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Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a música como ferramenta didática para o ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa aos acadêmicos da UMA - Universidade da Maturidade, campus 

de Palmas/TO. Dito isto, neste estudo buscou-se descrever como a prática de atividades com música 

ajuda no desenvolvimento da leitura, produção e interpretação de textos no sentido de entender como 

ela pode despertar nos velhos da UMA, a expressão de memórias ou acontecimentos. Para isto 

utilizou-se a abordagem qualitativa através da aplicação de atividades escritas e orais e um 

questionário escrito com perguntas estruturadas e semiestruturadas. Os resultados evidenciam que os 

velhos têm a prática de ouvir música com frequência; que atividades com a música pode despertar 

neles a produção e expressão de memórias ou acontecimentos tanto na escrita como na oralidade. A 

preferência por músicas gospel, sertaneja, jovem guarda e música raiz tem a ver com o gosto e a rotina 

diária deles. Mais ainda, as atividades com música despertarem o gosto em estudar a Língua 

Portuguesa, apesar da dificuldade com o idioma escrito. É unânime a afirmação e percepção entre os 

velhos que, em forma de música, realizar atividades escritas e orais associadas à aprendizagem da 

língua torna-se devidamente, mais fácil e divertido. De modo geral, pode-se afirmar que a maioria dos 

velhos estudados tiveram desempenho de sucesso na aprendizagem da língua portuguesa nas 

atividades propostas. Portanto, a música, como ferramenta didática, dentro da perspectiva da pesquisa 

abordada, pode ser um instrumento facilitador do ensino e aprendizagem.  
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Introdução 

A música é uma linguagem de comunicação universal e intergeracional. Desde a infância 

somos encantados com as músicas de ninar, depois com as cantigas de rodas. Na adolescência fica-se 

seletivos ao ouvir músicas, temos os estilos preferidos, até chegar à fase adulta que assim como na 

adolescência a música serve para divertir, fazer refletir e também como recurso didático para 

aprendizagem em sala de aula.  

O trabalho proposto tem na música como recurso facilitador do ensino de língua portuguesa 

capaz de proporcionar aos velhos motivação, prazer de aprender e melhor qualidade de vida através de 

música. O artigo 3º do Estatuto do idoso é bem amplo e assegura a todo idoso, independente de sua 

origem ou classe social, uma velhice tranquila em todos os aspectos, o que deve ser respeitado e 

valorizado. 

A velhice não é um fenômeno unicamente biológico, o homem idoso apresenta singularidades 

cujas explicações vão além da ciência biológica. Particularidades individuais e coletivas muito mais 

culturais ou sociais. Conforme atesta Simone Beauvoir (1990), cada sociedade cria seus próprios 

valores e embora seja utilizada a idade cronológica como parâmetro, o envelhecimento não pode ser 

encarado como um evento, e sim como um processo único e individual, não havendo um ponto 

específico a partir do qual a pessoa se torna velha. 

Diante disso, diversos autores têm estudado sobre os benefícios da música na vida do ser 

humano e, mais especificamente, há estudos que tratam dessa influência na velhice. Em contrapartida, 
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Lozanov (2005, p. 9) afirma que o cérebro é o único órgão que se expande através do uso. Quanto 

mais explorado, seja para adquirir fatos ou no processo de criatividade, mais associações de memórias 

são formadas. 

Atividades com música também podem contribuir no desenvolvimento da criatividade e da 

expressão oral e corporal. A literatura disponível aponta que a música possibilita um grande recurso 

para a socialização. Para Tame (1997) destaca que há exemplos que reforça a crença de que a música 

tem uma força que interfere em todo o mundo a nossa volta e que esta força pode ter um caráter físico, 

visível e audível. Sabe-se que o ensino através da música pode facilitar a aprendizagem, a produção 

escrita, além de ampliar o léxico. Isto pode despertar a manifestação espontânea nos velhos de fatos e 

acontecimentos vividos no passado e, desta forma, relembrar momentos vividos por eles.  

