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De todos os lados somos pressionados, mas não 

desanimados; ficamos perplexos, mas não 

desesperados...  Embora  exteriormente  estejamos 

a desgastar-nos,   interiormente   estamos   sendo 

renovados  dia  após  dia,  pois  os  nossos 

sofrimentos  leves  e  momentâneos  estão 

produzindo para nós uma glória eterna que pesa 

mais que todos eles.   Assim, fixamos os nossos 

olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se 

vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não 

se vê é eterno. (II Coríntios 4.8-18) 



 

RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação tem como propósito mostrar como o gênero canção pode ser 

utilizado como facilitador e motivador nas aulas de português (língua materna), uma vez 

que para se alcançar um resultado eficaz no processo de ensino e aprendizagem é 

necessário que desenvolva não só de forma a dar conta de um conteúdo, mas também 

que o faça de modo criativo. Com base nos fundamentos da Educação Linguística, este 

trabalho propõe-se a analisar a presença da canção na coleção didática mais adotada 

pela rede pública para o Ensino Fundamental II, Português: linguagens, segundo dados 

do PNLD 2011. Observou-se pela análise da coleção, que, em muitos casos a canção é 

utilizada de uma maneira superficial e fragmentada; em outros as atividades propostas 

não se relacionam com o conteúdo do capítulo, no qual estão inseridas, nem tampouco 

contribuem para o desenvolvimento das habilidades e competências esperadas para as 

séries em questão. Do ponto de vista teórico, este estudo fundamenta-se na obra de 

estudiosos  como: Bechara  (2009), Travaglia  (2003;  2006), Marcuschi (2005,  2008), 

Costa (2005), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010).   A partir da análise crítica, esta 

dissertação apresenta, nos moldes da Educação Linguística, quatro sequências 

didáticas, como sugestões para que o professor desenvolva atividades contextualizadas 

e significativas para o aluno, a partir do gênero canção. 
 
 
Palavras-chave: Educação Linguística. Ensino. Gênero. Canção. Língua Portuguesa. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of the present thesis is to demonstrate how the gender song can be 

employed as a facilitator and motivator in the Portuguese classes (mother tongue), 

inasmuch as reaching an effective result in the learning-teaching process requires the 

development of the complete content, in a comprehensive and creative manner. 

Based on the fundamentals of the Linguistic Education, this study intends to analyse the 

collection of the textbooks most widely used in public Middle Schools, Português: 

linguagens, according to PNLD – Programa Nacional do Livro Didático (National 

Textbook Program) 2011. 

It was observed that in some cases, the approach employed in classroom with the 

gender song was superficial and fragmented; in other cases, the activities proposed had 

no connection with the content of the chapter in which such activities were inserted, nor 

either contributed to the development of the abilities and competences expected from 

students in such grades. 

The theoretic stand point of this study is grounded in the work of scholars such as: 

Bechara (2006), Travaglia (2003; 2006), Marcuschi (2005, 2008), Costa (2005), Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2010).  From the critical analysis, this thesis presents along the 

lines of Linguistic Education, four teaching sequences, as suggestions for teachers to 

develop  contextualized  and  meaningful activities to  students, employing the  gender 

song. 
 
 
Key word: Linguistic Education. Teaching. Gender. Song. Portuguese Language. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

Um dos papéis da escola é oferecer meios para o aluno viver em sociedade. 

Nesse sentido, cabe à disciplina de Língua Portuguesa uma contribuição fundamental, 

no sentido de formalizar o conhecimento da linguagem (sistematizando o conhecimento 

da norma padrão) e de desenvolver a competência comunicativa, para que o aluno 

tenha recursos para adequar-se à situação em que estiver inserido. 

Segundo Travaglia (2003, p.17), as aulas de língua materna devem proporcionar 

ao aluno o desenvolvimento da competência comunicativa, pelo fato de ele ser um 

falante nativo e possuir o domínio da fala e da escrita adquiridos naturalmente. Assim, 

as aulas de português (língua materna) devem ir muito além do ensino de regras 

gramaticais, oferecendo meios para que o aluno aprenda a usar os recursos da língua 

de forma adequada nas mais variadas situações de interação comunicativa. 
 
 

Essa adequação tem dimensões várias como: a) ser adequado quanto à 
possibilidade de produzir os efeitos de sentido desejados de modo a 
atingir os objetivos pretendidos a dizer; b) ser adequado quanto ao 
atendimento de normas sociais de uso da língua a serem usadas; c) ser 
adequado quanto ao direcionamento argumentativo; d) ser adequado 
quanto ao atendimento de exigências de naturezas diversas, tais como 
estética, polidez etc. 

 
 
 

Embora essa não seja a realidade da prática educacional da maioria dos 

professores de língua materna, esse é o caminho que tem sido considerado, por 

pedagogos e por algumas perspectivas linguísticas, um dos mais apropriados para 

nortear o processo de ensino e aprendizagem da língua materna. A partir do momento 

em que os recursos linguísticos se tornam significativos em situações concretas, e não 

meras classificações de unidades e funções, a língua passa a exercer sua função social 

e  cidadã.  Ao  percorrer  este  caminho,  o  professor  tem  maiores  possibilidades  de 

alcançar o sucesso em seus objetivos, “transformar o aluno num poliglota dentro de sua 

própria língua” (Bechara, 2009, p.14). 

Para isso, torna-se necessário o ensino consciente da língua materna, levando o 

aluno  a  refletir  sobre  a  função  social  e  cultural  de  cada  variedade  da  língua 
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(principalmente, mas não só, da norma culta) em seu contexto de produção. Conforme 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.82), 
 
 

[...] o estudo da variação cumpre um papel fundamental na formação da 
consciência linguística e no desenvolvimento da competência discursiva 
do discente, devendo estar sistematicamente presente nas atividades de 
Língua Portuguesa. 

 
 

Essa proposta de ensino permite a concretização dos objetivos de ensino de 

Língua Portuguesa estabelecidos pelas diretrizes curriculares, além de contribuir para o 

enriquecimento e a ampliação do conhecimento prévio do aluno. 

No contexto da sala de aula, o professor deve partir da visão de mundo do aluno, 

para, então, apresentar o conteúdo da disciplina, conforme nos ensina Paulo Freire 

(2000, p.70-1): 
 

Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro 
e  não ficar,  permanecer.  Jamais disse,  como às vezes sugerem ou 
dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos em torno do 
saber dos educandos, como a mariposa em volta da luz. Partir do ‘saber 
de experiência feito’ para superá-lo não é ficar nele. 

 
 

Nesse particular, no âmbito da linguística, desenvolve-se a Educação Linguística, 

área  de  estudo  que  valoriza  o  saber  linguístico  individual,  fornece  meios  para  o 

indivíduo exercer a cidadania, relaciona as atividades à realidade do aluno, centrando- 

se na linguagem como expressão comunicativa para que o aluno se torne “poliglota na 

própria língua”, preconizado por Bechara. Essa visão de língua é considerada nova, 

pois o ensino de língua materna baseava-se, sobretudo até os anos pouco mais tarde 

da metade do século XX, no estudo da gramática tradicional. Depois de uma fase muito 

voltada para os estudos da “comunicação linguística” (com funcionalistas, como Roman 

Jakobson), passou-se, mais recentemente, na linha da chamada Educação Linguística, 

para uma perspectiva que trabalhe diferentes pedagogias: da oralidade, da leitura, da 

escrita e da gramática léxico-gramatical. 

De acordo com o PCN (1998), o texto é objeto de estudo nas aulas de Língua 

Portuguesa, sendo oral ou escrito, organizado em torno de um gênero. Nesse sentido, o 

ensino  e  aprendizagem  gira  em  torno  de  um  gênero,  que  tem  como  principais 
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características tema, composição e estilo. O documento orienta o professor a 

desenvolver atividades com gêneros diversos, que contribuam para melhores condições 

de interação. O gênero é determinado pelo seu aspecto sociocomunicativo e funcional, 

esses devem ser os critérios de escolha para saber qual gênero trabalhar. 

Ao pensar em um gênero que pudesse contribuir para o desenvolvimento das 

competências pedagógicas e, ao mesmo tempo, despertar o interesse do aluno pelo 

estudo de língua materna por fazer parte de seu cotidiano, foi que surgiu o interesse 

pela pesquisa: verificar como o gênero canção pode ser um diferencial nas aulas de 

Língua Portuguesa. Costa (2005) afirma que o trabalho com a canção na escola 

possibilita a compreensão dos efeitos de sentido como um todo, por ser de caráter 

híbrido, texto e sonoridade, ambos fundamentais para a interpretação textual. 

Assim, a temática, sobre gênero canção como estratégia de ensino de Língua 

Portuguesa, é abordada por meio da metodologia investigativa do estudo de caso, a 

partir da análise da coleção Português: linguagens (do 6º ao 9º ano), dos autores 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A escolha por esses livros 

didáticos justifica-se com base nos dados do PNLD 2011 (Programa Nacional do Livro 

Didático),  apontando-os  como  os  mais  adotados  por  escolas  da  rede  pública.  Os 

critérios  de  observação  giram  em  torno  do  contexto  em  que  o  gênero  canção  é 

abordado em cada volume da coleção e das atividades propostas a partir dele. Com 

base nas informações obtidas, apontam-se formas de usar a canção de modo 

significativo para o educando; para isso, seleciona-se uma canção de cada livro e 

propõe-se sequências didáticas, desenvolvendo atividades contextualizadas com o 

conteúdo do capítulo em que o gênero canção esteja inserido. 

Deste modo, o presente estudo tem como objetivo principal mostrar como o 

gênero canção pode ser utilizado como um motivador e facilitador de língua materna 

para aprendizado de estrutura textual, de interpretação de texto e de aspectos 

linguísticos, gramaticais e estilísticos, partindo dos pressupostos da Educação 

Linguística. Esse procedimento pode oferecer melhores condições de aprendizagem ao 

educando, além de mantê-lo em contato com diversos usos da língua, existentes na 

sociedade. 
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Com base em conceitos propostos pelo viés da Educação Linguística, esta 

dissertação tem como objetivos específicos: descrever como  tem  sido  o ensino de 

língua materna na escola; apresentar características do gênero canção; mostrar a 

contribuição da música para o processo de ensino e aprendizagem; verificar como o 

gênero canção é estruturado e contextualizado no livro didático; propor sequências 

didáticas, nos moldes da Educação Linguística, orientando o professor a utilizar esse 

gênero, em seu caráter híbrido, como subsídio para ensino de outros gêneros. 

Para abordar os tópicos da Educação Linguística, esta dissertação baseia-se em 

Bechara (2009), Travaglia (2003; 2006) e Figueiredo (2010); conceito de gênero, nas 

teorias de Marcuschi (2005, 2008). Quanto às questões sobre o ensino com canção, 

recorre-se aos trabalhos de Ferreira (2002), Fonterrada (2005), Gainza (1988), Jourdain 

(1998), Zimmermann (2007) e Costa (2005); as propostas de sequências didáticas, nos 

estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010). 
 

Atualmente, há muitos registros do uso da canção como recurso para a 

memorização,  ensino  de  língua  estrangeira,  literatura,  regras  gramaticais,  além  de 

outras disciplinas. Neste contexto, a presente pesquisa é relevante para a prática na 

sala de aula, a fim de se obter subsídios que contribuam para o processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, esta dissertação está estruturada da seguinte maneira, após 

estas Considerações Iniciais: 

Capítulo 1 – A Educação Linguística e o gênero canção – apresenta a 

Educação Linguística e as competências pedagógicas, focalizando o ensino de 

português como língua materna no contexto escolar. Conceitua gênero na perspectiva 

de Marcuschi (2005, 2008) e gênero canção conforme Costa (2005). 

Capítulo 2 – A música e a formação do indivíduo – traz um panorama do 

ensino  com música  e  suas  contribuições para  a  sociedade  no  decorrer  do  tempo; 

mostra como a canção é abordada no livro didático e relata algumas experiências com 

o gênero canção na sala de aula 

Capítulo  3  –  Propostas  de  sequências  didáticas  –  com  base  em  Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2010), apresenta algumas propostas de sequências didáticas 

com o gênero canção, a partir da seleção de uma canção de cada volume da coleção 
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Português:  linguagens,  com  o  intuito  de  subsidiar  o  professor  em  sua  prática 

pedagógica. 

Seguem-se as Considerações finais, logo após as Referências Bibliográficas, 

têm-se os Anexos, que contêm o relatório de dados estatísticos do PNLD 2011 e as 

letras de duas canções usadas nas sequências didáticas propostas. 
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E O GÊNERO CANÇÃO 
 
 
 

Este capítulo apresenta reflexões sobre o conceito de Educação Linguística, 

conforme Bechara (2009) e Travaglia (2003; 2006) que discorrem sobre a situação do 

ensino de Língua Portuguesa e as transformações pelas quais o sistema de ensino 

necessita passar, de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998).   Além   disso,   aponta   características   dos   gêneros,   em   consonância   com 

Marcuschi (2005; 2008), e da canção, conforme Costa (2005). 
 
 
1.1 Educação Linguística 

 
 
 

A  linguagem  verbal  como  expressão  de  comunicação  é  uma  característica 

própria  da  humanidade,  pois,  por  meio  dela,  o  homem  veicula  seus  aspectos 

emocionais, sociais, históricos, ideológicos e culturais, promovendo a integração entre 

os indivíduos.   Assim, o desenvolvimento de novos códigos, que lhe dão melhores 

condições  de  interação,  tornam-se  inevitáveis  e  com  o  passar  do  tempo  surgem 

recursos que facilitam e agilizam a interação comunicativa. A Tecnologia da Informação 

e da Comunicação (TIC) é prova de que, independentemente do código utilizado 

(imagem, música, dança, teatro, gesto, vestuário, código de trânsito, entre outros), a 

língua sempre está como base, já que, mesmo ao tratar da linguagem não verbal, a sua 

interpretação  se  dá  por  meio  da  palavra.  É  inevitável,  portanto,  reconhecer  a 

importância da língua em nossa vida. 

Os diversos meios criados pelo homem para melhor se comunicar, nascem da 

necessidade de adequar-se à situação em que está inserido, com intuito de se fazer 

entender. De acordo com Travaglia (2003, p.25), o indivíduo deve, 
 
 

a)        quando produtor do texto, saber escolher entre as diversas 
possibilidades oferecidas pela língua para constituir seu texto do modo 
mais adequado para alcançar seu(s) objetivo(s) em dada situação; 
b)     quando recebedor do texto, saber distinguir entre o(s) diferente(s) 
efeito(s) de sentido que cada recurso da língua usado e a forma do texto 
resultante é capaz de produzir em dada situação, sendo pois um ‘leitor’ 
(de textos orais ou escritos) capaz de compreender adequadamente os 
textos que chegam até ele. 
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A preocupação pela produção de sentido por parte do usuário torna-o consciente 

do uso da língua e do mesmo modo, o “recebedor” da mensagem, que se empenha em 

compreender o texto em questão no momento da interação comunicativa, também é um 

usuário consciente da língua. 

Nesse contexto, surge a Educação Linguística é uma perspectiva de ensino e 

aprendizagem, formal ou informal, que procura valorizar o saber linguístico individual. O 

seu foco é fornecer meios para o exercício da cidadania, por isso os conjuntos de 

atividades pedagógicas são aliados à realidade social do indivíduo, para que, desse 

modo, o acesso a outros recursos da língua seja eficaz e sirva de apoio a diversas 

situações comunicativas. Ao reconhecer o saber prévio do estudante, a Educação 

Linguística proporciona maiores oportunidades de alcançar os objetivos do ensino de 

língua materna. Ações como essas contribuem não só para a disciplina de Língua 

Portuguesa como também para outras áreas do conhecimento. Segundo Paulo Freire 

(1992, p.47), 

 
O homem como um ser histórico, inserido num permanente movimento 
de procura, faz e refaz constantemente o seu saber. E é por isto que 
todo saber novo se gera num saber que passou a ser velho, o qual, 
anteriormente,  gerando-se  num  outro  saber  que  também  se  tornara 
velho, se havia instalado como saber novo. Há, portanto, uma sucessão 
constante de saber, de tal forma que todo novo saber, ao instalar-se, 
aponta para o que virá substituí-lo. 

 
 

É  a  partir  do  saber  prévio  de  cada  indivíduo  que  se  formará  um  novo 

conhecimento e por isso Freire aponta o respeito aos saberes do educando como uma 

exigência no ato de ensinar. A relação entre o conteúdo curricular fundamental a ser 

ensinado na escola e a experiência social do aluno resultará em uma aprendizagem 

significativa e, consequentemente, em meios para exercer a comunicação e a vida em 

sociedade. Nesse sentido é importante ressaltar que o centro da Educação Linguística 

não é o ensino e aprendizagem de teorias linguísticas e gramaticais, mas sim, como 

assinala Bechara (2009, p.39), uma 
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Atividade que tem por objetivo o desenvolvimento das aptidões verbais 
do  sujeito falante,  estreitamente ligada com  sua  correta socialização, 
com seu desenvolvimento psicomotor e com a maturação de todas as 
suas capacidades expressivas e simbólicas. 

 
 
 

Centrar-se  na  linguagem  (e  não  na  língua  como  era  feito  pelo  sistema 

tradicional), reforça a ideia de interação e de efeito de sentido entre os falantes da 

língua em um contexto de comunicação. O indivíduo torna-se capaz de escolher de 

quais recursos se valerá para se expressar, além de identificar e analisar as intenções 

explícitas e implícitas no texto do outro. 

A Educação Linguística deve ser promovida por todos os falantes e, nesse 

sentido, as duas maiores responsáveis pelo desenvolvimento linguístico do falante são 

a família e a escola.  O primeiro contato com a Educação Linguística se dá desde ao 

início de sua vida, pois a interação com a família e o meio que o cercam provocam 

influências na maneira como se comunicará socialmente; até este momento, o 

aprendizado da língua ocorreu sem nenhuma forma estrutural. A escola, por sua vez, 

encarrega-se de formalizar a linguagem utilizada e de desenvolver a competência 

comunicativa. Desse modo, segundo Bechara (2009, p.22): 
 
 

A educação linguística orientada por um modelo teórico com base 
científica e com possibilidades de ser operacionalizada a ponto de 
promover modificações e enriquecimentos na competência linguística do 
aluno terá de provocar, como natural consequência, uma reforma de 
currículo e atividades didáticas. 

 
 

Nesse sentido, para facilitar o processo da promoção da Educação Linguística, é 

recomendável que a escola ofereça ao falante recursos para que ele domine alguns 

elementos teóricos, tais como Travaglia (2003, p.28) aponta: 
 
 

a) o que é um verbo em oposição a um nome (substantivo, adjetivo); b) 
o nome dado a certos elementos flexionais indicadores de categorias 
gramaticais (número: singular X plural, gênero: masculino X feminino, 
tempo, modalidade, voz, aspecto, pessoa do discurso) e o que cada 
uma indica; c) distinguir orações, períodos, frases e seus constituintes 
ou outras unidades da língua; d) distinguir agentes, de processos, de 
objetos, de circunstancionadores, de intensificadores etc.; e) outros 
elementos teóricos. 
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Isso é possível por meio da prática de atividades que proponham situações 

comunicativas reais; por exemplo, ao trabalhar com sinônimos, apontar a palavra mais 

adequada para um dado contexto, ressaltando que não é pelo fato de ser sinônimo que 

ela pode ser usada. 

