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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância de se trabalhar com letras da 

Música Popular Brasileira no Ensino Fundamental, usando-a como estratégia de ensino em 

aulas de Língua Portuguesa nas escolas públicas da cidade de Catalão, Goiás. Mais 

precisamente, tem como meta a elaboração de uma proposta de trabalho, construída a partir de 

determinadas canções, que possa funcionar como sugestões de atividades para os professores 

deste nível de ensino. Essa proposta será norteada pelos estudos sobre a leitura, gêneros 

textuais e sobre o gênero canção. Assim, este estudo fica como sugestão para as escolas, 

professores e pessoas interessadas no assunto, tendo em vista a necessidade de se oferecer 

opções de ensino cada vez mais produtivas às pessoas envolvidas com a questão.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Ensino; Gêneros textuais; Música. 
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Ler é uma prática básica, essencial para aprender. Nada 

substitui a leitura, mesmo numa época de proliferação dos 

recursos audiovisuais e da Informática. A leitura é parte 

essencial do trabalho, do empenho, de perseverança, da 

dedicação em aprender. O hábito de ler é decorrente do 

exercício e nem sempre se constitui um ato prazeroso, 

porém, sempre necessário. Por este motivo, deve-se 

recorrer a estímulos para introduzir o hábito de leitura em 

nossos alunos (RANGEL, 1990). 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância de se trabalhar com 

letras da Música Popular Brasileira no Ensino Fundamental, usando-a como estratégia de 

ensino em aulas de Língua Portuguesa nas escolas públicas da cidade de Catalão, Goiás. Mais 

precisamente, tem como meta a elaboração de uma proposta de trabalho, construída a partir de 

determinadas canções, que possa funcionar como sugestões de atividades para os professores 

deste nível de ensino. Essa proposta será norteada pelos estudos sobre a leitura, gêneros 

textuais e sobre o gênero canção.  

A temática, envolvendo os estudos sobre leitura, surgiu dos debates e discussões 

realizadas quando aluna do curso de graduação em Pedagogia, influenciada por orientações 

apresentadas, na ocasião, pelo professor/orientador, encarregado de estudos conclusivos do 

Centro de Ensino Superior de Catalão/CESUC.  

Nossa pretensão, além de encontrar respaldo no profissional professor/orientador 

anteriormente citado, visa apresentar mais um documento ou fonte que poderá contribuir com 

informações ou conhecimentos que orientem outros docentes que desejam tratar do assunto 

em pauta. Nossa proposta justifica-se por entendermos que a leitura e a música se fazem 

intensamente presentes na vida dos seres humanos, diuturnamente, e em especial, para as 

crianças.  

A leitura e a letra de música têm valores significativos que se aproximam e, para citar 

alguns exemplos, destacamos: aquisição, assimilação e acumulação de conhecimentos; 

observação e reflexão sobre fatos/acontecimentos do mundo; lazer, diversão. Tudo isso, 

aliado à minha vivência e prática numa sala de aula do Ensino Fundamental, como docente de 

todas as disciplinas curriculares do referido curso, estimulou-me a pesquisar, a descobrir mais 

sobre o tema escolhido. 

Assim, este trabalho tentará verificar como é importante a leitura para os alunos do 

Ensino Fundamental, com os quais trabalho, e como é possível desenvolver o gosto dos 

alunos pela leitura, com foco em textos de naturezas diversas e, especificamente, com letras 

de música. Destacaremos, também, outros três pontos específicos, não menos importantes, 

que deverão merecer atenção, sendo eles: a) elencar letras de músicas que possam ser 

trabalhadas com alguns conteúdos em Língua Portuguesa. b) realizar interdisciplinaridade da 

disciplina citada com as demais do currículo escolar, utilizando as letras das músicas 



escolhidas dentro e fora da escola. c) elencar letras de músicas que possam contribuir com o 

trabalho dos colegas docentes, em especial, nas aulas de Língua Portuguesa, no sentido de 

modificar o modo de conduzir os alunos ao aprendizado e a abordar as outras demais 

disciplinas escolares. 

Sobre o item que versa sobre a importância e o gosto pela leitura no contexto 

educacional, a pesquisa segue, como fundamentação básica, algumas fontes e autores a serem 

citados: Barthes (1987) que reconhece que o significado da leitura está envolvido num 

conjunto de práticas codificadas e são elementos do reconhecimento da e na leitura; Coirano 

(2010) quando discute sobre a importância de conhecermos melhor nossa língua para 

trabalhar melhor com as atividades de leitura, e, na mesma linha de pensamento, e 

complementando a reflexão, está Coelho (2008), que nos alerta sobre as formas e atividades 

de leituras que podem ser feitas em sala de aula e em casa, cada qual com uma especificidade. 

Recorreremos, também, aos PCNs (2001), documento oficial que rege o sistema 

nacional de ensino, cujas propostas enfatizam que à prática de leitura tenha atenção especial 

na disciplina de Língua Portuguesa. Completando a discussão, acompanharemos as reflexões 

da escritora de histórias infantis, Belink (2009), as reflexões de Cosson (2009), de Yunes 

(1988) e outros autores que discutem sobre a importância da leitura na escola. 

Para as discussões sobre gêneros textuais, buscamos suporte teórico em Caldas (2003), 

Moço (2009) e Landeira (2009). Por fim, sobre o gênero canção, destacamos os estudos de 

Costa (2003), Zobole (2004), Melo (2005) e Gada (2005), complementado os dois anteriores.  

Esses autores que contribuíram para dar suporte teórico ao que será dito acerca do tema 

proposto, dando-nos segurança e seriedade à pesquisa.  

A presente pesquisa será de caráter bibliográfico e seguirá fontes que tratam do tema 

leitura, gêneros textuais e letras de músicas.  

Destaco, também, que minha decisão em aprofundar sobre o assunto, surge da minha 

vivência enquanto professora do ensino fundamental e, principalmente, do meu contato e 

observação direta de situações de sala de aula, vivenciando atividades de leitura oral e escrita 

com diferentes gêneros textuais, em destaque, as letras de músicas e apresentações de 

poesias/poemas, as aulas no cantinho da leitura (literária) e os diálogos com outros colegas e 

professores, etc. Tudo isso contribuiu para que fosse possível continuar a pesquisar sobre o 

assunto. 

Ao discutir a importância da leitura com professores e alunos, este trabalho oferece 

sugestões e/ou alternativas para estimular o gosto e interesse pela leitura, através das letras de 

músicas utilizadas como um instrumento de ensino na escola. Assim, este trabalho apresenta, 



também, discussão sobre os gêneros textuais e como recorte de discussão, a letra de música, 

mostrando aos docentes que é possível, produtivo, prazeroso e oportuno trabalhar, em sala de 

aula, partindo de uma música, as disciplinas do currículo oficial,  explorando-a em seus 

aspectos sensoriais, racionais, sociais, emocionais.  

Tendo em mente a redação de um texto de fácil compreensão, uma fonte possível de 

informações teóricas, práticas e pertinentes à atual docência, esta pesquisa está organizada na 

seguinte seqüência: a) uma introdução, onde justifico minha escolha pelo tema, levanto os 

objetivos a serem alcançados e a forma em que foram coletados os dados; b) um 

desenvolvimento contendo dois capítulos, a saber: o primeiro, trata de conceito de leitura, 

gêneros textuais e música; no segundo capítulo, apresentamos um conjunto de seis músicas 

escolhidas em conformidade com os conteúdos programáticos do currículo disciplinar oficial, 

e propostas de trabalho a serem desenvolvidas em sala de aula, com base nas letras das 

músicas escolhidas. 

Por último, nas conclusões, serão apresentadas as alternativas que este estudo 

considera como proposta para uma melhor atuação docente (conselho e sugestões aos colegas 

de profissão) nas atividades diárias em salas de aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - A IMPORTÂNCIA E O GOSTO PELA LEITURA 
 

 
Ler poderia ser traduzido como o ato mesmo de viver, 

respiração que não se esgota na decodificação pura da 

escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e 

se alonga na inteligência do mundo  

(FREIRE, 1986, p. 11-13). 

 

 

 

1.1 Importância da leitura  

 

Desde muito cedo, já nos anos iniciais de vida, o ser humano pratica a leitura com a 

finalidade de entender a realidade que o rodeia, buscando compreender o mundo e a si 

mesmo. Nessa perspectiva, o conceito de leitura remete o leitor à leitura de mundo que, de 

acordo com as reflexões Freire (1992) antecede à leitura da palavra, uma vez que ela se faz 

presente em todos os aspectos da vida social de qualquer sujeito. Assim, pode-se dizer que ler 

é uma atividade comum a qualquer pessoa, uma condição de/da vida. 

