamos também que é possível determinar as posições relativas entre uma reta 

e um plano. Para tanto, é necessário levar em consideração duas situações possíveis, pois 

dependendo do número de pontos em comum, ou a reta está contida no plano ou é concorrente 

ao plano. Como já comentado anteriormente, uma reta está contida em um plano se tiver dois 

pontos comuns com o plano, ao passo que uma reta é concorrente a um plano quando tiver um 

único ponto em comum. Quando não ocorre nenhum dos casos citados, a reta será paralela ao 

plano, por não possuir ponto em comum com o mesmo. Quando tratamos das posições relativas 

de dois planos, destacamos que elas podem ser definidas através de três categorias: 1. Planos 

coincidentes (se tiverem todos os pontos em comum); 2. Planos concorrentes (se tiverem uma 

única reta comum) e 3. Plano paralelo distinto (quando não tiverem ponto comum). 

Referente às medidas de sólidos geométricos, trabalhamos com os alunos 

participantes da pesquisa conceitos e cálculos a respeito de, áreas e volumes dos mais variados 

tipos de prismas (incluindo paralelepípedos, cubos e pirâmides), cilindro, cones e esfera. 

Inicialmente, destacamos que a determinação de um prisma, conforme vemos na figura abaixo, 

é dada considerando dois planos α e β paralelos, um polígono B contido em α e uma reta r 
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concorrente aos dois planos. Assim sendo, chamamos de prisma o sólido determinado pela 

reunião de todos os segmentos paralelos à reta r, com extremidades no polígono B e no plano 

β. Daí, no plano β fica determinado um outro polígono B’, congruente a B, os quais são 

considerados como bases e seus lados como arestas das bases do prisma. Além disso, a distância 

entre as bases é chamada de altura do prisma, sendo igual a uma aresta lateral quando esta for 

perpendicular à base. 

 

Figura 6 - Formação de um prisma 

Fonte: Fernandez; Soares; Youssef (2005). 

 

Além disso, enfatizamos aos participantes da pesquisa que, além de ser classificado 

pelo polígono da base, um prisma pode ser reclassificado como: 1. Reto: quando as arestas 

laterais são perpendiculares às bases; ou 2. Oblíquo: quando não é reto. Neste sentido, um 

prisma será considerado como regular quando sua base é um polígono regular (com arestas 

congruentes).  

Referente aos paralelepípedos, são prismas cujas bases são paralelogramos, 

podendo ser um paralelepípedo reto (quando a base é um retângulo) ou não reto. No caso dos 

retos, por meio do Teorema de Pitágoras, diz que, a hipotenusa ao quadrado (maior lado de um 

triângulo retângulo) é igual à soma dos quadrados dos catetos (que são os outros dois lados do 

triângulo retângulo), ou seja, h² = c1² + c2², podemos calcular o valor das diagonais de um 

paralelepípedo, por meio da expressão algébrica, ou melhor, da fórmula: D² = a² + b² + c², onde 

‘D’ representa a diagonal do paralelepípedo e ‘a’, ‘b’ e ‘c’ as suas arestas. 

 Neste mesmo contexto, a respeito de um dos prismas mais conhecidos pelas 

pessoas, o cubo, ressaltamos aos participantes da pesquisa que ele é todo paralelepípedo 

retângulo com seis faces quadradas, ou seja, com arestas congruentes. Assim como nos 

paralelepípedos retângulos, é possível calcular, dentre outros, o valor de suas diagonais 

valendo-se da fórmula: D = a√3, sendo ‘D’ o valor da diagonal e ‘a’ o valor das arestas. 
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Para o cálculo das áreas e dos volumes dos prismas, ressaltamos aos discentes que 

existem diversas fórmulas matemáticas já consolidadas. Assim sendo, calcula-se a área lateral 

de um prisma somando as áreas das faces laterais. No caso de um prisma regular, a área lateral 

(Al) é dada por: Al = n. (área de um retângulo), sendo ‘n’ o número das arestas da base. Para o 

cálculo da área total (At), soma-se a área lateral (Al) com as áreas das bases (Ab), resultando 

em: At = 2 . Ab + Al. A respeito do cálculo de volumes, Bonaventura Cavalieri (1598 – 1647), 

matemático italiano, foi um dos responsáveis em formular os princípios para que fosse possível 

calculá-los. Para os prismas, de modo geral, o volume (V) é igual ao produto da área da base 

(Ab) pela a altura (h), ou seja, V = Ab . h. 

Durante o trabalho de pesquisa, estudamos também, dentro de sólidos geométricos, 

as pirâmides. Pirâmides são figuras geométricas formadas a partir de um polígono B contido 

em plano α e ponto V fora de α. Chamamos de pirâmide o sólido determinado pela reunião de 

todos os segmentos em uma extremidade V e outra no polígono B, sendo este a base da 

pirâmide. As pirâmides são classificadas conforme o número de lados de sua base. Assim, ela 

será regular quando sua base é um polígono regular e a projeção do vértice V sobre o plano da 

base é coincidente com o centro da base. Destacamos que quaisquer que sejam a classificação 

das pirâmides, as suas faces laterais serão sempre triangulares.  

 

 

Figura 7 - Composição de uma pirâmide 

Fonte: Fernandez; Soares; Youssef (2005). 

 

Comentamos com os participantes da pesquisa, que para que seja possível calcular 

a área lateral (Al) de uma pirâmide regular é necessário, antes de tudo, descobrir a sua altura. 

Depois, calcula-se o valor das áreas de cada uma de suas faces (f) e, posteriormente, as somam, 

resultando na fórmula: Al = n (área de um triângulo), onde n é o número de faces laterais da 

pirâmide. Para o cálculo da área total (At) da pirâmide, basta somar a área lateral com a área da 
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base (Ab), ou seja, At = Al + Ab. Relativo ao cálculo do volume de uma pirâmide, enfatizamos 

aos participantes da pesquisa que, ele é a terça parte do volume de um prisma regular de mesma 

base. Assim, a fórmula é: V = 1/3 . Ab . h, sendo Ab a área da base e h a altura da pirâmide. 

A respeito dos cilindros, comentamos que são sólidos geométricos determinados, a 

partir de dois planos α e β paralelos, pela reunião de todos os segmentos paralelos a uma reta r 

concorrentes aos dois planos  ̧com uma extremidade em um círculo, com centro O e raio R, 

contido no plano α e outra extremidade no plano β, conforme a figura abaixo. 

 

 

Figura 8 - Formação do cilindro 

Fonte: Fernandez; Soares; Youssef (2005). 

 

Qualquer que seja o segmento paralelo a r, com extremidades nas duas 

circunferências, é chamado de geratriz do cilindro, sendo os centros dos círculos denominados 

de eixo do cilindro. A distância entre os planos α e β é a altura (h) do cilindro. Os cilindros 

podem ser classificados de dois tipos, conforme o ângulo de formação da geratriz com o plano 

das bases: 1. Reto: quando a geratriz é perpendicular às bases e igual à altura; e 2. Oblíquo: são 

cilindros que não são retos. 

Para calcular a área de um cilindro é necessário levar em consideração o raio (r) de 

suas bases. Quando ele é reto, a área de suas bases (Ab) é dado por: Ab = 2πr². Já o cálculo da 

área lateral (Al) é dado por: Al = 2πr.h. Para acharmos a área total (At) basta somarmos as áreas 

das bases com a área lateral, ou seja: At = 2πr² + 2πr.h. Ademais, o volume (V) de um cilindro 

reto é dado através do produto da área da base pela altura, sendo, portanto, V = πr².h. 

Ainda referente aos sólidos geométricos, agora a respeito do cone, enfatizamos aos 

discentes que chamamos de cone, o sólido determinado pela reunião de todos os segmentos 

com uma extremidade em um ponto V fora do plano, e outra no círculo contido em um plano 

α. Assim como nos cilindros, os cones podem ser classificados como retos ou oblíquos. O 
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cálculo da área lateral (Al) de um cone reto é feito a partir da área de um setor circular, obtido 

por meio da planificação lateral do cone. Assim, a área total (At) será dada pela soma da área 

da base (Ab) mais a área lateral (Al), ou seja: At = πr². πrg, sendo g a geratriz do cone.  O 

volume (V) do cone corresponde à terça parte do volume de um cilindro com a mesma altura e 

com o mesmo raio da base, dado por: V = 1/3.Ab.h, ou melhor, V = 1/3. πr².h. 

A respeito da esfera, destacamos que é um sólido formado pelo conjunto de pontos 

do espaço cuja distância do centro O à extremidade da superfície esférica é igual ou menor ao 

raio (r). A área da superfície esférica (Se) de raio (r) é dada por:  Se = 4πr². Já o volume (V) da 

esfera é determinado por meio da fórmula: V = 4/3.πr³. 

Por fim, a respeito da temática envolvendo geometria espacial, tratamos com os 

participantes da pesquisa sobre a relação de Euler aplicada aos poliedros convexos, que diz que, 

V – A = 2 – F, onde V é números de vértices; A, o número de arestas; e F, o número de faces 

de um poliedro convexo. Através desta relação descoberta pelo matemático suíço, Leonhard 

Euler (1707 – 1783), é possível determinar os mais variados tipos sólidos geométricos, 

observado o número de vértices, arestas e faces. Ressaltamos que os pontos mais relevantes 

sobre a temática, envolvendo geometria espacial, diz respeito ao cálculo de áreas e volumes dos 

sólidos geométricos. Por isso, resumidamente, as fórmulas matemáticas já consolidadas para 

tal, estão expressas na tabela a seguir. 
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Quadro 2 - Fórmulas para o cálculo de áreas e volumes de sólidos geométricos 

Fonte: Fernandez, Soares e Youssef (2005). 

 

Após trabalharmos este conteúdo, por meio do Google Meet, com os participantes 

da pesquisa, questionamos quais as percepções a respeito do grau de aprendizagem e do modo 

como os assuntos foram trabalhados. Os discentes destacaram que uma das principais 

dificuldades, a respeito da temática, foi entender e memorizar as fórmulas para o cálculo de 

áreas e volumes dos sólidos geométricos estudados.  

Assim, para a elaboração da paródia referente a este assunto e os demais, devido às 

limitações do Google Meet, ficou decidido que cada grupo se reuniria em particular para 

escolher o enfoque e a Música para a composição das paródias. Assim sendo, os discentes do 

Grupo 1 decidiram elaborador uma paródia utilizando as fórmulas para cálculo de volumes 
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como base para a composição. Para tanto, os alunos escolheram a Música, Espumas ao vento, 

interpretada pelo cantor Flávio José. 

 

Música original Paródia 

Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho 

de mim 

Um grande amor não se acaba assim 

Feito espumas ao vento 

Não é coisa de momento 

Raiva passageira 

Mania que dá e passa feito brincadeira 

O amor deixa marcas 

Que não dá pra apagar 

Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão 

Cabeça doida, coração na mão 

Desejo pegando fogo 

Sem saber direito aonde ir e o que fazer 

Eu não encontro uma palavra só pra te dizer 

Mas se eu fosse você, amor 

Eu voltava pra mim de novo 

E de uma coisa fique certa, amor 

A porta vai tá sempre aberta, amor 

O meu olhar vai dar uma festa, amor 

Na hora que você chegar 

Sei que as vezes você acha matemática difícil 

Vamos cantar para facilitar 

O cálculo de volumes 

Não é coisa do outro mundo 

Essa disciplina 

Precisamos calcular e não dê bobeira 

Matemática deixa marcas, serve para vida 

inteira 

Sei que muitos sólidos seguem um padrão 

É área da base vezes a altura 

Mas temos exceções 

Para o cubo usamos l elevado a 3 

Área da base vezes altura é a da pirâmide 

Mas nunca se esqueça, de multiplicar por 1/3 

Pi vezes r ao quadrado é a do cone 

Mas precisamos multiplicar pela altura e 1/3 

Já o cilindro segue a mesma regra 

Só não multiplicamos por 1/3 

Tabela 4 - Paródia elaborada pelo Grupo 1 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os participantes do Grupo 1 comentaram que a aprendizagem por meio da 

composição da paródia, a princípio, ocorreu de forma divertida, entretanto, integrar 

conhecimentos de geometria espacial com a Música, através da composição de paródias, teve 

certa carga de dificuldades, mas que foram superadas pelo interesse e motivação no 

desenvolvimento da atividade proposta. 

 

4.3.2 Trigonometria: grupo 2 

 

Cláudio Ptolomeu (100 – 168) foi um dos principais estudiosos responsáveis pelo 

desenvolvimento das bases da trigonometria. No encontro, via Google Meet, iniciamos o estudo 

da trigonometria com os participantes da pesquisa retratando os conceitos básicos sobre 

triângulos retângulos. Destacamos que este, é todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, 

de 90º (noventa graus). Os lados que compõem este tipo de triângulo são: 1. Hipotenusa (a): 

lado oposto ao ângulo reto; 2. Cateto 1 (c1): lado adjacente ao ângulo reto; e 3. Cateto 2 (c2): 
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lado também adjacente ao ângulo reto. Além disso, no triângulo retângulo também existe a 

altura (h) relativa à hipotenusa e projeções, m e n, ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, 

conforme a imagem a seguir. 

 

Figura 9 - Triângulo retângulo 

Fonte: Fernandez, Soares e Youssef (2005). 

 

 Nesta perspectiva, ressaltamos que existem algumas relações métricas importantes 

nos triângulos retângulos. Em um triângulo retângulo ABC, por exemplo, com seus lados 

medindo ‘a’ (hipotenusa), ‘c1’ (cateto 1) e ‘c2’ (cateto 2), retratamos as seguintes relações 

métricas: 

1. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse 

cateto sobre a hipotenusa, ou seja: c1² = a.n e c² = a.m; 

2. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à 

hipotenusa, ou seja: c1.c2 = a.h; 

3. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a 

hipotenusa, ou seja: h² = m.n; 

4. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja: a² 

= c1² + c2². Essa relação é conhecida pelo nome de Teorema de Pitágoras. 