Além desses elementos estruturais da língua, a escola deve ser responsável por 

promover discussões acerca da questão da variedade linguística, apontando os vários 

fatores da relação entre língua e sociedade, a fim de combater o preconceito linguístico, 

um dos objetivos explícitos da Educação Linguística e que se percebe também nos 

PCN. Um modo indicado para tal ação é respeitar o saber linguístico do indivíduo; 

segundo Bechara (2009), esse saber linguístico deve ser ampliado, enriquecido e 

variado. 

Nas palavras de Figueiredo (2010, p.166), 
 
 
 

Para se desenvolver com rigor a competência comunicativa, objecto da 
educação linguística, é necessário que a escola tome conscientemente 
os seguintes procedimentos: 
- romper com a tradição didáctica baseada no estudo formal e normativo 
e só da modalidade escrita; 
- fomentar actividades de língua focalizadas nas realizações verbais em 
mensagens de intercâmbio conversacional, em diferentes contextos e 
situações; 
-   adquirir   conhecimentos   que   permitam   compreender   e   produzir 
diferentes tipos  de textos  e gêneros discursivos,  sabendo adequar  a 
cada um deles os elementos e as construções gramaticais que os 
diferenciam; 
-   adquirir   experiência   sobre   as   normas   sociais   que   regulam   e 
condicionam as intervenções e os usos da língua; 
-  adaptar-se  com  êxito  a  necessidades  contextuais  e  expressivas 
diferentes; 
-  reconhecer  as  variedades  que  actualizam  e  dão  forma  concreta  à 
língua. 

 
 

Assim, a Educação Linguística torna-se muito mais que um conceito a ser 

abordado no contexto escolar, pois ela contribui para o desenvolvimento integral do 

indivíduo como cidadão crítico e conhecedor de diversos saberes do uso de sua língua 

e, também, para o alcance dos objetivos gerais do ensino de Língua Portuguesa, 

conforme os PCN (1998, p. 32), já que o aluno terá a possibilidade de: 
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•      utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na 
leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas 
demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e 
expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do 
discurso; 
•      utilizar  a  linguagem  para  estruturar  a  experiência  e  explicar  a 
realidade, operando sobre representações construídas em várias áreas 
do conhecimento; 
• analisar     criticamente    os    discursos,    inclusive    o    próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos; 
•    conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, 
procurando combater o preconceito linguístico; 
•     reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como 
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na 
elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros 
grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades; 
•      usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 
linguística para expandir sua capacidade de monitoração das 
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise 
crítica. 

 
 

De acordo com os critérios propostos pela Educação Linguística, o professor de 

língua materna e a escola devem trabalhar juntos para que se obtenha um resultado 

satisfatório, ao possibilitar meios para que o educando saia da instituição de ensino 

com um vasto conhecimento de sua língua e cultura, conforme Bechara (2009, p.14), 
 
 

No fundo, a grande missão do professor de língua materna – no ensino 
da língua estrangeira o problema é outro – é transformar seu aluno 
num  poliglota  dentro  de  sua  própria  língua,  possibilitando-lhe 
escolher a língua funcional adequada a cada momento de criação e até, 
no texto em que isso se exigir ou for possível, entremear várias línguas 
funcionais para distinguir, por exemplo, a modalidade linguística do 
narrador ou as modalidades praticadas por seus personagens.(grifo 
nosso) 

 
 

Transformar o aluno em um “poliglota dentro de sua própria língua” é o mesmo 

que lhe dar meios para que ele tenha o domínio de sua variedade linguística e das 

demais que há ao seu redor e que saiba utilizá-las com adequação nas diferentes 

situações e contextos – nas palavras de Bechara (2001): 
 
 

[...] consiste em que o professor não acastele o seu aluno na língua 
culta, pensando que a língua culta é a maneira que ele tem para se 
expressar; nem tampouco aquele professor populista que acha que a 
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língua deve ser livre, e portanto, o aluno deve falar a língua gostosa e 
saborosa do povo, como dizia Manuel Bandeira. Não, o professor deve 
fazer com que o aluno aprenda o maior número de uso possíveis, e que 
o aluno saiba escolher e saiba eleger as formas exemplares para os 
momentos de maior necessidade, em que ele tenha que se expressar 
com responsabilidade cultural, política, social, artística, etc. 1 

 
 

A norma culta na escola deve ser entendida como o ensino de mais uma 

variedade da língua a ser apresentada, e não imposta, como ocorre muitas vezes nas 

aulas de língua materna. Com isso, o professor de Língua Portuguesa tem a 

responsabilidade de mostrar o valor de cada variedade linguística em seu contexto de 

produção e uso, enfatizando que a escola desempenha o papel de ensinar a norma 

culta, ainda não dominada pelo seu público, e valorizar as outras existentes. Essa 

abordagem em práticas reais na sala de aula possibilitará a aquisição gradual da 

autonomia por parte do aluno em situações comunicativas. 

Conforme os PCN (1998, p.82), “[...] o estudo da variação cumpre um papel 

fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da 

competência discursiva do discente, devendo estar sistematicamente presente nas 

atividades de Língua Portuguesa”. A partir do momento em que a escola promove 

discussões sobre os valores que são impostos, com frequência a cada variedade da 

língua, presente na sociedade, mostrará ao aluno as opções que a língua lhe oferece 

para elaborar o seu discurso, quer seja escrito ou falado. 

Como   a   escola   exerce   um   papel   muito   importante   no   desenvolvimento 

linguístico, a Educação Linguística propõe uma reformulação no sistema educacional, 

quanto ao ensino de Língua Portuguesa. Embora tenha tido grandes avanços na área, 

resultado da publicação de documentos, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – 9394/96), os PCN e muitos outros materiais de apoio, há muito o que 

melhorar para se ter um ensino de qualidade. Segundo Geraldi (2005, p. 45), “uma 

diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas 

principalmente um ‘novo conteúdo’ de ensino”. 
 
 

1  Citação  do  texto  Norma  culta  e  democratização do  ensino,  proferido em 04/07/2000 na  Academia 

Brasileira de Letras, dentro do ciclo de conferências “A Língua Portuguesa em debate”. Disponível em 

http://www.novomilenio.inf.br/ acessado em 05/04/2011 às 16h13. 

http://www.novomilenio.inf.br/
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Diante do exposto, as aulas de Língua Portuguesa precisam ser revistas e 

renovadas (não só no papel, mas principalmente na prática), focando o seu objetivo no 

ensino das competências pedagógicas propostas a partir da Educação Linguística em 

diversas situações e contextos comunicativos. 
 
 
1.2 As competências pedagógicas propostas pela Educação Linguística 

 
 
 

Devido à grande importância dada ao ensino da gramática no passado, a escola, 

atualmente, preocupa-se em focar o ensino de língua materna na oralidade, na leitura e 

na escrita. Isso para que os falantes tenham contato com exemplos mais próximos de 

sua realidade comunicativa, com intuito, também, de acrescentar o que é necessário 

para o seu desenvolvimento linguístico. A prática tradicional distanciava-se disso por 

valorizar o ensino estrutural da língua, essa postura, para Figueiredo (2010, p.162), 

convertia os conteúdos “a conhecimentos marginais, que de nenhum modo permitem 

ajudar o aluno a conhecer a natureza real da língua no seio da comunidade humana em 

que ele pensa e age”. 

A nova proposta de ensino da língua materna é consciente, pois permite a 

concretização dos objetivos estabelecidos pelas diretrizes curriculares; desse modo, a 

construção do entendimento deve ser pautada em uma comunicação interativa. Essa 

prática pedagógica busca enriquecer e ampliar o conhecimento prévio do aluno, dando- 

lhe meios para adequar-se às situações comunicativas. Conforme Figueiredo (2010, 

p.159), 
 
 

[...] o ensino da língua é necessário e fundamental. Um processo 
educativo que privilegia a educação linguística e a educação literária 
terá  de  ser  sempre  a  rampa  de  acesso  aos  conhecimentos  e  à 
descoberta do funcionamento do mundo o que implica saber fazer uma 
real integração entre as áreas básicas em que se estrutura o ensino da 
língua materna (ouvir-falar, ler-escrever) e a descrição dessa mesma 
língua. Este ponto é consensual. A escola deve ensinar a língua nas 
suas distintas formas e nos seus distintos usos. 

 
 

Dessa forma, o desenvolvimento da competência comunicativa, na escola, deve 

direcionar-se por meio da pedagogia da oralidade, da leitura, da escrita e do léxico 
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gramatical.  Esses  aspectos  são  essenciais  para  atender  às  necessidades 

comunicativas dos alunos. Com isso, o estudo da gramática não pode ser desprezado 

ou trabalhado de modo isolado, mas sim, abordado em interação com a pedagogia da 

oralidade, da leitura e da escrita. 

A pedagogia da oralidade, de acordo com Figueiredo (2010), apresenta-se como 

formal e informal, sua preocupação centra-se no desenvolvimento da fala e da escuta. 

Como os alunos já dominam a oralidade informal, cabe à escola a responsabilidade de 

sistematizar a oralidade formal com apoio da escrita e do planejamento prévio, para que 

assim os alunos disponham as habilidades orais necessárias para o convívio social. 

Do mesmo modo, a pedagogia da leitura também está presente no cotidiano do 

aluno, pois a leitura circunda a sociedade de diversas maneiras e, ao chegar à escola, o 

estudante já tem esse contato informal, mas a competência leitora formal para exercer 

as atividades sociais ocorre somente na escola. Para alcançar as competências da 

leitura percorre-se um processo muito complexo: decodificar as letras, entender as 

relações entre as frases, identificar a estrutura do texto, selecionar os aspectos 

relevantes para a interpretação, para então, compreender e interpretar. A pedagogia da 

leitura baseia-se nessas estratégias para que o aluno possa compreender o maior 

número possível de textos verbais e não verbais. 

A pedagogia da escrita consiste em compreender e produzir diversos gêneros 

textuais, para isso, torna-se fundamental a escola ensinar as habilidades necessárias 

para que o aluno possa planejar o seu texto com adequação, e assim, direcioná-lo ao 

leitor, consciente da função da escrita em diversas situações.   Estudar um gênero 

permite identificar os cuidados imprescindíveis no ato da escrita. Dessa forma, quatro 

etapas são importantes nesse processo: planejar, escrever, revisar e reescrever. 

Já a pedagogia léxico-gramatical perpassa pelas pedagogias da oralidade, da 

leitura e da escrita, pois é impossível desenvolver as competências de falar, ouvir, ler e 

escrever sem conhecer a estrutura e o funcionamento da língua e do léxico. O estudo 

da gramática e do léxico devem ser direcionados de modo reflexivo quanto à interação 

comunicativa, já que a contribuição da gramática é definir a estrutura formal da língua, 

enquanto  o  léxico  possibilita  a  ampliação  do  vocabulário,  nesse  sentido  as  duas 

vertentes devem ser associadas. 
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Por conta disso, o próximo item aponta como as diretrizes para o ensino de 

língua materna orientam a realização do trabalho dentro na sala de aula. 
 
 
 
1.3  Diretrizes  para  o  ensino  de  Língua  Portuguesa:  Parâmetros  Curriculares 

 

Nacionais 
 
 
 
 

Os documentos que estabelecem as diretrizes curriculares para a educação 

básica nacional são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), publicados pelo 

Ministério da Educação e Desporto (MEC, 1998). Os PCN surgem com o intuito de 

contribuir para a formação cidadã dos estudantes nos dias atuais, orientando o trabalho 

realizado pelos professores e especialistas em educação de todo o Brasil. 

A finalidade dos PCN de Língua Portuguesa é ser referência para a prática 

didática, sua abordagem gira em torno do texto, oral e escrito, como objeto de estudo 

nas aulas de Língua Portuguesa. Nesse sentido, os objetivos do processo de ensino e 

aprendizagem estão centrados na aquisição do conhecimento linguístico e discursivo 

do aluno, ou seja, que ele consiga usar os elementos linguísticos aprendidos na escola 

para   produzir   diferentes   efeitos   de   sentido,   adequando   seu   texto   à   situação 

comunicativa em que estiver inserido, e assim exercer a cidadania. Para isso se 

concretizar, é necessária a criação de situações de aprendizagem no espaço escolar, 

que contemple diferentes modos de o sujeito usar a língua, tanto na oralidade como na 

escrita. Para isso, os PCN (1998, p.22) propõem: 
 
 

[...]  planejar  situações  de  interação  nas  quais  esses  conhecimentos 
sejam construídos e/ou tematizados; organizar atividades que procurem 
recriar na sala de aula situações enunciativas de outros espaços que 
não o escolar, considerando-se sua especificidade e a inevitável 
transposição didática que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um 
espaço   de   interação   social   onde   práticas   sociais   de   linguagem 
acontecem e se circunstanciam, assumindo características bastante 
específicas em função de sua finalidade: o ensino. 

 
 

Desse modo, cabe ao professor seguir a orientação do documento, pois o estudo 

da língua materna deve dar condições, por meio dos saberes linguísticos, ao aluno para 



24  
 
 
 
ser sujeito atuante dentro da sociedade, recorrendo à linguagem que possibilita 

expressar “ideias, pensamentos e intenções” (PCN, 1998, p.20). Sendo assim, o 

professor deve exercer a função de mediador da aprendizagem, conforme Freire (1992, 

p. 81), 

 
A tarefa do educador, então, é a de problematizar aos educandos o 
conteúdo que os mediatiza, e não o de dissertar sobre ele, de dá-lo, de 
estendê-lo,  de  entregá-lo,  como  se  se  tratasse  de  algo  já  feito, 
elaborado,  acabado,  terminado.  Neste  ato  de  problematizar  os 
educandos, ele se encontra igualmente problematizado. 

 
 
 

O professor deve planejar, aplicar e orientar as atividades didáticas facilitadoras 

para a aprendizagem do aluno, e não apenas apresentar o conteúdo sem aprofundar; 

pois, como nos ensina Paulo Freire, o educador precisa problematizar o conhecimento, 

conduzindo o educando à reflexão. 

Por conseguinte, o ensino deve ser contextualizado para produzir sentido e 

oferecer   ao   aluno   a   possibilidade   de   ampliar   sua   competência   discursiva   na 

interlocução. Nesse sentido, a unidade básica de ensino é o texto, organizado em torno 

de algum gênero; as diretrizes curriculares enfatizam a importância de estudar e ter 

como objeto de ensino as características que o determinam (tema, composição e estilo) 

nas atividades de ensino, ao apresentar diversos gêneros (oral e escrito) em circulação 

na sociedade. Para isso, no contexto da sala de aula, os PCN (1998, p. 8) sugerem: 
 
 

[...] utilizar diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 
plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar 
suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 
públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 
comunicação [...]  – grifo nosso 

 
 

Entre outras preocupações dos PCN estão: 
 

• promover a reflexão sobre a língua e a linguagem; 
 

• estudar e respeitar as variedades linguísticas; 
 

• organizar os conteúdos em torno da prática da escuta e da leitura de 

textos; 
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•  orientar o  aluno  a  produzir  textos  orais  e  escritos  que  circundam  na 

sociedade; 

• utilizar os recursos da tecnologia da informação como apoio didático; 
 

• avaliar como forma de diagnosticar e formar. 
 
 
 

Como se pode observar, as diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa 

colocam a linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, em primeiro lugar. Suas 

ideias reforçam o dever da escola em relação à prática pedagógica em língua materna 

(formar cidadãos críticos e conhecedores de diversos saberes, aptos para ler e escrever 

adequadamente na sociedade), além de dar algumas sugestões de como isso pode ser 

feito  na  realidade  da  sala  de  aula.  Nesse  caso,  pode-se  afirmar  que  o  principal 

mediador no processo de ensino e aprendizagem é o professor, pois ele é o gestor 

mais atuante da escola, por passar mais tempo com o aluno e por conduzi-lo à reflexão 

crítica que lhe servirá de base para se expressar por meio da linguagem. 

A seguir serão feitas algumas considerações sobre a atual metodologia de ensino 

e as transformações sugeridas pela Educação Linguística, principalmente quanto à 

abordagem da língua em uso. 
 
 
 
1.4 A escola e o ensino de Língua Portuguesa 

 
 
 

Na prática pedagógica ainda há muita resistência quanto à aplicação das novas 

teorias  educacionais,  com  isso,  de  modo  geral,  o  ensino  da  gramática  normativa 

continua sendo visto como uma “opressão” pelos alunos, porque, além de serem 

“obrigados” a aprender a norma padrão na escola, têm que desprezar sua variedade 

para adotar outra. Devido a esses fatos, é preciso que a escola reveja o conceito de 

ensino de língua, sem se esquecer de que o educando, ao chegar à escola, possui uma 

variedade, que não pode ser banida, simplesmente, por não ser a norma culta. 

Outra evidência que explica a dificuldade dos estudantes na aprendizagem da 

norma padrão, vista também como um obstáculo, é que a norma culta não é, 

preferencialmente, usada com frequência no cotidiano pelos falantes. Desse modo, um 
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dos objetivos da Educação Linguística é propor uma reformulação no que tange a 

essas ações na prática pedagógica. De acordo com Figueiredo (2010, p.162), 
 
 

[...] a escola sempre se conflitua com ela própria; fala uma língua real de 
uso que é dinâmica, mas ensina uma língua que é estática; inova para 
parecer moderna, mas o que faz é maquilhar teorias e métodos antigos 
com aspectos superficiais de novas teorias e métodos, gerando 
verdadeiras degenerações que mais perturbam do que ajudam. [...] Ao 
aprender  a  usar  uma  língua,  aprende-se  não  só  a  emitir  frases 
gramaticais correctas, mas também a saber o que dizer a quem, quando 
e como dizê-lo, de forma aceitável, e em que contextos fazê-lo de uma 
maneira adequada, apropriada e eficaz. 

 
 
 

É preciso que o indivíduo compreenda que, dentro de sua própria língua, há 

diversas variedades, e que, ao aprender outra, contribuirá para o seu próprio 

desenvolvimento social e ideológico, inclusive aqueles que são considerados menos 

favorecidos socialmente, já que essa outra variedade lhes servirá de ferramenta para se 

expressarem  conforme  a  situação  comunicativa  em  que  estiverem  inseridos.  Ao 

assumir tal atitude, o falante não precisa banir sua variedade e nem se sentir oprimido, 

ao aprender a norma padrão, pois as duas exercerão a função de instrumentos de 

comunicação. Conforme afirma Bechara (2009, p.11), 
 
 

[...] a educação linguística põe em relevo a necessidade de que deve ser 
respeitado o saber linguístico prévio de cada um, garantindo-lhe o curso 
na intercomunicação social, mas também não lhe furta o direito de 
ampliar, enriquecer e variar esse patrimônio inicial. 

 
 
 

A variedade da língua está, profundamente, relacionada à questão social, pois, 

em qualquer sociedade, há diferentes indivíduos inseridos em diversos grupos, por 

consequência, essas diferenças refletem-se na língua. Há dois fatores que são os 

responsáveis  por  essas  transformações  que  há  na  fala  das  pessoas:  os  fatores 

externos e os internos à língua. 

Os fatores externos são aqueles que mostram que a língua também é uma 

identificação social, classificados como: geográficos (variedades diatópicas), de classe, 

de idade, de sexo, de etnia, de profissão (variedades diastrásticas), de situação de 
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comunicação (variedades diafásicas). Já os fatores internos estão relacionados à 

gramática interna que cada falante possui, isto é, há erros que não são cometidos por 

nenhum falante, porque a construção da língua não permite. 