Diferentemente da leitura de mundo, conforme exposição citada, a leitura da palavra 

implica uma técnica, um conhecimento, ou seja, ler é a “arte de decifrar um texto segundo um 

critério” (PAULINO, 2001, p. 11). Compreende-se que ler um texto significa assimilá-lo a 

partir de uma técnica que é ensinada, sobretudo, no contexto escolar. 

Se buscarmos o significado da palavra leitura (do latim medievo lectura) 

constataremos que esta palavra significa ato ou efeito de ler, mas também arte de decifrar um 

texto segundo um critério, conforme explicita Paulino (2001). Outro enfoque que nos 

interessa volta-se para as discussões sobre a etimologia da palavra ler, (do latim legere), 

abordados por Paulino (2001), quando, a partir das reflexões de Barthes e Compagnon, 

explicita três significados para o que vem ser o conceito de leitura. Segundo essa autora, o 

primeiro significado está ligado ao ato contar, enumerar as letras (decodificação); o segundo, 

ao ato de colher, ou seja, retira-se do texto a interpretação, e, o último, roubar, visto como 

atividade que subverte a lógica textual e autoral. 

 Tais categorias remetem a instâncias diferenciadas sobre a prática de leitura. No 

início, soletram-se, repetem-se os fonemas, formando-se as sílabas, palavras e frases – é o ato 

primeiro da leitura (primeiro estágio), correspondente à alfabetização. Em uma segunda etapa, 

delimitada pelo verbo “colher”, temos à idéia de alguma coisa pronta, remetendo a um 

modelo de interpretação tradicional do que se lê, buscando um sentido dado, determinado pelo 

autor – “é como colher uma fruta no pé”. Nessa prática, o leitor não tem poder nenhum, a não 



ser, traduzir o que o autor propõe. Por último, está presente o verbo “roubar”, que supõe 

(introduz) a idéia de subversão, de clandestinidade. “Nesse tipo de leitura, o leitor tem mais 

poder e vai construir suas próprias trilhas no texto...”, conforme discussão de Umberto Eco, 

citado por Paulino (2001, p. 13). 

De acordo com as reflexões da autora citada, “ao ler, um indivíduo ativa seu lugar 

social, suas vivências, sua biblioteca interna, suas relações com o outro, os valores de sua 

comunidade” (PAULINO, 2001, p. 22). Diante disso, compreendemos a importância que a 

leitura tem para a construção de um indivíduo crítico e ativo na sociedade.  

 

1.2 Os grupos de leitura  

 

Ao mesmo tempo dialogando com as abordagens acima e acrescentando novos 

ingredientes a discussão, apresentaremos, a seguir, as questões abordadas por Cosson (2009) 

sobre as práticas de leitura. 

 Por entender a imensa expansão pelo qual o campo da leitura tem passado Cosson 

(2009), de modo didático, reflete sobre a compreensão da leitura como um fenômeno 

cognitivo e social, reunindo algumas teorias sobre a leitura em três grandes grupos. O 

primeiro caracteriza-se por uma perspectiva centrada no texto, ou seja, “ler é um processo de 

extração de sentido que está no texto.” (COSSON, 2009, p. 39). Desse modo, o texto é o 

centro de todo o processo, uma vez que essa extração acontece ou se realiza em dois níveis ou 

dois momentos: no nível das letras e palavras (superfície do texto), e, no nível do significado, 

que é o conteúdo do texto. Tais propostas reforçam o que foi discutido anteriormente, quando 

apresentamos a etimologia da palavra leitura, juntamente com as reflexões de Paulino (2001). 

Para Cosson (2009, p. 39), “ler é bem mais do que seguir uma linha de letras e 

palavras. Também, não se restringe a uma decodificação, nem depende apenas do texto”. Em 

razão disso, o autor apresenta o segundo grupo, diferindo do primeiro, quando situa o leitor 

como centro da leitura (...). “É o leitor que elabora e testa hipóteses sobre o que está no texto 

com base naquilo que já sabe sobre o texto e o mundo” (COSSON, 2009, p. 39).  

Assim, no primeiro grupo, a atividade de leitura é delimitada pela decifração das letras 

e palavras, por isso o autor afirma que ler é tirar sentido daquilo que está escrito. Há ênfase no 

processo de leitura linear e, por estar centrada no código, a leitura é entendida como um 

processo de decodificação. 



Assim, dá-se o mesmo valor ao leitor que, antes era dado ao texto. Refere-se então, ao 

diálogo que acontece entre o autor e leitor (mediado pelo texto) no momento da leitura, 

resultando daí um processo de interação.  

Deste modo, no segundo grupo, é o leitor que busca o que lhe convém, lê o que deseja, 

portanto, o texto fica em segundo plano. É necessário que, nesse caso, o leitor tenha domínio 

do código escrito para a decodificação do conteúdo textual. Haverá sempre uma leitura, ainda 

que seja apenas de reconhecimento do código. 

Já para o terceiro grupo, o autor considera “as teorias conciliatórias”, que vêm reforçar 

os pressupostos do segundo grupo, apontando que, “o leitor é tão importante quanto o texto, 

sendo a leitura o resultado de uma interação [...] constituída por ambos, autor e leitor, nesse 

processo...” (COSSON, 2009, p. 40). Nesse grupo, atribuem-se valores iguais ao texto e ao 

leitor. Para os defensores dessa valoração igualitária, ler e ser leitor são muito importantes, 

pois eles acreditam que a leitura e o usuário desta, podem modificar as relações humanas e 

melhorar a sociedade.  

Evidencia-se, pelas observações acima, que 

 

a leitura é o resultado de uma série de convenções que uma comunidade estabelece 

para comunicação entre seus membros e fora dela [...]. Aprender a ler é mais do que 

adquirir uma habilidade, e ser leitor vai além de possuir um hábito ou atividade 

regular. Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que medeiam e transformam 

as relações humanas (COSSON, 2009, p. 39-40). 

 

 Diante disso, ressaltamos que a leitura tem uma importância fundamental para a 

formação de um indivíduo crítico e ativo na sociedade. Por essa razão, a escola, enquanto 

instituição autorizada a ensiná-la, deve investir nessa formação do leitor. 

 

 

1.3 Três modos de entender a leitura  

 

Com o objetivo de ampliar a discussão, Cosson (2009, p. 40) explicita que existem três 

modos de entender a leitura dentro de um processo linear, que pode ser compreendido pelas 

seguintes etapas: a antecipação, a decifração e a interpretação. 

A etapa 1 – “a antecipação” – “consiste nas várias operações que o leitor realiza antes 

de penetrar no texto propriamente dito.” Nessa etapa, as operações mencionadas, podem 

passar pelas modalidades primárias da leitura, ou seja, passa-se pela composição do texto 

(capa, o título, o número de páginas, o conteúdo do texto, gênero, época da publicação).  

Na etapa 2 – “a decifração” – “entramos no texto através das letras e das palavras.” 

(COSSON, 2009, p.40). Nesse caso, a compreensão dos elementos textuais (letras e palavras) 

durará o tempo relacionado à familiaridade que o leitor possui acerca delas. Isso significa que 



quanto maior for o domínio desses elementos, mais fácil é a decifração, mais fácil é a leitura 

do texto.  

Por último, na etapa 3 – “a interpretação” – “o leitor negocia o sentido do texto, em 

um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade.” (COSSON, 2009, p.41). Essa etapa aqui 

apresentada dependerá do que o autor diz (escreve), da leitura que o leitor fez (ou faz) e das 

convenções que regulam a leitura em uma dada comunidade.  

Concordamos com o autor, no que se refere às etapas no processo de leitura, uma vez 

que experimentar esse processo pode fazer o professor perceber que os alunos mesmo lendo, 

antecipando e decifrando o que está escrito, não têm uma interpretação textual significativa do 

texto que está lendo, necessitando conhecer melhor o contexto e o limite do texto.  

Dessa forma, a leitura proporciona uma abertura para as portas da percepção, da 

renovação e da imaginação de qualquer sujeito, daí, considerá-la um processo interativo, 

sempre uma releitura.  

 

1.4 O gosto e prazer pela leitura 

 

 Leitura é uma palavra que engloba vários significados, entre eles, pode-se destacar o 

desejo de ler, que liga-se a relação que o leitor estabelece com o texto, interferindo na maneira 

de interpretar o texto lido. Assim, a leitura só será importante se o sujeito tirar dela o que lhe 

der prazer e encantamento, compreendendo-a. Quanto mais prazerosa for a atividade, mais 

produtiva será a interpretação de um texto. 

No entanto, vale lembrar a afirmação de Daniel Penac, citado por Coirano (2010, p. 