O estudo das propriedades do triângulo retângulo se fez necessário para que fosse 

compreensível e possível trabalharmos com as razões trigonométricas. Assim, a respeito das 

razões trigonométricas no triângulo retângulo, destacamos que o seno de um ângulo é a razão 

entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo; o cosseno de um ângulo é a 

razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa; já a tangente de um ângulo 

é a razão do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Destacamos que, como no triângulo 

retângulo a hipotenusa é sempre maior que os catetos, seno e cosseno têm sempre valores entre 

0 e 1. 

As relações trigonométricas, observadas na figura 5, relativas ao seno, o cosseno e  

a tangente dos ângulos B̂ e Ĉ, podem ser determinadas através das seguintes expressões: 
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1. O seno do ângulo agudo é dado por: sen B̂ = 
𝑐2

𝑎
; 

2. O cosseno do ângulo agudo é dado por: cos B̂ = 
𝑐1

𝑎
; 

3. A tangente do ângulo agudo é dada por: tg  B̂ = 
𝑐2

𝑐1
; 

4. O seno do ângulo agudo é dado por: sen Ĉ = 
𝑐1

𝑎
; 

5. O cosseno do ângulo agudo é dado por: cos Ĉ = 
𝑐2

𝑎
; 

6. A tangente do ângulo agudo é dada por: tg  Ĉ = 
𝑐1

𝑐2
. 

 

Além destas relações, considerando os valores de seno, cosseno e tangente de um 

mesmo ângulo de um triângulo retângulo, podemos estabelecer a seguinte relação: tg α = 
𝑠𝑒𝑛 α

cos α
. 

Outra relação, chamada de relação fundamental entre o seno e cosseno de um ângulo de um 

triângulo retângulo ABC de lados medindo ‘a’ (hipotenusa), ‘c1’ (cateto1) e ‘c2’ (cateto2), 

pode ser obtida utilizando o Teorema de Pitágoras, resultando em: a² = c1² + c2². Dividindo 

todos os membros por a², teremos: 1 = (
𝑐1

𝑎
)

2

+  (
𝑐2

𝑎
)

2

. Como, demonstrado na figura 5, o sen Ĉ 

= 
𝑐1

𝑎
, o cos Ĉ = 

𝑐2

𝑎
, o sen B̂ = 

𝑐2

𝑎
  e cos B̂ = 

𝑐1

𝑎
, podemos concluir que:  

 

I. (sen Ĉ )² + (cos Ĉ )² = 1;  

II. (cos B̂ )² + (sen B̂ )² = 1. 

 

Logo, de forma geral, podemos escrever que, para um ângulo α, a relação 

fundamental é dada por: sen² α + cos² α = 1. 

Além de trabalharmos com os aspectos trigonométricos envolvendo o triângulo 

retângulo, também estudamos durante a oficina o cálculo do seno e cosseno em triângulos 

quaisquer. Antes disso, para que fosse mais compreensível, tratamos dos valores do seno, 

cosseno e tangente dos ângulos notáveis, os quais são: 30º, 45º e 60º. Para tanto, dado um 

triângulo equilátero (todos os lados congruentes) de lado l , traçando a altura AM, obtemos o 

triângulo AMC de ângulos agudos iguais a 30º e 60°, conforme a figura a seguir. 
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Figura 10 - Triângulo equilátero 

Fonte: Fernandez, Soares e Youssef (2005). 

 

Aplicando as razões trigonométricas ao triângulo AMC, podemos determinar o 

seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis 30º e 60º. Para o ângulo de 45º, as razões 

trigonométricas podem ser obtidas a partir da diagonal de um quadrado. Assim, o seno, o 

cosseno e a tangente deste três ângulos, resumidamente, são dados conforme a tabela a seguir. 

 

Figura 11 - Seno, cosseno e tangente dos ângulos notaveis 

Fonte: Fernandez, Soares e Youssef (2005). 

 

A respeito do uso da trigonometria em triângulos quaisquer, no encontro com os 

discentes, por meio das ferramentas do Google Meet, destacamos que podemos estabelecer, 

utilizando os conceitos de seno e cosseno, relações importantes envolvendo os seus lados. Antes 

de termos comentado a respeito das relações citadas, ressaltamos que em muitas questões 

envolvendo a temática é necessário conhecermos o seno e cosseno dos ângulos de 90º e 180° 

graus. Para tanto, nos valemos dos ângulos suplementares, ou seja, quando α e β são 

suplementares, temos que: α + β = 180º, o que implica em {
𝑠𝑒𝑛α = senβ

𝑐𝑜𝑠α =  −cosβ
. De modo geral, 

explicamos aos discentes que para triângulos quaisquer, utilizamos a lei dos cossenos, dada por 
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a² = b² + c² - 2.b.c.cosα e a lei dos senos, dada por  
𝑎

𝑠𝑒𝑛α
 = 

𝑏

𝑠𝑒𝑛β
 = 

𝑐

𝑠𝑒𝑛µ
, sendo a, b, c a medida de 

seus lados e α, β, µ, os seus ângulos. 

Referente a esta temática, os alunos do Grupo 2 decidiram elaborar a paródia 

utilizando como base conteúdos envolvendo o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis e 

as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para tanto, eles escolheram a música 

Monomania, interpretada pela cantora Clarice Falcão. 

 

Música original Paródia 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

Se juntar cada verso meu 

E comparar 

Vai dar pra ver 

Tem mais você que nota dó 

Eu vou ter que me controlar 

Se um dia eu quero enriquecer 

Quem vai comprar esse CD 

Sobre uma pessoa só? 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

Se juntar cada verso meu 

E comparar 

Vai dar pra ver 

Tem mais você que nota dó 

Eu vou ter que me controlar 

Se um dia eu quero enriquecer 

Quem vai comprar esse CD 

Sobre uma pessoa só? 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

Eu já fiz tanta questão 

São quatro, cinco, seis ou mais 

Eu sei demais 

Que tá demais 

Eu chego dizendo não 

Eu só tô querendo paz (2x) 

Você devia me ouvir 

Eu já não aguento mais 

Eu já falei 

Pra ti 

Jurei até (2x) 

Se aponta pro ângulo x 

Cateto oposto ele é 

Se eu te disser que aqui ao lado é adjacente 

Não vai dar pra crer 

Você vai ver 

Que tem o lado maior 

Por favor não se confunda 

Veja o que vou te dizer 

Se é oposto ao de 90° 

Hipotenusa tem que ser 

Eu já falei 

Pra ti 

Tangente é (2x) 

Cosseno sobre seno 

preste atenção que isso é 

O seno é o oposto sobre hipotenusa pode crer 

Você vai ver 

Ela tem o lado maior 

Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa 

Veja só 

É só pensar no que eu te disse e tem que estudar 

sem dó 

Eu já falei 

Pra ti 

Ângulo notável é (2x) 

Tudo isso que eu te falei 

Só cantar tudo de novo para você entender 

Tabela 5 - Paródia elaborada pelo Grupo 2 

Fonte: Autoria Própria. 
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Os discentes relataram que a princípio tiveram dificuldades em encaixar a melodia 

com os conteúdos da Matemática. Entretanto, posteriormente, o aluno A3 comentou que a 

aprendizagem daquilo que foi trabalhado na elaboração das paródias ocorreu de forma natural.  

 

4.3.3 Matemática Financeira: grupo 3 

 

Abordando agora o conteúdo da Matemática denominado de Matemática 

financeira, sabemos que a maioria dos professores optam em não trabalhar esse conteúdo em 

sala de aula, porém no dia a dia, em provas de vestibular e de concursos públicos geralmente é 

um assunto muito cobrado, sem falar que, por estarmos inseridos em um sistema capitalista é 

essencial que conheçamos a respeito dos conteúdos trabalhados dentro da seara da Matemática 

financeira. Assim, por escolha dos discentes, decidimos utilizá-lo em nossa pesquisa. 

Infelizmente, não tivemos tempo hábil, devido aos impasses causados pela pandemia do 

COVID-19, para trabalhar de forma exaustiva todo o conteúdo. Por isso, nos encarregamos de 

trabalhar aqueles conteúdos que julgamos serem mais relevantes. 

Iniciamos falando de razão e proporção, assuntos extremamente importantes para a 

compreensão da Matemática financeira. Assim, destacamos que chama-se de razão entre dois 

números racionais a e b, sendo b ≠ 0, o quociente entre eles. A notação dada para indicar a razão 

entre a e b é a/b ou a:b. Relativo à proporção, comentamos que ela nada mais é do que a 

igualdade entre razões. Após estas definições trouxemos também suas aplicações por meio da 

chamada ‘regra de três’, que tem relação direta com razão e proporção. 

Em seguida, falamos a respeito da porcentagem. Para tanto, trouxemos o conceito 

de que a porcentagem é razão de denominador 100 (cem), assim, ao escrevermos na forma 

percentual significa que iremos realizar uma divisão por 100. Para representar esta divisão 

utilizamos o símbolo % que necessita ser colocado a esquerda do número, o que indica que está 

se trabalhando com porcentagem. Evidentemente, existem outras formas de representar a 

porcentagem, mas, para o momento optamos por utilizar a forma supracitada. 

Dentro da temática envolvendo porcentagem, por meio de slides apresentados 

utilizando o Google Meet, trouxemos alguns exemplos de cálculos para que pudéssemos 

desenvolver o ensino teórico do conteúdo. Posteriormente, apresentamos e conceituamos o que 

são juros simples e juros compostos. Além disso, trouxemos as suas respectivas fórmulas para 

calculá-los.  
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Figura 12 - Fórmulas para cálculo de juros simples e compostos 

Fonte: Pinterest (2018). 

 

Após a explanação, e perguntados quais teriam sido as partes mais difíceis de 

compreender e de consolidar a aprendizagem, mais uma vez os participantes destacaram que 

foram, basicamente, os conceitos e aplicações envolvendo porcentagens e as fórmulas para 

cálculo de juros simples e, principalmente, a de juros compostos. Assim, os discentes do Grupo 

3 decidiram compor a paródia utilizando como base os referidos conteúdos. Para tanto, eles 

escolheram a música Rita, interpretada pelo cantor Thierry. 

 

Música original Paródia 

Sua ausência 'tá fazendo mais estrago que a sua 

traição  

Lê lê lê  

Minha cama dobrou de tamanho sem você no 

meu colchão  

Seu perfume 'tá impregnado nesse quarto escuro  

Que saudade desse cheiro de cigarro e desse 

álcool puro  

Rita eu desculpo tudo  

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada  

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa  

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada  

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa  

Sua ausência 'tá fazendo mais estrago que a sua 

traição  

Lê lê lê  

Minha cama dobrou de tamanho sem você no 

meu colchão  

Seu perfume 'tá impregnado nesse quarto escuro  

Que saudade desse cheiro de cigarro e desse 

álcool puro  

Rita eu desculpo tudo  

Do dinheiro a matemática financeira estuda a 

variação  

Lê Lê Lê  

Ela é importante para aplicar nossa renda com 

exatidão  

Garante o sucesso das empresas no futuro  

Que pra aprender tem que saber porcentagem e 

cálculo de juros  

Capital é o principio de tudo  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Do dinheiro a matemática financeira estuda a 

variação  

Lê Lê Lê  

Ela é importante para aplicar nossa renda com 

exatidão  

Garante o sucesso das empresas no futuro  

Que pra aprender tem que saber porcentagem e 

cálculo de juros  

Capital é o principio de tudo  
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Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada  

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa  

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada  

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa 

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado 

Tabela 6 - Paródia elaborada pelo Grupo 3 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Assim como os discentes do Grupo 2, os do Grupo 3 também relataram ter tido 

dificuldades em encaixar a melodia com os conteúdos abordados. Porém, após a elaboração da 

paródia, perceberam que absorveram o conteúdo, fixando-os na memória, de forma espontânea, 

pois conforme destacou o aluno A10 “à medida de eles iam compondo a paródia, iam também 

estudando repetidas vezes o conteúdo”.  

 

4.3.4 Sequências e Progressões: grupo 4 

 

Relativo a esta temática, também trabalhamos com os participantes da pesquisa, por 

meio de ferramentas do Google Meet, aquilo que temos de mais importante dentro do referido 

conteúdo. Tratamos de conceitos envolvendo, o termo geral, razão e a soma finita das 

Progressões Aritméticas (PA) e das Progressões Geométricas (PG).  

Além disso, trouxemos apontamentos a respeito do surgimento e do modo como 

são formadas as fórmulas para cálculo do termo geral e da soma finita da PA e da PG. Para 

tanto, começamos explicando que sempre que estabelecemos uma ordem para determinados 

elementos de um conjunto, onde cada um possui a sua posição, temos o que chamamos de 

sequência. A indicação de um elemento ou termo desta sequência é dada utilizando a notação 

an, sendo n o índice que representa a posição que o termo ocupa dentro da sequência. Desse 

modo, temos que uma sequência pode ser expressa da seguinte forma: (a1, a2, a3, a4, ..., an, …).  

Tendo explicado estas primeiras ideias a respeito de sequências, apresentamos aos 

participantes da pesquisa apontamentos teóricos envolvendo, especificamente, PA e PG. 

Relativo às progressões aritméticas, destacamos para os discentes que PA denomina-se toda 

sequência em que cada termo, a partir do segundo é obtido adicionando-se uma constante, 

representada pela notação r, ao termo anterior. A referida constante r é o que chamamos de 

razão de uma PA. 
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Em seguida, ainda tratando da PA, apresentamos as fórmulas para cálculo da razão, 

do termo geral e da soma finita. Além disso, comentamos o modo de chegar e construir cada 

uma das referidas fórmulas. Para cálculo da razão utilizamos a seguinte fórmula: r = an – a(n-1); 

para encontramos o termo geral usamos: an = a1 + (n – 1) . r; e para o cálculo da soma finita de 

uma PA, utilizamos: Sn = n . (a1 + an)/2. 

Após a abordagem da PA, trouxemos alguns apontamentos e explicações a respeito 

da PG. Comentamos que PG denomina-se a sequência em que, cada termo a partir do segundo 

é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante q, a chamada razão da PG. Em seguida, 

falamos que, assim como na PA, na PG também existem fórmulas já consolidadas para o cálculo 

da razão, do termo geral e da soma finita, as quais são: a razão é calculada utilizando an = a1 . 

q(n-1)
; o termo geral, an = a1 . q

(n-1)  e para soma finita usa-se Sn = a1 . (q
n – 1)/(q – 1). 