Grande partes dos professores de Língua Portuguesa fundamenta-se somente 

no sistema tradicional para lecionar, sem valorizar também, o saber linguístico do aluno, 

tornando suas aulas exaustivas, segundo a concepção dos alunos, por sempre 

apresentar uma lista de regras que devem ser seguidas a qualquer custo. Quando, na 

verdade, “ensinar gramática é ensinar a língua  em toda sua variedade de usos, e 

ensinar regras é ensinar o domínio do uso” (Possenti, 1998, p.86). 

De acordo com Possenti (1998), a gramática é definida como um conjunto de 

regras, que se subdividem em três categorias: conjunto de regras que devem ser 

seguidas, que é a Gramática Normativa; conjunto de regras que são seguidas, que é a 

Gramática Descritiva; conjunto de regras que o falante da língua domina, que é a 

Gramática Internalizada. Geralmente, a escola adota apenas a Gramática Normativa, já 

que  é  o  lugar  da  norma  culta,  pois  se  o  aluno  não  aprendê-la  na  escola,  onde 

aprenderá? É dever da escola ensinar a norma culta e é direito do aluno aprender. Ou, 

quando utiliza as outras duas gramáticas, é na ordem em que os conceitos foram 

apresentados anteriormente, porém, Possenti faz uma sugestão de como seria a ordem 

ideal para que o ensino da Gramática fosse eficiente: em primeiro lugar a Gramática 

Internalizada, depois a Gramática Descritiva e por último a Gramática Normativa. 

De  certa  forma,  a  sugestão  de  Possenti  faz  sentido,  não  que  o  grau  de 

relevância de cada uma esteja na ordem apresentada, sabe-se que cada uma tem o 

seu valor em si e em conjunto, pois, para que o ensino e aprendizagem da língua 

materna ou até mesmo de qualquer outra disciplina seja produtivo, é preciso que seja 

significativa para o discente e que seja apresentado em um contexto real. Com isso, o 

educador partiria dos conhecimentos do estudante para mostrar-lhe as diversas 

possibilidades e usos, cumprindo, assim, a verdadeira função que a instituição deve 

exercer, “o papel da escola não é o de ensinar uma variedade no lugar da outra, mas 

de criar condições para que os alunos aprendam também as variedades que não 

conhecem, ou com as quais não têm familiaridade”. (Possenti, 1998, p.83) 
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Segundo os PCN (1998), a aplicação dos conceitos linguísticos no campo da 

educação é considerada nova. Alguns profissionais demonstram resistência a esses 

conteúdos; no entanto, é necessário que haja uma conscientização por parte deles, 

porque o não aproveitamento de disciplinas como a Linguística Aplicada e a 

Sociolinguística  no  ensino  da  língua  materna  podem  causar  uma  deficiência  na 

formação acadêmica do aluno, já que trabalhar com essas áreas dentro da sala de aula 

de uma forma consciente permitirá que o discente se torne um cidadão mais critico e 

autônomo, que saberá respeitar o falar do outro, e saberá como e onde usar os 

diferentes dialetos sociais com adequação. 

Tudo deve começar na elaboração no Projeto Político Pedagógico, documento 

em que são estabelecidos os objetivos a serem alcançados pela instituição de ensino. 

Todos os gestores da escola devem participar de sua elaboração e execução, 

principalmente os professores, gestores essenciais. Em seguida, é necessário que os 

educadores das demais áreas de conhecimento trabalhem juntos com o professor de 

língua  materna,  pois  o  sucesso  dos  objetivos  estabelecidos  anteriormente  terão 

maiores possibilidades de serem alcançados quando realizado no coletivo do corpo 

docente. Assim, todos devem procurar conhecer as características dos discentes, para 

poder planejar as atividades didáticas com adequação à faixa etária. Por exemplo, o 

adolescente passa por diversas transformações relacionadas a suas emoções, ao 

comportamento, ao corpo, à cultura, ao social e ao cognitivo, caso o docente não 

compreenda essa faixa etária, provavelmente não conseguirá fazer com que suas aulas 

sejam interessantes, motivadoras e produtivas. O aluno precisa encontrar sua 

identificação no espaço escolar. A título de exemplo, os PCN (1998, p.47) mencionam 

como deve ser o tratamento com o adolescente no âmbito da disciplina de Língua 

Portuguesa: 
 

No  caso  do  ensino  de  Língua  Portuguesa,  considerar  a  condição 
afetiva cognitiva e social do adolescente implica colocar a possibilidade 
de um fazer reflexivo, em que não apenas se opera concretamente 
com a linguagem, mas também se busca construir um saber sobre a 
língua e a linguagem e sobre os modos como as opiniões, valores e 
saberes são vinculados nos discursos orais e escritos. 
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Pensando nisso, este trabalho procura mostrar como a canção pode ser um 

instrumento auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, pois, por meio do seu uso, 

é possível desenvolver, por exemplo, a prática da escuta, da leitura e da produção de 

diversos textos, para que se concretize a prática da análise linguística. Porém, antes de 

apontar as características da canção será apresentado o conceito de gênero, como 

segue no próximo item. 
 
 
 
1.5 O conceito de gênero na perspectiva de Marcuschi 

 
 
 
 

A comunicação verbal do homem ocorre por meio de algum texto, de grande 

diversidade: bilhete, email, carta, recado, poema, letra de música, piada, história em 

quadrinhos, bula de remédios, manual de instruções, anúncios, artigo de opinião, 

horóscopo, dentre outros. Esses textos estruturam-se como “gênero”, fruto da 

necessidade de constituir o mundo com ações sociodiscursivas nas mais diversas 

formas. 
 

Para tais ações, o homem usa a língua, do ponto de vista discursivo, “forma de 

ação social e histórica”; numa visão sociointerativa da língua, própria da comunicação 

humana.    Como  todo  texto  se  manifesta  por  meio  de  algum  gênero,  eles  estão 

presentes em qualquer discurso, tanto no oral como no escrito. 
 

Marcuschi (2005, p. 20) afirma que 
 
 
 

[...] os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente 
nas culturas em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por 
suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas 
peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil definição formal, 
devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos sócio- 
pragmáticos caracterizados como práticas sóciodiscursivas. Quase 
inúmeros em diversidade de formas, obtêm denominações nem sempre 
unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer. 

 
 
 

Dessa  forma,  os  gêneros  circundam  o  homem  o  tempo  todo,  mesmo  sem 

perceber os utiliza desde o momento em que acorda até o momento em que dorme, e 
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manifestam-se  tanto  na  oralidade  como  na  escrita.  Os  gêneros  acompanham  a 

evolução da sociedade: assim como ela se desenvolve, também os gêneros surgem 

com outra roupagem. Desde os primórdios, com a herança da marca da comunicação 

humana  se  observa  a  existência  dos  gêneros;  naturalmente,  em  um  número  bem 

menor, já que a cultura era essencialmente verbal e não havia tanta possibilidade de 

interação. Com a criação da escrita alfabética, os gêneros foram evoluindo e outros 

foram sendo criados, a cultura impressa também contribuiu para esse avanço. Tudo 

isso foi resultado das relações sociais mais complexas por parte do homem. Com o 

passar do tempo, surgiu a mídia eletrônica que requereu outros gêneros, como por 

exemplo, a internet que trouxe diversos gêneros, tais como: email, blogs, sites sociais, 

chats, fóruns, etc. 
 

Atualmente, a produção de inúmeros gêneros na sociedade dá-se devido à 

evolução da sociedade em relação às novas tecnologias e seus suportes de 

comunicação estão em constante contato com as atividades que os cercam, essa 

interação produz a necessidade de criação de formas discursivas que deem conta de 

transmitir  a  realidade  social.  Esses  gêneros  são  produzidos  a  partir  de  outros 

existentes; na verdade, a tecnologia acaba por inová-los, acrescentando-lhes outras 

características próprias. 
 

Isso comprova que os gêneros são sócio-históricos e variáveis. Observa-se, 

estreita relação entre gênero e sociedade, como forma de atender às necessidades 

sociais do homem, que produz constantes meios para que a prática comunicativa se 

realize com mais facilidade e rapidez. 
 

Os novos gêneros que surgem apresentam dois aspectos que os diferenciam de 

seus antecessores: primeiro, o uso da linguagem abordado de modo diferente, a ponto 

de  romper  com  a  concepção  tradicional  do  ensino  da  língua,  separação  entre  a 

oralidade e a escrita, ao criar “certo hibridismo” como afirma Marcuschi, aproximando a 

ambos; segundo, a integração com formas verbais e não verbais, é outra marca que 

torna os novos gêneros uma forma própria de comunicação. 
 

Embora  os  gêneros  utilizem  as  formas  estruturais  e  linguísticas,  os  seus 

principais  aspectos  são  os  sóciocomunicativos  e  funcionais,  devido  ao  uso  e  à 
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funcionalidade determinada, sem desprezar as formas, pois, dependendo do contexto, 

são estas que determinam o gênero e não a função. 
 

Vale distinguir tipo textual de gênero textual. O tipo textual é caracterizado pela 

predominância dos traços linguísticos, que definem a sequência e não o texto, pois um 

único texto pode apresentar vários tipos textuais. Por exemplo, o email é um gênero 

textual que pode conter o cumprimento (injunção), a descrição de algo (descrição), a 

defesa de alguma ideia (argumentação), contar um fato (narração). Por isso, ao 

denominar   um   texto   como   descritivo,  narrativo  ou  argumentativo,  não  se  está 

abordando acerca de seu gênero e sim sobre a sequência que está na sua base, ou 

seja, sobre a sua tipologia. 
 

Neste ponto, cabe a diferença que Marcuschi (2005, p.22) propõe entre tipo 

textual e gênero textual: 
 
 
 

a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 
composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 
categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção. 

 

b)  Usamos  a  expressão  gênero  textual  como  uma  noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sóciocomunicativas  definida  por  conteúdos,  propriedades  funcionais, 
estilo e composição característica. Se os tipos são apenas meia dúzia, 
os gêneros são inúmeros. 

 
 

Como se observa, enquanto o tipo textual manifesta-se na forma linguística, por 

se preocupar com os elementos linguísticos e formais, o gênero manifesta-se nas ações 

sociais. Por ser discursivo e sociocomunicativo, o gênero textual centra-se no objetivo 

do falante; centrando-se nos fatores externos à linguagem, exercendo, assim, uma 

função  específica.  Ainda  conforme  Marcurschi  (2005,  p.25),  “gêneros  são  formas 

verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em 

comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos”. Assim, por 

serem práticas sociocomunicativas, não é possível quantificar os gêneros, que são 

inúmeros e dinâmicos, isto é, não são estanques, estão em constante transformação. 
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Os gêneros estão presentes em todos os textos, muitas vezes contendo mais de 

um tipo textual. Seus aspectos determinantes estão na forma (composição estrutural) e 

na função (objetivo que se pretende alcançar), sendo o que os determina, podendo ser 

manifestados em uma forma com funções diferentes. Buscando um exemplo, baseado 

em  Marcuschi (2008, p.167), é  possível observar no  artigo  de  opinião  (gênero), a 

seguir, publicado em um jornal (suporte) na forma de poema (composição estrutural). 
 
 
 

Um novo José  
 
Josias de Souza – São Paulo – 

 
Calma, José. 

A festa não recomeçou, 
a luz não acendeu, 

a noite não esquentou, o 
Malan não amoleceu. 

Mas se voltar a pergunta: 
e agora, José? Diga: 

ora, Drummond, 
Agora Camdessus. 

Continua sem mulher, 
continua sem discurso, 
continua sem carinho, 
ainda não pode beber, 
ainda não pode fumar, 
cuspir ainda não pode, 
a noite ainda é fria, o 
dia ainda não veio, o 
riso ainda não veio, 

não veio ainda a utopia, 
o Malan tem miopia, 

mas nem tudo acabou, 
nem tudo fugiu, 

nem tudo mofou. 
Se voltar a pergunta, 

E agora, José? 
Diga: ora, Drummond, 

Agora FMI. 
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
O Malan nada faria, 

mas já há quem faça. 
Ainda só, no escuro, 
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Qual bicho-do-mato 
ainda sem teogonia, 

ainda sem parede nua, 
para se encostar, 

ainda sem cavalo preto, 
que fuja a galope, 

você ainda marcha, José! 
Se voltar a pergunta: 

José, para onde? 
Diga: ora, Drummond, 
por que tanta dúvida? 
Elementar, elementar. 
Siga pra Washington 
e, por favor, poeta, 

não me chame de José. 
Me chame Joseph. 

 
Fonte: Folha de São Paulo. Caderno 1, p.2 – Opinião, 04/10/1999. 

 
 

Esse exemplo reforça a ideia de que “não há uma dicotomia entre gênero e 

tipo”, pois todo texto se faz por meio de um gênero e todo gênero por meio de tipos. O 

trecho da letra da música “Bom conselho” de Chico Buarque pode ilustrar a ocorrência 

dessa transformação: 

 
Ouça um bom conselho 
Que eu lhe dou de graça 
Inútil dormir que a dor não passa 
Espere sentado 
Ou você se cansa 
Está provado, quem espera nunca alcança2

 
 

 
 

Observa-se que a composição está estruturada em versos, já que essa é a forma 

preferencialmente adotada para expor as letras de música. No exemplo dado, a voz 

enunciadora parte de várias expressões populares para formar o seu texto, porém ela 

se afasta do sentido original, ao inverter o significado de cada uma, para criar o seu 

próprio discurso. 

Nos dois primeiros versos, “Ouça um bom conselho / Que eu lhe dou de graça”, 

cita o dito “Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia”. Percebe-se que a palavra 
 
 

2 Disponível em http://letras.terra.com.br/chico-buarque/85939/. Acessado em maio/2011. 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/85939/
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“conselho” surge nos dois textos, o dito popular expressa a posição de quem não está 

interessado em receber a orientação, que é resultado de uma possível experiência 

pessoal vivida pelo outro. Há também a ideia do “dar” e do “vender”, revelando outro 

conceito ideológico: o de uma sociedade totalmente capitalista, onde só se dá o que 

não tem mais proveito, porém o que é bom, deve-se vender e não simplesmente doar; 

nesse caso, o sujeito toma um posicionamento de negação diante das ideias 

apresentadas. 

A conjunção “se” expressa a condição que o conselho teria se fosse bom, na 

venda e não na doação, assim o conselho não é aceito naturalmente. No texto recriado 

pelo autor, o conselho não é mais apresentado como uma condição, o enunciador o 

caracteriza como “bom”, e nem por isso deve ser vendido, ele é simplesmente “de 

graça”, a doação de algo bom. Observa-se que não há a presença do capitalismo, que 

exige algo em troca. Assim, nesse contexto, a função é impor a sua voz sobre o 

enunciatário, contestando sua visão de mundo; na maioria das vezes, a função desse 

gênero é apenas entreter. Nesse caso, ocorreu uma hibridização, tendo sido usado um 

gênero (letra de música) com a função de outro (provérbio), a que alguns autores 

chamam de “intertextualidade tipológica”3. Cabe reforçar que esse aspecto não interfere 
 

na interpretação do texto, já que a função é que determina o gênero e não a estrutura. 
 

Quanto aos tipos textuais, há a predominância do narrativo, por fazer um relato, 

e a do indutivo, pela tentativa de influenciar a atitude do outro. Isso mostra a 

heterogeneidade tipológica que os gêneros apresentam. 
 

A respeito do meio como os gêneros são veiculados, Marcuschi (2008, p. 174) 

denomina como suporte, definindo-o do seguinte modo: “[...] entendemos aqui como 

suporte de um gênero um locus físico ou virtual com formato específico que serve de 

base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto.” Desse modo, é 

preciso  que  o  veículo  contenha  três  aspectos:  lugar  (físico  ou  virtual),  formato 

específico, fixar e mostrar o texto. Conforme o quadro a seguir: 
 
 
 
 
 
 

3 Linguista alemã Ulla Fix 
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Figura 1: Quadro geral das categorias analíticas 
Fonte: Marcuschi (2008, p. 175) 

 
 

O suporte textual pode ser classificado em duas categorias: os convencionais e 

os incidentais. Os primeiros são aqueles criados especificamente para determinado 

gênero, como é o caso do rádio, televisão, livro, outdoor, entre outros. Já os últimos 

foram criados para outra função diferente da de sua origem, por exemplo, o pára- 

choque dos caminhões que é um acessório do veículo, mas que é usado como um 

suporte textual para as “frases de caminhões”, os provérbios e ditos populares; outro 

exemplo é o muro, que, muitas vezes, serve como veículo de mensagens para 

manifestações rebeldes ou políticas, mensagens não verbais, propagandas comerciais 

ou   políticas,   declarações   de   amor,   etc.   Enfim,   o   suporte   promove   acesso   à 

comunicação. 
 

Diante do exposto, é importante trabalhar a questão do gênero na escola para 

que o aluno possa compreender a forma estrutural e funcional dos textos por meio da 

leitura e da análise, para então produzir outros textos significativos com adequação, 

acionando estratégias de compreensão. De acordo com os PCN (1998), o professor 

deve  ter  como  base  os  gêneros  para  trabalhar  com  os  textos  dos  meios  de 

comunicação, orais e escritos, pois, os gêneros oferecem escolhas que estimulam a 

criatividade no momento da escrita e da fala. 
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1.6 Gênero canção 

 
 
 
 
 

Os PCN (1998) sugerem que o professor deva abordar, de modo sistemático, a 

maior quantidade possível de gêneros, mas não é o que ocorre na prática pedagógica, 

conforme afirma Marcuschi (2008), na maioria das vezes, os professores trabalham 

apenas com os gêneros sugeridos pelo livro didático. Na verdade, esse instrumento 

deveria ser visto como um instrumento de apoio ao professor; essa postura leva a 

perceber a necessidade de sistematizar outros gêneros que circundam a sociedade, 

para que o aluno não tenha uma educação linguística falha. 

A canção é um desses gêneros recomendados pelo documento oficial que rege o 

sistema educacional brasileiro, isso por oferecer ao aluno outras experiências de prática 

de escuta e de leituras. 
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Figura 2: Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos 
Fonte: PCN (1998, p.54) 

 
 

Levando em conta que não há um gênero ideal para se tratar em sala de aula é 

que, mais adiante, serão sugeridas algumas sequências didáticas, sistematizando o 

gênero canção. 

O objeto de estudo deste trabalho, a canção, é considerado um gênero, pois 

apresenta os elementos que Marcuschi (2005) aponta como fundamentais para essa 

definição: é um texto materializado, encontrado na sociedade, possui características 

sociocomunicativas, por exercer funções diversas de acordo com a peculiaridade de 

cada canção, entre elas a de entreter, o estilo é marcado, na maioria das vezes, por 

textos narrativos e descritivos; sua forma composicional se dá em letra e melodia. 
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Para exemplificar, observa-se na canção “Gentileza” de Marisa Monte, os 

elementos apontados por Marcuschi (2005): interação sociocomunicativa, conteúdo, 

função, estilo e forma composicional. 
 