01), quando discute que “o verbo ler não suporta imperativo”. Tal afirmação pode ser 

associada a atitudes autoritárias instauradas no ambiente escolar, principalmente, nas 

situações em que o leitor não tem a possibilidade de escolher o que quer ler, reler, ou de ler 

em qualquer lugar, ou, de não ler. Nesse sentido, e para compreender melhor esses direitos do 

leitor, basta lembrar que tudo que é obrigado, imposto, “não tem graça” (grifo dessa autora). 

Dando liberdade ao leitor, ao sujeito, ele passa a respeitar e valorizar a leitura e, com isso, 

sentir prazer em ler. 

Nesse sentido, a escola deve propiciar situações que possam se tornar prazerosas para 

os alunos, criando atividades capazes de envolvê-los com os textos e, a partir desse processo 

interativo, produzir resultados satisfatórios. Com isso, acreditamos que a leitura ganhe outro 

status no ambiente de ensino, ou seja, passe a ser reconhecida enquanto atividade formadora, 

atuando na construção de cidadãos conscientes na sociedade. Tudo isso combinado com aulas 



criativas nas quais se valorize o aluno e seu potencial crítico, fomentando o gosto pela leitura 

através de diferentes tipos de textos e atividades, inclusive com a Música Popular, por 

exemplo. 

 

 

1.5 A leitura, a sociedade e a escola 

 

As questões colocadas até o momento ressaltaram a importância da leitura para a 

formação de indivíduos críticos e conscientes na sociedade. Por esse motivo, a escola ocupa 

lugar decisivo nesse processo, principalmente pela responsabilidade que esta instituição tem 

para a execução desta tarefa, ou seja, na formação de leitores.  

Nesse sentido, recorremos às reflexões de Yunes (1998, p. 34), sobretudo, quando esta 

autora considera que 

 

a leitura, na nossa sociedade, é uma condição para dar voz ao cidadão, e, mais, é 

preciso prepará-lo para tornar-se „sujeito no ato de ler‟ como preconiza Paulo Freire: 

o livro deve levar a uma leitura/interpretação da vida que ajude o indivíduo na 

transformação de si mesmo e do mundo. 

 

 

Esse leitor é delineado, entre outros fatores, pela visão dessa mesma sociedade, que é 

permeada por um processo de circulação de livros e dos valores que dela decorrem, mas 

muitos não têm acesso aos livros, além de uma educação precária. 

Nesse sentido, “a escola, que se pretende democrática, na verdade, também exclui, 

pois, mesmo aqueles alunos que têm acesso a ela sofrem esse tipo de exclusão” (PAULINO, 

2001, p. 27). A exclusão de alunos, dentro da própria escola, acontece devido à prática de 

leitura ali produzida ser controlada e dirigida. Esse controle pode acontecer em razão de 

vários fatores: escolha aleatória dos livros; cobrança automatizada das leituras; atividades de 

leituras técnicas; excesso de didatismo; burocracia autoritária e regras preestabelecidas; as 

normas rígidas e castradoras; uso inadequado de textos fragmentados, entre outros motivos, 

todos subjugando os leitores iniciantes, que são aqueles alunos que não têm acesso aos livros 

fora da escola, isto é, aqueles alunos que não possuem recursos financeiros para comprá-los. 

Na contramão dessa questão, recomenda-se ouvir o que coloca Coelho (2009, p. 98), 

quando argumenta que “toda leitura é uma compreensão de um texto, é uma tradução de 

código para outro, e requer habilidade e treino, o que implica em ensino e aprendizagem.” 

Este mesmo autor alerta que “a leitura não pode ser um ato de imposição ou servir de 

castigo...” (COELHO, 2008, p. 98). Ainda segundo o autor em destaque, cabe ao professor 

iniciar seus alunos com calma no universo da leitura, permitindo e realizando vivências 



simples, tais como: audição de estórias lidas pelo professor; declamações de poemas e 

poesias; representações de pequenas peças; leitura de textos diversificados, sem se preocupar 

com testes, prova de verificação ou qualquer espécie de cobrança rígida, fechada.  

Acreditamos que deve se experimentar esse clima, esse ambiente de compartilhamento 

e paixão pelo ato de ler. Por isso, necessário se faz, inicialmente, apresentar bons livros, 

textos interessantes, enredos de aventuras, capazes de suscitar o interesse e envolvimento dos 

alunos com a história e fazer surgir à identificação com os personagens. Assim, cria-se 

gradativamente nos leitores infantis o prazer nas atividades de leitura. 

Como estratégia para facilitar o processo, Coelho (2008, p. 98) enfatiza que o 

professor trabalhe e utilize na sala de aula os textos curtos e, para leituras a serem feitas em 

casa, textos longos (romances, por exemplo), em atividades livres e prazerosas, mas não 

obrigatórias. Dando seguimento a questão, Coelho (2008) define, ainda, dois tipos ou níveis 

de leituras (ligeira e longa) da seguinte maneira: 

a primeira é um bom exercício que transforma a leitura em estudo. Através desta 

atividade, o aluno vai aprendendo a estudar. A segunda visa ir criando o hábito de 

leitura e os textos devem ser, preferencialmente, de narração onde o aluno é 

envolvido pelo desejo de saber como a história se desenrola e termina, produzindo a 

curiosidade e, com ela, o gosto pela leitura (p. 98-99). 

 

 

Em relação à citação acima, pode-se dizer que o hábito de ler, o gosto pela leitura, 

passa pela continuidade de atividades diversificadas, não havendo limites para as 

possibilidades oferecidas pelos diferentes textos utilizados pelos alunos leitores. 

É pertinente, nesse ponto, registrar o que diz Tatiana Belinky, em entrevista para a 

Revista “Na Ponta do Lápis” (2009), acerca da mencionada prática de leitura. Segundo essa 

autora,  

 

há coisas que não se manda fazer, elas acontecem. Leitura não é tarefa, castigo. A 

leitura tem que ser prazer. (...) O leitor é livre. Você lê para você mesmo, para seu 

divertimento, para sua emoção, não tem obrigação de coisa nenhuma (...). Você 

começa a ler e vai logo perceber que é bom. Uma história bem contada pode fazer 

alguém chorar, rir, prender o leitor (p. 03). 

 

Desse modo, o educador tem que usar meios de motivar e elevar a importância da 

leitura, incentivando a turma através meios adequados para chamar a atenção para o ato de ler. 

Para tanto, deve-se considerar que o professor deve ser, também, um bom leitor. Registramos, 

também, as recomendações feitas por esta mesma autora de histórias infantis do Brasil, 

direcionada aos professores que trabalham com crianças e jovens no ensino de leitura: 

 

O importante é abrir os olhos, os ouvidos, sentir o cheiro, prestar atenção em tudo. 

Não olhar para as coisas sem enxergá-las. Porque é isso que acontece com as 



pessoas: ouvem alguma coisa e não escutam nada. Ouvir e escutar, ver e enxergar 

são coisas diferentes. Tem que saber a diferença no sentido das palavras e absorver 

tudo a sua volta. Absorver e observar. É preciso prestar muita atenção, ser curioso, 

prestar atenção no que você viu. Então de tanto ler, você aprende quanta coisa se 

pode fazer com sua majestade a palavra; sem ela, a gente não é gente (BELINK, 

2009, p. 05).  

 

    

As sugestões aqui presentes são coerentes e apropriados às aulas de leitura, desde que 

adequadas ao universo dos alunos atendidos. Contudo, os profissionais da educação precisam 

estar atentos à realidade escolar de hoje e buscar alternativas que possam ser utilizadas em 

sala de aula para cada momento de leitura, passando pelo contato inicial com o livro até 

atividades de análise ou dramatização, para citar esses exemplos.  

Acrescenta-se aqui, que deve-se aproveitar o material que a escola disponibiliza, bem 

como o uso de textos existentes, uma vez que ambos podem ser úteis para transformar a 

realidade vivida. Ou seja, muitas vezes, a escola é o único lugar em que as crianças (de 

classes menos favorecidas) têm acesso à leitura e ao livro. Assim, por que não utilizar os 

livros e os textos literários que esses alunos têm oportunidade de ler? Assim poderiam 

usufruir e divulgar os bens simbólicos e culturais presentes nestas obras, dentro e fora da 

escola. 

Porém, não basta que haja livros na escola e que os mesmos sejam utilizados, antes de 

tudo, é necessário que esses alunos e professores sejam (e estejam) preparados para lidar com 

o livro, ou seja, manuseá-los, apreciá-los e tirar deles o máximo de proveito. Assim, é 

necessário trabalhar com as diferentes estratégias que compõe os textos e os aspectos que os 

caracterizam do ponto de vista tipológico, ou seja, em qual gênero textual o texto se enquadra 

(informativo, didático, literário, etc.).  