A música pode funcionar como fator de mediação na (VYGOSTSKY, 2000) busca de 

valorizar a ação solidária, incentivar trabalhos coletivos, intervir em situações que requeiram a criação 

e valorização de todos. Essas práticas favorecem a melhoria da qualidade de vida e afetividade, de 

realizações que aumentam a autoestima do velho. É de suma importância a intervenção do docente, no 

sentido de auxiliar o aluno idoso a tomada de consciência sobre os processos cognitivos e 

motivacionais envolvidos na aprendizagem.  

Aprendizagem com música contribui de forma significativa na vida do velho, proporcionando-

lhe um ambiente de ensino mais prazeroso, já que aprendem de forma lúdica. E também, além de 

exercitar a memória, a música contribui para melhorar a atenção, a percepção nas letras musicais e sua 

intencionalidade. Segundo Snyders (1994, p. 14): 

 
Propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da 

pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, 

compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no 

momento presente.  

 

Enquanto recurso facilitador no ensino-aprendizagem, a música proporciona harmonia, e bem-

estar, ligada à cultura como parte de muitos momentos da vida. Ao trabalhar música com os velhos, a 

aprendizagem ocorrerá de forma natural e divertida. Contudo, estimulá-los a contar histórias através 

do resgate de memórias vividas por eles, pois a música é algo marcante na vida das pessoas. O 

objetivo foi descrever como a prática de atividades com música ajuda no desenvolvimento da leitura, 

produção e interpretação de textos no sentido de entender como ela pode despertar nos velhos da 

UMA, a expressão de memórias ou acontecimentos. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho qualitativo e descritivo que foi realizado na Universidade da 

Maturidade (UMA) da Universidade Federal do Tocantins - Campus Palmas. A proposta visou utilizar 

a música como recurso didático para o ensino de leitura, produção e interpretação a quarenta velhos 

que frequentam essa instituição através de oficinas com música, e assim despertar a memória ou 

acontecimentos do velho. 

As atividades foram realizadas com auxílio das músicas “A Terceira Idade” de Leci Brandão e 

“Memórias” da cantora Fafá de Belém para trabalhar a interpretação e produção textual do gênero 

literatura de cordel e poesia, com isto facilitou a aprendizagem de forma alegre. Para tanto, observou-

se nos estudos que a música despertou nos alunos a expressão de memórias ou acontecimentos. E 

também no desenvolvimento da leitura, produção e interpretação de textos.  

Após dois dias de aulas em forma de oficina de quatro horas cada no período vespertino, 

optou-se por selecionar aleatoriamente apenas cinco deles para serem entrevistados. Antes das 

atividades os alunos foram submetidos a um questionário escrito com perguntas estruturadas e 

semiestruturadas.  

Utilizou-se a abordagem qualitativa por estar mais atrelada à temática em voga e aos 

objetivos. Segundo Yin esta permite melhor investigar fenômenos empíricos, sobretudo 

contemporâneos, a exemplo de situações do cotidiano, o mesmo autor acrescenta que as fronteiras 

entre o fenômeno e o âmbito não estão claramente estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de 

evidência. O contexto da música, enquanto fenômeno social, possibilita, por meio dessa abordagem, 

entender a realidade social dos velhos.  



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados evidenciam que todos os velhos estudados aqui ouvem música (gospel, forró, 

sertaneja, MPB e música de raiz) em casa quase todos os dias, até mesmo quando estão com saúde 

debilitada. Estes confessam que ouvem dentro do carro. A preferência deles são músicas gospel, 

sertaneja, MPB e música raiz.  

A maioria afirma gostar de estudar a Língua Portuguesa, apesar de achar difícil e o 

esquecimento os perseguirem a ponto de não poder lembrar muito do que sabiam. No entanto, 

admitem, no geral, que estudar a língua materna através da música torna-se mais fácil e divertido. 

 Os velhos confessam que “é importante aprender português para falar bem e saber escrever 

corretamente”. Após as oficinas, todos, incluindo os que apresentam maiores dificuldades, foram 

unânimes em afirmar que aprendem melhor o português através da música. 