Gentileza 
 

Apagaram tudo 
Pintaram tudo de cinza 

A palavra do muro 
Ficou coberta de tinta 

 
Apagaram tudo 

Pintaram tudo de cinza 
Só ficou no muro 

Tristeza e tinta fresca 
 

Nós que passamos apressados 
Pelas ruas da cidade 

Merecemos ler as letras 
E as palavras de Gentileza 

 
Por isso eu pergunto 

À você no mundo 
Se é mais inteligente 
O livro ou a sabedoria 

 
O mundo é uma escola 

A vida é o circo 
Amor palavra que liberta 

Já dizia o Profeta 
 

(Marisa Monte)4
 

 
 

Trata-se de um gênero canção, pois é um texto com características 

sociocomunicativas encontrado nas esferas da sociedade; o seu conteúdo define-se em 

torno das ações cotidianas de pessoas despercebidas que passam diante da obra do 

poeta Gentileza; a função é chamar a atenção das pessoas para o que é realmente 

essencial na vida. Para isso, o poeta utiliza os muros da cidade para transpor e grafitar 

as letras de seus poemas, ou seja, faz uso de um suporte incidental; quanto ao estilo, 

observa-se  a  predominância  de  frases  curtas,  os  tipos  textuais  presentes  são:  o 

narrativo (relata o cotidiano das pessoas), descritivo (detalha como fica o muro depois 
 
 

4 http://marisa-monte.musicas.mus.br/letras/47282/. Acessado em maio/2011. 

http://marisa-monte.musicas.mus.br/letras/47282/
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de jogarem tinta fresca), indutivo (tenta convencer as pessoas a mudarem de 

comportamento); já a forma composicional é vista pela junção do texto verbal (letra da 

canção) e o texto não verbal (melodia e ritmo). 

Segundo Costa (2005, p.107), 
 
 
 

a  canção  é  um  gênero  híbrido,  de  caráter  intersemiótico,  pois  é 
resultado  da  conjugação  de  dois  tipos  de  linguagens,  a  verbal  e  a 
musical (ritmo e melodia). Defendemos que tais dimensões têm de ser 
pensadas juntas, sob pena de confundirmos a canção com outro gênero 
[...] Assim, a canção exige uma tripla competência: a verbal, a musical e 
a lítero-musical, sendo esta última a capacidade de articular as duas 
linguagens [...] canção é uma peça verbo-melódica breve, de veiculação 
vocal. Essa veiculação deve se enquadrar nos cânones estabelecidos 
pela   linguagem   musical   de   determinada   sociedade,   isto   é,   deve 
obedecer a uma escala entonacional e a padrões rítmicos prévia e 
convencionalmente fixados. Enquanto objeto de uso (e de troca) de uma 
comunidade, naturalmente, essas balizas conceituais da canção são 
extremamente flexíveis.  Amiúde,  os  padrões  entonacionais,  por 
exemplo, são colocados de lado em prol da letra e do ritmo, como é o 
caso do chamado rap. (Grifo do autor) 

 
 
 

Costa afirma que para compreender a canção é preciso desenvolver a 

competência lítero-musical, para que, assim, não haja uma dicotomia entre o texto 

verbal e a peça melódica, pelo contrário, deve haver uma junção das duas linguagens. 

Por isso, este trabalho defende a ideia de usar esse gênero híbrido, como um dos 

objetos nas aulas de língua materna, as linguagens (verbal e musical) que o definem 

podem trazer muitas contribuições para a formação linguística do aluno, lembrando de 

que elas devem ser abordadas juntas, já que, por um lado a canção é oralidade e por 

outro é escrita. Do mesmo modo, os PCN (1998) concebem o gênero canção como um 

texto literário de natureza oral, que colabora para o desenvolvimento da leitura e 

produção de texto no ensino e aprendizagem de língua materna. 

Para desenvolver nos alunos a competência lítero-musical, o professor não 

precisa ser um especialista na área da música, mas é necessário ter ciência do seu 

valor interpretativo, para associar à letra da canção. A música é composta por quatro 

elementos que estão relacionados às características humanas: o som estimula o 

movimento interno e externo do homem, o ritmo contribui para o movimento corporal, a 
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melodia estimula a afetividade, enquanto a harmonia ajuda a restaurar a ordem mental. 

Esses aspectos estão relacionados à interpretação, pois há na comunicação musical 

elementos sonoros que favorecem a precisão da mensagem, sendo eles: 
 
 

a)  a intencionalidade do som, ou seja, a força aplicada na palavra,  colabora 

para a compreensão do receptor, no sentido de comunicar aspectos 

emocionais,   tal   como,   rigorosidade,   afetividade,   preocupação,   entre 

outros; 

b) a duração dos sons pelo fato de favorecer expressões que implicam o 

tempo da mensagem, tal como, a pressa, a advertência, o pedido, a 

atenção, etc; 

c)  o timbre vocal atribui à mensagem características específicas do emissor, 
 

inclusive a possibilidade de dramatizar e interagir na forma interpretativa, 

com a possibilidade de se dispor de modo alterado, podendo ser usado, 

às vezes, de forma imperceptível de acordo com as necessidades da 

mensagem; 

d)  a altura dos sons, o elemento que mais caracteriza a sonoridade musical, 

carrega uma mensagem de expressão poética, estimula a imaginação do 

receptor e pode até fortalecer o vínculo de comprometimento entre as 

partes que se comunicam. 
 
 

Ao desenvolver atividades com a canção, é necessário abrir caminhos para o 

uso pleno dessas características peculiares. A letra da canção, quando analisada, não 

deve ser desassociada desses elementos. 

Embora alguns livros didáticos se refiram às canções como letras de música ou 

poema, por desprezarem suas características, verbal e musical, este estudo adotará o 

termo adequado ao gênero canção. De acordo com Costa (2005), quando a canção é 

reduzida à “poesia de entretenimento” pelos livros didáticos, por desprezar a melodia, 

não ocorre a valorização do gênero salientada pelos PCN (1998, p.54, 57), e sim, um 

tratamento somente no nível poético. Embora os documentos das diretrizes para o 

ensino coloquem a canção como um texto literário, ressalta a importância de usar esse 



41  
 
 
 
gênero como privilegiado para a prática de escuta e leitura de textos, além de ser 

sugerido para a prática de produção de textos orais e escritos. 

Costa (2005, p.119) ainda afirma que, 
 
 
 

[...] ao usar a canção na escola, o professor deve reconhecer sua 
integridade quanto ao gênero autônomo. Isso implica levar em conta a 
dimensão melódica da mesma e todos os riscos que isso acarreta, um 
dos quais é a transformação da aula em um espaço de lazer, mais do 
que um espaço de aprendizado. Esse reconhecimento deve também 
se harmonizar com uma consciência clara dos objetivos do trabalho 
com a canção na sala de aula. 

 
 

No contexto da sala de aula, vários recursos podem (e devem) ser utilizados 

pelos docentes para fazer do momento de ensino e aprendizagem algo mais prazeroso, 

motivador e facilitador, a canção, nesse caso, exerce essa função por suas 

características peculiares. 

Segundo Costa (2005), o objetivo de trabalhar com a canção na escola não é 

tornar os alunos cancioneiros, mas ouvintes capazes de compreender os efeitos de 

sentido que uma canção pode proporcionar como um todo, da parte verbal à melódica; 

além de conhecer as canções de seu país, identificar a manifestação cultural nacional, 

reconhecer os posicionamentos quanto ao cotidiano, verificar como se dá a formação 

dos estilos e dos discursos presentes nas canções. Cabe ao professor estimular e 

direcionar esse processo de interação entre o texto e a melodia. 

Pensando na importância da canção na escola, é que o próximo capítulo 

apresentará um panorama sobre as contribuições da música para o processo de ensino 

e aprendizagem, para, depois, mostrar como o gênero canção é trabalhado, atualmente 

como recurso didático. 
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CAPÍTULO 2 – A MÚSICA E A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 
 
 
 
 

A música sempre esteve presente na vida do homem como auxílio, muitas vezes 

usa-a sem a consciência de sua função. O som motiva as pessoas a realizar muitas 

tarefas, cada indivíduo o recebe de um modo diferente, para alguns a música serve 

como diversão, enquanto para outros desempenha o papel de concentração. Possui 

diversas utilidades, mas onde está provoca algum sentimento, quer seja de alegria, 

tristeza, melancolia, calma, etc., o fato é que a música envolve o ser humano, 

proporcionando-lhe outras experiências. 

O homem, desde a pré-história, faz uso da linguagem sonora para comunicar-se. 

Segundo Ferreira (2002), registros indicam que, para o homem primitivo, a música era 

considerada um instrumento essencial à vida cotidiana; acreditava-se que ele imitava 

os sons dos animais e procurava emitir outros sons para chamar-lhes a atenção, usava- 

a na caça, nos cumprimentos, nos rituais e no trabalho diário. 

Como se observa na figura abaixo, os sátiros pisam as uvas acompanhados por 

música: 
 

 
 

Figura 3: Pintura em ânfora grega. Würzburg 
Fonte: Pahlen, 1907, p. 13 

 
 

Atualmente, não é muito diferente, a sociedade está completamente envolvida 

com o som, quer seja na cidade, quer seja no campo. Ferreira (2002) cita a presença da 
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música em alguns exemplos corriqueiros, como a campanhia de uma casa, o apito do 

juiz de futebol, o assobio para chamar o cão, o aplauso de palmas e até mesmo a 

melodia de Beethoven, que se tornou sinônimo de música do “caminhão de gás”, ou 

como anúncio de velório, como ocorre em algumas cidades do Mato Grosso. Outro 

exemplo  recorrente  é  o  do  boiadeiro  contemporâneo  que  pastoreia  uma  pequena 

boiada sem precisar do berrante, entoa curtas músicas a fim de chamar a atenção da 

sua boiada. 

Jourdain (1998, p.305) também exemplifica a presença da música em várias 
 

áreas da vida: 
 

Particularmente nas sociedades industriais modernas, a música está em toda 
parte e embutida em tudo. Acordamos com a música do rádio dos nossos 
relógios,  depois  a  usamos  durante o  café  da  manhã,  para  juntar  energia, 
durante a hora do rush, para nos acalmar, durante o trabalho, para nos 
anestesiar, e para relaxar, no fim do dia. E somos bombardeados com música 
não solicitada. Uma hora vendo televisão é acompanhada por dúzias de 
melodias projetadas para atrair adrenalina, lágrimas ou dinheiro de consumo. A 
música é usada para fazer operários de fábrica produzirem mais engenhocas e 
as galinhas porem mais ovos. Já foi usada para curar, hipnotizar, reduzir a dor e 
como auxiliar de memorização. Dançamos ao som de música, compramos com 
música, limpamos a casa com música, fazemos ginástica com música e amor 
com música. E, vez por outra, nos sentamos e ouvimos atentamente música. 

 
 

Se, por um lado, a música é indispensável ao cotidiano, por outro é também arte. 

É preciso  conhecer o seu  desenvolvimento para  compreender as funções de  suas 

várias facetas. No decorrer da história, observa-se que o homem aprofundou seus 

conhecimentos na área da música, criou novas teorias e descobriu outras estratégias 

que pudessem aperfeiçoá-la. Ferreira (2002, p.25) afirma que 
 
 

Por ser uma arte tão antiga e tão particular (por ser a única a trabalhar 
com os sons), a música acabou sendo objeto de inúmeros estudos 
científicos durante a evolução da humanidade, e tais circunstâncias 
demonstraram em que medida ela era uma disciplina que envolvia, em 
seu espectro interno de relações próprias, referenciais de outras 
disciplinas.  Assim,  a  música  ajudou  diversos  estudiosos  a  provarem 
aquilo que afirmavam dentro da área em que atuavam. Hoje sabemos a 
relação íntima que a música tem, por exemplo, com disciplinas como a 
arte (em geral), a língua (portuguesa, inglesa, italiana, latina, etc.), a 
história, a matemática, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia, a 
religião, etc., mas isso não a limita, pois ela mantêm sempre alguma 
afinidade  com  outras  tantas,  mesmo  que  não  estejam  diretamente 
ligadas ao campo da sonoridade. 
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Essas ações trouxeram diversos avanços para a sociedade, inclusive para a 

educação, abrindo possibilidades de tornar a prática de ensino mais prazerosa. Para 

que áreas do conhecimento desenvolvam trabalhos, na sala de aula, com a música, 

deve-se levar em conta a importância representada pelos elementos do som em seu 

contexto de produção, sendo eles: a intensidade do  som, a duração  dos sons, os 

timbres vocais e a altura dos sons. Com esses recursos podem-se realizar várias 

atividades em sala de aula com o auxílio da música, tudo depende dos objetivos a 

serem alcançados. 

Considerando que a música exerce uma importante função na formação do 

indivíduo e traz contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, traça-se, a 

seguir, um percurso do ensino com música a partir de tempos mais remotos. 
 
 
 
2.1 Panorama do ensino com música 

 
 
 

Conforme Fonterrada (2003), é preciso situar a música no tempo e no espaço 

para a compreensão de suas modificações e contribuições sociais. No caso deste 

estudo, procura-se demonstrar o percurso da música para o ensino. 

Sabe-se pouco da música da Antiguidade, os historiadores não apontam uma 

data específica para o surgimento dela, pois não há indícios que possam comprovar, 

mas acredita-se que a sua origem esteja relacionada à vida do ser humano, sendo a 

sua primeira experiência a religião, como uma das formas de expressão da vivência do 

homem primitivo com o seu deus. Zimmermann (2007) afirma que o nascimento da 

música está relacionado ao sagrado, como uma necessidade de comunicar-se com o 

outro, diferente do seu plano, quer seja um deus quer seja os mortos. O homem pré- 

histórico confiava na força da música para espantar os seus medos, clamar pela chuva, 

vencer as tempestades e os raios e obter sucesso no cultivo da terra. 

Infelizmente, não há como apreciar os sons desse tempo: as provas mais antigas 

estão nas análises teóricas de vários autores, que também testificam a presença da 

música nos ritmos da poesia. Segundo Pahlen (1907, p. 18), 
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Sobre ela lemos em velhos e eruditos livros de religião, filosofia, 
matemática, astronomia e ciência do caráter. Em todos eles a música 
ocupa   freqüentemente   lugar   importante.   Vemo-la   mencionada   em 
poemas antigos, sagas, lendas e contos. Dela fala a Bíblia, falam os 
sábios da China e as tradições indianas, descrevendo-lhe a beleza, o 
feitiço, o poder. 

 

 
 

Outro exemplo do aprendizado com música está nos primeiros cantos cristãos 

de origem hebraica, denominados salmos que, no início dos séculos, eram recitados 

nas cerimônias da religião judaica por uma solista que alternava o coro com a multidão, 

a  fim  de  que  todos aprendessem  a  cantá-los  e  a  memorizá-los.  A  Bíblia  Sagrada 

(Salmos capítulo 150, versículos 1-6) apresenta inúmeros textos relacionados à música, 

como: 
 
 

1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento, obra 
de  seu  poder.  2.  Louvai-o  pelos  seus  poderosos  feitos;  louvai-o 
consoante a sua muita grandeza. 3.Louvai-o ao som da trombeta; louvai- 
o com saltério e com harpa. 4. Louvai-o com adufes e danças; louvai-o 
com instrumentos de cordas e com flautas. 5. Louvai-o com címbalos 
sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes. 6. Todo ser que respira 
louve ao Senhor. Aleluia! 

 
 

Uma das características da poesia hebraica é o paralelismo, repetição de ideias, 

o salmo citado, por exemplo, reafirma o ato de louvar a Deus em todos os versículos; 

com isso, observa-se uma estratégia de ensino, a reprodução da palavra “louvai-o” 

estimula a memorização do homem. Além disso, a lista de instrumentos (trombeta, 

saltério, harpa, adufes, instrumentos de cordas, flauta e címbalos sonoros) revela o som 

como um meio de louvores a Deus. Essa prática no culto cristão primitivo repete-se no 

decorrer das Escrituras. 

Há outros apontamentos da música na Antiguidade de como a música cantada 

marca esse período. Ao observar, por exemplo, as produções artísticas de pedra 

(monumentos, figuras, vasos, travessas, urnas, entre outros), encontram-se cenas 

musicais ou reproduções de instrumentos que acompanham a música vocal, conforme 

ilustrado a seguir: 
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Figura 4: Banda militar assíria. Munidos de cítara, címbalo e tímpanos, os músicos acompanham com 
passos rítmicos, para a frente e para trás, a marcha dos soldados. Pormenor de um relevo de alabastro 
do século VII antes de Cristo, Louvre 

 

Fonte: Pahlen, 1907, p. 15 
 
 
 

 
 

Figura 5: Músicos egípcios com harpa e flauta travessa. Pormenor do Mastaba de Akhuthotep. 5.ª 
Dinastia, cerca de 2.700 anos antes de Cristo, Louvre 

Fonte: Pahlen, 1907, p.17 
 
 

Apesar de encontrar referências à música, nas diversas civilizações da 

antiguidade é na Grécia que encontra-se o início do valor musical, pelo fato de essa 

arte influenciar no humor e no espírito da população, além de ser fundamental na 

formação moral do cidadão. Tratava-se de uma preocupação tanto dos artistas como 

dos governantes; de acordo com Fonterrada (2005, p. 18), 
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Em Esparta, em seu sistema de educação para os jovens e para o povo, 
Licurgo exigia que a música fizesse parte da educação da infância e da 
juventude, e que fosse supervisionada pelo Estado. Como justificativa 
para esse procedimento, evocava a experiência em Creta, em que a 
prática da música, recomendada por Minos, provocava uma notável 
devoção aos deuses e tornara os cretenses um povo obediente às leis. 
Nenhum  espartano,  de  qualquer  idade,  sexo,  ou  classe  social  era 
excluído desse exercício, num sistema em que cada indivíduo tinha que 
cumprir  sua  parte,  pelo  benefício  moral,  social  e  político  do  Estado. 
Nesse contexto, era grande o valor atribuído à música, pois acreditava- 
se que ela colaborava na formação do caráter e da cidadania. 

 
 
 

Já em Atenas, a música só podia ser apreciada pelos cidadãos livres, apoiando o 

desenvolvimento ético do jovem na sociedade, ao focar o homem integralmente, isto é, 

na mente, no corpo e na alma. 
 

Platão concordava que a música devia ser preservada pelo Estado, por ser uma 

arte superior às outras e por influenciar nas construções morais de uma nação, o que 

acabava por exercer uma função pedagógica; por essa razão, devia ter um cuidado 

público. 
 

Segundo Sócrates, a música era um dos pilares da educação: 
 
 
 

Sócrates  – Tal  será  então  o  caráter  do  nosso  guerreiro.  Mas  como 
educá-lo  e  instruí-lo?  O  exame  dessa  questão  pode  ajudar-nos  a 
descobrir o objeto de todas as nossas pesquisas, isto é, como surgem a 
justiça e a injustiça numa cidade (...) Mas que educação lhe 
proporcionaremos? Será possível encontrar uma melhor do que aquela 
que foi descoberta ao longo dos tempos? Ora, para o corpo temos a 
ginástica e para a alma, a música. Platão (2000:II, 63-64) 

 
 

Aristóteles também adere às ideias de Platão, ao afirmar que a educação dos 

jovens por meio da música fortalecia as “polis”, por cuidar da formação individual do 

cada cidadão, por meio do equilíbrio e da força moral.  Esse processo era chamado de 

éthos, ou seja, o aprendizado relacionado aos sentimentos. 
 

Outra teoria que influenciou esta época foi a relação numérica que Pitágoras fez 

com o uso da música, ao criar leis matemáticas universais capazes de identificar os 

sons. “Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada musicalmente 

num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o processo de 
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cura”. (Bréscia, 2003, p.31). Esse estudioso desempenhou um papel muito importante 

naquela sociedade por influenciar o desenvolvimento da música em toda a Europa, que 

se reflete até os dias atuais. 
 

A música, durante o período medieval, era abordada sob vários aspectos, como 

um fator educacional e moral, uma ciência e um meio de o homem estabelecer uma 

relação de devoção a Deus através do louvor. Pelo poder da Igreja, a música deixou de 

ser responsabilidade do Estado e passou a ser da instituição religiosa. De acordo com 

Zimmermann (2007), a música religiosa e erudita marcaram a Idade Média, 

sobressaindo-se com relação à música profana e popular. 
 