Seguindo essa linha de pensamento, Sargentin, citado por Coelho (2008), reforça que é 

preciso saber escolher os livros e textos, pois segundo este autor, o ato de ler permite um 

questionamento e uma armazenagem de informações (...) a leitura desperta a sensibilidade, a 

capacidade de estabelecer relações, levantar hipóteses, que são elementos que despertam a 

necessidade de comunicação. Diante disso,  

 

é preciso que o professor, além de observar, discutir e considerar as classificações 

dos livros e textos, mencionados anteriormente, procure, também, analisá-los 

quanto a sua composição, levando em conta o contexto de sua produção, circulação 

e consumo” (PAULINO, 2001 p. 30).  

 

 

Tais cuidados são relevantes na atividade de leitura, pois, ao descobrir o prazer de ler, 

o indivíduo realiza duas atividades simultâneas e diferentes: uma leitura informativa 



(aquisição de conhecimentos) e outra de lazer (por prazer/diversão). As duas situações, ao se 

juntarem, fazem surgir uma nova e especial atividade – a reflexão. Ao se tornar reflexivo, o 

sujeito torna-se capaz de pensar, entender e criticar o mundo circundante.  

Na atual situação vivida pela maioria das escolas brasileiras, cabe à escola, aos 

professores, criarem oportunidades e tomar precauções com aqueles livros adotados ou 

indicados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), financiado e dirigido pelo 

MEC, trabalhando com habilidade e de forma diferenciada com eles, tirando deles o que de 

melhor e vantajoso houver. O professor poderá introduzir, também, outros livros, de escolha 

de pais dos alunos ou outros adquiridos pela própria escola, e também daqueles oriundos de 

doações da comunidade e aqueles doados por parceiros do sistema escolar. 

Há que se adotar uma política aberta na escola, onde os professores possam exercer o 

direito de utilizar o que de fato interessa e seja útil para a formação e desenvolvimento dos 

alunos, tendo em vista a formação de enquanto leitores compreensivos, reflexivos e críticos de 

si mesmos e do mundo. 

Diante disso, é preciso que a escola tenha um acervo bibliotecário adequado e que os 

professores e alunos tenham acesso e condições necessárias para a vivência de um trabalho 

eficiente na realização de atividades de leitura.   

As atividades de leitura vivenciadas nas salas de aula deverão ser realizadas de 

maneira satisfatória, fazendo com que a leitura se configure como um poderoso instrumento 

libertário para a sobrevivência “do hoje”, pressuposto confirmado por Cosson (2009, p. 20).  

Para Yunes (1998, p. 58), “ler é ir além da atribuição de significados gráficos [...], há 

um envolvimento dos aspectos emocionais, sensoriais e racionais do leitor ao ler”.  

 

1.6 Aspectos diferenciados da leitura  
 

Dando a continuidade aos argumentos explicitados anteriormente, Yunes (1998) 

estabelece etapas para a reflexão sobre a prática de leitura. Segundo a autora, a leitura exige 

algumas condições prévias do leitor, tais como: a) decodificação do sistema gráfico; b) 

passagem da oralidade à escrita; c) diálogo e criação na leitura; d) o texto não pode ser 

pretexto; e) a leitura não pode ser considerada como castigo; f) a leitura é co-produção entre 

autor e leitor. Tais questões reiteram os argumentos discutidos anteriormente por Cosson 

(2009) e Paulino (2001).  

Esses seis requisitos aliados a um acervo adequado (diverso) e a mediação eficiente de 

um professor comprometido com seu papel, tornam-se instrumentos necessários, pertinentes e 



capazes de propiciar uma aprendizagem efetiva, especificamente nas atividades de leitura, e 

especialmente, no que se diz respeito ao interesse, gosto e prazer em ler. 

Mais que ampliar o acervo de livros e textos na escola, mais que contar com 

professores competentes e capazes de exercer o papel de facilitador de aprendizagem em 

leitura, é válido ressaltar que o texto literário é uma fonte natural, própria e básica que garante 

a visão mais abrangente de leitura, pois, de acordo com Yunes (1998, p. 60), “o texto literário 

não se fecha em si mesmo, mas se coloca na tangência de outros textos e do próprio 

contexto”. 

 

1.7 A leitura do texto literário  

 

É sabido que a literatura permite ao leitor a possibilidade de extrapolar sua 

imaginação, ir para além do enunciado do autor, possibilitando a invenção criativa e a 

capacidade de expressar e interpretar o mundo. Acerca disso, Yunes (1998, p. 60) pontua que 

“os recursos das linguagens, o ritmo, o jogo de relações permitem que, sem esgotar o mundo, 

a obra literária o enuncie em sua diversidade. É sempre dele que os autores falam, sempre 

recriando-o” (p. 60).  

Seguindo essa linha de raciocínio, Cosson (2009), afirma que “a prática da literatura, 

seja pela leitura, seja pela escritura, consiste exatamente em uma exploração das 

potencialidades da linguagem, das palavras e da escrita, que não tem paralelo em outra 

atividade humana” (p. 16-17). Este autor ainda faz referências ao ato de ler, dizendo que o 

mesmo “ocorre porque a literatura é plena de saberes sobre o homem e o mundo. (...) nos diz 

o que somos e nos incentiva a desejar e expressar o mundo por nós mesmos”. 

Fica evidente que é no exercício da leitura oral e escrita que se pode interpretar, 

pensar, refletir e compreender o mundo, o sujeito, os autores e as relações entre estes 

elementos. Por isso, a importância da literatura na vida das pessoas e a necessidade de manter 

um lugar especial dentro das escolas para o desenvolvimento dessa prática, não devendo 

apenas ser considerada como apêndice das aulas de Língua Portuguesa, mas também, ser 

pensada e utilizada na interdisciplinaridade com as demais áreas do conhecimento escolar. 

Considerando tudo que foi colocado até o momento, vale a pena retomar as 

observações de Yunes (1998, p.13), quando afirma que “é hora de repensar os objetivos 

educacionais que se pretende perseguir para formar o leitor crítico e buscar estratégias de ação 

na escola”. Concordamos com a autora, pois, cada vez mais, nós, profissionais da educação, 



temos que repensar as estratégias e mecanismos que adotamos para atingir nossos objetivos: a 

formação de leitores.  

Apesar dos cuidados que já foram apontados na e sobre a escolha e utilização de 

textos, a escola precisaria de obras, gêneros e autores diversificados porque o importante é 

acumulá-los em um painel amplo na escola  (COSSON, 2009). 

Entende-se, então, que a diversidade das obras literárias é necessária para a realização 

de atividades diferenciadas e para que o aluno possa escolher, dentre as possibilidades 

existentes, o que vai ler. Em razão disso, acreditamos que a diversidade de obras literárias 

contribui para o desenvolvimento efetivo das aulas e atividades de leitura literária nas escolas.   

As aulas de leitura literária, como explicitado até o momento, devem partir de textos 

mais simples, tais como poemas, canções ou narrativas curtas, até obras de nível mais 

elaborado, como o romance, por exemplo. Consideramos que o professor deve perceber o 

nível da turma para, em seguida, ir propondo desafios com textos mais complexos e 

diversificados, ampliando os horizontes de leitura dos alunos.  

A leitura do texto literário, bem como a de outros tipos de textos, precisa estar 

sintonizada com as reflexões sobre os gêneros textuais, uma vez que todo tipo de texto 

apresenta particularidades específicas de composição, circulação, etc. Ao trabalhar as 

diferenças entre os gêneros textuais em sala de aula, o professor contribui para ampliar o 

conhecimento dos alunos e para mostrar que a elaboração de cada texto segue regras 

específicas de escrita.  

 

1.8 Gêneros textuais 

 

Para a discussão sobre o ensino com os gêneros textuais, retomamos Paulino (2001, p. 

30), quando afirma que “faz-se necessário explicitar as diferentes estratégias de composição 

textual, que resultam em diferentes tipos de textos”, pois, de acordo com esta autora “não se 

pode ler um poema como se lê uma crônica ou uma notícia de jornal, embora esses textos 

possam estar em constante interação (p. 30)”. 

Textos escritos possuem suas características especiais: “eles têm formato próprio, 

suporte específicos, possíveis propósitos de leitura (...) têm o que os especialistas chamam de 

características sociocomunicativas, definidas pelo conteúdo, a função, o estilo e a composição 

do material a ser lido” (MOÇO, 2009, p. 49). É a somatória destas características que define 

os diferentes gêneros. 



O referido autor considera que é importante que os alunos transitem entre “as 

diferentes estruturas e funções dos textos como leitores e escritores”. Para Moço (2009), “os 

gêneros são, na verdade, uma condição didática para trabalhar com os comportamentos 

leitores e escritores” (p. 49-50). 