Depois de apresentarmos, de forma resumida, aspectos teóricos envolvendo 

sequências e progressões, perguntados aos participantes quais teriam sido suas maiores 

dificuldades em compreender o conteúdo, mais uma vez eles comentaram que as dificuldades 

estão, basicamente, em memorizar, aprender as fórmulas usadas para cálculo envolvendo a 

razão, a soma finita e, principalmente, o termo geral da PA e PG. Os discentes do Grupo 4 

decidiram elaborar a paródia utilizando como base as fórmulas existentes para cálculo dentro 

da temática de sequências e progressões. Para tanto, eles escolheram a música Alegria, Alegria, 

interpretada pelo cantor Caetano Veloso. 

 

Música original Paródia 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço e sem documento 

No Sol de quase dezembro 

Eu vou 

O Sol se reparte em crimes 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e Brigitte Bardot 

O Sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia? 

Eu vou 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não? Por que não? 

Em meio uma sequência 

Sem receio, sem temor 

Na PA e na PG 

Eu vou… 

Na PA a razão é r 

Na PG é o q 

Aritmética ou geométrica 

Eu vou… 

Na progressão aritmética 

an = a1 + (n – 1) . r 

Você encontra o termo geral 

Na PA… 

Na PA... 

Na progressão geométrica 

an = a1 . q(n-1) 

Você encontra o termo geral 

Na PG... 

Na PG… 

Por entre r’s e q’s temos mais outras fórmulas 

Somando os termos da PA 

Sn = n . (a1 + an)/2 
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Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço e sem documento 

Eu vou 

Eu tomo uma Coca-Cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome, sem telefone 

No coração do Brasil 

Ela nem sabe, até pensei 

Em cantar na televisão 

O Sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou 

Por que não? Por que não? 

Por que não? Por que não? 

Por que não? Por que não? 

Por 2… 

Na progressão… 

Na progressão… x 2 

Na PA vou somar, na PG multiplicar 

Você vai aprender 

Simples e coerente 

Na progressão… 

Na progressão… 

Na progressão… x 2 

Tabela 7 - Paródia elaborada pelo Grupo 4 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A percepção acerca da aprendizagem do conteúdo, após a composição da paródia, 

conforme relatou o discente A5 é a de que: “ao transformar a letra original de uma música 

utilizando conteúdos da Matemática, facilitou a compreensão e a memorização dos assuntos”. 

Verificamos que, tanto no momento da composição da paródia quanto depois dela pronta, a 

mesma contribuiu e facilitou a aprendizagem dos conteúdos de forma natural e motivadora.  

 

4.3.5 Função Quadrática: grupo 5 

 

A respeito do estudo do conteúdo envolvendo função quadrática, trabalhamos com 

os discentes, durante a oficina, conceitos, gráficos e raízes. Inicialmente ressaltamos que uma 

função quadrática f: IR     IR é dada por f(x) = ax² + bx + c, em que a, b e c são constantes, 

sendo a ≠ 0.  

Foi enfatizado aos participantes da pesquisa que o gráfico de uma função quadrática 

é sempre uma parábola com eixo de simetria paralelo a Oy. Assim, o ponto de intersecção entre 

a parábola e o eixo de simetria é o que denominamos de vértice. Além disso, destacamos durante 

o estudo que, conforme a lei da função quadrática, a parábola que a representa pode assumir 

concavidade voltada para baixo quando a < 0 (negativo) ou para cima se a > 0 (positivo). 
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Outro aspecto relevante, envolvendo função quadrática, que trabalhamos durante a 

oficina, via Google Meet, diz respeito às coordenadas do vértice, às quais são dadas por: Xv = 

- 
𝑏

2𝑎
  e Yv = - 

𝛥

4𝑎
. Assim, quando a < 0, o ponto V é um ponto de máximo e, se a > 0, V é ponto 

de mínimo, conforme a imagem a seguir. 

 

 

Figura 13 - Gráfico de uma função quadrática 

Fonte: Fonte: Fernandez, Soares e Youssef (2005). 

 

No intuito de esboçarmos, de forma visual, o gráfico de uma função quadrática, 

através de imagens construídas no Geogebra, construímos uma tabela a partir da função y = x² 

- 4, atribuindo valores para x com o objetivo de, assim, observamos o desenvolvimento e a 

formação do gráfico da referida função. 

Relativo às raízes de uma função quadrática destacamos que 3 (três) situações 

distintas são possíveis: 1. Quando Δ > 0, a função possui duas raízes diferentes; 2. Se Δ = 0, a 

função possui duas raízes iguais; e 3. Quando Δ < 0, não existem raízes reais. Quando possível, 

para determinar as raízes de uma função quadrática basta fazer f(x) = 0 e resolver a equação 

obtida. Para tanto, uma das ferramentas utilizadas é a fórmula do cálculo do discriminante 

(delta) e a fórmula de Bhaskara, à qual tem a função de encontrar as raízes a partir dos 

coeficientes da equação. 

Destacamos que uma das maneiras de encontrar as raízes de uma função quadrática 

é através dos seguintes passos: 1. Usando a fórmula Δ = b² - 4.a.c, calcula-se o valor do 

discriminante; e 2. Encontrado o valor do discriminante, por meio da fórmula de Bhaskara 𝑥 =

−𝑏 ±√∆

2𝑎
 é possível calcular o valor das duas raízes da função. 

Após abordamos a parte teórica deste conteúdo, questionamos aos participantes da 

pesquisa quais teriam sido as maiores de dificuldades em compreender o assunto. Quase por 

unanimidade, os discentes comentaram que as referidas dificuldades estão relacionadas, mais 
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uma vez, aos aspectos envolvendo a memorização das fórmulas para posterior aplicação das 

mesmas nos cálculos das coordenadas de x e y e, principalmente, para encontrar os valores das 

raízes da função quadrática. 

Os discentes do Grupo 5 (cinco) optaram em utilizar para estudo e fizeram algumas 

pequenas adaptações em uma paródia já existente, elaborada, em 2014, pelo Professor Watila 

Porto Silva e seus alunos no evento denominado Gincalculando, onde a mesma trata de 

conceitos envolvendo as fórmulas usadas para o cálculo de elementos relativos à função 

quadrática, utilizaram a música, Billionaire interpretada pelo cantor Bruno Mars. 

 

Música original Paródia 

I wanna be a billionaire so fuckin' bad Buy all of 

the things I never had I wanna be on the cover of 

Forbes magazine Smiling next to Oprah and the 

Queen  

Oh every time I close my eyes I see my name in 

shining lights, yeah A different city every night 

Oh, I, I swear the world better prepare For when 

I'm a billionaire  

Yeah, I would have a show like Oprah, I would 

be the host of Everyday Christmas, give Travie a 

wish list I'd probably pull an Angelina and Brad 

Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never 

had shit Give away a few Mercedes like, "Here 

lady, have this" And last, but not, least grant 

somebody their last wish It's been a couple 

months that I've been single, so You can call me 

Travie Claus, minus the Ho Ho Get it, I'd 

probably visit where Katrina hit And damn sure 

do a lot more than FEMA did Yeah, can't forget 

about me, stupid Everywhere I go I'ma have my 

own theme music  

Oh, every time I close my eyes [What you see? 

What you see?] I see my name in shining lights, 

oh yeah [Uh-huh, uh-huh, and what else?] A 

different city every night [Yeah, yeah, yeah] Oh, 

I, I swear the world better prepare [What, what] 

For when I'm a billionaire Oh oooh oh oooh For 

when I'm a billionaire Oh oooh oh oooh  

I'll be playing basketball with the President, 

dunkin' on his delegates Then I'll compliment 

him on his political etiquette Toss a couple milli' 

in the air just for the heck of it But keep the 

fives, twentys, tens and Bens completely 

separate And yeah, I'll be in a whole new tax 

bracket We in recession, but let me take a crack 

at it I'll probably take whatever's left and just 

split it up So everybody that I love can have a 

couple bucks And not a single tummy around 

me would know what hungry was  

Agora vamos te ensinar a tal da função 

quadrática  

Usando a fórmula de bhaskara  

Identificamos os coeficientes, e calculamos  

O valor do discriminante  

REFÃO:  

b² - 4ac é o delta que temos que saber  

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula de bhaskara  

E as raízes encontrar  

RAP:  

E depois das raízes encontrar  

A parábola no gráfico, cê vai traçar  

ax² + bx + c essa é a função que nós iremos 

resolver  

No eixo Y se corta o valor de c  

E no eixo X a raiz que calculei  

O vértice da parábola nós temos que achar  

O de X é -b sobre 2a  

Temos o vértice do Y que é fundamental  

-delta sobre 4a da polinomial  

Agora ficou fácil da gente resolver  

É só seguir as regrinhas que você vai aprender  

b² - 4ac é o delta que temos que saber  

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula de bhaskara  

E as raízes encontrar  

(Ooh 2x)  

E as raízes encontrar (Melisma)  

Quando A é positivo a abertura é para cima  

Quando é negativo para baixo ela fica  

É preciso se atentar para não se enganar  

E a parábola do gráfico não combinar  

Quando o delta é zero só terá uma raiz  

Quando é positivo duas cortam o eixo x  

E quando for negativo nada eu vou encontrar  

Pois um conjunto vazio meu cálculo irá dar  

b² - 4ac é o delta que temos que saber  
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Eating good, sleeping soundly I know we all 

have a similar dream Go in your pocket pull out 

your wallet, put it in the air and sing  

I wanna be a billionaire so fuckin' bad [So bad] 

Buy all of the things I never had [Buy 

everything] Uh, I wanna be on the cover of 

Forbes magazine Smiling next to Oprah and the 

Queen [What up, Oprah! Ha ha!]  

Oh, every time I close my eyes [What you see? 

What you see?] I see my name in shining lights, 

oh yeah [Uh-huh, uh-huh, and what else?] A 

different city every night [Yeah, yeah, yeah] Oh, 

I, I swear the world better prepare [For what?] 

For when I'm a billionaire Oh oooh oh oooh For 

when I'm a billionaire Oh oooh oh oooh  

I wanna be a billionaire so fuckin' bad 

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula de bhaskara  

E as raízes encontrar  

(Ooh 2x)  

E as raízes encontrar (Melisma)  

Agora vamos te ensinar função quadrática. 

Tabela 8 – Paródia sobre função quadrática 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os discentes do Grupo 5 também relataram que, a princípio, tiveram dificuldades 

em absorver os conteúdos da Matemática integrados à paródia supracitada, entretanto, superado 

este obstáculo, os discentes destacaram terem gostado do modo de aprendizagem da 

Matemática através da paródia musical envolvendo função quadrática. 

Após os discentes terem elaborado as paródias, utilizando o play back da música 

original, disponível na internet, pedimos que gravassem as paródias cantadas e fossem 

apresentadas no encontro seguinte, via Google Meet. Além disso, disponibilizamos a todos os 

participantes as letras de cada paródia. Assim, de posse dos áudios das paródias cantadas e de 

suas respectivas letras, realizamos uma atividade de ensino-aprendizagem dos cinco conteúdos 

da Matemática que foram escolhidos pelos discentes. Além disso, posteriormente, pedimos que 

eles escrevessem, em uma folha de papel, aquilo que haviam compreendido a respeito dos 

assuntos trabalhados nas paródias. A princípio, os discentes mostraram certa timidez, mas à 

medida que o tempo foi passando eles começaram a se envolver na atividade. Ao final da 

atividade, o discente A10 enfatizou que: “sempre que a gente precisar lembrar, por exemplo, 

das fórmulas para calcular os volumes, é só reescrevermos no caderno ou relembrarmos 

mentalmente a letra da paródia”. Além disso, o discente A1 comentou que “ficou mais fácil e 

interessante aprender os conteúdos da matemática”.  

  



120 

 

5 IN(CONCLUSÃO) 

 

Infelizmente, devido às limitações na realização de atividades presenciais, por 

causa da pandemia do COVID-19, em um primeiro momento, confesso que tivemos algumas 

dificuldades em adaptar parte do nosso planejamento da pesquisa para a forma remota. Uma 

dessas dificuldades foi encontrar uma ferramenta tecnológica que mitigasse o máximo possível 

as perdas que teríamos por não termos aplicado, em sua totalidade, a pesquisa de forma 

presencial. Felizmente, visto que muitos professores das mais variadas instituições de ensino 

faziam uso do Google Meet, optamos por utilizá-lo para desenvolvimento e conclusão da 

pesquisa. Muitos dos alunos que participaram da pesquisa já possuía familiaridade com a 

ferramenta por já estarem utilizando nas aulas regulares, ocorridas de forma remota. O 

programa possibilitou realizarmos encontros de forma síncrona para trabalharmos os conteúdos 

da Matemática a partir da composição de paródias. 

Antes de escolhermos a referida ferramenta, fizemos consultas junto aos discentes, 

para verificar, entre as disponíveis, qual atenderia aos nossos anseios e objetivos. Cabe destacar 

que o Google Meet, além de possuir uma série de ferramentas, a partir de maio de 2020, passou 

a ser baixado de forma gratuita. Para que pudessémos nos familiarizar com a ferramenta, foi 

necessário realizarmos uma série de testes antes do uso com os discentes que participariam da 

pesquisa. Feito isso, nos encontros com os discentes, pouco a pouco fomos nos adaptando à 

nova realidade de ensino-aprendizagem. A ferramenta possibilitou realizarmos a explanação 

dos conteúdos teóricos da oficina e trabalharmos a aprendizagem matemática por meio da 

composição das paródias. 