 
 
2.1.1  A criança e a música 

 
 
 
 

Com o propósito de louvar a Deus, a Igreja alistava as crianças que possuíam 

bom desenvolvimento no canto, para fazerem parte de seus coros. Como era uma 

atividade remunerada, muitas delas garantiam o sustento da família, embora a música 

fosse vista como um mero meio que atendia às necessidades litúrgicas. Essa prática 

perdurou por muitos séculos. 
 

O conceito de criança era muito diferente do que se tem hoje. Nesse período, 

considerava-a como um entretenimento para a sociedade e para a família. Um exemplo 

é que a morte de uma criança não era lamentada, pois, em seguida, a sua substituição 

ocorreria com o nascimento de uma outra; assim, não havia preocupação com 

investimentos na educação infantil e nem cuidados especiais, já que o índice de 

mortalidade infantil era elevado. Caso a criança sobrevivesse à primeira infância, ela 

aprendia ofícios e habilidades para trabalhar e contribuir para o sustento da família. 

Aquelas que tinham o dom do canto eram destinadas ao ofício de músico nas Igrejas  e, 

ao se tornarem adultas teriam uma profissão para exercer. 
 

Os séculos seguintes seguiram esse mesmo padrão; as mudanças começam a 

surgir no período renascentista. As crianças passam a ser vistas como seres que 

requerem uma atenção  especial, são abertas escolas que focalizam  o  treinamento 
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profissional, chamadas de conservatórios, mas, na verdade, eram orfanatos. Este foi o 

início de algumas mudanças, diferente dos séculos anteriores que não tinham nenhuma 

preocupação de caráter educativo. A família, a Igreja e o Estado passam a ter mais 

responsabilidade com a educação infantil. 

As Cruzadas contribuíram para o surgimento da canção popular medieval. Em 

seu percurso, os cavaleiros e os aventureiros produziam suas próprias músicas com o 

intuito de se divertirem e de homenagear seus heróis. Essa manifestação criou forças a 

ponto de conseguir desprender-se da religião e passar a chamar-se música profana em 

oposição às ideias sagradas. Tal modalidade trouxe algumas colaborações para o 

processo de memorização, pois é neste momento que passam a existir o estribilho e o 

refrão. 
 

Mais  tarde,  outros  resultados  começam  a  surgir;  o  ensino  de  música  se 

formaliza,   essa   arte   passa   a   oferecer   alguns   benefícios   para   a   sociedade, 

principalmente para as crianças que tinham a função de cantores. Após a Revolução 

Francesa, a música sai das igrejas e dos conventos e alcança o povo. Conforme 

Fonterrada (2005, p.47), “a música reflete e sintetiza em si própria os valores da época 

[...]”, com isso, justifica-se tantas transformações no decorrer do tempo. 
 

Os séculos XVI e XVII são marcados pela atenção que é dada ao ensino com 

música. Surgem alguns precursores da criação de métodos educacionais, além da 

incorporação do ensino da música na literatura pedagógica. 
 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), teórico naturalista, foi o primeiro a criar 

uma proposta pedagógica envolvendo a educação musical com o objetivo de mostrar 

sonoridade e igualdade às vozes, por isso as canções deviam ser simples. Um outro 

pensador que contribuiu para o ensino de música nas escolas foi Pestalozzi (1746- 

1827), educador suíço, que tinha uma abordagem experimental e afetiva, uma 

contestação a sua época que tratava as crianças com certa rispidez. Sua visão trouxe 

grandes avanços para a educação moderna, pois acreditava que as canções 

influenciavam no processo de formação do caráter do indivíduo. 
 

Jean-Philippe Rameau (1682-1764) apresentou a música como ciência, com o 

foco na física e na matemática. Para ele, as canções eram uma ciência com regras 
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regidas pela matemática; assim, além de apreciar a arte, era preciso conceituá-la para 

torná-la inteligível. 
 

Desse modo, Zimmermann  (2007) acredita que  a música  tenha evoluído  em 

quatro níveis: o primeiro descrito como a linguagem mágica (som usado pelo homem 

primitivo para invocar as divindades); o segundo, na área da ciência, com as 

contribuições da música nos estudos da Matemática e da Astronomia; o terceiro, na 

oração, com o som na religião como forma de comunicação; por último, na arte e 

divertimento, com a música como entretenimento, resultado da mistura com o profano. 
 

Após traçar esse panorama da música para a educação em épocas diferentes, 

passa-se  a  descrever  alguns  métodos  ativos  de  ensino  com  música,  procurando 

enfatizar a contribuição dessa estratégia para a educação formal e informal. 
 
 
 
2.2 A música como recurso auxiliar no ensino 

 
 
 
 

O educador possui grande responsabilidade no processo de ensino e 

aprendizagem, ele deve procurar aperfeiçoar sua prática pedagógica para que os 

objetivos da sua área do conhecimento possam ser alcançados. A música é uma 

importante aliada para que o educador alcance bons resultados, pois o aluno desde 

pequeno possui o contato com ela, vivenciando experiências que o influenciam de 

alguma maneira. Na sala de aula, a música contribui para que o aluno ouça e estude de 

modo ativo e reflexivo, as experiências sonoras    – o som, o ritmo, a melodia e a 

harmonia – relacionados à interpretação textual da letra da canção. Conforme Almeida 

e Pucci (2002, p.15), 
 
 
 

[...]  Quando  ouvimos,  cantamos  ou  tocamos  música,  estamos 
penetrando parcialmente nesse grupo social e no pensamento desse 
homem que a criou. Essa concepção fundamenta a importância e a 
necessidade de incluir a música no âmbito da educação. Ampliando a 
percepção   de   si   e   do   mundo,   ampliam-se   as   possibilidades   de 
expressão e de comunicação do homem. 
A música pode ser um recurso que o educador dispõe para desenvolver 
alguns aspectos da formação da personalidade da criança e também 
auxilia os novos aprendizados. Através da música podemos ampliar a 
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percepção,   a   concentração,   a   imaginação,   as   possibilidades   de 
expressão de nossos alunos. 

 
 
 

A música como uma associação de palavras e som pode trazer muitos benefícios 

para a educação; quando bem aplicada, ajuda e enriquece o processo de ensino e 

aprendizagem. Essa arte contribui para a memorização, o raciocínio, a criatividade, a 

recreação, entre outras aptidões. 
 

Gainza (1988) afirma que a música contribui para a transformação e o 

desenvolvimento do ser humano em dois aspectos, no nível físico e no psíquico. 

Primeiramente, no corpo, pelo fato do som influenciar sobre as células e os órgãos do 

indivíduo, depois, sobre as emoções, afetando outros processos corporais. Com isso, 

percebe-se que a música influencia o homem de modo interno e externo, esses 

movimentos conduzem a diferentes graus de qualidade. Exemplo disso é o bebê, reage 

ao som emitido pelos objetos, demonstrando sua preferência pelos brinquedos que 

estão ao seu redor. 
 

Ainda  conforme  Gainza  (1988,  p.23),  a  música  se  manifesta  em  formas 

diferentes em cada faixa etária. A criança, por exemplo, como geralmente não escuta o 

som reproduzido por ela, grita ao invés de cantar e bate os instrumentos no lugar de 

tocá-los; mas quando estimulada apresenta, um comportamento contrário a esse. Já, o 

pré-adolescente prefere apenas ouvir, diferentemente também do adolescente, que 

coloca sua mente e afeto à disposição do som que ouve e produz. Enquanto o adulto, 

manifesta reações diversas, dependendo do momento emocional em que ele estiver 

vivenciando. 
 

Isso permite perceber que a reação de cada faixa etária diante do som é 

manifestada de acordo com a educação, idade e estado psicofísico do indivíduo. Além 

disso, a recepção musical do homem está inteiramente relacionada à sua audição, 

localizada no raio de ação, ou seja, cada elemento do som é captado pela audição 

conforme a necessidade circunstancial, por isso, a música provoca reações próprias em 

cada indivíduo, necessitando muitas vezes de estímulo. Para Gainza (1988, p. 26), 
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[...] a criança muito pequena focaliza o timbre sonoro. O homem e a 
mulher comuns precisam, entretanto, de um pouco de ritmo para fazer 
com que o alimento musical seja mais ´digerível’. [...] Por outro lado, os 
jovens  que  gostam  de  escutar  música  na  atualidade,  pretendem 
satisfazer, através da percepção musical, a uma determinada dose de 
estimulação mental que surge do equilíbrio sempre dinâmico, entre a 
expectativa pela novidade e a redundância pela reiteração de situações 
sonoras familiares. 

 
 
 

A recepção musical manifesta-se em cada pessoa de forma espontânea, mas a 

motivação externa ajuda a desenvolver outras aptidões, como melhorar a concentração, 

isso comprova que do mesmo modo como ela é necessária, é também complementar, 

principalmente na aprendizagem. A motivação deve abordar os seguintes aspectos: 

interesse, atenção, concentração e memória. 
 

Realizar atividades com música, dentro da sala de aula, contribui também para o 

desenvolvimento do aluno em outros aspectos: no cognitivo / linguístico, concretiza-se 

uma aprendizagem significativa por meio das produções de situações reais realizadas 

nesse contexto, com a música isso ocorre com ações como ver, ouvir e tocar; no 

psicomotor, a habilidade motora aprimora-se com o apoio do ritmo por estar ligado ao 

sistema nervoso, os movimentos baseados em um ritmo são resultado do conjunto de 

formas de atividades coordenadas, completas e complexas; no socioafetivo, as 

atividades realizadas em grupo ajudam na socialização, estimula a compreensão e a 

cooperação. 
 

Mas, para isso, o professor precisa partir do conhecimento prévio do aluno: saber 

a preferência musical de seu aluno, precisa verificar o maior número de informações, 

como os dados pessoais e familiares, formação escolar, ambiente cultural, nível 

socioeconômico, entre outros elementos semelhantes aos mencionados. 
 
 
 
2.3 O gênero canção no livro didático 

 
 
 

Atualmente, a maioria dos autores de livros didáticos faz uso da canção como 

estratégia  de  ensino  para  apresentar  os  conteúdos  que  serão  abordados  ou,  até 
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mesmo,  para  complementar  os  já  estudados.  Esse  recurso  chama  a  atenção  dos 

alunos, pois a música, muitas vezes, aparece inserida nos tópicos a serem trabalhados. 

O livro didático é adotado como apoio no ensino de Língua Portuguesa pelos 

professores de Ensino Fundamental e Médio, de uma maneira mais diversificada e 

agradável. Nesse sentido, procura elucidar o ensino com modelos que estão presentes 

no  cotidiano  do aluno.  Esse  processo  se  dá  por meio  do  uso  de  muitos gêneros 

textuais, como textos de jornais, artigos, peças publicitárias, revistas, canções, poemas, 

crônicas da contemporaneidade, entre outros. A finalidade de utilizar gêneros dessa 

natureza é a de tornar o ensino de língua materna mais significativo e próximo da 

realidade do educando e, com isso, há a possibilidade de se ter um elemento facilitador 

que contribua para sua aprendizagem. 

O  PNLD  –  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  –,  órgão  responsável  por 

produzir o guia de orientação quanto à escolha do livro didático para ser usado na rede 

pública de ensino, indica os livros que passaram pelo processo avaliatório oficial. O 

PNLD (Brasil, 2011, p.21) explicita quais são os objetivos a serem alcançados na 

disciplina de Língua Portuguesa, 
 
 

[...] cabe ao ensino de língua materna, nesse nível de ensino- 
aprendizagem, aprofundar o processo de inserção do aluno na cultura 
da escrita, 
•      aperfeiçoando  sua  formação  como  leitor  e  produtor  de  texto 
escritos; 
•      desenvolvendo as competências e habilidades de leitura e escrita 
requeridas por esses novos níveis e tipos de letramento; 
•      ampliando sua capacidade de reflexão sobre as propriedades e  o 
funcionamento da linguagem; 
•       desenvolvendo as competências e habilidades associadas a usos 
escolares, formais e/ou públicos da linguagem oral. 

 
 
 

Para fazer parte da indicação, torna-se necessário atender aos parâmetros 

estabelecidos pelo PNLD. Na área de Língua Portuguesa, os critérios específicos do 

componente curricular são os mencionados a seguir: 
 

1. Relativos à natureza do material textual selecionado – a coletânea dos 

textos justifica-se quanto à contribuição para a formação leitora do aluno. 

Isso implica o uso de diversos gêneros, presentes em diferentes variedades 
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linguísticas. Os textos de Literatura devem aparecer como experiências 

singulares  de  leitura;  o  material  deve,  também,  incentivar  professores  e 

alunos a buscarem outros textos fora da esfera do livro didático. 
 

2.  Relativos ao trabalho com o texto – em qualquer uma das esferas abaixo, 

o guia orienta a usar diversas estratégias: 
 

a) Leitura: as atividades devem garantir a proficiência em leitura, 

colaborando com o leitor no sentido de oferecer estratégias de 

construção dos sentidos do texto 
 

b) Produção de texto escrito: visa à formação do produtor de texto, 

oferecendo propostas para o uso social da escrita por meio de 

gêneros e tipos textuais. 
 

3.  Relativos ao trabalho com a oralidade – partir do conhecimento prévio do 

aluno para estender a outras situações e contextos de comunicação; a 

oralidade é vista como mecanismo de ensino-aprendizagem. Explorar as 

diferenças entre a linguagem oral e escrita para o aluno adequar-se à 

situação comunicativa em que estiver inserido. 
 

4.  Relativos ao trabalho com os conhecimentos linguísticos – devem auxiliar 

o desenvolvimento tanto da escrita como da oralidade, levando à reflexão 

sobre aspectos da língua e da linguagem. O peso desse componente 

deve ser semelhante aos anteriores, contextualizados em situações de 

uso, promovendo a reflexão e a construção dos conceitos abordados. 
 
 

Todos os componentes curriculares básicos de língua materna (leitura, produção 

escrita, linguagem oral e conhecimentos linguísticos) devem aparecer entrelaçados nos 

livros didáticos, isto é, um favorecendo o outro. 

Como o objetivo deste trabalho é mostrar como o gênero canção pode ser um 

agente facilitador nas aulas de língua materna, aponta-se, em seguida, como aparece 
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no livro didático. Segundo os dados estatísticos do PNDL (2011)5, a coleção de Língua 

Portuguesa mais requisitada pelas escolas públicas em 2011 foi Português: linguagens, 

dos  autores  W illiam  Roberto  Cereja  e  Thereza  Cochar  Magalhães,  publicada  pela 

Saraiva S/A Livreiros Editores. Comparada a outras coleções solicitadas pelo Governo, 

esta foi vendida três vezes mais, o anexo I mostra a quantidade exata. A obra é 

composta por quatro volumes indicados para cada ano do Ciclo II (6º, 7º, 8º e 9º). 
 

A estrutura da obra é a seguinte: cada um dos livros da coleção é composto por 

quatro unidades temáticas, cada unidade por quatro capítulos e os capítulos por cinco 

seções: 
 

Estudo  do  texto:  apresenta  textos  de  diversos  gêneros  que  circulam  em 

diferentes esferas sociais, com o objetivo maior de promover a prática da leitura e o 

entendimento do texto quanto ao uso da língua ou da variedade linguística, baseado 

nas   características   do   gênero   lido.   Esta   seção   organiza-se   em   seis   partes: 

Compreensão e interpretação, A linguagem do texto, Leitura expressiva do texto, 

Cruzando linguagens, Trocando ideias, Ler é. 
 

Produção de texto: dedica-se em explorar os recursos necessários para que o 

aluno produza seu próprio texto, desenvolvendo primeiramente o conteúdo do ponto de 

vista temático, para que depois, tenha recursos para produzir seu texto. A presente 

seção é primordial para a unidade, já que é por meio dela que os temas e a estrutura da 

obra são definidos, servindo de base para observar, o gênero textual adequado para 

ser estudado em cada momento do ciclo. 
 

Para escrever com adequação/coerência/coesão/expressividade: destina-se em 

tratar assuntos relacionados à textualidade e ao discurso, assim o título desta seção 

varia de acordo com a natureza do objeto estudado. 
 

A língua em foco: preocupa-se em estudar a língua como um “processo dinâmico 

de interação”, o estudo da língua contextualizado e significativo, baseado no texto e no 

discurso. 
 

 
 

5     Informação   obtida   no   site   oficial   do   Fundo   Nacional   de   Desenvolvimento   da   Educação: 
 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos acesso em out/2011. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos
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De  olho  na  escrita:  sistematiza  os  conteúdos  notacionais  da  língua,  como 

ortografia e acentuação. 
 

A Tabela 1 mostra como as canções aparecem no decorrer da obra: 
 
 

 
 
 

CANÇÃO 

 
 
 

AUTORES 

 
ATIVIDADES 
PROPOSTAS 

Le
itu

ra
 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

lin
gu

ís
tic

os
 

Le
itu

ra
 e

 
co

nh
ec

im
en

to
s 

lin
gu

ís
tic

os
 

 

6º ano 
 

Saudosa Maloca 
 

Adoniran Barbosa 
 

X   
 

7º ano 
 

Homem-aranha 
 

Jorge Vercilo 
 

X   
 

Vermelho 
 

Vanessa da Mata    
X 

 
Balada do louco 

 
Rita Lee e Arnaldo Baptista 

 
X   

 

8º ano 
 

Rosa-dos-ventos 
 

Chico Buarque    
X 

 
Emília 

 
Pato Fu 

 
X   

 
Caçador de mim 

 
Luis Sá, Sérgio Magrão   

X  
 

9º ano 
 

Itapuã 
 

Vinícius de Morais, Toquinho    
X 

 
Pra dizer que não falei de flores 

 
Geraldo Vandré    

X 
 

Milagres 
 

Cazuza, Denise Barroso, Frejat 
 

X   
 

Pra fazer o sol nascer 
 

Gilberto Gil    
X 

 

 
Tabela 1: O gênero canção na coleção Português: linguagens 

 
 
 
 

A seguir, apresenta-se uma análise descritiva dessas canções, os critérios foram 

baseados na observação do contexto em que o gênero canção foi estruturado no livro 

didático e nas atividades propostas a partir dele: 
 

a) Leitura: atividades destinadas ao desenvolvimento da leitura; 
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b) Elementos linguísticos: estudo da língua; 
 

c) Elementos linguísticos e leitura: ambas as atividades. 
 
 
 
 
2.3.1 Livro do 6ºano 

 
 
 
 

O livro do 6º ano é o único que contém apenas uma canção, presente em “A 

língua em foco”, o tema abordado nesta seção é variedades linguísticas, após ser 

conceituado por meio de muitos exemplos sobre o uso da língua, inicia-se a 

sistematização do conteúdo.  Mas, antes disso, expõem-se várias explicações sobre a 

função da língua em diversos usos, para então apresentar a canção “Saudosa maloca”, 

de João Rubinato (Adoniran Barbosa), na parte de exercícios de fixação. 
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Saudosa maloca 
 

Si o senhor  não tá lembrado 
 

Dá licença de contá 
 

Que aqui onde agora está 
 

Esse edifício arto 
 

Era uma casa veia 
 

Um palacete assobradado 
 

Foi aqui, seu moço 
 

Que eu, Mato Grosso e o ]oca 

Construímos nossa maloca 

Mais um dia 

nóis nem pode se alembrá Veio 

os homi cas ferramentas O 

dono mandô derrubá 
 

Peguemos tudo as nossas coisa 
 

E fumos pro meio da rua 
 

Preciá a demolição 
 

Que tristeza que nóis sentia 
 

Cada tauba que caía 
 

Duía no coração 
 

Mato Grosso quis gritá 

Mas em cima eu falei: 

Os homi tá ca razão 

Nóis arranja outro lugá 

Só se conformemos quando  o ]oca falou: 

"Deus dá o frio conforme o cobertô" 

E hoje nóis pega a paia nas grama do jardim 
 

E pra esquecê nóis cantemos assim: 

Saudosa maloca , maloca querida 

Que dim donde  nóis passemos dias feliz de nossa vida 
 

·s.;_GOSG maloca", de João Rubina to (Adoniran Barbosa).© 1955 by Irmãos Vitale S. A. Indústria e Comércio. 
-oc-os os direitos reservados para todos os países.) 