Seguindo essa linha de raciocínio, Amaral e Anjos (2009) ponderam que  

 

os gêneros textuais são os únicos instrumentos existentes para a 

comunicação. Sem eles, não há língua. Quaisquer que sejam as situações em 

que nos comunicamos (desde a mais cotidiana e corriqueira até a mais 

planejada elaborada), elas exigem gêneros textuais, orais e escritos para 

acontecer (p.01). 

 

Reiterando as afirmações acima e dando seguimento a discussão, concordamos com as 

pontuações de Landeira (2009) quando argumenta que os “gêneros textuais são modelos 

comunicativos que nos possibilitam gerar expectativas e previsões para compreender um texto 

e, assim interagir com o outro (p. 04)”. Ainda segundo o autor, os gêneros textuais surgem de 

acordo com sua função na sociedade; seus conteúdos, seu estilo e sua forma estão sujeitos a 

essa função. Em outras palavras, os gêneros são produtos culturais construídos numa 

determinada comunidade, envolvendo as pessoas, suas histórias e relações sociais. 

 É nesse sentido que Marcushi, citado por Landeira (2009), descreve alguns exemplos 

de gêneros textuais, tais como:          

 

telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem 

jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, 

receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções 

de uso, autdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conferência, 

carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas visuais (p. 05). 
 

 

  

Para este autor, um ponto importante a ser destacado é que “em todos os gêneros 

também se está realizando tipos textuais, podendo ocorrer que o mesmo gênero realize dois ou 

mais tipos. Assim, um texto é em geral tipologicamente variado (heterogêneo)”, conforme 

Marcuschi, citado por Landeira (2009, p. 05). Diante disso, o autor reforça que a utilização de 

diferentes gêneros textuais contribui para aprimorar as várias situações de leitura, dentro e 

fora da escola. 

Os gêneros são “constituídos por certos conteúdos, além de estilo e forma próprios, 

apresentam funções sociais e específicas. Tornam-se, desse modo, modelos comunicativos 

que permitem a interação social” (LANDEIRA, 2009, p. 05). De acordo com este autor, 



“promover uma aula baseada no conceito de gênero textual permite o desenvolvimento da 

identidade cidadã de nossos alunos, mas exigem alguns importantes deslocamentos na 

tradição curricular...”. Sobre essa questão, o autor destaca o seguinte: “... a Língua Portuguesa 

deixa de ser limitada por uma visão gramatical teórica e passa a ser considerada uma atividade 

humana, um meio, por excelência, de existir no mundo” (LANDEIRA, 2009, p. 5). 

É sabido que todas as atividades humanas estão relacionadas com o uso de linguagens 

e estas não se resumem em apenas palavras, mas envolvem cores, formas, gestos, etc. Para 

que os mesmos tornem “linguagens”, esses elementos apontados acima obedecem a certas 

regras que lhes permitam entrar no jogo da comunicação (LANDEIRA, 2009). Uma dessas 

regras vincula-se ao fato de que “toda manifestação da linguagem se dá por meio de textos, os 

quais surgem de acordo com as diferentes atividades humanas e podem ser agrupados em 

gêneros textuais” (LANDEIRA, 2009, p. 05).  

Deduz-se, por tudo que já foi levantado sobre os gêneros, que o trabalho com essa 

modalidade na escola pressupõe um modo próprio e especial de se relacionar com a 

linguagem e com o currículo da Língua Portuguesa, significando uma atitude educacional 

alicerçada por sólidos conhecimentos da linguagem, encarada como prática cotidiana, sem 

seguir modismos. 

Nessa linha de raciocínio, sem privilegiar um ou outro gênero, sem cogitar o 

detrimento de qualquer um deles, o presente trabalho optou pelo trabalho com letras de 

música, uma vez que a canção se acha mais próxima dos alunos. Além disso, a música 

compreende, além das palavras, formas, gestos e símbolos (sinais) que são capazes de dar 

significados ou interpretar as atividades humanas, incluindo as emocionais, as sensoriais e 

racionais. Acreditamos, também, que o trabalho com a música pode ser um recurso e u 

instrumento facilitador no ensino da leitura em Língua Portuguesa e em outras disciplinas 

curriculares.  

Sabe-se que a utilização de músicas em atividades de ensino tem sua importância 

desde a escola infantil, oferecendo aos pequeninos, variados contatos com diferentes formas 

de linguagens, sons, gestos, ritmos e movimentos que auxiliam no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem na escola.  

Contudo, a maioria das escolas e dos professores ainda não trabalham eficazmente 

com esse gênero. Às vezes, utilizam-na apenas para atividades de lazer e recreação, 

desconsiderando as riquezas oferecidas pela música, que devem ser exploradas pelo professor, 

de forma a auxiliá-lo em suas tarefas diárias. 



Além de oferecer ao aluno oportunidades de conhecer ritmos, mensagens e dar a 

chance de conhecer diferentes cantores e músicas da MPB (Música Popular Brasileira), o 

professor poderá ampliar o conhecimento cultural dos alunos e de si próprio, uma vez terá que 

pesquisar e planejar quais músicas irá utilizar em suas aulas, criando um repertório adequado, 

interessante e bastante variado para o trabalho com os alunos. 

Acreditamos que a música pode auxiliar no desenvolvimento intelectual, na 

coordenação motora, na integração social ou socialização dos alunos. Pelo fato de ser uma 

manifestação artística, a música pode se tornar uma ferramenta lúdica para as atividades 

pedagógicas. Deste modo, os trabalhos com a música em sala de aula, considerando as 

possibilidades de leitura a partir de sua utilização, mobilizam emoções, incitam reflexões, 

transmitem conhecimentos diversos além de provocar sensações como, felicidade, tristeza, 

saudade, euforia, etc. Tendo em vista sua dimensão rítmica, esse gênero possibilita, também, 

o trabalho com movimentos corporais, melhorando a dinâmica aero-espacial dos alunos 

(postura, ritmos, atividades motoras). 

A título de uma breve conclusão, pode se afirmar que este primeiro capítulo ofereceu-

nos uma boa oportunidade de rever, revisar e ampliar os conhecimentos sobre leitura, dando- 

nos subsídios acerca da importância do ato de ler na vida das pessoas, em especial, no bom 

desenvolvimento de nossos alunos no processo de ensino/aprendizagem, no contexto do 

Ensino Fundamental. Torna-se surpreendente entrar em contato com a questão dos gêneros 

textuais, com destaque para a opção do gênero musical que corresponde ao tema proposto 

para o trabalho que aqui se desenvolve, o que será melhor apresentado no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. O TRABALHO COM AS LETRAS DE MÚSICA POPULAR 

BRASILEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

No capítulo anterior, após a discussão sobre o conceito e a importância da leitura, 

fizemos referências, também, acerca dos gêneros textuais, bem como sua utilização nas aulas 

de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Dentre os argumentos relacionados aos 

gêneros, destacou-se a música e sua ralação com o ensino, ou seja, seu aspecto pedagógico. 

Neste tópico, discorreremos, especificamente, sobre a utilização da música no contexto 

educacional.  

Sobre essa questão, Costa (2003, p. 9) pontua que “o interesse pedagógico pela canção 

deve representar uma consciência cada vez mais crescente da grande importância de nossa 

produção literomusical na construção da identidade e da história do nosso país”. Assim, 

acreditamos na importância não só de utilizar a canção como estratégia de ensino, mas, 

também, como instrumento de formação cultural dos nossos alunos. 

É possível entender que, ao utilizar a música em salas de aula, o professor poderá 

dispor ou servir-se de uma grande variedade de músicas brasileiras e aproveitá-las como 

instrumentos de trabalho no ensino de Língua Portuguesa, abordando questões de linguagens, 

ritmos e elementos da cultura nacional.  

Ao trabalhar uma determinada letra de música em sala de aula, o professor e os alunos 

vivenciam uma série de atividades pedagógicas, como por exemplo, estudo de jogos sonoros 

(rimas, repetições, figuras de linguagem, criação de palavras, etc.), analise de denúncias 

sociais (injustiças, drogas, corrupção, etc.), dentre outros.  Tanto se pode trabalhar a letra da 

canção enquanto atividade poética quanto como conhecimento de aspectos vividos na 

sociedade. Ou seja, o universo de possibilidades é rico e instigante. Por esse motivo, 

concordamos com Gada (2005) quando afirma que “a leitura auxilia no aprendizado e 

desenvolvimento – tendo como objetivo maior a formação do homem crítico. [...] o esforço do 

homem no sentido de se comunicar através das mais variadas linguagens existentes” (p. 09). 