As percepções que tivemos a respeito da receptividade dos discentes, do modelo e 

forma, devido a culminância da pandemia do COVID-19 que utilizamos para a conclusão da 

pesquisa, fez exergarmos um novo caminho para se trabalhar o ensino-aprendizagem das 

diferentes áreas do conhecimento de forma eficiente, inclusive a Matemática. Embora a 

aprendizagem matemática necessite, em muitos casos, de uma atividade prática, por meio da 

exibição de vídeos, utilização de slides e de aplicativos como o GeoGebra, utilizando o 

compartilhamento de tela por meio do Google Meet,  é possível realizarmos os mais variados 

tipos de atividades de aprendizagem. Para tanto, é necessário que as atividades sejam 

desenvolvidas de forma que a atenção dos discentes esteja voltada totalmente para o trabalho 

desenvolvido, pois, por ser a distância, muitos discentes se dispersam muito facilmente. O 

diálogo constante, gerando participação, é uma das formas de manter os alunos atentos a tudo 

que está sendo trabalhado.  
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Assim, para que fosse possível analisarmos e coletarmos informações a respeito das 

percepções e da eficácia do uso da paródia como ferramenta na aprendizagem de conteúdos da 

área da Matemática, conforme descrevemos no capítulo anterior, realizamos uma oficina 

didática utilizando ferramentas do Google Meet para trabalharmos conceitos, definições e, 

principalmente, para verificarmos através da composição e uso de paródias, elaboradas pelos 

sujeitos da pesquisa, se as mesmas poderiam ser utilizadas como uma alternativa eficaz para o 

ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Nesta perspectiva, aplicamos o questionário 3, o qual tinha como objetivo obtermos 

um feedback por parte dos alunos que participaram da pesquisa a respeito do trabalho 

desenvolvido, utilizando a composição de paródias, para a aprendizagem de conteúdos de 

Matemática do primeiro ano do Ensino Médio. Para tanto, buscamos conhecer, inicialmente, o 

nível de receptividade por parte dos discentes com relação a metodologia e desenvolvimento 

das atividades da oficina como um todo. Com base nas respostas obtidas junto aos referidos 

alunos, observamos que a proposta e o modo como se deu a realização da oficina, via Google 

Meet, foi bem aceita pelos discentes, os quais, apesar dos impecílios e dificuldades envolvendo 

as tecnologias que utilizamos, na maioria dos momentos de desenvolvimento das atividades, 

participaram ativamente de todo o processo, dialogando, questionando e apresentando ideias e 

opiniões a respeito do que estávamos trabalhando. 

Relativo ao aspecto histórico envolvendo a relação entre Matemática e Música, a 

maioria dos participantes desconhecia totalmente este fato. Alguns participantes mostraram 

supresa ao descobrir que Pitágoras teria sido o famoso matemático responsável por desenvolver 

a aplicação Matemática para estudar e aperfeiçoar a harmonia sonora, o que contribuiu 

sobremaneira para o surgimento do que chamamos, atualmente, de notas musicais. Embora, 

como já comentado, a maioria dos participantes desconhessecem a relação histórica entre a 

Matemática e a Música, o fato de ter sido Pitágoras, matemático, conhecido quase que por todas 

as pessoas do planeta, o responsável por tamanho feito, criou nos discentes certa admiração e 

interesse em conhecer a maneira, os instrumentos e os conhecimentos matemáticos que, 

especificamente, Pitágoras utilizou para desenvolver o seu estudo. 

Conforme pudemos constatar nas respostas do questionário 3, os participantes da 

pesquisa relataram ter tido dificuldades de entender, verdadeiramente, os conteúdos teóricos 

quando trabalhados através de apresentação de slides via Google Meet. Ressaltamos que, apesar 

de não termos trabalhado, devido aos impasses causados pela pandemia do COVID-19, de 

forma exaustiva, todas as temáticas envolvendo os referidos conteúdos, discutimos, dialogamos 

e utilizamos diversos recursos visuais durante a explanação dos assuntos. O fato de a maioria 
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dos discentes terem relatado dificuldades na compreensão dos conteúdos trabalhados, na forma 

teórica, se deu, dentre outros, devido as suas bases de aprendizagem matemática serem um tanto 

deficientes, por assim dizer. Evidentemente, que isso não se aplica a todos os sujeitos 

participantes da pesquisa, pois, alguns disseram não ter tido nenhuma dificuldade em 

compreender o que foi proposto. 

Superada a fase de exposição e explanação dos conteúdos de forma teórica, 

partimos para a divisão dos grupos, a separação dos conteúdos para cada um deles e, 

principalmente para a elaboração das paródias. Para tanto, trouxemos alguns exemplos de 

paródias produzidas utilizando como base conteúdos da área da Matemática. Estes exemplos 

serviram para que os discentes tivessem uma noção do modo como se elabora uma paródia. 

Assim, de posse desse conhecimento, feito a divisão dos grupos e a separação dos conteúdos, 

solicitamos que cada grupo dialogasse entre si e escolhesse uma música para composição da 

paródia. Devido às limitações impostas por estarmos desenvolvendo as atividades por meio do 

Google Meet, feito os encaminhamentos e orientações, acordamos juntamente com os discentes 

de que estipularíamos um prazo de 5 (cinco) dias para nos reunirmos novamente, sendo que, 

passado este período cada grupo estaria com a responsabilidade de levar escrita e em áudio às 

paródias elaboradas utilizando como base os seus respectivos conteúdos. Acordamos também 

que, para motivar um pouco mais os participantes da pesquisa, realizaríamos uma espécie de 

competição para premiar a melhor paródia. Ficou decidido que a avaliação e escolha da melhor 

paródia ficaria a cargo do Professor Ricardo Carvalho, especialista no trabalho e 

desenvolvimento de paródia matemáticas, o qual possui mais de 10 anos de experiência na área. 

De forma unânime e responsável, passado o prazo acordado, todos os grupos apresentaram suas 

respectivas paródias e, após cautelosa avaliação, o Professor Ricardo Carvalho escolheu a 

paródia do Grupo 2 como sendo a que melhor adequou os conteúdos de trigonometria com a 

melodia e letra original da música. 

A respeito das percepções dos participantes da pesquisa sobre as composições das 

paródias, pudemos observar que alguns grupos, a princípio, tiveram dificuldades em encaixar 

os respectivos assuntos da área da Matemática com a letra e melodia das músicas escolhidas. 

Entretanto, superado este pequeno impasse, verificamos que todos os participantes 

demonstraram engajamento, interesse e disposição para realizar as atividades de aprendizagem 

matemática por meio da elaboração das paródias. Tanto que, conforme colocações dos próprios 

sujeitos da pesquisa, no momento em que, eles se predispuseram a compor as paródias, iam, 

também, estudando repetidas vezes as temáticas trabalhadas, gerando, de certa forma, uma 

aprendizagem natural e significativa. Com as paródias já prontas, ao reportarem às suas 
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respectivas letras, os conteúdos eram reestudados através da música composta. O discente A4 

destacou que “a paródia que eles elaboraram usando as fórmulas para cálculo de volume vai 

ser muito útil, pois sempre que necessitar relembrar de alguma fórmula é só recordar da letra 

da paródia”.  

Nesta perspectiva, os participantes, em resposta aos questionamentos que 

aplicamos, destacaram que a paródia/música se revela como uma alternativa metodológica 

eficiente para o ensino e a aprendizagem matemática, já que, além de contribuir para a interação 

e a motivação dos educandos, também faz com que a aprendizagem ocorra de maneira 

espontânea. Além disso, os participantes também destacaram que as paródias produzidas são 

ferramentas extremamente úteis e eficientes para rememorar os conteúdos que foram utilizados 

para a composição das respectivas paródias. 

Conforme destacamos em capítulos anteriores, os conteúdos utilizados para 

trabalhar o ensino-aprendizagem por meio da composição de paródias, foram escolhidos pelos 

próprios participantes da pesquisa, os quais utilizaram como critério para a escolha, as suas 

dificuldades e nível de conhecimento no respectivo assunto da Matemática. Feita a escolha, 

como já demonstramos anteriormente, verificamos que a maioria dos participantes possuíam 

baixo nível de conhecimento na temática escolhida. Após a realização da oficina, do estudo e 

da composição das paródias, por meio das respostas obtidas no questionário 3, observamos que 

100% dos alunos que antes diziam ter baixo nível de conhecimento e extrema dificuldade em 

compreender o conteúdo, passou a entender a temática, o que, de certa forma, contribuiu para 

desmistificar a falácia de que ‘Matemática é impossível de ser apreendida’.   

Perguntados se eles gostariam que seus professores de Matemática utilizassem a 

paródia como ferramenta metodológica em sala de aula no ensino-aprendizagem de 

Matemática, por unanimidade, todos ressaltaram que a atividade de composição de paródias, 

tendo por base conteúdos da Matemática em sala de aula, além de mudar o modo e a rotina de 

ensino, favoreceria a interdisciplinaridade entre Matemática e Música, contribuindo, assim, 

para interação e motivação dos mesmos na aprendizagem dos conteúdos da Matemática, já que 

o uso da paródia verificado durante a realização da oficina se mostrou efetivo para 

aprendizagem da Matemática. Os participantes também ressaltaram que a atividade de ensino-

aprendizagem de Matemática em sala de aula utilizando a composição de paródias, ajudaria a 

desenvolver suas capacidades criativa e de sociabilidade. 

Conforme discutimos durante todo o presente trabalho, o que tínhamos de objetivo 

principal era analisar, por meio de uma oficina didática, se o uso de paródias musicais pode ser, 

efetivamente, uma alternativa e estratégia metodológica para o ensino e a aprendizagem de 
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conteúdos da Matemática. Após aplicação da pesquisa, com base nos resultados e nas 

percepções expressadas pelos discentes que participaram, pudemos observar que a paródia, 

quando utilizada de forma correta e com objetivos predeterminados, pode trazer grandes 

contribuições para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Uma das benesses que 

o uso da paródia possibilita é a interação e sociabilidade entre os discentes, além de fazer com 

a aprendizagem dos conteúdos ocorra de forma natural, já que é reestudado repetidas vezes no 

momento da composição das paródias. Além disso, utilizando as paródias, fazemos aquilo que 

diversos educadores têm defendido para o processo de ensino-aprendizagem das ciências, que 

é a interdisciplinaridade, à qual se concretiza quando integramos Matemática e Música a partir 

da composição e do uso de paródias, por exemplo.  

Nesta perspectiva, constatamos que o uso de paródias pode ser uma alternativa 

metodológica riquíssima para o ensino-aprendizagem da Matemática. Para tanto, o educador 

precisa ter claro os seus objetivos pretendidos e necessita elaborar um plano de trabalho com o 

roteiro e as etapas para a realização das atividades de ensino-aprendizagem por meio da 

composição de paródias. Para nosso trabalho, a título de exemplo, realizado através da oficina, 

via Google Meet, traçamos um plano e seguimos as etapas predeterminadas para o 

desenvolvimento das atividades. Inicialmente, trouxemos, de forma teórica, relevantes 

contribuições de estudiosos acerca da integração entre a Matemática e a Música; 

posteriormente, apresentamos e discutimos cada um dos conteúdos escolhidos pelos discentes 

para trabalhar na oficina; ademais, tendo realizado e discutido de forma teórica cada um dos 

conteúdos, separamos os grupos, distribuímos os conteúdos e a cada grupo incumbimos a tarefa 

de escolher uma Música de seu interesse e compor uma paródia, tendo por base o respectivo 

assunto da área da Matemática; além disso, pedimos que cada grupo, ao final da atividade, nos 

entregasse as paródias em áudio e escrita, para que pudéssemos fazer uma espécie de 

competição, à qual tinha como objetivo, motivar mais ainda os participantes no desenvolvendo 

dos seus trabalhos.  

A ideia inicial, antes da culminância da pandemia do COVID-19, era, ao invés de 

receber as paródias escritas e em áudios, pedir que cada grupo apresentasse as paródias 

elaboradas para toda a turma na sala de aula. Como isto não foi possível no encontro, por meio 

do Google Meet, apresentarmos utilizando o compartilhamento de tela, a letra e, posteriormente, 

o áudio de cada uma das paródias. Conforme já comentamos, todo esse processo de ensino-

aprendizagem, por meio da composição de paródias a partir de conteúdos da Matemática, gerou 

dinamicidade, interesse, motivação e, sobretudo, contribuiu para a apreensão, por parte dos 

alunos, daquilo que foi trabalhado, por isso, recomendamos tal metodologia de ensino-
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aprendizagem, à qual pode ser utilizada tanto em sala de aula, quanto por meio do uso das 

chamadas TIC’s (Tecnologias da Informação e da Comunicação). 
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A P R E S E N T A Ç Ã O  

 

O presente trabalho é parte da Dissertação de 

Mestrado intitulada: "A MATEMÁTICA E A 

MÚSICA: o ensino e a aprendizagem da 

Matemática no ensino médio integrado por 

meio de paródias" desenvolvida pelos autores 

como requisito para conclusão do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), na linha de pesquisa 

"Práticas Educativas em Educação Profissional 

e Tecnológica" do Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA), Campus de São Luís - 

Monte Castelo. 

Com o objetivo de constituir em mais uma 

ferramenta orientadora para a elaboração e 

desenvolvimento das atividades de ensino-

aprendizagem de matemática, relativo a 

conteúdos do Ensino Médio, esta proposta 

metodológica busca trabalhar conteúdos da 

matemática a partir do uso da música. A 

mesma está organizada em três seções que 

tratam de aspectos relacionados à integração 

entre a matemática e a música, observando o 

contexto histórico, bem como a utilização da 

paródia como ferramenta facilitadora da 
aprendizagem matemática.  

Neste sentido, as orientações metodológicas 

hora apresentadas é fruto de uma pesquisa 

realizada com alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do 

Maranhão, Campus de Bacabal, durante os 

meses de agosto de 2019 a novembro de 2020. 

Assim, buscaremos trazer orientações, com 

base nos resultados da pesquisa, de trabalhar 

conteúdos da matemática a partir do uso da 

música, a fim de contribuir com mais uma 

alternativa metodológica para os educadores da 

área. Para tanto, utilizaremos a composição de 

paródias para integrar matemática e música. 
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MATEMÁTICA E MÚSICA 

Caminhos para uma aprendizagem interdisciplinar 
 

Conforme definição dada por Piaget (1981, p.52), a interdisciplinaridade pode 

ser entendida como o “intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias 

ciências”. Araújo e Frigotto (2015, p.62), referente à integração dos 

conhecimentos, destacam que “a verdade é o todo”. Assim sendo, os 

educadores precisam pensar em práticas pedagógicas que vislumbrem uma 

aprendizagem integral dos educandos, buscando minimizar o ensino 

fragmentado e meramente conteudistas.  