 
 

Figura 6: Letra da canção Saudosa Maloca de Adoniran Barbosa 
Fonte: Cereja e Magalhães (201O, p. 48) - 6° ano 
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Antes   da   canção   há   um   pequeno   texto   informando   ao   leitor   o   estilo 

composicional de Adoniran Barbosa, que retratava em suas canções marcas da fala e 

da história popular dos bairros italianos da cidade de São Paulo no século XX. Porém, 

nesse texto explicativo, há uma informação equivocada, pois o leitor é orientado a 

observar um trecho de uma das canções mais famosas do compositor, quando, na 

verdade, a letra da canção está na íntegra. Logo após esses dados, é sugerido entre 

parênteses a escuta da canção, caso seja possível. 
 

Em seguida, depois da letra musical, começa a exposição da atividade escrita, o 

aluno é direcionado a responder as questões interpretativas relacionadas com o 

conteúdo exposto anteriormente: variedades linguísticas. No total são quatro atividades: 

na primeira, explora os problemas enfrentados pelo locutor e seus amigos, destacando 

o perfil socioeconômico e cultural em que eles estavam inseridos; na segunda pede 

para que o aluno identifique textos e expressões que remetam ao dialeto caipira, à 

baixa escolaridade e às marcas da linguagem oral; já na terceira atividade, enfatiza a 

letra de música como obra de criação artística e por isso nem sempre corresponde à 

realidade linguística, aponta para o emprego do verbo “construímos” que não condiz 

com o perfil sociocultural do locutor, pois o mais provável é que ele se expressasse em 

uma dessas formas, “a  gente  construiu” ou  “nós construiu”; e, na  última  atividade 

propõe que o aluno escolha um fragmento da canção e passe para a norma padrão, 

para depois comparar o sentido de ambos textos. 
 

Esses exercícios de aplicação levam a observar que o gênero canção foi usado 

como meio de leitura e análise de elementos linguísticos, promovendo o estudo da 

língua de modo reflexivo. Mas, torna-se importante ressaltar a não exploração da parte 

sonora da canção e outros elementos textuais que poderiam contribuir para aprofundar 

as discussões quanto ao assunto em questão. 
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2.3.2 Livro do 7º ano 

 
 
 
 

Há três canções no volume do 7º ano, distribuídas no decorrer das seções. A 

primeira canção que aparece é “Homem-aranha”, de Jorge Vercilo, na subseção “A 

linguagem do texto”. 
 

 
 

Figura 7: Letra da canção Homem-aranha de Jorge Vercilo 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 59) – 7º ano 

 
 

O tema da primeira unidade do volume é “Heróis”, assim cada capítulo trata de 

um de seus aspectos, o capítulo três, por exemplo, desenvolve a temática “O que é ser 

herói?”, expondo as características do herói da atualidade. Após a leitura e a 

interpretação de um texto no início do capítulo, trabalha-se com a linguagem do texto 

em três exercícios, depois dessas atividades há o boxe com um texto explicativo, 

acompanhado de um fragmento da canção e uma imagem de um pai sentado no sofá 

com seu filho ao colo. 
 

Dentro do boxe, há uma contextualização apontando uma diferença entre o herói 

da ficção e o da realidade. A imagem do pai com seu filho ao colo remete ao verso 

“Acordado a noite inteira pra ninar bebê”. A canção está adequada ao capítulo, mas o 

fragmento do texto foi colocado apenas para leitura, não há nenhum encaminhamento 

com o conteúdo exposto, a informação apresentada está como se fosse uma 

curiosidade. 
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foco”. 

A próxima canção é “Vermelho”, de Vanessa da Mata, na seção “Língua em 
 
 
 

 
 

Figura 8: Letra da canção Vermelho de Vanessa da Mata. 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 88) – 7º ano 

 

 
Este texto refere-se apenas a um fragmento da canção, usado como pretexto 

para explicar os elementos essenciais da oração, sujeito e predicado. Presente na 

subseção “Construindo o conceito”, destinada a introduzir o conceito a ser aprofundado 

posteriormente. 

As duas atividades realizadas com o fragmento não fazem referência à 

interpretação, solicita apenas ao aluno que identifique na canção o sujeito e o predicado 

e,  respectivamente,  seus  núcleos.  A  última  menção  feita  ao  gênero  aparece  na 

subseção “Conceituando”, dentro de um boxe com o verso “Seus beijos são vermelhos”, 

apontado os dois elementos essenciais da oração. 

A próxima canção que compõem o livro está no tópico “A linguagem do texto”: 
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Figura 9: Letra da canção Balada do louco de Rita Lee e Arnaldo Baptista 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 137) – 7º ano 

 
 

Há um texto explicativo no mesmo boxe em que a canção está inserida, 

contextualizando o leitor sobre o conteúdo do texto, além de convidá-lo a se posicionar 

diante do ponto de vista da canção. Embora o gênero canção esteja na seção “Estudo 

do texto”, sua função está apenas para leitura e uma possível atividade oral, a única 

justificativa para sua presença é a relação com o tema da unidade, “Eu e os outros”. 
 

A subseção “A linguagem do texto” desenvolve tarefas sobre o vocabulário e 

interpretação textual. Durante as atividades, não há nenhuma alusão à letra da canção, 

ou seja, sua presença é uma mera curiosidade. 
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2.3.3 Livro do 8º ano 

 
 
 
 

No tópico “A língua em foco”, o fragmento da canção “Rosa dos ventos”, de 

Chico Buarque, exerceu a função de leitura e objeto de análise gramatical para uma 

questão. 
 

 
 

Figura 10: Letra da canção Rosa dos ventos de Chico Buarque 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 53) – 8º ano 

 
O enunciado do exercício destaca o emprego dos verbos impessoais, enfatiza 

que as orações em que os verbos exprimem fenômenos da natureza são sem sujeito, 

mas quando estão no sentido figurado, esse princípio é desrespeitado, como ocorre nos 

“versos”. Só foi possível saber que se tratava de uma canção por causa do nome do 

compositor, Chico Buarque, presente entre parênteses no final do texto. Nesse sentido, 

os verbos “amanhecer” e “chover” são destacados para que o aluno identifique o sujeito 

de ambos. 
 

Mais uma vez o gênero canção foi usado apenas como recurso para uma análise 

gramatical, caso fosse contextualizada a outros elementos do texto, o conteúdo 

linguístico faria muito mais sentido para o aluno. Não há a preocupação por parte dos 

autores  em  apresentar  propostas  contextualizadas  à  produção  textual,  nem  em 

relacioná-las ao tema do capítulo, “O humor nosso de cada dia!” 
 

Diferente  dos  últimos  exemplos,  a  canção  “Emília”,  do  grupo  Pato  Fu,  foi 

colocada na íntegra. O grupo musical compôs a letra em homenagem à personagem 

Emília da obra de Monteiro Lobato, essa informação não está presente no decorrer das 

atividades, mas uma questão possibilita tal interpretação “Quem você acha que é 

Emília?”, no livro do professor, a sugestão da resposta indica que pode ser a Emília, 

personagem de O sítio do pica-pau amarelo ou a mulher amada do eu lírico. Esta última 
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possibilidade  de  interpretação  está  completamente  equivocada,  alguns  versos  da 

canção comprovam, como “Marquesa”, “Boneca”, “Pirlimpimpim” 
 

. 
 

 
 

Figura 11: Letra da canção Emília de Patu Fu. 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 75) – 8º ano 

 
 
 

Como o texto está na seção “De olho na escrita”, serviu como subsídio para 

construir o conceito do uso ortográfico da letra S, nesse sentido, há duas questões para 

explorar essa fase. A primeira atividade solicita a identificação dos substantivos que 

tenham a letra S com som de Z, em seguida, o aluno é orientado a agrupar essas 

palavras em substantivos concretos e abstratos, para, então, responder duas perguntas 

de interpretação textual. 
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Depois disso, sistematiza-se o conceito e, para isso, destacam-se algumas 

palavras do texto para explicar as regras do emprego da letra S. Embora tenha feito 

referência a  um  elemento  interpretativo  do  texto,  não  foi  suficiente  para  aproveitar 

outros recursos que poderiam ser trabalhados. 
 

Já a canção “Caçador de mim”, de Luís Sá e Sérgio Magrão, mais conhecida na 

voz  de  Milton  Nascimento,  volta  ao  padrão  das  questões  anteriores  à  “Emília”, 

apresenta apenas um fragmento. Desta vez, a estratégia foi contextualizada ao assunto 

tratado na unidade, “Adolescer", e no capítulo, “Corpo em (r) evolução”. Após a leitura 

do texto “Eu, escultor de mim”, de Cristina Costa, a seção “Estudo do texto” finaliza com 

um  exercício  que  explora  a  relação  do  título  com  o  conteúdo do  texto,  para  isso 

apresenta a letra da canção. 
 
 
 
 

 
 

Figura 12: Letra da canção Caçador de mim de Luís Sá e Sérgio Magrão 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 105) – 8º ano 

 
 

Desenvolve-se no enunciado o conceito de intertextualidade, para que o aluno 

relacione o título do texto lido anteriormente, com o último verso da canção, além disso, 

há orientação para listar o jogo intertextual quanto à ideia entre o texto “Eu, escultor de 

mim” e a canção “Caçador de mim”. Com isso, o gênero canção foi usado em atividades 

de leitura e elementos linguísticos. 



66  
 
 
 
2.3.4 Livro do 9º ano 

 
 
 
 

Não muito diferente dos exemplos anteriores, a canção “Itapuã”, de Vinícius de 
 

Morais e Toquinho, também foi usada como pretexto para explicar regras gramaticais. 
 
 
 
 

 
 

Figura 13: Letra da canção Itapuã, de Vinícius de Morais e Toquinho. 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 29) – 9º ano 

 
 

No decorrer da exposição do conteúdo, não foi feita nenhuma menção quanto ao 

contexto  textual,  a  única  indicação  de  interpretação  é  a  foto  do  farol  de  Itapuã, 

localizado em Salvador. Além disso, apenas dois versos foram destacados, “É bom / 

Passar uma tarde em Itapuã”, para explicar o uso das orações substantivas reduzidas. 
 

Na mesma unidade deste volume, “Valores”, no capítulo “O olhar do outros”, traz 

a canção “Pra não dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré, como apoio para a 

seção “Produção de texto”. O final de cada unidade da coleção possui um projeto em 

que são retomados e aprofundados os conteúdos e temas, de um modo mais próximo 

da realidade do aluno, com atividades diferenciadas das propostas anteriores. Portanto, 

o projeto desta unidade propõe que os alunos produzam um jornal em que são 

comparadas as vivências da década de 60 e as atuais. Assim, começa-se nesta seção 

a produção da reportagem que fará parte do jornal. 
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Figura 14: Letra da canção Pra não dizer que não falei de flores de Geraldo Vandré 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 41) – 9º ano 

 
 
 

Primeiramente, apresenta-se o texto “Os anos 60 e a juventude brasileira”, em 

seguida, solicita-se que os alunos reúnam-se em grupo e escolham um dos seguintes 

temas: 
 

 
 

Figura 15: Temas propostos para realizar a reportagem “Os anos 60 e os dias atuais” 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 41) – 9º ano 
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Como se pode observar, o fragmento da canção está ao lado desta lista de 

sugestões, mesmo com o texto explicativo dentro do boxe em que está a letra da 

canção, não há orientação para analisá-la ou usá-la como apoio para as pesquisas, o 

gênero foi usado apenas como leitura. 
 

A canção “Milagres”, de Cazuza, Denise Barros e Frejat, está na íntegra na 

abertura da unidade “Nosso tempo”, sem nenhum texto antes ou depois da letra da 

canção, ou seja, sua função foi apenas de leitura. 
 

 
 

Figura 16: Letra da canção Milagres de Cazuza, Denise Barros e Frejat 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 204) – 9º ano 

 
 

Outro exemplo de que a canção foi usada apenas com o propósito de analisar os 

elementos linguísticos, está em Pra fazer o sol nascer, criada por Gilberto Gil para o 

filme “Um trem para as estrelas”, de Carlos Diegues, em 1987. O gênero está na seção 
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“A língua em foco”, para apresentar como a regência verbal se manifesta na construção 

do texto. 

O texto aparece no seguinte formato: 
 

 
 

Figura 17: Letra da canção Pra fazer o sol nascer de Gilberto Gil. 
Fonte: Cereja e Magalhães (2010, p. 225) – 9º ano 

 
 

No início, o enunciado solicita ao aluno que leia o texto, em momento algum é 

sugerido que ouça a canção, desse modo, fica evidente que os aspectos sonoros não 

serão explorados. 

Quanto às atividades propostas, apenas um exercício cita a expressão "letra da 

canção”, único também que trata da interpretação, enquanto os demais exploram o uso 

da regência verbal, destacando os verbos e indicando sua regência por meio de 

exemplos. Esse conteúdo vai sendo sistematizado por meio dos enunciados e quadros 

conceituais até o fim da seção. 
 

No decorrer das atividades, o gênero deixa de ser chamado de “letra da canção” 

e passa, em alguns momentos, a ser chamado de poema, reforçando a ideia de que o 

termo “poema” foi usado de forma inadequada. Tudo isso mostra que a exposição do 

texto serviu como apoio para uma explicação gramatical. 
 

Como foi dito anteriormente, o gênero canção possui caráter híbrido, por ser 

composto de letra e melodia, sendo indicado para trabalhar em sala de aula com os 

dois  aspectos,  texto  e  sonoridade.  Mas  a  análise  dessa  coleção  de  livro  didático 

mostrou que essa abordagem não tem sido realizada com eficácia, por não explorar 

suas características de modo integrado. 
 

Nesse caso, cabe ao educador desenvolver estratégias que trabalhem o gênero 

em todos os seus aspectos. Vale reforçar que o professor é o gestor de suas aulas e 
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que o livro didático é apenas um recurso auxiliar. Podemos observar essa postura em 

depoimento do autor de livros didáticos, Roberto Melo Mesquita. 
 
 

A música foi para mim, e continua sendo, uma ferramenta de transformação 
social de grande importância. Quando levamos nossa música para outros 
países, promovemos um intercâmbio com a cultura local. Isso possibilita o 
encontro de diferentes formas de cultura. A difusão da música é a prova real de 
que a dedicação e o estudo, em qualquer área da cultura, formam uma dupla de 
sucesso e geram resultados concretos. Não creio que seja uma estratégia 
utilizada na maioria das salas de aula. Como professor (em sala de aula), 
sempre utilizei da música em minhas salas de aula. Ela me ajudou muito com 
letras, para leitura e análise linguística e com orquestração, para produção de 
texto. “O que será” de Chico Buarque, e a trilha sonora de Fernão Capelo 
Gaivota já  eram  utilizadas por mim  nos  anos  70.  Como autor  (em  livros), 
trabalho há muitos anos com letras de Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton 
Nascimento, Gilberto Gil etc. Minhas palavras são de admiração por aqueles 
que fazem da Literatura e da Música uma grande arte. A literatura e a música 
são artes como quaisquer outras, como a pintura, a escultura, o teatro. 
Entretanto, o ensino de ambas nas escolas não pode se restringir à história da 
arte, mas, antes, procurar incentivar a criatividade dos alunos por meio da 
elaboração de trabalhos. 6 

 
 

Ao analisar uma das obras de Mesquita, Gramática da Língua Portuguesa, 10ª 

edição publicada em 2009, foi possível notar a presença de vários recursos para apoiar 

o ensino do conteúdo, dentre os quais há 19 letras de canções. Os exemplos da citação 

mostram como esse escritor usa o recurso do gênero canção, de clássicos da MPB 

(Música Popular Brasileira), além de atuais produções musicais de intérpretes pops 

(muito conhecidos dos alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental para quem essa 

gramática pedagógica é destinada. 
 

Os exemplos da coleção em análise, Português: linguagens, revelaram, também, 

que as escolhas dos estilos musicais feitas pelos autores, tratam-se, na maioria das 

vezes, de clássicos da MPB. Essa escolha é muito importante para reforçar nossa 

memória cultural, mas é bom lembrar de que o aluno da atualidade vive em um contexto 

diferente, por isso, torna-se essencial trabalhar com os vários lados, dos clássicos aos 

modernos. Antes de levar a canção para a sala de aula, o professor deve ser criterioso 

quanto à escolha, verificando o ritmo que agrada aos alunos, mas não descuidando do 

conteúdo. 
 
 

6   Professor e  autor de livro didático, Roberto Melo Mesquita, em entrevista realizada via e-mail em 
 

15/05/2010. 
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A análise de uma canção, no ato de ensinar, tem o objetivo de chamar a atenção 

do aprendiz, principalmente, para a letra, pois muitos têm o hábito de ouvir a canção, 

mas não prestam atenção à letra; o som é o elemento que mais os envolve, pois 

quando memoriza é devido a algo que se destaca, que chama a atenção, como o 

refrão. O estímulo da vontade do aluno pode ser despertado, a partir do momento em 

que  essa  arte  é  articulada  de  modo  adequado  pelo  educador.  Nesse  sentido, 

pressupõe-se que um professor de língua materna torne suas aulas mais envolventes e 

ajude o seu aluno a assimilar o conteúdo de modo mais consistente, ao analisar a 

gramática e a literatura com base ou em comparação com a canção, relacionando o 

conteúdo da disciplina ao seu cotidiano. 
 

Há  muitas  experiências  bem-sucedidas  com  o  uso  do  gênero  canção  para 

ensinar a língua materna. Seguem, a títulos ilustrativos, algumas experiências que 

revelam, com essa estratégia, uma boa prática para suas aulas. 
 
 
2.4  Música para analisar elementos linguísticos 

 
 
 
 

Ao pensar em algo que pudesse tornar as aulas de Língua Portuguesa mais 
envolventes, a autora dessa pesquisa aplicou algumas estratégias de ensino com o 
gênero canção na sala de aula, que acabou por resultar na monografia “A música como 

recurso didático no ensino de Língua Portuguesa”7, que consistiu em ensinar o uso de 
elementos linguísticos. 

 

Para que os objetivos fossem alcançados, duas ações foram tomadas: a primeira 
foi a elaboração, aplicação e tabulação de um questionário para conhecer a preferência 

musical  dos  estudantes  de  6º   e  8º  anos  do  Ensino  Fundamental,  de  uma  escola 
estadual da rede pública, localizada em um município da Grande São Paulo, e detectar 
o que os levou a preferir ritmos como o pagode, o rap e o rock; a segunda, foi a 

 
 
 
 

7 Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), apresentado à Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007), como 

requisito para obtenção do título de bacharel e licenciada em Letras, sob a orientação da Profª Dra. Rosemeire Leão da Silva 

Faccina 
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aplicação de três propostas de aula com diferentes conteúdos do programa de ensino 

de cada série. 

A análise dos resultados comprovou as expectativas: essa prática de ensino é 

relevante,  pois  a  identificação  do  estudante  com  o  conteúdo  da  composição  pode 

permitir que o professor percorra um caminho com maiores possibilidades de resultados 

positivos, quanto ao tratamento do assunto a ser enfatizado dentro da sala de aula. 