Ainda segundo Gada (2005, p. 11),  

 

a música é a linguagem do sentimento ou da espiritualidade. [...] uma forma 

particular do pensamento [...] talvez a arte mais complexa e universal. [...] a 

mais “pura e a mais cristalina de todas as artes”.   Assim, pode-se dizer que, 

a música mexe com o psicológico humano, uma vez que, “ela é sentida pelo 

coração, interpretada pela alma e compreendida pelo espírito” (p. 11). 



 

Ainda seguindo o raciocínio da autora, a leitura também age no desenvolvimento 

social das pessoas, pois a língua torna-se “um instrumento de comunicação, de interação, [...] 

através do qual o homem cria , sente, atua sobre o mundo e deixa que o mundo também atue 

sobre ele” (p. 12). Assim, pela música é possível desenvolver atividades corporais do 

indivíduo, através de “habilidades motoras, rítmicas, sensoriais [...]. com ela se pode cantar, 

tocar, dançar, ouvir, emocionar-se, aprender e ensinar. Ela está presente, circundando a vida 

do homem em todas as esferas de sua atuação: no trabalho, no lazer, em casa e na escola” 

(GADA, 2005, p. 12). 

A música também apresenta a possibilidade de se referir à natureza política do 

homem, que, pelo seu caráter artístico, pode “representar posições ideológicas” e, por ser uma 

ferramenta lúdica, pode servir de “válvula de escape no turbilhão do trabalho cotidiano” 

(MELO, 2005, p. 06). Assim, a música pode ter uma função relaxante, de animação e de 

protesto, por exemplo. 

 Ao se pensar no contexto escolar, é necessário que o professor faça um bom 

planejamento de como incluir a música como componente de ensino. Isso pode ser feito a 

partir de questionários que levem em consideração o que os alunos já sabem, quais músicas 

conhecem e, partir do histórico do aluno, escolher outras canções no sentido ampliar o 

repertório musical e cultural dos alunos. 

O planejamento e a inclusão de músicas “podem ser organizados em oficinas de 

práticas de linguagem, em etapas planejadas e encadeadas, organizadas em uma seqüência 

didática” (AMARAL e ANJOS, 2009, p. 2). Para as duas autoras citadas, “quanto maior for 

seu domínio sobre os elementos do gênero, mais fácil será diagnosticar o que os seus alunos 

sabem e precisam aprender sobre o mesmo” (AMARAL e ANJOS, 2009, p. 02).  

Esse diagnóstico mencionado pelas autoras faz parte do planejamento do professor e é 

o “primeiro passo de uma seqüência didática bem planejada. Permite que o professor avalie as 

condições de cada um de seus alunos, seja no domínio do gênero textual com o qual está 

trabalhando, seja nas competências gerais de leitura e escrita dos alunos” (AMARAL e 

ANJOS, 2005, p. 02).  

No tocante ao gênero canção, concordamos com Costa (2003) quando afirma que a 

canção constitui-se de duas linguagens, ou seja, “a canção não é nem exclusivamente verbal 

nem exclusivamente melódica, mas um conjugado de materialidades” (p. 25). Esse autor 

apresenta a caracterização dessa materialidade no gênero música da seguinte forma “... 

materialidade formal/correlativa à dimensão „significante‟; [...] materialidade lingüística, 



concernente ao código de linguagem; e a enunciativa ou pragmática, à realidade da interação 

entre os usuários.” (COSTA, 2003, p. 25). A materialidade formal diz respeito à dimensão 

significante – é mais superficial; a lingüística se refere ao código de linguagem e a 

enunciativa ou pragmática explicita a realidade da interação entre os usuários do gênero 

música. 

As características aqui apresentadas evidenciam claramente que, 

 

o essencial é pensar e entender a canção como um gênero híbrido e inseparável, 

resultante da união das duas linguagens: verbal e musical- abrangendo o ritmo e 

melodia – e que essa canção também chamada de música é tudo o que o povo de 

cada camada social por onde ela circula elege como agradável e seu” (GADA, 2005, 

p. 28).  

 

 

Concordamos com a autora citada, pois acreditamos que o gênero música é marcado 

por uma mistura de elementos tais como ritmo, melodia, texto, poesia e etc. que fascinam o 

ouvinte. Por apresentar um ritmo envolvente, a música pode funcionar como ferramenta de 

trabalho em sala de aula. 

Fica claro que não é somente na escola que se pode aprender com música, mas, 

também, em quaisquer atividades cotidianas. Contudo, a escola por se caracterizar, 

oficialmente, como espaço de ensino/aprendizagem, torna-se o lugar em que a utilização da 

música, é um recurso ou instrumento especial nas atividades de leitura.  

Ao selecionar as músicas a serem trabalhadas, neste estudo, procurou-se registrar 

aquelas que vêm de fontes variadas, tais como, letras de músicas sugeridas e presentes no 

livro didático (proposta pelo MEC) e adotado pela escola; músicas executadas com certa 

freqüência na mídia (TV, rádios, celular...); músicas sugeridas por colegas e professores 

(equipes que planejam em conjunto na escola, por exemplo, os professores); músicas 

escolhidas pela própria professora da turma em conjunto com sugestões dos alunos de todas 

as séries do Ensino Fundamental, existentes nas escolas. 

Objetivando alcançar as metas propostas pelo presente trabalho, foram escolhidas 

cinco músicas que, aqui, serão trabalhadas, levantando características e/ou especificidades que 

justificam a utilização da música nas salas de aula. Levando em consideração a turma e suas 

peculiaridades (diferenças individuais de cada aluno), indica-se o trabalho com música, 

abordando um tema infantil, como “Carneirinho, Carneiarão” (cantiga de roda). 

Estas músicas foram escolhidas, tendo em vista as características dos alunos do quarto 

ano do Ensino Fundamental, cujas letras foram apresentadas em cópias “xerocadas”. 



           Inicialmente, as letras das canções são lidas silenciosamente pela turma, seguido de 

leituras em voz alta, podendo ser sequenciadas para interpretar o que pedem, dizem ou 

apresentam as músicas em questão. Em outro momento da atividade, os alunos procuram 

localizar termos novos, ou seja, ampliar o léxico que se constitui novidade para a turma, 

juntamente com pesquisas em dicionários. Na sequência, os alunos ensaiam musicalmente as 

letras, podendo ser por partes ou a música toda. Cantar várias vezes, e no final, explorar as 

características interdisciplinares possíveis a partir de cada música/letra. É importante enfatizar 

que este trabalho não tem a pretensão de analisar as letras das músicas, mas propor, a partir de 

exemplos, sugestões de trabalho com esse gênero em sala de aula. 

Observando a letra da música abaixo, é possível verificar a possibilidade de trabalhar 

de modo interdisciplinar, integrando algumas áreas do currículo oficial, por exemplo: Língua 

Portuguesa (marcas lingüísticas e poéticas da letra da música, tais como diminutivo, 

aumentativo, letras maiúsculas e minúsculas); Educação Física (ritmo e movimentos, dentre 

eles, agachar, levantar, olhar para cima, para baixo, deitar); Ciências (explorar os termos – 

céu, chão, Terra, carneirinho); Religião (discutir os significados dos termos, Rei, Nosso 

Senhor); além de outras atividades relacionadas às disciplinas do currículo. Além disso, pode-

se entoar a música de diferentes maneiras: só os meninos, só as meninas, em duplas, metade 

da turma e por fim a turma toda (lenta e rapidamente). 

 

Carneirinho, carneirão 

 

“Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se ajoelhar. 

Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se levantar. 

Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se sentar. 

Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se levantar. 

Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se deitar. 



Carneirinho, carneirão-neirão-neirão, 

Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão: 

Manda o Rei, Nosso Senhor, Senhor, Senhor 

Para todos se levantar.” 

 

 

Na letra da música “Bê-á-bá”, de Toquinho, descrita abaixo, permite-nos realizar um 

rico trabalho em sala de aula, integrando as diferentes disciplinas. Assim, pode-se explorar o 

tema em área de Língua materna (oralidade, escrita e aspectos verbais); Matemática (noções 

de tempo); História (graus de parentesco); Ciências (animais, outros elementos naturais: flor, 

luar). 

Também, com essa letra de música, pode-se sugerir, aos alunos, que criem outro 

alfabeto com palavras especificas, tais como, nome de frutas, nomes de pessoas, de estados e 

países, dentre outras. Não se trata de criar apenas um dicionário, um amontoado de definições, 

mas mostrar que a letra trata de um “dicionário da vida”, das responsabilidades que aparecem 

na medida em que a pessoa cresce, quando começa a trabalhar , a namorar, sair sozinho, ir às 

festas, viajar, etc.  