No campo da aprendizagem matemática, por exemplo, existe uma infinidade 

de metodologias de ensino já consolidadas que coadunam com o viés de união 

entre teoria e prática. Uma delas, conforme pudemos constatar na pesquisa 

para a elaboração da dissertação de mestrado, é o fato de que a música pode 

fornecer ferramentas metodológicas eficazes para o ensino-aprendizagem de 

matemática. Apesar desta constatação, observamos também que pouco se tem 

explorado a integração entre essas duas áreas do conhecimento nos processos 

de ensino e aprendizagem, o que - de certa forma - tem contribuído para uma 

aprendizagem fragmentada.  

Nesse sentido, na perspectiva da dissociabilidade das ciências, o que inclui 

matemática e música, o processo de ensino-aprendizagem de matemática - em 

muitos casos - necessita de uma ressignificação e de um resgate daquilo que 

antes era eficiente para aprendizagem. Para tanto, este processo perpassa 

pela capacidade de os educadores gerarem interesse e motivação nos alunos 

em aprender determinado conteúdo. Para que esse resgate seja possível é 

necessário encontrar maneiras, conforme Kuenzer (2002, p.40), “de 

integração de vários conhecimentos, que quebra os bloqueios artificiais que 

transformam as disciplinas em compartimentos específicos, expressão da 

fragmentação da ciência”. 

Neste contexto, apesar da vasta proximidade existente entre a matemática e a 

música e das possibilidades de uma contribuir com a outra nos processos de 

ensino-aprendizagem, muitos educadores não têm feito com que essas duas 

áreas do conhecimento dialoguem na perspectiva da interdisciplinaridade. 
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Não negamos, conforme destaca Frigotto (2008, p.56) que “são 

muitos os desafios que [...] no plano prático, [...], nos 

deparamos para nos situarmos adequadamente no horizonte de 

um trabalho interdisciplinar que transcenda o plano 

fenomênico”. Cabe destacarmos que para que seja possível 

pensar na integração, por exemplo, da matemática e a música, 

sob a ótica da educação integral, diversos fatores se mostram 

necessários.  

Um deles, conforme Frigotto (2008, p.42), é encarar “a 

interdisciplinaridade como uma necessidade [...] e como 

problema [...]”. A necessidade diz respeito ao fato de que pouco 

se tem utilizado efetivamente a interdisciplinaridade no ensino 

e aprendizagem, o que despreza o caráter unitário do 

conhecimento. O problema devido ao fato de muitos dos casos 

de ensino, ditos como interdisciplinar, não passarem de falácia.  

É evidente que diversos empecilhos têm dificultado que, 

efetivamente, as diversas áreas do conhecimento dialoguem 

entre si. Um deles, de acordo com Frigotto (2008, p.56-57), tem 

relação com a “[...] matriz cultural e intelectual dominante em 

nossa sociedade [...]”. O segundo desafio, conforme o autor 

supracitado, está “[...] na prática da pesquisa e na ação 

pedagógica”. O primeiro desafio descrito por Frigotto (2008) 

diz respeito à resistência às imposições das nações 

(governantes) dominantes em favor de interesses capitalistas. O 

segundo é um desdobramento do primeiro, já que devido aos 

entraves e interesses mercadológicos tem sido difícil 

implementar uma educação integral e humanística. Nesta 

perspectiva, Frigotto (2008) destaca que:  

 

A superação desses desafios, certamente 

implicam a capacidade de atuar dentro da 

dialética do velho e do novo, ou seja, da 

crítica à forma fragmentária de produção da 

vida humana em todas as suas dimensões e, 

especificamente, na produção e socialização 

do conhecimento e na construção de novas 

relações sociais que rompam com a exclusão 

e alienação. (FRIGOTTO, 2008, p.60). 
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Neste contexto, na perspectiva de um ensino 

interdisciplinar e de qualidade, Ciavatta (2014) 

enfatiza que é preciso que os educadores, mas não 

somente eles, se auto determinem como militantes 

nesta luta. Para tanto, a mesma autora ressalta – 

dentre outros – a importância da conscientização da 

sociedade na busca da educação ideal, à qual deve 

ter como pilar a formação humana em todas as suas 

nuanças, ou seja, de forma integral. Neste sentido, 

quando buscamos apresentar a música como 

possibilidade metodológica para o ensino e 

aprendizado da matemática, na perspectiva do 

alcance de uma educação integral, o fazemos 

compreendendo o ensino médio integrado com o 

potencial de favorecer a um processo interdisciplinar 

do conhecimento. Isto é dito porque, como por 

diversas vezes já afirmamos, existe uma relação 

muito próxima entre a música e a matemática que 

não pode ser ignorada e que pode ser usada para 

ampliar os horizontes da motivação e do interesse 

dos discentes. 

 

 

 

Para realizar a integração entre essas duas áreas do 

conhecimento, com base nos resultados da pesquisa, 

pudemos observar que umas das possibilidades é por 

meio da construção e uso de paródias musicais. Cabe 

ressaltar que de acordo com o dicionário da língua 

portuguesa, paródia é definida como sendo “obra 

literária, teatral, musical etc. que imita outra obra, 

ou os procedimentos de uma corrente artística, escola 

etc. com objetivo jocoso ou satírico; arremedo”. 

Ademais, a paródia é uma releitura cômica de 

determinada obra. É utilizada – principalmente – em 

poemas, na música, no cinema e TV. No campo da 

música, ela pode perpassar pelos mais variados 

estilos. 

A paródia pode ser de três tipos básicos: 1. Verbal: 

altera algumas palavras do texto original; 2. Formal: 

Usa-se o estilo e os efeitos técnicos de determinado 

escritor como meio de zombaria; e 3. Temática: 

Utiliza a caricatura da forma e espírito de um 

determinado autor. A institucionalização da paródia, 

em seu aspecto musical, se deu a partir do século XVI. 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização da paródia – basicamente – acompanhou o desenvolvimento da música, sendo expandida para os 

mais variados estilos.  No Brasil, a sua criação e utilização encontra fundamento legal na Lei 9.610/1998 (que 

trata dos direitos autorais), artigo 47, que enfatiza que “são livres as paráfrases e paródias que não forem 

verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”. 

Em uma perspectiva de integração, sabe-se que desde os anos mais tenros a matemática faz parte das atividades 

humanas. Mesmo que de maneira involuntária, o ser humano se apropria dela para desenvolver suas atividades. 

Com o desenvolvimento do pensamento matemático sistematizado ao longo dos séculos, diversos 

 

 

 

homens e mulheres dedicaram suas vidas ao estudo da matemática. Neste 

contexto, conforme Neto e Pimenta (2014), pode-se constatar que, no campo da 

matemática, a invenção dos números foi um dos primeiros marcos para o 

desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos matemáticos da forma 

como hoje se apresentam, o que colaborou sobremaneira para mudar a vida dos 

seres humanos na terra. 

Devido aos desafios e o modo como a aprendizagem ocorria, nos primórdios, 

estudar matemática era algo atrativo, prazeroso e motivante. Porém, conforme 

Vieira da Silva (2014), à medida que os anos foram passando, foi se criando um 

tabu nas mentes das pessoas de que o conhecimento matemático é algo 

extremamente abstrato e impossível de ser compreendido. Este fato, 

infelizmente, tem se perpetuado de geração em geração, principalmente dentro 

dos ambientes educacionais. 

Um dos problemas, que tem contribuído para a perpetuação do “analfabetismo 

numérico” das pessoas, está relacionado com o modo e o tipo de educação 

matemática que tem sido oferecido na educação básica. 

 

 

 

"[...] o tabu iniciou no momento em que 

se desvinculou o conhecimento abstrato 

do conhecimento prático. Sabe-se que 

na antiguidade o conhecimento 

matemático se desenvolveu, na maioria 

dos casos, através da relação 

trabalho/necessidade, esta combinação 

contribuiu para revolucionar a 

matemática no mundo. Infelizmente, 

com o passar dos anos, a grande maioria 

das pessoas foi perdendo tanto a 

motivação como o prazer em aprender 

matemática. Muitos a tem como uma 

ciência nobre, destinada somente a um 

seleto grupo da humanidade, tanto que 

não é raro ouvirmos a frase: matemática 

não é para mim”. (MARTINS, 2020, p. 

00, apud VIEIRA, 2014). 
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Um dos problemas, que tem contribuído para a 

perpetuação do “analfabetismo numérico” das 

pessoas, está relacionado com o modo e o tipo de 

educação matemática que tem sido oferecido na 

educação básica. Sabemos que a aprendizagem 

matemática ocorre de forma gradativa, ou seja, é 

impossível aprender – por exemplo – funções, 

integral, limite, derivada sem ter uma boa base de 

conhecimento das quatro operações da matemática 

(adição, subtração, multiplicação e divisão). 

Infelizmente, este tem sido um dos grandes 

problemas que ano após ano tem ocorrido no 

âmbito do ensino-aprendizagem da matemática. 

Outra percepção errônea acerca do entendimento 

sobre a aprendizagem da matemática está no fato 

de muitos acharem que para aprender matemática 

é suficiente decorar uma lista de fórmulas, o que é 

totalmente errado, já que em determinadas situações 

é necessário que a pessoa seja capaz de raciocinar, 

interpretar e fazer correlações. Além disso, a 

abstração e a não explicitação da aplicabilidade, no 

dia a dia, de determinado conhecimento matemático 

também contribui para a desmotivação e torna a 

aprendizagem mais difícil. Este fato ocorre, na 

maioria das vezes, porque o professor além de 

possuir uma sobrecarga de trabalho é obrigado a 

expor – de qualquer forma – todo o conteúdo do 

livro didático. Basicamente, o professor chega na 

sala de aula, explica a matéria de forma expositiva, 

passa exercícios de fixação, o educando, por sua 

vez, em grande parte, não entende a explicação do 

professor, e muitos sequer 
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 possuem motivação e interesse em copiar os exercícios no caderno, 

fazendo com que esse aluno comece a ver a matemática como algo chato, 

difícil e inútil.  

Associado a isso, Berti (2005, p. 02), enfatiza que o ensino da matemática 

“sempre foi rodeado por muitas dificuldades e obstáculos quase 

intransponíveis”. Um outro fator que tem contribuído para este fato tem 

relação com círculo errôneo de formação, ou seja, formadores 

malformados, formando pessoas desformadas, às quais são incapazes de 

gerar motivação e prazer no desenvolvendo e no ensino-aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos a seus alunos. Frente a esta problemática, 

buscando alternativas para desmistificar o fato de que o conhecimento 

matemático é um “bicho de sete cabeças” e impossível de ser apreendido, 

tentamos abandonar as velhas maneiras de ensinar e ascendemos a novas 

práticas para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Evidentemente que para isso acontecer, deve-se adequar essas alternativas 

à época e ao público pretendido. 

Tornar o ensino de matemática prazeroso e significativo aos discentes, tem 

sido um dos grandes desafios dos educadores, um dos fatores que tem 

contribuído para o insucesso está relacionado com o fato de muitos 

professores não estarem levado em consideração os interesses e a realidade 

do cotidiano dos discentes. 

Com o advento da internet, na década 70, ferramenta que revolucionou 

para sempre a história da humanidade, incluindo todos os ambientes, até 

mesmo o educacional, conforme Rosa (2013), ano após ano as prioridades 

e interesses dos jovens foram se modificando. Tanto que atualmente eles 

gastam boa parte de seu tempo livre em atividades que envolvem a rede 

mundial de computares, a internet. 

Sobre este viés, de acordo com Souza e Oliveira (2013), cerca de 50% 

(cinquenta por cento) dos conteúdos acessados na internet – pelos jovens 

– relacionam-se com a música. Nesta perspectiva, visto o grande 

percentual de interesse, por parte dos jovens, em assuntos que se relaciona 

com a música, ressaltamos que, de acordo com Andrade (2015), a história 

da música remete a épocas tão longínquas que pode – em certos casos –  
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ser confundida com início da vida humana na Terra. O mesmo autor enfatiza que mesmo ainda não havendo 

uma organização sonora, os antigos já manifestavam suas emoções, culturas e rituais através de instrumentos 

musicais.  

Por ser algo prazeroso e atrativo, a música tem sido usada como ferramenta para manifestações culturais, 

funções terapêuticas e – dentre outros – como instrumento para o ensino de disciplinas em geral, fazendo com 

que a aprendizagem aconteça de forma dinâmica, eficiente e significativa. Como já mencionado anteriormente, 

de acordo com Pacheco e Andreis:  

 

“a matemática é um dos componentes curriculares 

em que os estudantes apresentam maior 

dificuldade” (PACHECO E ANDREIS, 2015, 

p.01) 

Diante disso, cabe aos sistemas de ensino como todo e em 

particular ao professor, buscar alternativas para facilitar a 

apreensão dos conteúdos matemáticos. Nesta perspectiva, a 

música surge como mais alternativa metodológica para o 

ensino e aprendizagem da matemática, pois, dentre outros, de 

acordo com Ferreira (2010, p.48), “a principal vantagem que 

temos ao utilizar a música para nos auxiliar no ensino de 

determinada disciplina é a abertura [...] de um segundo 

caminho comunicativo que não o verbal – comumente 

utilizado”. Neste contexto, o uso da música possibilita a 

minimização do tradicionalismo educativo, criando um 

ambiente interativo em sala de aula. Corroborando com o 

exposto, Gainza (1988), enfatiza que: 

“[...] Educar-se na música é crescer plenamente e com alegria [...]. Além 

disso, a musicalização na sala de aula pode contribuir para desenvolver “a 

criatividade, [...], a imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a 

autodisciplina, o respeito ao próximo, o desenvolvimento psicológico, a 

socialização e a afetividade [...]” (GAINZA, 1988, p.95). 
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Tavares (2008, p.64) destaca que “a música é uma linguagem que possibilita o 

ser humano criar, expressar-se, conhecer e até mesmo transformar a realidade”, 

pois possui características que trabalham no intelecto das pessoas, fazendo-as 

refletir e construir conhecimento. Conforme Leal, Martins e Silva (2019, p.90), 

citando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), “os objetivos gerais para 

o ensino da música é abrir espaço para que os alunos possam se expressar e se 

comunicar através dela, bem como promover experiências de apreciação e 

abordagem em seus vários contextos culturais e históricos”.  