Apesar dos alunos demonstrarem uma preferência maior por produções estrangeiras 

devido a muitos ritmos diferenciados, evidenciaram que preferem aquelas que possuem 

um contexto que tenha uma aproximação com o seu mundo, como por exemplo, letras 

românticas ou de protesto. 
 

Mesmo não dominando os conhecimentos musicais, alguns conceitos foram 

essenciais  para  realizar  o  trabalho:  relacionar  a  letra  da  canção  ao  contexto  de 

produção, usá-la como forma de expressão com o outro, recorrendo à interpretação 

textual com apoio dos aspectos sonoros. Esses elementos contribuíram, de maneira 

eficaz, pois situaram o aluno no contexto em que a música foi composta, a que grupo 

social específico ela se direcionava e a relação que havia entre o estilo musical adotado 

pelo compositor e a variante linguística escolhida por ele. 
 

Dessa forma, depois da aplicação em sala de aula, foi possível afirmar que a 

música constituiu-se como um recurso adequado para que as aulas fossem mais 

diversificadas e interessantes, tornando o ensino e o aprendizado mais prazeroso e 

eficiente; porém, para que se possa realizar essa estratégia é necessário que seja 

evidente  a  função  e  a  contribuição  de  cada  ciência,  música  e  disciplina,  para  a 

formação do educando, tanto acadêmica como cidadã. 
 
 
 
2.5 Música para ensinar  preposições 

 
 
 
 

Outra experiência interessante ocorreu com outra professora de língua materna, 

no 9º ano do Ensino Fundamental em um colégio particular, localizado em um município 

da Grande São Paulo, cujo conteúdo lecionado era regência verbal. A professora 

perguntou aos alunos se eles se lembravam do uso da preposição, todos em uníssono, 
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cantaram a seguinte música: “A, antes, após, até, com, de, contra, desde, em, entre, 

para, por, perante, sem, sob, sobre, traz preposição!”, em um ritmo muito animado. Ao 

questionar como aprenderam essa música, afirmaram que foi com a professora do 5º 

ano do Ensino Fundamental. 
 

Mesmo  após  quatro  anos  os  alunos  recordavam  dessa  experiência  com  a 

música. Alguns deles relataram que sempre que necessitam usar a preposição, cantam 

a música para recordar o conteúdo. Como segue: 
 

 
 

 



74  
 
 
 
 

 
 

 
 

Os relatos dos alunos comprovam que o ensino com música promove o prazer 

no momento de aprender, além de proporcionar a assimilação do conteúdo ensinado 

por meio da memorização. O desenvolvimento cognitivo do aluno é estimulado com 

base em ações lúdicas, vivenciadas por ele. Nesse caso, o estímulo musical para o 

desenvolvimento intelectual é uma experiência que permite a ação do aluno: ler, ouvir, 

cantar e refletir. 
 

Esse recurso de ensino contribui, também, para a assimilação do conteúdo. Os 

relatos acima comprovam que os alunos acionam em suas memórias a canção para 

recordar a lista de preposições. Por se tratar de um ritmo animado e envolvente, eles 

têm facilidade para lembrar a letra da canção. Ações como essa causam satisfação a 
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eles, por conseguirem associar o som ao conteúdo da letra, trazendo-lhes muitos 

benefícios no uso da língua. 
 
 
 
2.6  Lições de gramática em versos de cordel 

 
 
 
 

A experiência do professor de português Janduhi Dantas, da cidade de Patos, 

sertão paraibano, serve como exemplo para mostrar que a combinação de letra e de 

sonoridade trabalhada juntas provoca resultados relevantes, desse modo, tendo esses 

dois aspectos, o cordel pode ser considerado como canção. O professor de Língua 

Portuguesa passou a usar versos de cordel como instrumento de aprendizagem. Sua 

experiência com um gênero de poesia de tradição oral foi tão significativa que se tornou 

livro, “Lições de gramática em versos de cordel”, publicado pela Editora Vozes em 

2009. Chamou, também, a atenção da imprensa, no dia 15 de outubro de 2010, Dia do 

Professor, quando o Jornal Nacional, da Rede Globo, veiculou uma reportagem 

mostrando os resultados da prática desse professor em uma região tão carente, onde a 

cada quatro adultos, um é analfabeto, segundo dados do IBGE. 
 

Para Ernani Terra, que fez a apresentação do livro, o escritor de Literatura de 
 

Cordel (Dantas, 2009, p.7) descobriu 
 
 
 

uma fórmula eficaz de tornar o estudo da gramática interessante e 
prazeroso e que, com sua poesia, nossos estudantes poderiam se 
interessar mais pelo estudo de nossa língua, pois em seus versos os 
conceitos gramaticais eram apresentados com clareza, ritmo e humor. 
Em palestras que faço por todo país, passei a usar os versos de Janduhi 
Dantas para mostrar aos professores e estudantes que se pode ensinar 
e aprender gramática de maneira criativa e lúdica. 

 
 
 

O  livro  aborda,  de  modo  lúdico,  todo  o  conteúdo  gramatical:  Fonologia, 

Morfologia, Sintaxe e Semântica, além de apresentar algumas regras do Novo Acordo 

Ortográfico. Mesmo possuindo poucos recursos, esse professor da escola pública 

consegue ensinar gramática de um modo divertido, ele encontrou na cultura local uma 

maneira de chamar a atenção de seus alunos para o aprendizado. As rimas tornaram 
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um meio de responder as questões apresentadas durante a aula, por exemplo, para 

ensinar regras do Novo Acordo Ortográfico como o emprego do trema, Dantas (2009, p. 

114) recita o seguinte: 
 
 
 

Do grupo gue, gui, que, qui, 
‘té que enfim, caiu o trema: 
“Do voto que é vendido, 
a consequência é o problema” – 
ante essa novidade, 
fique tranquilo, não trema. 

 
 
 

Para seus alunos, o momento da aula tornou-se diversão. Um deles, Carlos 

Emanuel, testemunhou o seguinte: “O cordel é como se fosse uma música. E é mais 

fácil de aprender”. Para justificar a sua prática, Janduhi Dantas afirma que “Uma cultura 

que é milenar, que está enraizada nesse povo. Surte um efeito imediato”. 
 

Diante do que foi mencionado, buscar estratégias de ensino que contribuam para 

a aprendizagem é fundamental. Desse modo, o próximo capítulo apresentará algumas 

propostas de como desenvolver o gênero canção em seu aspecto textual e sonoro. 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTAS DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 
 
 
 

A importância do trabalho com gêneros escritos e orais na sala de aula tem sido 

comprovada por meio de estudos recentes. Assim, a presente pesquisa apresenta 

algumas propostas de atividades de ensino, chamadas de sequências didáticas, com o 

propósito de sistematizar determinado conteúdo da disciplina por meio de um gênero 

oral ou escrito. A metodologia adotada é a proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2010). 
 
 
 
3.1 Estrutura das sequências didáticas 

 
 
 

As  sequências  didáticas  propõem  que  as  atividades  escolares  sejam 

organizadas seguindo certa estrutura: apresentação inicial, produção inicial, módulos e 

produção final. Essa sistematização tem como objetivo principal as práticas de escrita e 

de produção oral. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010, p. 83) afirmam que; 
 
 

O trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o 
aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente, sobre aqueles 
dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos; e 
sobre gêneros públicos e não privados [...]. As sequências didáticas 
servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas da linguagem 
novas ou dificilmente domináveis. 

 
 

A figura a seguir representa como deve ser a base de uma sequência didática. 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 

da situação 
PRODUÇÃO 

INICIAL 

Módulo 

1 

Módulo 

2 

Módulo 

n 
PRODUÇÃO 

FINAL 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Esquema de sequência didática 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010, p. 83) 
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A apresentação da situação mostrará os detalhes do projeto que será 

desenvolvido, apontando as tarefas orais e escritas a serem realizadas com o gênero 

proposto, assim como o produto final esperado.   Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010, 

p.84)   definem   esse   momento   como   aquele   “em   que   a   turma   constrói   uma 

representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser 

executada.” 

Para isso, há dois critérios, o primeiro diz respeito ao modo claro e definido que o 

professor deve apresentar o problema da comunicação, é preciso que haja garantia da 

compreensão  por  parte  dos  alunos,  isso  é  possível  por  meio  de  alguns 

questionamentos orais, contextualizados ao gênero a ser trabalhado: 
 
 

• “Qual o gênero que será abordado?” 
 

• “A quem se dirige a produção?” 
 

• “Que forma assumirá a produção?” 
 

• “Quem participará da produção?” 
 
 
 

Enquanto o segundo critério está relacionado à preparação dos conteúdos 

necessários  para  a  produção,  a  importância  do  conteúdo  deve  ser  muito  bem 

identificada por todos. Caso os alunos ainda não dominem os elementos constitutivos 

do produto final, o professor deverá ensiná-los. Com essas informações essenciais do 

projeto de comunicação, o estudo do gênero proposto possibilitará que as atividades de 

aprendizagem se tornem mais “significativas e pertinentes”. A realização de projetos 

com sequências didáticas promove a motivação para colocar em prática as habilidades 

que já possuem e alcançar novas competências. 

Depois  desse  primeiro  passo  está  a  primeira  produção.  Nesse momento, os 

alunos produzirão um texto inicial, quer seja oral, quer seja escrito, o importante é que 

mostrem suas representações em relação à atividade proposta com o gênero. Esse 

primeiro  contato  com  o  gênero  serve,  também,  como  requisito  avaliativo  para  o 

professor e para o aluno. O sucesso, até então, é consequência do modo como a 

situação inicial foi apresentada pelo professor, bem como mostra o que o aluno sabe 

sobre o gênero e o que ele deve saber. A identificação de situações problemas no 
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decorrer  da  concretização  das  sequências  didáticas  é  primordial  para  o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos; para isso, muitas vezes, é 

necessário reformular as sequências didáticas de acordo com a realidade da turma, 

essa prática é chamada de avaliação formativa. 

Para seguir, são nos módulos que as situações problemas encontradas na 

primeira produção serão tratadas para que os alunos possam superá-las. Assim, Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2010, p.88) apontam que, 
 
 

[...]   o   movimento   geral   da   sequência  didática  vai,  portanto,  do 
complexo para o simples: da produção inicial aos módulos, cada um 
trabalhando uma ou outra capacidade necessária ao domínio de um 
gênero. No fim, o movimento leva novamente ao complexo: a produção 
final. Três questões se colocam quanto ao encaminhamento de 
decomposição e de trabalho sobre problemas assim isolados: 1) Que 
dificuldades de expressão oral ou escrita abordar?; 2) Como construir 
um módulo para trabalhar um problema particular?; 3) Como capitalizar 
o que é adquirido nos módulos? 

 
 

A produção de textos orais e escritos é um processo complexo, por envolver de 

um lado os elementos constitutivos do texto, e, por outro, os recursos cognitivos do 

indivíduo. Nesse sentido, trabalhar com problemas de níveis diferentes requer do 

professor a mediação para que o aluno solucione seus questionamentos específicos. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010, p.88) propõem, de acordo com a abordagem da 

psicologia da linguagem, os quatro níveis principais na produção de textos: 

“representação da situação de comunicação” (a finalidade da produção do texto e para 

quem se destina); “elaboração dos conteúdos” (conhecer as técnicas que o conteúdo 

requer); “planejamento do texto” (estruturar o texto de acordo com a finalidade e o 

público alvo); “realização do texto” (adotar a linguagem adequada à situação 

comunicativa). 

Sendo   assim,   Dolz,   Noverraz  e   Schneuwl  (2010,   p.   94)  mencionam   as 

adaptações das sequências didáticas que devem ser feitas pelo professor, tanto na 

modalidade escrita como na oral: 

• analisar  as  produções dos alunos em função dos objetivos da 
sequência e das características do gênero; 
• escolher as  atividades  indispensáveis  para  a  realização  da 
continuidade da sequência; 
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•      prever e elaborar, para os casos de insucesso, um trabalho mais 
profundo e intervenções diferenciadas no que diz respeito às dimensões 
mais problemáticas 

 
 
 

A elaboração do módulo deve ser alternada e criativa, com atividades 

diversificadas – relacionadas à leitura e à escrita, à oralidade e à escrita – aplicadas 

individualmente e em grupos, promovendo dessa forma a interação social entre os 

alunos, para que a diferenciação entre eles constitua certo enriquecimento na sala de 

aula, resultado da mediação do professor. Com esses elementos, os alunos poderão 

adquirir a competência de falarem sobre o gênero, pois essas atividades diversificadas 

mostrarão suas características de vários modos. Isso revela a perspectiva do trabalho 

com módulos, “construtivista, interacionista e social”. 

Enfim, a produção final possibilita aos alunos colocarem em prática os 

instrumentos estudados em cada módulo, mostrar o que realmente aprendeu e o que 

ainda resta fazer, além de avaliar o próprio desempenho ao revisar ou reescrever a 

própria atividade final. Ainda nessa fase, é o momento do professor avaliar a soma de 

todo o processo da sequência didática, lembrando que a apreciação deve ser vista pelo 

professor como  uma troca,  sob  uma  visão  “responsável,  humanista  e  profissional”. 

Assim, a concretização das sequências didáticas requer do professor escolhas 

pedagógicas, psicológicas e linguísticas para guiar o processo. 

As  sequências  didáticas  que  seguem  têm  como  objetivo  indicar  algumas 

propostas de como usar o gênero canção nas aulas de língua materna, de modo 

adequado, tendo como principal intuito mostrar como os conceitos discorridos nos 

capítulos anteriores podem ser utilizados na prática. Essas sugestões podem tornar a 

disciplina   de   língua   materna   mais  atrativa  e  produtiva,  possibilitando  assim,  a 

valorização do conhecimento prévio do aluno, como sugerem os documentos oficiais 

que  regem  o  ensino  de  Língua  Portuguesa,  com  o  foco  na  leitura  e  na  escrita, 

abordando o gênero estudado em todos seus aspectos. 

Para isso, no intuito de mostrar uma forma de desenvolver atividades com o 

gênero canção, em seu aspecto sonoro e textual, foram selecionadas as seguintes 

canções de cada volume da coleção Português: linguagens: 
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ANO 

 

 
CANÇÃO 

6º Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa 
7º Balada do louco, de Rita Lee e Arnaldo Baptista 
8º Caçador de mim, Luís Sá, Sérgio Magrão 
9º Milagres, de Cazuza 

 
Tabela 2. Canções selecionadas da coleção Português: linguagens 

 
 
 

A finalidade das sequências didáticas é que ao final das atividades escolares, o 

aluno domine um gênero textual. Nesse sentido, a coleção Português: linguagens não 

trabalha com a canção, a fim de que o aluno instrumentalize esse gênero em diversas 

situações de comunicação. Com isso, as propostas a seguir mostram como as canções 

selecionadas podem servir de subsídio para estudar outros gêneros textuais proposto 

nos volumes analisados, além de contribuir com a concretização do projeto final de 

cada unidade do livro didático. 
 
 
3.2 Proposta de sequência didática para do 6º ano: variedades linguísticas 

 
 
 
Gênero: Canção 

 
 
 
Público: Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental  - Ciclo II 

 
 
 
Tempo estimado: 6 aulas 

 
 
 
Material necessário: livro didático, letra e áudio da canção 

 
 
 
Apresentação da situação inicial 

 
 
 
1º momento: Nesse primeiro momento, o professor expõe aos alunos a proposta de 

sequência didática com o gênero canção. Explicará que a canção é um gênero que 

veicula a voz da cultura de um povo, sendo importante refletir sobre a letra sem se 
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esquecer da sonoridade, para identificar os aspectos interpretativos do contexto de 

produção. No projeto, isso se concretizará por meio da análise das variedades 

linguísticas. 
 
 
2º momento: Em seguida, identificar na letra da canção as palavras que não são mais 

comuns atualmente, identificar a função social que o gênero está exercendo, narrar o 

contexto social de um determinado tempo. 
 
 
3º momento: Depois, o professor apresentará as possibilidades de produto final do 

projeto,  com  a  canção  “Saudosa  maloca”:  a  dramatização  do  conteúdo,  ilustrar  a 

canção em HQ e produzir uma maquete. 
 
 
Módulo I 

 
 
 
Tema: Interpretação textual 

 
 
 
Objetivo: ouvir a canção e interpretar por meio do contexto de produção e da melodia. 

 
 
 
Atividade: Ouvir a canção “Saudosa maloca”, juntamente com a leitura do texto. Logo 

após, o professor pedirá aos alunos que exponham suas impressões sobre o texto, em 

seguida, reforçar que a canção é um meio de narrar um drama. Explicar para os alunos 

o contexto de produção, para que ouçam mais uma vez, observando como a melodia 

desempenha um papel interpretativo. Isso é possível notar, ao associar o conteúdo do 

texto com a expressividade do eu lírico naquela situação comunicativa. Depois disso, 

exemplificar como se identifica essa característica: no verso “Construímos nossa 

maloca”, o verbo “construímos” é cantado com mais expressividade, para enfatizar o 

valor da moradia, tanto para o eu lírico como para seus amigos. Os alunos produzirão 

um texto escrito com as seguintes orientações: em grupo, eles dividirão a canção 

conforme as ações da narração. Depois, identificarão outras palavras em que os 

sentimentos foram expressos por meio da melodia, associando ao contexto histórico e 

social. 
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Módulo II 

 
 
 
Tema: Estudo do léxico 

 
 
 
Objetivo: Identificar as variedades linguísticas quanto ao léxico. 

 
 
 
Atividade: Mostrar aos alunos que o contexto de produção ocorreu em uma época muito 

diferente, prova disso é que o léxico do texto traz palavras que dificilmente se ouve na 

atualidade. Nesse momento, o professor solicita aos alunos que destaquem todas as 

palavras desconhecidas. Peça que agrupem as palavras relacionadas à moradia: 

provavelmente, colocarão na lista: “edifício”, “casa velha”, “palacete assobradado” e 

“maloca”. Pesquisar o significado das palavras, para em seguida, iniciar uma discussão 

sobre a relação desse léxico com o contexto de produção, levantar possibilidades que 

justifiquem o uso das palavras. Associar o uso da língua em função à falta de 

oportunidade das camadas sociais mais baixas em relação ao estudo. Identificar outras 

palavras que comprovem que o eu lírico pertence a esse grupo social. Encerrar com 

uma reflexão sobre o respeito que se deve ter com as pessoas que não dominam a 

norma culta, exemplo disso é a própria canção, uma manifestação artística que 

representa o perfil da história de um país que vivenciou esse contexto. Para finalizar 

este momento, produzir, individualmente, um texto explicativo sobre as mudanças da 

língua no decorrer do tempo, usar exemplos da canção para justificar as afirmativas; 

após a correção do professor, os alunos deverão reescrevê-lo. 
 
 
Módulo III 

 
 
 
Tema: Concordância verbal e nominal. 

 
 
 
Objetivo: Identificar as variedades linguísticas quanto à concordância 

 
 
 
Atividade:  Ler  a  letra  da  canção  mais  uma  vez,  retomando  a  importância  da 

concordância verbal e nominal na comunicação; os alunos deverão participar dando 
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exemplos do dia a dia.    Depois disso, o professor deve  solicitar que  apontem no 

caderno quais os desvios gramaticais, presentes na canção. Seria interessante, 

desenvolver neste momento a atividade em dupla. Ao terminar, devem comparar os 

apontamentos com os colegas, garantindo que todos marquem na letra da canção. O 

professor promoverá uma discussão sobre as razões que levam as pessoas a 

cometerem tantos desvios na oralidade e na escrita, em seguida, eles irão reescrever a 

canção seguindo a norma culta. 
 