  

 

Bê-á-bá. 

 

Quando a gente cresce um pouco 

É coisa de louco o que fazem com a gente:  

Tem hora pra levantar,  

hora pra se deitar, 

Pra visitar parente.  

Quando se aprende a falar,  

se começa a estudar,  

Isso não acaba nunca.  

E só vai saber ler,  

só vai saber escrever  

Quem aprender o bê-a-bá.  

E além do abecedário, 

um grande dicionário  

Vamos todos precisar:  

 

Com A escrevo amor,  

com B bola de cor,  

Com C eu tenho corpo, cara e coração.  

Com D ao meu dispor escrevo dado e dor,  

Com E eu sinto emoção!  

Com F falo flor, 

com G eu grito gol  

Com H de haver eu posso harmonizar.  



Com I desejo ir,  

com J volto já, 

com L tenho luar.  

Com M escrevo mão, mamãe, manjericão,  

Com N digo não e o verbo nascer.  

Com O eu posso olhar,  

com P paparicar, 

Com Q eu quero querer.  

Com R posso rir,  

Com S sapoti,  

Com T tamanduá,  

com U Urubupungá.  

Com V juro que vi,  

com X faço xixi,  

No fim o Z da zebra. 

 

Na seqüência, temos a letra da música “Gente tem sobrenome”, também de Toquinho, 

que possibilita o desenvolvimento de algumas atividades interessantes, como, por exemplo, 

em Língua Portuguesa (substantivos próprios/comuns, masculino/feminino); História 

(profissões); Ciências (comida, vegetais), política (personalidades/gente); lazer (mídia, 

música, filme, desenhos animados), entre outros.  Tais questões aproximam-se dos dizeres de 

Gada (2005, p. 12), quando afirma que “pela música é possível desenvolver,... habilidades 

motoras, rítmicas, sensoriais [...]. Por ela e com ela se pode cantar, tocar, dançar, ouvir, 

emocionar-se, aprender e ensinar”. Gada (2005, p.12) diz que a música está presente, 

“circundando a vida do homem em todas as esferas de sua atuação: no trabalho, no lazer, em 

casa e na escola”. 

Pode-se também trabalhar com as questões voltadas para o ato de nomear as coisas. O 

que é ter nome na vida? Sobrenome? Por que temos que dar nome a tudo? E o que não tem 

nome, faz sentido? Tudo isso pode ser construído em sala de aula. 

 

Gente Tem Sobrenome. 

 

Todas as coisas têm nome,  

Casa, janela e jardim. 

Coisas não têm sobrenome,  

Mas a gente sim.  

Todas as flores têm nome:  

Rosa, camélia e jasmim. 

Flores não têm sobrenome,  

Mas a gente sim.  

O Jô é Soares, Caetano é Veloso,  

O Ary foi Barroso também. 

Entre os que são Jorge  



Tem um Jorge Amado  

E um outro que é o Jorge Ben. 

Quem tem apelido,  

Dedé, Zacharias, Mussum e a Fafá de Belém.  

Tem sempre um nome e depois do nome  

Tem sobrenome também. 

Todo brinquedo tem nome: 

Bola, boneca e patins.  

Brinquedos não têm sobrenome,  

Mas a gente sim.  

Coisas gostosas têm nome:  

Bolo, mingau e pudim.  

Doces não têm sobrenome,  

Mas a gente sim. 

Renato é Aragão, o que faz confusão,  

Carlitos é o Charles Chaplin.  

E tem o Vinícius, que era de Moraes, 

E o Tom Brasileiro é Jobim.  

Quem tem apelido, Zico, Maguila, Xuxa,  

Pelé e He-man. 

Tem sempre um nome e depois do nome  

Tem sobrenome também. 

 

           

          Já a música que seguinte, “Balaio” (cantiga popular infantil), diferente da 

última, representa o folclore, a cultura passada, os costumes de uma dada época. A letra 

permite a interação de atividades variadas, a saber: Língua Materna (variação linguística: 

linguagem culta/coloquial - „ocê‟, „sinhá); História (escravidão/profissão /costumes/objetos 

específicos de uma época); Literatura (tema = amor impossível, sentimentos). Desse modo a 

música retrata situações vividas de cada um, num modo peculiar de se relacionar com o 

mundo. 

 

Balaio 

 

Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser 

Pra ficar dependurado, na cintura de “ocê”  

 

Balaio meu bem, balaio sinhá 

Balaio do coração 

Moça que não tem balaio, sinhá 

Bota a costura no chão 

 

Eu mandei fazer balaio, pra guardar meu algodão 

Balaio saiu pequeno, não quero balaio não 

 

Balaio meu bem, balaio sinhá 



Balaio do coração 

Moça que não tem balaio, sinhá 

Bota a costura no chão. 

 

Na próxima letra, “Pai Nosso” (da autoria de Os Cantores de Deus), é normalmente 

usada no momento da chegada, ou entrada dos alunos na sala de aula. Além da interação com 

a Língua Materna sob forma oral e escrita, estudo de pronomes usados, a letra, também, 

possibilita a discussão sobre temas religiosos (atitudes de fé, humildade, perdão, amor ao 

próximo, confiança, solidariedade). As possibilidades aqui levantadas remetem à citação da 

Gada (2005, p. 11) quando diz: “a música é uma forma particular de pensamento sendo talvez 

a arte mais complexa e universal”.  

Pode-se também, através dessa música, promover um debate sobre as diferentes 

religiões conhecidas e praticadas pelos alunos, seus pais e familiares, no sentido de entender o 

que é religiosidade, que possa ser discutida no sentido mais geral. 

 

Pai nosso  

 

Pai nosso, que estais no céu 

Santificado seja, o vosso nome 

Venha a nós o vosso reino 

Seja feita a vossa vontade 

Assim na terra como no céu 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje 

Perdoai nossas ofensas 

Assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido 

Não nos deixeis cair em tentação 

Mas livrai-nos de todo mal 

Amém... 

 

 

 

       Por último, apresentamos a letra da canção “Tu Tu Tu Tupi”, de autoria de Hélio 

Ziskind. Trata-se de uma canção de fácil interpretação e compreensão em razão da repetição 

do „Tu‟, que dá um ritmo divertido, rápido e agradável quando é cantada. A exploração da 

letra desta canção permitirá a vivência de uma série de atividades interdisciplinares em salas 

de aula, tais como: História (o índio como elemento formador da raça nacional/brasileira/seus 

usos e costumes, sua situação atual); Língua Portuguesa (nomes próprios e comuns, palavras 

de origem indígena que compõem nossa língua). 

http://letras.terra.com.br/helio-ziskind/
http://letras.terra.com.br/helio-ziskind/


Em Artes (danças, ritos, letras de músicas indígenas, artes, objetos usados); Geografia 

(localizar no mapa do Brasil, estados, cidades, tribos); Ciências (alimentos, comidas e 

bebidas, animais); Matemática (número de tribos, população indígenas, vocabulário 

indígenas); Educação Física (movimentos corporais imitando animais); Saúde (debates sobre 

alimentação de natureza indígena); Meio Ambiente (relações índios/matas, animais e 

pessoas); Religião (danças, cantos, rituais). Cabe aqui retomar o que sugere Costa (2003, p. 

119), que o professor deve aproveitar a música como “instrumento de trabalho no ensino de 

Língua Portuguesa, abordando questões de linguagens, ritmos e elementos da nossa cultura 

nacional”. 

 

 

Tu Tu Tu Tupi 

 

Tu Tu Tu Tu  

Tu Tupi 

Todo mundo tem  

um pouco de índio 

dentro de si 

dentro de si 

Todo mundo fala  

língua de índio 

Tupi Guarani 

Tupi Guarani 

E o velho cacique já dizia 

tem coisas que a gente sabe  

e não sabe que sabia 

e ô e ô 

O índio andou pelo Brasil 

deu nome pra tudo que ele viu 

Se o índio deu nome, tá dado! 

Se o índio falou, tá falado! 

Se o índio chacoalhou  

tá chacoalhado! 

e ô e ô 

Chacoalha o chocalho 

Chacoalha o chocalho 

vamos chacoalhar 

vamos chacoalhar  

Chacoalha o chocalho 

Chacoalha o chocalho 

que índio vai falar: 

Jabuticaba Caju Maracujá 

Pipoca Mandioca Abacaxi 

é tudo tupi 

tupi guarani 



Tamanduá Urubu Jaburu 

Jararaca Jibóia  

Tatu 

 

Tu Tu Tu 

é tudo tupi 

tupi guarani 

Arara Tucano Araponga Piranha 

Perereca Sagüi Jabuti Jacaré 

Jacaré Jacaré 

quem sabe o que é que é? 