Visando ampliar o horizonte de práticas do professor em sala de aula, em especial 

o professor de matemática, vislumbramos o uso da música como uma ferramenta 

inovadora e atrativa para contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Em 

se tratando do ensino e aprendizagem da matemática, no que se refere ao longo 

tempo e a forma como esta disciplina tem sido trabalhada em sala de aula, existe 

um agravante: a imensa maioria dos discentes passou a enxergar quase como que 

impossível aprender os conhecimentos matemáticos. 

Quando pensamos na perspectiva de utilização da música como instrumento 

metodológico no ensino-aprendizagem de matemática, o fazemos com a 

compreensão de que música e matemática possuem relações historicamente 

comprovadas e que grande parte do conhecimento musical que se tem atualmente, 

iniciou-se através de descobertas matemáticas. Sobre este enfoque, cabe ressaltar 

que existe uma infinidade de formas de se trabalhar os conteúdos matemáticos 

usando a musicalização. Dentre tantas outras, tem-se a reescrita de letras de 

músicas conhecidas, substituindo a letra original por adaptações com conceitos e 

conteúdos matemáticos, daí teremos o que chamamos de paródia musical. Em 

termos gerais, conforme Cavalcanti (2011, p.29) “a paródia surge de uma nova 

interpretação, da recriação de uma obra já existente e, em geral, consagrada”. A 

mesma, conforme Luna, Eno, Caminha e Lima (2016, p. 07), “se revela um 

instrumento didático de suma importância como estratégia no processo de ensino 

e aprendizagem”. Devido a isso, a música – por ser uma ciência que possibilita 

uma sociabilidade espontânea – pode contribuir para criar um ambiente mais 

favorável ao ensino de matemática, além possibilitar uma maior 

afetividade/proximidade entre professor/aluno. 
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OFICINA PEDAGÓGICA 

Conceitos e etapas metodológicas para desenvolvimento 

O que é uma oficina pedagógica? 

"As oficinas pedagógicas são instrumentos poderosos para o aperfeiçoamento didático [...]. Trata-

se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de 

experiências e a construção de conhecimentos". (ESCOLA WEB, 2020). 

 

Articular conceitos, pressupostos e 

noções com ações concretas, vividas 

pelos sujeitos participantes; 

Esta proposta de oficina pedagógica, que foi 

realizada com discentes do primeiro ano do 

Ensino Médio Integrado do Instituto Federal 

do Maranhão, Campus Bacabal, teve como 

objetivo observar se paródia/música pode(ria) 

contribuir para o ensino-aprendizagem da 

matemática. 

 

Oportunizar aos sujeitos construir o 

conhecimento a partir de suas 

necessidades. 

 

(PAVIANI E FONTANA, 2009) 

 

Viver e executar as tarefas em 

equipe, isto é, apropriação ou 

construção coletiva de saberes; 
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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS RECURSOS 

O primeiro momento de uma oficina consiste 

em apresentar o tema, fazendo uma breve 

descrição teórica do assunto bem como da sua 

importância no contexto da sua aplicação. 

Além disso, deve ser expostos os objetivos que 

os participantes deverão alcançar no final da 

realização da oficina pedagógica, afinal para 

ensinar bem é necessário ter clareza dos 

objetivos do ensino (o “o que” e o “por que” se 

quer ensinar tal tema). 

É necessário elencar todos os recursos a 

serem utilizados para a realização da oficina 

pedagógica, nos quais devem ser incluídas as 

ferramentas tecnológicas que serão 

necessárias para a aplicação da oficina. 

3                                                                                                          4 METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Na metodologia é descrito todo o processo de 

operacionalização da oficina. Este processo 

pode ser organizado em 5 itens:  

1.Atividade integradora: Ao iniciar a oficina 

os alunos serão motivados a participar de uma 

dinâmica de integração, com o objetivo de 

“quebrar o gelo” e observar conhecimentos 

prévios dos alunos; 

2.Problematização: O professor irá formular 

um problema, a ser investigado, que envolva 

os conceitos e conteúdos escolhidos para 

serem trabalhados na oficina;  

3.Fundamentação teórica: Consiste em fazer 

um levantamento de informações sobre o 

assunto. O aluno sob orientação do professor 

irá ler, pesquisar, assistir um vídeo, analisar 

uma imagem, etc. e formular hipóteses para 

responder à problematização; 

4.Aplicação do tema: Momento em que os 

alunos em grupos, em duplas ou individual 

irão construir um trabalho relacionado ao tema 

e o problema lançado no início da oficina; 

5. Socialização da aprendizagem: Etapa em 

que serão socializados os trabalhos produzidos 

pelos alunos. 

 

2 

Em todo processo de aprendizagem, a 

avaliação é essencial. Para que uma proposta 

de aula, um estudo científico se mostre 

consistente e coerente com seus objetivos de 

ensino e expectativas de aprendizagem é 

preciso avaliar que consiste em: estabelecer 

conclusões, ouvir as opiniões, compartilhar e 

definir produtos finais e reconhecer as 

produções dos alunos após a realização da 

oficina.  

 

 

 

(ALMEIDA, SABINO E LOBATO, 2016, p.04) 

 

2.1 - ETAPAS 
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

Ensino-aprendizagem de matemática a partir do uso da música utilizando uma 

oficina pedagógica 

 

A oficina pedagógica para a aprendizagem de matemática por meio da utilização da música que realizamos 

seguiu a metodologia descrita acima com as devidas adaptações ao contexto e a realidade que 

vivenciávamos, sobretudo em decorrência da pandemia do COVID-19. Dentre outras, a ideia da aplicação 

da oficina foi realizar uma testagem e o acompanhamento da sequência didática envolvendo a construção, 

com a participação dos sujeitos da pesquisa, do uso de paródias musicais como instrumentos 

metodológicos para aprendizagem de alguns conteúdos matemáticos. 

Sugerimos que as etapas de aplicação da oficina pedagógica, para trabalhar a aprendizagem da matemática 

utilizando música, ocorra através de cinco momentos:  

1. Apresentação geral, o que inclui a carga horária que será necessária; os objetivos; a metodologia a ser 

utilizada e os recursos empregados para o desenvolvimento; 

2. Explanação teórica sobre a relação histórica envolvendo matemática e música, bem como as abordagens 

teóricas a respeito de conceitos e usos da paródia nos ambientes educacionais; 

3. Explanação teórica dos conteúdos da matemática a serem trabalhados; 

4. Divisão dos grupos e distribuição dos conteúdos para composição das paródias musicais; 

5. Aplicação de atividade avaliativa para obter um feedback por parte dos participantes da oficina. 
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Além de falar da carga horária, objetivos e recursos que serão utilizados na oficina, é 

importante que o professor mediador apresente de forma clara o passo a passo de como 

ocorrerá a aplicação. Para tanto, sugerimos que sejam utilizados recursos visuais para uma 

melhor compreensão da maneira como os trabalhos serão desenvolvidos. 

Para trabalhar a relação histórica envolvendo matemática e música, além de tratar teoricamente 

da temática, sugerimos que o professor mediador, juntamente com os participantes, construa o 

experimento, desenvolvido por Pitágoras, conhecido como Monocórdio para seja possível 

analisar na prática a aplicação da matemática na harmonia dos sons. Para a construção, 

sugerimos que sejam utilizados: 1. Uma tábua com um metro de comprimento e oito 

centímetros de largura para fazer a base; 2. Três tábuas de oito centímetros de comprimento e 

dois centímetros de largura para fazer dois cavaletes fixos e um móvel; 3. Uma linha, própria 

para violão, de um metro e vinte centímetros e; 4. Seis pregos para fixar os cavaletes e a linha, 

conforme o exemplo abaixo. 

 

Fonte: Clubes de Matemática da OBMEP 

Após a construção do Monocórdio, o professor mediador poderá observar, juntamente com os 

participantes, que o som produzido pressionando metade (½) da corda é o mesmo, porém mais 

agudo que o som produzido pela corda solta (corda inteira), que é conhecido como Oitava. Além 

disso, pressionando em (⅔) e (¾) da corda, os sons produzidos combinam-se com o som da 

corda inteira, a estes dá-se o nome, respectivamente, de quinta e quarta. A título de exemplo, 

supondo que o som da corda solta fosse a nota Dó, ao pressionar dois terços (⅔) da corda 

teríamos o som da nota Sol que é a quinta de Dó, e ao pressionarmos a corda em três quartos 

do tamanho original (¾) obteríamos o som da nota Fá que é a quarta da nota Dó, e se, por fim, 

pressionássemos está corda na metade (½) obteríamos a nota Dó um pouco mais aguda que a 

corda solta, esta é a oitava de Dó. 

Por meio deste experimento é possível trabalhar conceitos de frações, proporções, razões etc 

através da integração de conhecimentos matemáticos e musicais.  

A fim de apresentar conceitos, exemplos e maneiras de composição de paródias musicais, para 

integrar matemática e música, é essencial que o professor mediador - para ambientação - 

exponha, através de vídeos, alguns exemplos de paródias envolvendo conteúdos da matemática. 
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Os conteúdos da matemática a serem trabalhados na oficina pedagógica, por meio da 

composição de paródias, devem ser escolhidos pelos participantes, a fim de atender as suas 

necessidades de aprendizagem. Para tanto, o professor mediador deverá disponibilizar uma 

lista contendo várias temáticas da área da matemática para que cada participante opte por 

uma delas. Ademais, sugerimos que seja aplicado um questionário para analisar o nível de 

conhecimento dos participantes nos respectivos conteúdos escolhidos para que após a 

realização da oficina seja possível realizar um comparativo. Neste contexto, após a escolha 

dos assuntos, a princípio, de forma teórica, usando ferramentas de exposição visual e/ou 

concreta, os conteúdos deverão ser trabalhados com os participantes. 

Após trabalhar os conteúdos de forma teórica, o professor mediador deve realizar um sorteio 

para divisão dos alunos em grupos, para trabalhar a aprendizagem matemática a partir da 

composição de paródias musicais. Para tanto, é necessário realizar novo sorteio para 

distribuir os conteúdos entre os grupos. Quando formos falar, especificamente, da atividade 

de composição das paródias, traremos mais sugestões a respeito da presente temática. 

Após a realização da oficina, é essencial que seja aplicado um questionário com objetivo de 

obter um feedback por parte dos alunos que participaram da atividade de ensino-

aprendizagem, desenvolvida utilizando a composição de paródias, para que seja possível 

analisar e coletar informações a respeito das percepções e - principalmente - da eficácia do 

uso da paródia como ferramenta metodológica para aprendizagem de conteúdos da área da 

matemática. 

FIQUE LIGADO! 

No YouTube existem alguns canais que 

trazem trabalhos de integração, por 

meio de paródias, da matemática e a 

música. Um exemplo é o canal do 

Professor Ricardo que pode ser 

encontrado através do link: 

https://www.youtube.com/channel/UC

SiS3fwPH2NE9oV1iWhGwzw 
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3.1 Matemática e Música: composição de paródias 

Após a apresentação dos objetivos, carga horária, metodologia, bases legais, de trazer evidências acerca do 

aspecto histórico entre matemática e música, de trabalhar os conteúdos de forma teórica, o momento - agora 

- é de integrar matemática com a música através da composição de paródias. Para tanto, a título de exemplo, 

10 (dez) alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Maranhão, Campus de Bacabal, 

participaram da oficina pedagógica que realizamos. Os referidos alunos votaram e escolheram os conteúdos 

da matemática - Matemática Financeira, Função Quadrática, Sequências e Progressões, Geometria Espacial 

e Trigonometria - para serem trabalhados na oficina. 

É importante que, antes de efetivamente começar o trabalho de composição de paródias, o professor mediador 

instigue os alunos para, por si só, pesquisar exemplos de paródias musicais já feitas envolvendo conteúdos da 

matemática e, posteriormente, façam uma breve exposição daquilo que compreenderam a respeito dos 

assuntos da matemática trabalhados nas paródias. Essa atividade investigativa, feita pelos participantes, 

contribui para que eles se ambientem a respeito dos aspectos, estrutura e conceitos envolvendo paródias 

musicais. 

Feito isto, é essencial que cada grupo de alunos escolha uma música - de sua preferência - para a elaboração 

da paródia.  

Para composição das paródias o ideal é que a atividade ocorra em uma sala de aula com a presença de todos 

os grupos, mas se não for possível ou o professor mediador optar, é possível desenvolver o trabalho, de forma 

síncrona, por meio das ferramentas de reunião disponíveis no Google Meet.  

Para compor as paródias o ideal é que - após a escolha da música - seja impressa a letra da música original 

para que o encaixe dos conteúdos da matemática, nas estrofes da música, ocorra de forma mais facilitada e 

harmônica. 

O professor mediador também deve disponibilizar, aos participantes, um material em mídia contendo os 

respectivos assuntos da matemática de cada grupo. A ideia é que eles estudem os conteúdos repetidas 

vezes à medida que compõem as paródias musicais. 
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Para o desenvolvimento da atividade de composição das 

paródias, conforme já dito, o ideal é que ocorra em sala de aula, 

entretanto, devido às limitações ocasionadas pela pandemia do 

COVID-19, é possível que os grupos se reúnem através de 

aplicativos de videoconferência, por exemplo, Google Meet e 

o WhatsApp. Entretanto, todas atividades devem, apesar de 

realizadas de forma virtual, seguir rigorosamente a 

metodologia e o cronograma programado. 

Conforme observamos nas imagens, o trabalho de composição 

das paródias é um momento de estudo, de forma diferente, dos 

conteúdos propostos.  