 
Produto final 

 
 
 
Tema: Variedades linguísticas 

 
 
 
Objetivo: Representar o contexto da canção. 

 
 
 
Atividade: O professor dividirá a turma em três grupos, cada um realizará um produto 

final de acordo com o contexto da canção: dramatizar a história cantada, ilustrar a 

narração em HQ e produzir uma maquete. Esta fase do projeto tem caráter 

interdisciplinar, por exemplo, para dramatizar a história cantada, pode-se solicitar o 

apoio do professor de Artes; a produção da HQ, se possível, realizada na sala de 

informática, conta com os recursos do computador; quanto à maquete, pode ser 

orientada pelo professor de Matemática. 
 
 
3.3  Proposta de sequência didática para o 7º ano: debate regrado 

 
 
 
Gênero: Debate regrado 

 
 
 
Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental – Ciclo II 

 
 
 
Tempo estimado: 4 aulas 

 
 
 
Material necessário: livro didático, letra e áudio da canção 
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Apresentação da situação inicial 

 
 
 
1º momento: O professor apresenta a estrutura da sequência didática aos alunos com 

a canção “Balada do louco”. Mostrando que o tema da produção musical é o mesmo 

tratado   no   capítulo,   “A   descoberta   do   outro”.   Com   base   nesse   texto,   serão 

desenvolvidas algumas atividades orais (expor ideias, descrever ações) e escritas 

(verbete, texto explicativo). 
 
 
2º momento: conceituar as palavras loucura, normalidade e felicidade por meios de 

fichas e ilustrações. 
 
 
3º momento: No final do projeto, com os conceitos loucura, normalidade e felicidade 

ocorrerá um debate. O professor dividirá a turma em três grupos, cada um defenderá 

uma  concepção;  os  argumentos  serão  fundamentados  nas  atividades  realizadas 

durante o projeto. 
 
 
Módulo I 

 
 
 
Tema: Estudo do léxico 

 
 
 
Objetivo: Identificar na canção as referências à loucura, normalidade e felicidade. 

 
 
 
Atividade: Cada aluno deve ter uma cópia da letra da canção na íntegra (já que no livro 

didático só há um fragmento), para acompanhar com o áudio. Oralmente, o professor 

conduz uma discussão sobre o contexto de produção, ao realizar alguns 

questionamentos, por exemplo: 

• O termo louco está relacionado à doença mental? 
 

• Em  que  sentido  a  loucura  pode  ser  entendida  como  liberdade  de 

pensamento? 

• Pode-se associar a liberdade da loucura com o encontro da paz? 
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• Até que ponto a liberdade pode oferecer paz? 
 

• Para o eu lírico, por que seria bom ser normal? 
 

Para terminar, em duplas, pedir aos alunos que procurem definir loucura, 

normalidade e felicidade, em seguida, que produzam fichas e desenhos com os termos 

loucura, normalidade e felicidade. 
 
 
Módulo II 

 
 
 
Tema: Interpretação de texto 

 
 
 
Objetivo: Reconhecer na melodia características interpretativas. 

 
 
 
Atividade: Usar as fichas do módulo anterior para realizar esta atividade. O professor 

orienta os alunos a observarem a forma como o eu lírico expressa os conceitos 

estudados.  A melodia permite identificar o valor de cada expressão, exemplificar com 

os versos “Mais louco é quem diz / E não é feliz / Eu sou feliz”. A intensidade com que a 

palavra “feliz” é pronunciada revela a emoção mais acentuada, enquanto a palavra 

“louco” é dita de forma mais rápida. Essas informações devem ser associadas à 

interpretação textual. A pausa, também, é outro elemento que contribui para o 

entendimento da canção. Para finalizar, solicitar aos alunos que encontrem outros 

exemplos no texto. 
 
 
Módulo III 

 
 
 
Tema: Características do gênero debate deliberativo 

 
 
 
Objetivo: Descrever as características do gênero oral debate deliberativo 

 
 
 
Atividade: Neste momento, o professor pergunta o que os alunos conhecem sobre 

debate regrado. Após dar vários exemplos que vivenciamos em sociedade, apontar os 

critérios necessários para participar de um debate, como segue: 
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  Identificar os vários pontos de vista que envolve um tema polêmico; 
 

  Discutir o tema: 
 

  O tempo cedido deve ser seguido; 
 

  Falar no momento adequado; 
 

  Ouvir o outro; 
 

  O  moderador  deve  tomar  decisões  que  influenciam  as  ações  de  algumas 

pessoas. 
 
 
Produto final 

 
 
 
Tema: Debate 

 
 
 
Objetivo: Discutir sobre os critérios estabelecidos pela canção para definir loucura, 

normalidade e felicidade. 
 
 
Atividade: Realizar um debate sobre loucura, normalidade e felicidade. 

 
 
 
3.4  Proposta de sequência didática para o 8º ano: crônica argumentativa 

 
 
 
Gênero: Crônica argumentativa 

 
 
 
Público: 8º ano 

 
 
 
Tempo estimado: 6 aulas 

 
 
 
Material necessário: letra e áudio da canção “Caçador de mim”, de Luís Sá e Sérgio 

 

Magrão, uma crônica argumentativa, selecionada pelo professor. 
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Apresentação da situação inicial 

 
 
 
1º momento: apresentar o fragmento da canção “Caçador de mim”, analisando o jogo 

intertextual proposto pelo livro didático, em seguida, ler a letra da canção, na íntegra, 

acompanhada do áudio. 
 
 
2º momento: identificar os elementos sonoros que contribuem para a interpretação, 

como, por exemplo, a entonação das palavras “luta”, “medo” e “procura”. 
 
 
3º momento: analisar as características do gênero carta argumentativa por meio de 

alguns textos selecionados pelo professor, para depois produzir o texto final. 
 
 
Módulo I 

 
 
 
Tema: Intertextualidade. 

 
 
 
Objetivo: Identificar na canção o jogo intertextual com o texto “Eu, escultor de mim”, de 

 

Cristina Costa. 
 
 
 
Atividade: Após a leitura e interpretação do texto “Eu, escultor de mim”, construir o 

conceito de intertextualidade por meio de exemplos do cotidiano. Neste momento, a 

participação dos alunos é muito importante. Depois disso, realizar a atividade proposta 

pelo livro didático, verificar a intertextualidade entre os títulos. Em seguida, comparar as 

ideias presentes na canção e no texto principal do capítulo. 
 
 
Módulo II 

 
 
 
Tema: Interpretação textual baseada nos elementos sonoros da canção. 

 
 
 
Objetivo: Interpretar a canção segundo seus aspectos sonoros. 
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Atividade: Primeiramente, apresentar a importância da melodia para a canção, esse 

recurso permite observar o significado emocional do eu lírico por meio da entonação de 

determinadas palavras do texto. Orientar os alunos a ouvir, novamente, a canção 

apontando  as  expressões  que  foram  pronunciadas  com  mais  intensidade.  Para 

encerrar, relacionar as observações feitas com a interpretação textual. 
 
 
Módulo III 

 
 
 
Tema: Características da crônica 

 
 
 
Objetivo: Identificar a crônica como gênero. 

 
 
 
Atividade: Explicar a função social do gênero crônica argumentativa, como um texto 

curto que relata fatos do cotidiano de modo crítico em tempo e espaço limitados; 

recursos como humor e ironia podem ser usados para dar mais vivacidade a essa 

narração.  É  relevante  que  o  professor  analise  coletivamente  com  os  alunos  uma 

crônica, apontando as características apresentadas. 
 
 
Produto final 

 
 
 
Tema: Crônica argumentativa 

 
 
 
Objetivo: Produzir uma crônica argumentativa. 

 
 
 
Atividade: Retomar as ideias principais do texto “Eu, escultor de mim” e a canção “Eu, 

caçador de mim”, para escrever uma crônica argumentativa sobre a crise existencial do 

homem moderno. Vale reforçar que, para produções como essa, deve-se partir de um 

fato do cotidiano. 
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3.5  Proposta de sequência didática para o 9º ano: dissertação 

 
 
 
Gênero: Dissertação 

 
 
 
Público: 9º ano 

 
 
 
Tempo estimado: 6 aulas 

 
 
 
Material necessário: livro didático, letra e áudio da canção 

 
 
 
Apresentação da situação inicial 

 
 
 
1º momento: Para começar, o professor apresenta o tema da unidade do livro didático 

“Nossos tempos”, com a canção “Milagres”, de Cazuza, Denise Barroso e Frejat. Após 

ouvir a canção, iniciar uma discussão sobre a relação do conteúdo do texto e o contexto 

da atualidade. 
 
 
2º momento: Dividir a classe em quatro grupos, cada um ficará com uma estrofe da 

canção, exceto o refrão. Os alunos terão que listar argumentos que justifiquem as 

afirmações feitas no fragmento da canção selecionado para seu grupo. 
 
 
3º momento: Listar as características da dissertação, para que os alunos produzam um 

texto argumentativo sobre seus respectivos assuntos. 
 
 
Módulo I 

 
 
 
Tema: Intertextualidade 

 
 
 
Objetivo:  Comparar  as  ideias  contidas  na  letra  da  canção  com  a  realidade  da 

atualidade. 
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Atividade: Após apresentar o tema da unidade e ouvir a canção, o professor deve 

proceder à análise coletiva. Primeiramente, interpretando o texto, levando em conta 

seus aspectos sonoros relacionados à letra, em seguida, comparar cada estrofe da 

canção com o cotidiano atual. 
 
 
Módulo II 

 
 
 
Tema: Tipos argumentativos 

 
 
 
Objetivo: Usar tipos argumentativos que justifiquem as estrofes da canção. 

 
 
 
Atividade: Depois que cada grupo estiver com sua estrofe, o professor orientará os 

alunos a produzirem tipos argumentativos que sustentem de forma adequada e 

convincente suas afirmações, observando o grau de informação e qualidade dos 

argumentos. 
 
 
Módulo III 

 
 
 
Tema: Características do gênero dissertação 

 
 
 
Objetivo: Identificar as principais características do gênero dissertação. 

 
 
 
Atividade: O professor deve listar na lousa, com a participação dos alunos, as 

características do gênero dissertação. Depois, identificar no texto “No trânsito, a ciranda 

das crianças” (está no capítulo que segue a canção “Milagres”) os aspectos formais 

desse gênero. 
 
 
Produto final 

 
 
 
Tema: Produção final de um texto dissertativo. 
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Objetivo: Produzir um texto dissertativo. 

 
 
 
Atividade: Nesta etapa final, os alunos produzirão um texto dissertativo, o tema é 

referente às estrofes da canção, a escolha é livre. Ao término da produção, os alunos 

trocarão os textos, para que verifiquem se estão bem estruturados conforme as 

características do gênero. Após a correção, a produção textual é devolvida ao autor, 

para realizar as correções apontadas, reescrevendo-a, para então ser entregue ao 

professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 

Tendo  em  vista  a  reflexão  apresentada,  acredita-se  que  esta  dissertação 

alcançou o objetivo geral: mostrar como o gênero canção pode contribuir para as aulas 

de língua materna, fundamentado nos pressupostos da Educação Linguística, oferece 

melhores condições de aprendizagem ao educando, além de mantê-lo em contato com 

a multiplicidade de usos da língua existentes na sociedade. 

Com relação à proposta de descrição de como tem se processado, ao longo do 

tempo, o ensino de Língua Portuguesa na escola, nota-se que a prática educativa 

precisa ser revista, repensada e renovada, segundo, por exemplo, parâmetros da 

Educação Linguística, para que o aprendizado seja mais eficaz. Quanto ao 

reconhecimento das características do gênero canção, o estudo permitiu observar a 

importância de o professor desenvolver atividades que abordem os aspectos híbridos 

desse gênero - o texto e a sonoridade – sempre de modo integrado, para um 

aprendizado verdadeiramente significativo. 

No tocante à contribuição da música para o processo de ensino e aprendizagem 

(muito utilizada quando se trata de ensino de língua estrangeira) as experiências 

relatadas revelam que o ensino com música favorece o processo de aprendizagem, de 

modo lúdico, contribuindo para a interação, socialização e atitude reflexiva do aluno. No 

que se refere à verificação de como o gênero canção é estruturado e contextualizado 

no  livro  didático,  a análise  aqui realizada demonstra  que  a  abordagem do  gênero 

canção na coleção didática mais adotada no país pelas escolas públicas, não é a mais 

apropriada para um ensino significativo de português (língua materna). 

Em relação às sequências didáticas, que buscam orientar o trabalho do professor 

com esse gênero, explorando seu caráter híbrido, como subsídio para ensinar outros 

gêneros, o cumprimento desse objetivo também foi alcançado: partindo-se do contexto 

e dos conteúdos em que as canções foram inseridas na coleção Português: linguagens, 

propôs-se a realização de projetos contextualizados e fundamentados com a produção 

musical. 
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As reflexões registradas mostraram que o ensino de Língua Portuguesa deve e 

precisa ser significativo para o aluno, possibilitando-lhe o conhecimento dos diversos 

usos da língua, de modo consciente. Para isso, torna-se necessário o professor quebrar 

o paradigma das competências tradicionais no processo de ensino e aprendizagem de 

língua materna. O foco das aulas de Língua Portuguesa deve estar nas competências 

comunicativas apontadas pela Educação Linguística, integrando a pedagogia da 

oralidade, da leitura, da escrita e do léxico gramatical. A escola é, nesse sentido, o 

espaço responsável por criar situações reais de aprendizagem, para que assim o aluno 

tenha o domínio dos recursos da língua, para adequar-se a variados contextos de 

interação social. 

A Educação Linguística, também, preza pela valorização do conhecimento prévio 

do aluno. Relembrando Paulo Freire (1992), para construir um novo saber é preciso 

partir do conhecido. Assim, a aprendizagem significativa exige este diálogo entre os 

saberes  e,  desse  modo,  o  professor  terá  melhores  condições  de  alcançar  seus 

objetivos de ensino a partir do momento que seguir esse processo. Por exemplo, o livro 

didático é o material de  apoio mais utilizado  pelo professor de língua materna, no 

entanto esse recurso, na maioria das vezes, não atende às expectativas da disciplina. 

O que fazer diante disso? 

O papel do professor é fundamental para a concretização desse processo, cabe 

a ele, portanto, se posicionar como gestor de suas aulas. Independentemente das 

circunstâncias em que estiver inserido, quer seja diante de uma instituição com perfil 

tradicional quer seja com um livro que não atenda às orientações do trabalho com o 

gênero proposto. É sua responsabilidade adequar suas aulas para alcançar os objetivos 

do ensino de língua materna, estabelecidos pelas diretrizes curriculares. 

A  obra  analisada  nesta  pesquisa     revelou  exemplos  que  necessitam  de 

adaptação para serem aplicados na sala de aula. Notou-se que as canções e os 

fragmentos das canções foram usados como pretexto para desenvolver atividades de 

leitura e de conteúdos linguístico-gramaticais, de forma descontextualizada. Outro fator 

incoerente foi a predominância da referência aos clássicos da MPB: o aluno de hoje 

não é o mesmo de 30 anos atrás; os interesses são outros, pois vivem em um contexto 

social, histórico e cultural muito diferente. Se a aprendizagem significativa parte do 
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conhecido para apresentar o novo, surgem as seguintes perguntas: como pode, por 

exemplo, o professor desenvolver uma atividade de intertextualidade, com textos 

desconhecidos se não foi trabalhado o contexto de produção, além de, do ponto de 

vista melódico, muitas vezes não apresentar um ritmo apreciado, hoje, por alunos de 

determinada faixa etária?  Como, a partir disso, despertar o interesse para o ensino da 

língua? 

Muitos clássicos da MPB possuem conteúdos ricos para se trabalhar na sala de 

aula, como a canção “Saudosa maloca”, mas não devem ser usados em excesso. É 

preciso ter coerência para escolher os textos, pois o ensino e o aprendizado da língua 

se dão por meio de um gênero textual. 

A escola deve garantir o ensino dos gêneros  fundamentais para o indivíduo viver 

em sociedade; para tanto, as propostas das sequências didáticas sugeriram atividades 

que complementassem o estudo do gênero principal de cada capítulo do livro didático. 

Com isso, pode-se afirmar que a canção pode contribuir de modo significativo para o 

desenvolvimento das competências comunicativas, por possibilitar a realização de 

atividades que envolvam situações reais, baseadas na prática da leitura, da escrita, da 

oralidade, do estudo do léxico e da gramática. 

Nas sequências didáticas elaboradas   foram apontadas algumas indicações de 

atividades, mas em  se tratando do ensino com o gênero canção, o professor pode, 

também,  desenvolver  atividades  relacionando-a  a  um  filme  ou  uma  novela,  por 

exemplo, contextualizando os efeitos de sentido que o gênero produz naquela situação 

de interação específica. 

Independentemente do gênero textual que o professor selecione, o importante é 

que ele encontre recursos motivadores e facilitadores para suas aulas e desenvolva 

atividades contextualizadas, expressivas e significativas, resultando em reflexões 

conscientes e críticas acerca do uso e função da língua, como propõem os estudos de 

Educação Linguística; assim, suas aulas oferecerão muito mais que o mero ensino de 

regras gramaticais. Essas ações são oportunidades para desenvolver a competência 

comunicativa do aluno, ensinando-o a utilizar a língua adequadamente em qualquer 

situação de interação. É fundamental que ele compreenda o porquê e para quê ele 

estuda determinado conteúdo em torno de determinado gênero. 
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Diante disso, o professor de língua materna que realiza esta prática docente, 

criando possibilidades de ensino, pratica o que Freire (1996, p.52) denomina ensinar: 

“Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.” 
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ANEXO 2 
 
 
 
Caçador de mim 

 
 
 
Por tanto amor 
Por tanta emoção 
A vida me fez assim 
Doce ou atroz 
Manso ou feroz 
Eu caçador de mim 

 
Preso a canções 
Entregue a paixões 
Que nunca tiveram fim 
Vou me encontrar 
Longe do meu lugar 
Eu, caçador de mim 

 
Nada a temer senão o correr da luta 
Nada a fazer senão esquecer o medo 
Abrir o peito a força, numa procura 
Fugir às armadilhas da mata escura 

 
Longe se vai 
Sonhando demais 
Mas onde se chega assim 
Vou descobrir 
O que me faz sentir 
Eu, caçador de mim 
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ANEXO 3 
 
 
 

Balada do louco 
 
 
Dizem que sou louca 
Por pensar assim 
Se sou muito louca 
Por eu ser feliz 
Mas louco é quem me diz! 
E não é feliz! 
Não é feliz... 

 
Se eles são bonitos 
Eu sou Sharon Stone 
Se eles são famosos 
I'm Rolling Stone 
Mas louco é quem me diz! 
E não é feliz! 
Não é feliz... 

 
Eu juro que é melhor 
Não ser um normal 
Se eu posso pensar 
Que Deus, sou eu.. 

Se eles têm três carros 
Eu posso voar 
Se eles rezam muito 
Eu sou santa! 
Eu já estou no céu 
Mas louco é quem me diz! 
E não é feliz! 
Não é feliz... 
 
Eu juro que é melhor 
Não ser um normal 
Se eu posso pensar 
Que Deus, sou eu... 
Sim! Sou muito louca 
Não vou me curar 
Já não sou a única 
Que encontrou a paz 
Mas louco é quem me diz! 
E não é feliz! 
Eu sou feliz!... 
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