 Todos os entrevistados admitiram que a música contribuiu na motivação em sala de aula, além 

de melhorar a atenção, participação deles nas atividades escritas e orais. Percebeu-se maior interesse 

em responder as atividades propostas. Houve maior desempenho no desenvolvimento da 

expressividade individual. Os graus de afetividade aumentam nas relações entre eles, fator, que 

segundo eles, facilita a assimilação dos conteúdos. Entende-se que é de extrema relevância a 

participação efetiva durante a aula e realização das tarefas. Conforme art. 230º do Estatuto do Idoso: 

“a família, a sociedade e o Estado devem amparar as pessoas idosas, oferecendo-lhes bem-estar e 

dignidade, além da garantia do direito à vida”. Desta forma, pode-se atestar que investir no bom 

tratamento afetivo nos diversos fazeres cotidianos pode melhorar a qualidade de vida dos velhos. 

Dos cinco entrevistados apenas um mencionou a dificuldade em aprender. Este afirma já não 

gostar de estudar a língua portuguesa como na juventude e que houve pouco música em casa, porém, 

também descreveu no questionário que gostaria de aprender português.  Notou-se que o mesmo 

aparentou apresentar problemas de saúde psicológica. Em seu histórico pessoal, o mesmo descreve 

que não teve acesso à educação quando jovem. Isto é fator que pode ainda estar influenciando até hoje. 

De acordo com Doron & Parot (2001), em todos as pessoas, ainda que de maneira bastante diversa, há 

uma redução das práticas e dos saberes úteis. Em geral, segundo esses autores, os problemas de 

memória, são um “efeito normal da idade” sobre as diferentes funções psicológicas e orgânicas. 

Notou-se durante as atividades que a animação tomou conta na sala de aula e os velhos 

ficaram tão entusiasmados que, espontaneamente, dançaram, bateram palmas e cantaram a música 

escolhida para o início da aula. Com o objetivo de trabalhar interpretação da letra e pôde detectar-se 

como a música despertou neles a expressão de memórias ou acontecimentos. Portanto, é necessário 

incentivar as atividades interativas, estimular a convivência com qualidade de vida e bem-estar de 

acordo com as novas condições do idoso (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

Na produção de cordéis e poesias com temas livres, os velhos foram criativos na forma de 

apresentação dos seus trabalhos. Um deles, optou por encenar sua poesia através da interpretação da 

música “Memórias” da cantora Fafá de Belém. A aluna idosa utilizou trajes artísticos (máscara e 

peruca). Seus colegas mostraram-se muito entusiasmados com a apresentação. Sobre isto, Tatit (2007) 

revela ser essencial compreender que a pessoa que ouve uma canção, ouve o indivíduo falando alguma 

coisa de um certo modo e auxilia a percepção. Assim também, Castro (2001, p. 68) afirma que “os 

velhos precisam de um espaço de fala que torne possível uma ressignificação de seu eu. Algo que lhes 

permita relançar o desejo e manter o olhar sobre si”. Pode-se afirmar que a educação é um poderoso 

meio de transformação e valorização desses velhos.   

Neste contexto, pode observar que o professor pode ministrar a aula com muito mais sucesso, 

pois ouve uma participação unanime e ver os alunos da UMA participar e a se manter inserido nas 

aulas faz com que os mesmos se sentiam parte desse contexto atual. Durante a execução das músicas 

observava-se a reação dos participantes. 

 

 

 

Conclusões  



A partir da análise dos resultados deste estudo é possível admitir que a metodologia proposta 

aliada aos resultados adquiridos, reafirmam a tese inicial de que a música funciona como um recurso 

facilitador do ensino-aprendizagem de velhos bem como melhora a qualidade de vida dos mesmos.  

O desempenho positivo produzido por meio das atividades com música torna evidentes que os 

velhos estudados aqui apresentam melhor envolvimento e interesse no estudo da língua portuguesa.  

Quando a canção é agradável, ela proporciona alegria, que é exteriorizada com palmas, batidas 

de pé, cantos e danças. A música em sala de aula com os velhos, pode ser usada como recurso 

indispensável para alegrar e encantar o ambiente educacional. 
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