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RESUMO 
 

No contexto da inclusão escolar as pesquisas vêm indicando que metodologias 

multissensoriais são mais efetivas. A música pode ser utilizada neste contexto explorando 

principalmente aspectos culturais e motivacionais e linguísticos que envolvam aspectos 

fonético-fonológicos. O objetivo deste estudo é selecionar um conjunto de músicas com 

conteúdo explícito de alfabetização com vistas a prover uma base que subsidie o professor 

na abordagem intencional destes elementos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 

descritiva e qualitativa. Procedeu-se a uma busca na web utilizando-se o descritor música 

e alfabetização e como critério de inclusão o ensino explícito da leitura/escrita. 

Selecionaram-se dez músicas no intuito de estabelecer categorias pós-fixadas de análise 

organizando o conteúdo a partir de sua vinculação direta com o desenvolvimento da 

habilidade de leitura e escrita. Os resultados apontaram para elementos relacionados à 

representação pictórica, leitura labial/gestual, consciência fonético-fonológica, 

segmentação da palavra e conversão fonema/grafema. Discutiu-se a importância da 

intencionalidade e apresentação explícita do conteúdo. A música constitui um recurso 

acessível em duplo sentido, em relação à sua disponibilidade e por integrar vários 

aspectos pragmáticos e linguísticos, afetivos. 
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INTRODUÇÃO 

 
O aprendizado do letramento e da alfabetização é um processo complexo que 

envolve oportunidades sociais, políticas educacionais, qualificação de professores, bem 

como um currículo contextualizado que leve em consideração as motivações e 

especificidades dos estudantes. Promover o aprendizado da leitura supõe o conhecimento 

de situações significativas que precedem a alfabetização formal e a intencionalidade de 

práticas sistematizadas que caracterizam a educação escolar. No caso de crianças com 

necessidades específicas, apoios adicionais são requeridos. 

A música é um recurso de alta disponibilidade e fundamental na formação 

humana, envolvendo aspectos intelectuais, cognitivos e motivacionais. (CAIXETA, 

2021; LIMA et al., 2019; OLIVEIRA & MORINI, 2021). A alfabetização baseada em 

evidências tem indicado que o aprendizado da leitura e da escrita devem ser praticados 

de forma explícita (Hughes et al., 2017; ALVES & LEITE, 2020). Os professores devem, 

portanto, observar aspectos culturais, cognitivos e linguísticos na apresentação dos 

conteúdos que visem o desenvolvimento desta habilidade. Estudos têm indicado que 

sendo o código linguístico convencional, necessita de ensino explícito. No contexto da 

inclusão escolar as pesquisas vêm indicando que metodologias multissensoriais são mais 

efetivas (ARAÚJO, 2020; NICO & GONÇALVES, 2020). A música pode ser utilizada 

neste contexto explorando principalmente aspectos culturais e motivacionais e 

linguísticos que envolvam aspectos fonêmicos, fonológicos. 

O objetivo deste estudo é selecionar um conjunto de músicas com conteúdo 

explícito de alfabetização com vistas a prover uma base que subsidie o professor na 

abordagem intencional destes elementos, sobretudo no tocante ao apoio adicional a 

crianças com caraterísticas e necessidades específicas. 

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa. Procedeu-se a uma 

busca na web utilizando-se o descritor música e alfabetização. Foram alcançados centenas 

de indicações. Uma audição rápida do conteúdo foi efetivada colocando-se como critério 

de inclusão o ensino explícito da leitura/escrita. Selecionaram-se dez músicas no intuito 



 
de estabelecer categorias pós-fixadas de análise organizando o conteúdo a partir de sua 

vinculação direta com o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A tabela 1 apresenta as categorias de análise pós-fixadas a partir da seleção de 

músicas efetivadas. 

Tabela 1 – Relação das músicas e 
 

Música Repres. 
 

pictórica 

Leitura 

labial/gestual 

Consc. 

Fon/Fono 

Segmentação 

da palavra 

Conversão 
 

fonema/grafema 

As letras falam 

(ZORZI & 

FERREIRA, 

2016) 

x x x x x 

ABC da Mônica 

(ARAÚJO, 2009) 

  x  x 

A E I O U 

(PATATI 

PATATÁ, 2021) 

x  x  x 

A música do 

alfabeto fonético 

(GUGU DADÁ, 

2019) 

x  x x x 

Qual é a letra do 

seu nome? (A 

TURMA DO SEU 

LOBATO, 2019) 

  x x x 

Cadê as vogais 

(BENTO E 

TOTÓ, 2019) 

x    x 



 
Troca letra 

(BENTO  E 

TOTÓ, 2020) 

x  x  x 

Vogais para 

educação infantil 

(MUNDO 

INFANTIL, 2020) 

x  x  x 

Abecedário da 

Xuxa (XUXA, 

2011) 

x x x x x 

AEIOU 

(BOTANA, 2020) 

x  x  x 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 

Foram destacados aspectos que podem ser decisivos na apresentação do conteúdo 

sobretudo quando as crianças precisam de representação pictórica, suporte adicional em 

leitura labial ou de sinais, consciência fonético-fonológica, treino em segmentação das 

palavras e exposição reiterada da conversão fonema/grafema. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por fim, destaca-se a importância da intencionalidade e apresentação explícita do 

conteúdo. A música constitui um recurso acessível em duplo sentido, em relação à sua 

disponibilidade e por integrar vários aspectos pragmáticos e linguísticos, afetivos. O 

professor deve sempre privilegiar os ritmos que sejam da preferência dos alunos. 
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