- ...aquele que olha de lado... 

é ou não é? 

Se o índio falou tá falado 

se o índio chacoalhou  

tá chacoalhado 

e ô e ô 

Maranhão Maceió  

Macapá Marajó 

Paraná Paraíba  

Pernambuco Piauí 

Jundiaí Morumbi Curitiba Parati 

É tudo tupi 

Butantã Tremembé Tatuapé 

Tatuapé Tatuapé 

quem sabe o que é que é? 

- ...caminho do Tatu... 

Tu Tu Tu Tu  

Todo mundo tem... 

 

 

 

Como fica evidente, as letras de música oferecem oportunidades ao professor de 

introduzir conceitos e noções abordando temas atuais, bem como a realização e aprendizagem 

de princípios individuais ou grupais. Além disso, o professor poderá estimular e conduzir seus 

alunos a vivenciar outras atividades relacionadas e enriquecidas pelo uso da letra de música 

na escola. Dentre essas possibilidades pode se realizar apresentações teatrais, dramatizações, 

redações livres, depoimentos orais e escritos, roda de canto, declamações de poema, danças, 

jograis, festivais, gincanas, organização e exposições de murais, composição de paródias, etc. 

Como já foi dito anteriormente, a música serve como recurso interdisciplinar das 

diferentes disciplinas componentes do Currículo Oficial, podendo ser aproveitadas nas 

sugestões apresentadas pelo livro didático adotado pelas escolas, no que se referem aos 

conteúdos, atividades, tarefas e exercícios. 



Recomenda-se, portanto, o trabalho com música, por perceber que o mesmo torna as 

aulas mais divertidas, alegres, interessantes e prazerosas, além auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades e atitudes positivas. São atividades que podem contribuir para com o 

desenvolvimento social, despertando o aluno para questões de iniciativa, companheirismo, 

criatividade, respeito mútuo, trabalho de equipe, lazer, civismo, e o gosto pelas artes. 

Ressalta-se também que, dada a sua importância, os próprios PCNs Brasil (1998) de 

Língua Portuguesa a recomendam, conforme citação abaixo: 

 

... a canção constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que 

predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. [...] mediação de 

sentidos entre o sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto, mediação que autoriza a 

ficção e reinterpretação do mundo atual e dos possíveis (p.28/29).  

 

 

Percebe-se, assim, que há possibilidades variadas a serem exploradas no trabalho com 

música, cabendo ao professor, usar a criatividade, o bom senso e, principalmente, ter 

competência para transitar nesse universo musical, enriquecendo suas aulas, valorizando as 

potencialidades dos seus alunos, fazendo da sala de aula e da escola um bom lugar de 

ensino/aprendizagem concreto, rico e agradável. 

Assim, ao planejar as aulas utilizando letras de músicas, as aqui apresentadas ou outras 

de acordo com o planejamento, o professor deve considerar o nível de sua turma, ter cuidado 

na escolha das mesmas e ir graduando as dificuldades, ou seja, inicia-se a partir de uma 

música conhecida dos alunos e, aos poucos, apresenta outras canções que contribuirão para o 

conhecimento do Música e cultura brasileira.  Assim, as atividades podem começar com 

músicas curtas e com palavras simples, apresentar as letras no quadro ou por meio de cópias. 

Em seguida, podem ser explorarados os vocábulos novos ou desconhecidas, comentar o 

significado de cada parte ou da letra toda. Por fim, cantar várias vezes a canção. É importante 

observar que estas colocações são apenas sugestões de trabalho e, caso sejam utilizadas, 

devem-se verificar a aplicabilidade de cada texto para cada turma, o que dependerá de cada 

professor e dos recursos disponíveis na escola. 

No primeiro capítulo, tratou-se da discussão sobre o conceito e a importância da 

leitura, fazendo referências a diferentes leituras que poderão ser feitas, em especial, daquelas 

utilizadas nas salas de aulas, especificamente, contribuindo com as atividades voltadas para a 

disciplina de Língua Portuguesa. A partir dessa discussão, foi possível pensar, neste capítulo, 

o trabalho com gêneros textuais destacando a música ou canção como um recurso ou 

instrumento a mais, para enriquecer as aulas de Língua Portuguesa, no sentido de integrá-las 

ao contexto literário, bem como às demais áreas do saber escolar. 



Portanto, é válido registrar que o uso da música aqui não é pretexto, mas a mesma é 

encarada como um recurso pedagógico que, além de auxiliar e enriquecer as atividades 

específicas de Língua Portuguesa, ajuda a alegrar, a relaxar e animar o clima e o ambiente da 

sala de aula e escolar, tornando-a mais interessante, atraente e descontraída. Por isso, o gênero 

letra de  música pode transformar a sala de aula em um lugar melhor de  estar e estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 
 

 

 

 

Antes de finalizar este trabalho, julgamos pertinente apresentar algumas conclusões 

cabíveis ao momento, referentes ao tema pesquisado. Destacamos, inicialmente, que ficou 

devidamente esclarecida a importância da leitura, dentro e fora da escola e que ler com gosto 

e por prazer é melhor e muito mais educativo.  

Vinculado a essa questão, consideramos relevante a discussão sobre os gêneros 

textuais no âmbito escolar e, mais especificamente, sobre o uso de letras de música como 

instrumento de trabalho. Compreende-se que torna enriquecedor o uso de letras de músicas 

nas salas de aulas, tanto nas aulas de Língua Portuguesa, bem como na integração com as 

demais disciplinas do currículo oficial escolar. 

O contato que se estabeleceu com as informações teóricas acerca do tema abordado 

forneceu-nos subsídios para perceber vozes antes não ouvidas, por exemplo, no que se refere 

à necessidade de se trabalhar com gêneros textuais, apesar deles estarem presentes em nossas 

atividades cotidianas. As leituras de obras que referendam a temática escolhida nos revelam 

que as atuais escolas não se preocupam muito em oferecer atividades e materiais 

diferenciados que visem a propor novidades aos alunos, optando por permanecer naquele 

estilo tradicional de ensinar. 

Por isso, foi válida a proposição da música como recurso auxiliar para estimular o 

interesse, proporcionar alegria e desenvolver o gosto, se não pela leitura, pelo menos pelas 

aulas de Língua Portuguesa. Cabe ao professor o cuidado em utilizar os referidos recursos e 

tornar suas ações docentes interessantes, cativantes e prazerosas. 

Assim, a proposta aqui desenvolvida fica como sugestão para as escolas, professores e 

pessoas interessadas no assunto, tendo em vista a necessidade de se oferecer opções de ensino 

cada vez mais produtivas às pessoas envolvidas com a questão. Nosso objetivo foi propor e 

discutir alternativas que façam com que nossos alunos passem a ter vontade de ler, de cantar 

(como leigos) e criar com as práticas de leitura. Com isso, podem-se criar redes especiais 

(com reuniões e sedes nas escolas) de amigos do livro e da música, reunindo pessoas, 

formando grupos de variadas vivências e experiências, reunindo todos os seguimentos da 

instituição (bibliotecários, alunos, professores, diretores de escolas, educadores, especialistas, 

músicos e compositores. 



Essas redes ou grupos podem ser criados via doações, compras e trocas de um 

diversificado acervo de livros, CDs, DVDs, discos, revistas, jornais, revistas em quadrinhos, 

gibis, palavras cruzadas, abertos a todos os usuários e sócios, que, em encontros semanais, 

quinzenais ou mensais, debateriam informações, conhecimentos e idéias novas e diferentes. 

Com isso, revigorar os espaços destinados às atividades de leitura, o cantinho da leitura, por 

exemplo, esperando que os professores/educadores tenham, em seus planos, um tempo 

destinado a prática da leitura, seja ela silenciosa, individual, coletiva, sequenciada, dentre 

outras maneiras, visando elevar o prazer de ler. 

Ainda no tocante as sugestões, acreditamos que os sistemas de ensino precisam treinar 

mais e melhor seus recursos humanos para divulgar e praticar a leitura e de cantar, dentro e 

fora das escolas, envolvendo desde o diretor até as merendeiras, inclusive os pais e as 

comunidades que circundam as escolas.  

Sem a pretensão de esgotar o assunto, encerramos o trabalho recomendando-o aos 

leitores que atuam na docência de Língua Portuguesa, Literatura, Pedagogia, ministrando 

aulas a alunos do Ensino Fundamental e esperamos que os mesmos possam incitar reflexões, 

sobre o tema aqui trabalhado. Sabemos que não acabam aqui as diversas possibilidades de 

trabalho, pois, acreditamos que outras inquietações surgirão ao longo da carreira de cada um 

para pesquisar, compreender, explorar e enriquecer mais seu campo de atuação. 
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