Neste contexto, após a escolha da música, conforme seus 

respectivos conteúdos, cada grupo compôs uma paródia 

musical. Para motivá-los mais ainda, é interessante que o 

professor mediador crie uma espécie de competição entre os 

grupos. 
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3.2 Sugestões para competição entre os grupos 

01 
Estipule uma premiação para o grupo vencedor 

e os critérios que serão levados em consideração 

para a escolha da melhor paródia. 

02 
Defina o(s) avaliador(es), de preferência alguém 

que tenha experiência e trabalhe com paródias 

como ferramenta para aprendizagem 

matemática. 

03 
Defina o modo como será feita a entrega das 

paródias ao avaliador, de preferência escrita e 

em áudio. 

04 
Distribua cópias das paródias de cada grupo a 

todos os alunos da sala de aula. 

05 
Peça que os grupos apresentem na forma 

cantada, para seus colegas de sala de aula, 

utilizando playback, as paródias elaboradas. 

06 
Dialogue com os discentes para que eles 

comentem a respeito dos conhecimentos 

matemáticos que foram utilizados na elaboração 

das paródias. 

07 
Realize uma atividade avaliativa para obter um 

feedback por parte dos alunos a respeito da 

metodologia de ensino de matemática por meio 

da composição de paródias. 

08 
Se possível, instigue a disseminação da 

aprendizagem matemática por meio das 

paródias - elaboradas pelos alunos - nas demais 

salas de aulas da instituição de ensino. 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ideal é que o professor realize uma atividade de ensino-aprendizagem de matemática através 

da composição de paródias feitas pelos seus alunos, entretanto, se assim desejar, como sugestão 

para esse tipo de metodologia de ensino, indicamos as paródias que foram elaboradas, durante 

o trabalho de pesquisa, pelos discentes do primeiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal 

do Maranhão, conforme veremos a seguir, as paródias, a letra original e o link com endereço 

do respectivo playback da música para que o professor possa utilizar em sala de aula. 

Para esta atividade de ensino-aprendizagem de matemática por meio da utilização de paródias 

musicais é essencial que o professor, juntamente com os alunos, realize todas as etapas do 

processo, não sendo suficiente a mera elaboração e/ou exposição cantada das paródias, pois, é 

necessário que - observado o rigor didático - seja aplicado atividades avaliativas a fim de 

analisar a eficácia do processo de aprendizagem da matemática. 

 Paródia 1: Geometria Espacial 

 Paródia 

Sei que as vezes você acha matemática difícil 

Vamos cantar para facilitar 

O cálculo de volumes 

Não é coisa do outro mundo 

Essa disciplina 

Precisamos calcular e não dê bobeira 

Matemática deixa marcas, serve para vida inteira 

Sei que muito sólidos seguem um padrão 

É área da base vezes a altura 

Mas temos exceções 

Para o cubo usamos l elevado a 3 

Área da base vezes altura é a da pirâmide 

Mas nunca se esqueça, de multiplicar por 1/3 

Pi vezes r ao quadrado é a do cone 

Mas precisamos multiplicar pela altura e 1/3 

Já o cilindro segue a mesma regra 

Só não multiplicamos por 1/3 

 

Letra original/Espumas ao vento 

Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim 

Um grande amor não se acaba assim 

Feito espumas ao vento 

Não é coisa de momento 

Raiva passageira 

Mania que dá e passa feito brincadeira 

O amor deixa marcas 

Que não dá pra apagar 

Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão 

Cabeça doida, coração na mão 

Desejo pegando fogo 

Sem saber direito aonde ir e o que fazer 

Eu não encontro uma palavra só pra te dizer 

Mas se eu fosse você, amor 

Eu voltava pra mim de novo 

E de uma coisa fique certa, amor 

A porta vai tá sempre aberta, amor 

O meu olhar vai dar uma festa, amor 

Na hora que você chegar 

 

O playback da música Espumas ao vento, interpretada pelo cantor Flávio José, está disponível 

no YouTube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=HgJun9AuviE. O ideal é que 

o professor, após distribuir cópias da paródia para todos os alunos, utilize - se assim desejar - 

o playback da música para realizar a atividade de integração e aprendizagem matemática. 
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Paródia 2: Trigonometria 

 Paródia 

 

Eu já fiz tanta questão 

São quatro, cinco, seis ou mais 

Eu sei demais 

Que tá demais 

Eu chego dizendo não 

Eu só tô querendo paz (2x) 

Você devia me ouvir 

Eu já não aguento mais 

Eu já falei 

Pra ti 

Jurei até (2x) 

Se aponta pro ângulo x 

Cateto oposto ele é 

Se eu te disser que aqui ao lado é adjacente 

Não vai dar pra crer 

Você vai ver 

Que tem o lado maior 

Por favor não se confunda 

Veja o que vou te dizer 

Se é oposto ao de 90° 

Hipotenusa tem que ser 

Eu já falei 

Pra ti 

Tangente é (2x) 

Cosseno sobre seno 

preste atenção que isso é 

O seno é o oposto sobre hipotenusa pode crer 

Você vai ver 

Ela tem o lado maior 

Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa 

Veja só 

É só pensar no que eu te disse e tem que 

estudar sem dó 

Eu já falei 

Pra ti 

Ângulo notável é (2x) 

Tudo isso que eu te falei 

Só cantar tudo de 

novo para você entender 

 

Letra original/Monomania 

 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

Se juntar cada verso meu 

E comparar 

Vai dar pra ver 

Tem mais você que nota dó 

Eu vou ter que me controlar 

Se um dia eu quero enriquecer 

Quem vai comprar esse CD 

Sobre uma pessoa só? 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

Se juntar cada verso meu 

E comparar 

Vai dar pra ver 

Tem mais você que nota dó 

Eu vou ter que me controlar 

Se um dia eu quero enriquecer 

Quem vai comprar esse CD 

Sobre uma pessoa só? 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

E agora é 

Hoje eu falei 

Pra mim 

Jurei até 

Que essa não seria pra você 

 

O playback da música Monomania, interpretada pela cantora Clarice Falcão, está disponível no 

YouTube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Mwr8s-1sW7w. 
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Paródia 3: Matemática Financeira 

Paródia 

 

Do dinheiro a matemática financeira estuda a 

variação  

Lê Lê Lê  

Ela é importante para aplicar nossa renda com 

exatidão  

Garante o sucesso das empresas no futuro  

Que pra aprender tem que saber porcentagem e 

cálculo de juros  

Capital é o principio de tudo  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Do dinheiro a matemática 

financeira estuda a variação  

Lê Lê Lê  

Ela é importante para aplicar nossa renda com 

exatidão  

Garante o sucesso das empresas no futuro  

Que pra aprender tem que saber porcentagem e 

cálculo de juros  

Capital é o principio de tudo  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado  

Oh Juros, simples ou composto  

Não vem não que eu tô endividado  

Oh juros, tô quebrado  

Volta lucro que tô prejudicado 

 

Letra original/Rita 

 

Sua ausência 'tá fazendo mais estrago que a sua 

traição  

Lê lê lê  

Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu 

colchão  

Seu perfume 'tá impregnado nesse quarto escuro  

Que saudade desse cheiro de cigarro e desse 

álcool puro  

Rita eu desculpo tudo  

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada 

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa 

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada 

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa 

Sua ausência 'tá fazendo mais estrago que a sua 

traição  

Lê lê lê  

Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu 

colchão  

Seu perfume 'tá impregnado nesse quarto escuro  

Que saudade desse cheiro de cigarro e desse 

álcool puro  

Rita eu desculpo tudo  

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada 

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa 

Oh Rita, volta desgramada  

Volta Rita que eu perdoo a facada 

Oh Rita, não me deixa  

Volta Rita que eu retiro a queixa 

 

O playback da música Rita, interpretada pelo cantor Thierry, está disponível no YouTube, 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=ZRjfIz19B1M. 



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paródia 4: Sequências e Progressões 

Paródia 

 

Em meio uma sequência 

Sem receio, sem temor 

Na PA e na PG 

Eu vou… 

Na PA a razão é r 

Na PG é o q 

Aritmética ou geométrica 

Eu vou… 

Na progressão aritmética an - a1 + (n – 1) . r 

Você encontra o termo geral 

Na PA… 

Na PA... 

Na progressão geométrica an - a1 . q(n-1) 

Você encontra o termo geral 

Na PG... 

Na PG… 

Por entre r’s e q’s temos mais outras fórmulas 

Somando os termos da PA 

Sn = n . (a1 + an)/2 

Por 2… 

Na progressão… 

Na progressão… x 2 

Na PA vou somar, na PG multiplicar 

Você vai aprender 

Simples e coerente 

Na progressão… 

Na progressão… 

Na progressão… x 2 

 

 

Letra original/Alegria, Alegria 

 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço e sem documento 

No Sol de quase dezembro 

Eu vou 

O Sol se reparte em crimes 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e Brigitte Bardot 

O Sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia? 

Eu vou 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não? Por que não? 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço e sem documento 

Eu vou 

Eu tomo uma 

Coca-Cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome, sem telefone 

No coração do Brasil 

Ela nem sabe, até pensei 

Em cantar na televisão 

O Sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou 

Por que não? Por que não? 

Por que não? Por que não? 

Por que não? Por que não? 

 

O playback da música Alegria, Alegria, interpretada pelo cantor Caetano Veloso, está 

disponível no YouTube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=IZAFJagrI_o. 
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Paródia 5: Função Quadrática 

Paródia 

 

Agora vamos te ensinar a tal da função quadrática  

Usando a fórmula de bhaskara  

Identificamos os coeficientes, e calculamos  

O valor do discriminante  

REFÃO: b² - 4ac é o delta que temos que saber  

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula 

de bhaskara  

E as raízes encontrar  

RAP:  

E depois das raízes encontrar  

A parábola no gráfico, cê vai traçar ax² + bx + c 

essa é a função que nós iremos resolver  

No eixo Y se corta o valor de c  

E no eixo X a raiz que calculei  

O vértice da parábola nós temos que achar  

O de X é -b sobre 2a  

Temos o vértice do Y que é fundamental -delta 

sobre 4a da polinomial  

Agora ficou fácil da gente resolver  

É só seguir as regrinhas que você vai aprender b² 

- 4ac é o delta que temos que saber  

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula de bhaskara  

E as raízes encontrar (Ooh 2x)  

E as raízes encontrar (Melisma)  

Quando A é positivo a abertura é para cima  

Quando é negativo para baixo ela fica  

É preciso se atentar para não se enganar  

E a parábola do gráfico não combinar  

Quando o delta é zero só terá uma raiz  

Quando é positivo duas cortam o eixo x  

E quando for negativo nada eu vou encontrar  

Pois um conjunto vazio meu cálculo irá dar b² - 

4ac é o delta que temos que saber  

Depois do valor você encontrar é só utilizar a 

fórmula de bhaskara  

E as raízes encontrar (Ooh 2x)  

E as raízes encontrar (Melisma)  

Agora vamos te ensinar função quadrática. 

 

 

Letra original/Billionaire 

 

I wanna be a billionaire so fuckin' bad  

Buy all of the things I never had  

I wanna be on the cover of Forbes magazine  

Smiling next to Oprah and the Queen  

Oh every time I close my eyes  

I see my name in shining lights, yeah  

A different city every night  

Oh, I, I swear the world better prepare  

For when I'm a billionaire  

Yeah, I would have a show like Oprah, I would be 

the host of  

Everyday Christmas, give Travie a wish list  

I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt  

And adopt a bunch of babies that ain't never had 

shit Give away a few Mercedes like, "Here lady, 

have this" And last, but not, least grant somebody 

their last wish It's been a couple months that I've 

been single, so  

You can call me Travie Claus, minus the Ho Ho  

Get it, I'd probably visit where Katrina hit  

And damn sure do a lot more than FEMA did  

Yeah, can't forget about me, stupid 

Everywhere I go I'ma have my own theme music  

Oh, every time I close my eyes  

[What you see? What you see?]  

I see my name in shining lights, oh yeah  

[Uh-huh, uh-huh, and what else?]  

A different city every night [Yeah, yeah, yeah] 

Oh, I,  

I swear the world better prepare [What, what] 

For when I'm a billionaire  

Oh oooh oh oooh  

For when I'm a billionaire 

Oh oooh oh oooh 

I'll be playing basketball with the President, 

dunkin' on his delegates  

Then I'll compliment him on his political etiquette  

Toss a couple milli' in the air just for the heck of 

it  

But keep the fives, twentys, tens and Bens 

completely separate  

And yeah, I'll be in a whole new tax bracket  

We in recession, but let me take a crack at it  

I'll probably take whatever's left and just split it 

up 

So everybody that I love can have a couple bucks 

And not a single tummy around 

me would know what hungry was 

Eating good, sleeping soundly  

I know we all have a similar dream  
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 Go in your pocket pull out your wallet, put it in 

the air and sing 

I wanna be a billionaire so fuckin' bad [So bad] 

Buy all of the things I never had [Buy everything]  

Uh, I wanna be on the cover of Forbes magazine 

Smiling next to Oprah and the Queen [What up, 

Oprah! Ha ha!] 

Oh, every time I close my eyes [What you see? 

What you see?] I see my name in shining lights, 

oh yeah [Uh-huh, uh-huh, and what else?]  

A different city every night [Yeah, yeah, yeah] 

Oh, I, I swear the world better prepare [For what?] 

For when I'm a billionaire  

Oh oooh oh oooh  

For when I'm a billionaire  

Oh oooh oh oooh 

I wanna be a billionaire so fuckin' bad 

 
O playback da música Billionaire, interpretada pelo cantor Bruno Mars, está disponível no 

YouTube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Al7PpTS98Qg. Cabe destacarmos 

que na paródia acima, envolvendo Função Quadrática, foi feita apenas pequenas adaptações em 

uma paródia já existente, elaborada, em 2014, pelo Professor Watila Porto Silva e seus alunos no 

evento denominado Gincalculando. 

Como já comentado anteriormente, de posse das paródias, utilizando o playback da música 

original, disponível na internet, conforme os links apresentados, disponibilizando a todos os alunos 

as letras de cada paródia, é possível realizar uma atividade de ensino-aprendizagem de conteúdos 

da matemática de forma dinâmica, interdisciplinar e eficiente. Além de gerar interação, motivação, 

a utilização da música como ferramenta metodológica para a aprendizagem de matemática 

favorece a sociabilidade e contribui para gerar o interesse por parte dos discentes. 

Sugerimos que, após o uso das paródias em sua forma cantada, o professor solicite que os alunos 

comentem de forma oral e/ou escrita quais os conteúdos da matemática foram utilizados na 

elaboração das paródias. Além disso, é essencial que seja feita uma atividade avaliativa da 

aprendizagem. 
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(IN)CONCLUSÃO 

Na pesquisa, junto a alguns discentes do IFMA, Campus Bacabal, para que fosse possível 

analisarmos e coletarmos informações a respeito das percepções e da eficácia do uso da paródia 

como ferramenta para aprendizagem de conteúdos da área da matemática, após a realização de 

uma oficina didática, aplicamos um questionário, o qual tinha como objetivo obtermos um 

feedback por parte dos alunos a respeito do trabalho desenvolvido, utilizando a composição de 

paródias, para a aprendizagem de conteúdos de matemática do primeiro ano do Ensino Médio.  

Relativo às composições das paródias, pudemos observar que alguns grupos – a princípio – 

tiveram dificuldades em encaixar os respectivos assuntos da área da matemática com a letra e 

melodia das músicas escolhidas. Entretanto, superado este pequeno impasse, verificamos que 

todos os participantes demonstraram engajamento, interesse e disposição para realizar as 

atividades de aprendizagem matemática por meio da elaboração das paródias. Tanto que, 

conforme colocações dos próprios sujeitos da pesquisa, no momento em que eles se predispuseram 

a compor as paródias, iam, também, estudando repetidas vezes as temáticas trabalhadas, gerando 

– de certa forma – uma aprendizagem natural e significativa. Com as paródias já prontas, ao 

reportarem às suas respectivas letras, os conteúdos eram reestudados através da música composta. 

Assim, com base nas colocações dos discentes, a paródia/música se revela como uma alternativa 

metodológica eficiente para o ensino e a aprendizagem matemática, já que – além de contribuir 

para a interação e a motivação dos educandos – também faz com que a aprendizagem ocorra de 

maneira espontânea. Os participantes também destacaram que as paródias produzidas são 

ferramentas extremamente úteis e eficientes para rememorar os conteúdos que foram utilizados 

para a composição das respectivas paródias. 

Perguntados se eles gostariam que seus professores de matemática utilizassem a paródia como 

ferramenta metodológica em sala de aula no ensino-aprendizagem de matemática, por 

unanimidade, todos ressaltaram que a atividade de composição/utilização de paródias, tendo por 

base conteúdos da matemática, em sala de aula – além de mudar o modo e a rotina de ensino – 

favoreceria a interdisciplinaridade entre matemática e música, contribuindo, assim, para interação 

e motivação dos mesmos na aprendizagem dos conteúdos da matemática, já que o uso da paródia 

se mostrou efetivo para aprendizagem de matemática.  

Ademais, os participantes também destacaram que a atividade de ensino-aprendizagem de 

matemática, em sala de aula, utilizando as paródias ajudaria a desenvolver as suas capacidades 

criativa e de sociabilidade. 
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Após aplicação da pesquisa, com base nos resultados e nas percepções expressadas pelos discentes 

que participaram da pesquisa, pudemos observar que a paródia, quando utilizada de forma correta 

e com objetivos predeterminados, pode trazer grandes contribuições para o processo de ensino-

aprendizagem de matemática. Uma das benesses que o uso da paródia possibilita é a interação e 

sociabilidade entre os discentes, além de fazer com que a aprendizagem dos conteúdos ocorra de 

forma natural, já que é reestudado repetidas vezes no momento da composição/utilização das 

paródias. Além disso, utilizando as paródias fazemos aquilo que diversos educadores têm 

defendido para o processo de ensino-aprendizagem das ciências, que é a interdisciplinaridade, à 

qual se concretiza quando integramos matemática e música a partir da composição e do uso de 

paródias, por exemplo. 

Nesta perspectiva, constatamos que o uso da paródia pode ser uma alternativa metodológica 

riquíssima para o ensino-aprendizagem de matemática. Para tanto, o educador precisa ter claro os 

objetivos pretendidos e necessita elaborar um plano de trabalho com o roteiro e as etapas para a 

realização das atividades de ensino-aprendizagem por meio da composição/utilização de paródias. 

Para nosso trabalho, a título de exemplo, realizado através de uma oficina – via Google Meet – 

traçamos um plano e seguimos as etapas predeterminadas para o desenvolvimento das atividades. 

Inicialmente, trouxemos – de forma teórica – relevantes contribuições de estudiosos acerca da 

integração entre a matemática e a música; posteriormente, apresentamos e discutimos cada um 

dos conteúdos escolhidos pelos discentes para trabalhar na oficina; ademais, tendo realizado e 

discutido de forma teórica cada um dos conteúdos, separamos os grupos, distribuímos os 

conteúdos e a cada grupo incumbimos a tarefa de escolher uma música de seu interesse e compor 

uma paródia tendo por base o respectivo assunto da área da matemática; além disso, pedimos que 

cada grupo – afinal da atividade – nos entregasse as paródias em áudio e escrita, para que 

pudéssemos fazer uma espécie de competição, à qual tinha como objetivo motivar mais ainda os 

participantes no desenvolvendo dos trabalhos. 

Conforme já comentamos, todo este processo de ensino-aprendizagem – por meio da composição 

de paródias a partir de conteúdos da matemática – gerou dinamicidade, interesse, motivação e, 

sobretudo, contribuiu para a apreensão, por partes dos alunos, daquilo que foi trabalhado, por isso, 

recomendamos tal metodologia de ensino-aprendizagem, à qual pode ser utilizada tanto em sala 

de aula quanto por meio do uso das chamadas TIC’s (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação). 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS 

 

Questionário 1 - Diagnóstico do perfil dos alunos da turma do 1º ano do Ensino Médio 

Integrado do Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal, que participaram da pesquisa. 

 
Aluno:................................................................................. 

1. Qual sua idade? 

....................................................................................................................................... 

2. Por que escolheu estudar no IFMA? 

 

....................................................................................................................................... 

3. Geralmente os assuntos de matemática são ensinados de que maneira? 

 

....................................................................................................................................... 

4. Possui afinidade com os conteúdos da área da matemática? 

 ( ) Não 

( ) Sim. Quais?............................................. 

5. Você canta ou toca algum instrumento musical?  

( ) Não 

( ) Sim. Qual?................................................. 

6. Costuma ouvir música?  

( ) Não 

( ) Sim. Qual estilo musical?  

               ( ) Rock 

( ) Samba  

( ) Forró 

( ) Sertanejo  

( ) Axé 

( ) Funk 

( ) Outro: ................................ 

7. Conhece alguma relação histórica existente entre a matemática e a música?  

( ) Não 

( ) Sim. Qual?.................................................. 

8. Em algum momento da sua vida estudantil o professor de matemática já trabalhou de 

forma interdisciplinar as áreas da matemática e a música? 

( ) Não 

( ) Sim. Qual foi o assunto abordado?.............................................. 

9. O que é uma paródia musical? 

......................................................................................................................................... 

10. Em algum momento da sua vida escolar já foi trabalhado algum conceito 

matemático com o uso da paródia? 

..................................................................................................................................... 

11. Em qual classe socioeconômica a sua família se enquadra? 

             ( ) Baixo 

      ( ) Média 

      ( ) Alta 

12.  Em que tipo de escola concluiu o Ensino Fundamental? 

      ( ) Pública 

      ( ) Privada 
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Questionário 2 - Coleta de informações para realização de oficina para a elaboração de 

paródias musicais. 

 

 
Aluno:................................................................................. 

1. Já participou de alguma oficina?  

( ) Não 

( ) Sim. Sobre o que?.................................................................................. 
 

2. Já compôs alguma paródia?  

( ) Não 

( ) Sim. Sobre qual assunto?........................................................................ 

 

3. Autoriza a gravação das atividades realizadas, via Google Meet, durante a oficina?  

( ) Não 

( ) Sim 

 

4. Escolha 5 (cinco) conteúdos da área da matemática, ensinados no primeiro ano do ensino 

médio, que gostaria que fossem trabalhados durante a oficina? 

( ) Conjuntos numéricos 

       ( ) Função quadrática 

( ) Função afim 

( ) Função exponencial  

( ) Geometria plana 

( ) Sequências e progressões  

( ) Matemática Financeira 

( ) Logaritmo 

 

5. Classifique o seu nível de conhecimento atual com relação aos conteúdos matemáticos 

que você escolheu no item 4. 

✓ Conjuntos numéricos (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Função quadrática (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Função afim (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Função exponencial (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Geometria plana (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Sequências e progressões (  ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto 

✓ Matemática Financeira (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Logaritmo (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 
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Questionário 3 -Avaliação do uso da música/paródia como ferramenta metodológica para o 

ensino-aprendizagem de matemática (Feedback). 

 

 
Aluno:................................................................................. 

1. Qual sua avaliação sobre a oficina realizada? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2. O que pôde constatar sobre a relação entre a matemática e a música? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

3. Quais foram as dificuldades encontradas na elaboração das paródias? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

4. Acredita que a música/paródia pode ser utilizada como ferramenta metodológica para o 

ensino-aprendizagem de matemática? 

( ) Não. Por que? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

( ) Sim. Por que? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Após o conteúdo que você escolheu ter sido estudado e trabalhado por meio do uso da 

paródia, acredita de seu nível de conhecimento está em qual faixa? 

✓ Conjuntos numéricos (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Função quadrática (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Função afim (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Função exponencial (  ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto 

✓ Geometria plana (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Sequências e progressões (  ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto 

✓ Matemática Financeira (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

✓ Logaritmo (  ) Baixo (  ) Médio (  ) Alto 

6. Gostaria que seus professores de matemática utilizasse a paródia como ferramenta 

metodológica em sala de aula? 

( ) Não. Por que? 

.............................................................................................................................. 

 

( ) Sim. Por qual 

motivo?................................................................................................................. 

7. Quais suas percepções a respeito das atividades de ensino-aprendizagem realizadas 

utilizando ferramentas do Google Meet? 
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APÊNDICE C - TERMOS 

1. Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: A MATEMÁTICA E A 

MÚSICA: o ensino e a aprendizagem da Matemática no ensino médio integrado por meio de 

paródias, sob a responsabilidade do pesquisador ADÃO JOSÉ MARTINS, mestrando do 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), com 

orientação do Professor Doutor RAIMUNDO SANTOS DE CASTRO. 

A pesquisa tem como objetivo discutir e analisar o uso de paródias musicais como 

estratégia metodológica para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos na educação 

profissional e tecnológica, mais precisamente no ensino médio integrado do Instituto Federal 

do Maranhão, Campus Bacabal. A investigação será feita através de questionário, entrevistas e 

da pesquisa participante. Por isso, sua participação é muito importante nessa investigação. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre escolha 

quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer momento sem 

precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para deixar de responder 

alguma pergunta do questionário e da entrevista caso assim desejar. Você não terá nenhuma 

despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em responder 

alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Para isso fica 

assegurado a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo sua 

identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa 

pesquisa e de posse somente do pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade 

de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados dos questionários das entrevistas serão divulgados e farão parte da 

dissertação do mestrado que será produzida pelo pesquisador e que ficará disponível para 

download, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o 

discente.  
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Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável no endereço: Rua Ruy Barbosa, Bacabal-MA, centro, Nº 607, telefone: (99) 98444-

6375. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

 

____________________________________________________________ 
ADÃO JOSÉ MARTINS 

Pesquisador Responsável. 

 

 

São Luís/MA,______, de _______________________, de 2019. 

 

 

 

Eu,__________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar.  

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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2. Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - Aos Responsáveis  

 

Prezado (a) responsável, 

O menor de idade pelo qual o (a) Sr. (a) é responsável, está sendo convidado (a) a 

participar da pesquisa: A MATEMÁTICA E A MÚSICA: o ensino e a aprendizagem da 

Matemática no ensino médio integrado por meio de paródias, sob a responsabilidade do 

pesquisador ADÃO JOSÉ MARTINS, mestrando do Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), com orientação do Professor Doutor 

RAIMUNDO SANTOS DE CASTRO. 

A pesquisa tem como objetivo discutir e analisar o uso de paródias musicais como 

estratégia metodológica para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos na educação 

profissional e tecnológica, mais precisamente no ensino médio integrado do Instituto Federal 

do Maranhão, Campus Bacabal. A investigação será feita através de questionário, entrevistas e 

da pesquisa participante. Por isso, a participação da criança/adolescente, pelo qual é 

responsável, é muito importante nessa investigação. 

A participação do menor de idade sob sua responsabilidade é voluntária, isto é, ela 

não é obrigatória e você tem livre escolha quanto à participação na pesquisa, podendo retirar 

sua autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. A 

criança/adolescente também é livre para deixar de responder alguma pergunta do questionário 

e da entrevista caso assim desejar. Cabe destacar que o participante da pesquisa não terá 

nenhuma despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em responder 

alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Para isso fica 

assegurado a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo sua 

identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa 

pesquisa e de posse somente do pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade 

de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre a participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados dos questionários das entrevistas serão divulgados e farão parte da 

dissertação do mestrado que será produzida pelo pesquisador e que ficará disponível para 
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download, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o 

discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente da participação da criança/adolescente no 

estudo, será devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido direcionado ao responsável é 

emitido em duas vias assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável no endereço: Rua Ruy Barbosa, centro, Bacabal, telefone: (99) 98444-6375. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

 

____________________________________________________________ 
ADÃO JOSÉ MARTINS 

Pesquisador Responsável. 

 

 

São Luís/MA,______, de _______________________, de 2019. 

 

 

 

Eu,_______________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições da participação da pessoa, por quem sou responsável, na 

pesquisa e concordo em autorizar a sua participação.  

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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APÊNDICE D - APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 


