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Este trabalho é realizado através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência), que vem sendo colocado em prática no Colégio Estadual Leonor Teles de 
Menezes e que tem como orientadora a Profa. Dra. Maria Leônia G. C. Carvalho, da 
Universidade Federal de Sergipe. Assim, este artigo tem o objetivo de mostrar como os textos 
musicais através de recursos audiovisuais podem ser explorados não só no ensino de língua 
estrangeira, como também nas classes de língua vernácula. Utilizados como atrativo a mais 
nas aulas, a canção e o videoclipe devem ser trabalhados no âmbito linguístico e literário, no 
ensino de língua portuguesa. Tais gêneros, além de valorizar a oralidade, aguçam o interesse 
dos alunos pelo conteúdo. Para isso, fez-se necessário buscar suporte teórico nos PCNs 
(Parâmetros Curriculares Nacionais), Bagno (2001), Bakhtin (2006) e Marcuschi (2007). 
Palavras chave: ensino; língua portuguesa; textos musicais. 
 

 

COMO TRABAJAR CON TEXTOS MUSICALES EN RECURSOS 

AUDIOVISUALES, EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA PORTUGUESA 

 

Este trabajo es realizado a través del PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência) que viene siendo puesto en práctica en el Colégio Estadual Leonor Teles de 
Menezes y que tiene como orientadora la profesora Drª Maria Leônia G. C. Carvalho, de la 
Universidade Federal de Sergipe. Así, este artículo tiene el objetivo de mostrar como los 
textos musicales a través de recursos audiovisuales pueden ser explotados no sólo en la 
enseñanza de lengua extranjera, como también en clases de lengua materna. Utilizados como 
atractivo a más en las clases, la canción y el videoclipe deben ser trabajados en el ámbito 
lingüístico y literario, en la enseñanza de lengua portuguesa. Tales géneros, allá de valorar la 
oralidad, aguzan el interés de los alumnos por el contenido. Para eso, se hizo necesario buscar 
soporte teorico en los PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), Bagno (2001), Bakhtin 
(2006) y Marcuschi (2007). 
Palabras clave: enseñanza; lengua portuguesa; textos musicales.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O que ainda se vê hoje no Brasil, no ensino de língua portuguesa, é um apego às regras 

gramaticais e aos grandes nomes das Letras por parte da docência de maneira geral. E mesmo 

nas classes de língua estrangeira, nas quais o recurso audiovisual vem sendo explorado com 

maior frequência, não se é exposto os elementos gerais que compõem os gêneros canção e 

videoclipe, estes aqui em questão, e sim, as tão conhecidas atividades permanentes focam-se 

de maneira excludente aos conteúdos gramaticais. 

 Este trabalho partirá da defesa de Bakhtin (2006) ao longo de sua carreira acadêmica, 

sobre uso dos gêneros no âmbito escolar. Qual nos diz que não devemos inferiorizar um 

gênero textual por este não condizer com as normas cultas da língua, mas sim, devem ser 

demonstradas a maior quantidade possível de gêneros no ambiente escolar e suas funções 

específicas, para que os alunos venham a tornar-se cidadãos críticos aptos a viver de maneira 

independente. Este teórico divide os gêneros discursivos em duas categorias, mas, de maneira 

coerente, afirma que uma depende da outra: 

 

Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos 
gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral do 
enunciado. Aqui é especial importância atentar para a diferença essencial 
entre os gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos) 
– não se trata de uma diferença funcional. (BAKHTIN, 2009, p.263) 
 

 O professor deve utilizar dos diversos gêneros textuais existentes, e que cercam a vida 

dos alunos, fazendo interação entre os novos conhecimentos com os que aqueles já possuem. 

Assim, formar-se-ão cidadãos preparados para viver num mundo globalizado que exige cada 

vez mais do indivíduo. É o que os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) nos faz refletir: 

 

Na vida social, e não somente na sala de aula, o aluno deve ser capaz de 
reconhecer como a linguagem foi organizada para produzir determinados 
efeitos de sentido. É desejável, portanto, que saiba apreciar esteticamente a 
sonoridade de uma canção que ouça no rádio, os efeitos de sentido de uma 
frase lida em um outdoor, as entrelinhas de um texto publicitário publicado 
em uma revista, e assim sucessivamente. (PCN, ensino médio, p. 65) 
 

 Então, a proposta geral sugerida neste artigo é a junção de dois gêneros na aula de 

língua portuguesa, o gênero canção, que corresponde a um texto escrito em verso ou em prosa 

literária e por ser uma combinação de duas linguagens: verbal e musical, com o gênero 

videoclipe, que se utiliza do gênero anterior agregando-lhe a linguagem visual (imagem). 
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Utilizada como um atrativo a mais nas aulas, os gêneros canção e videoclipe podem 

ser explorados em seus vastos campos como, por exemplo, linguístico (competências 

gramaticais), sociolinguístico (particularidades da oralidade), literário (competências 

interpretativa e artística) e interpretativo (auxílio visual), nas matérias curriculares que 

compõem o ensino da língua materna no Brasil: português, redação e literatura. Sendo este 

trabalho proveitoso, já que os gêneros escolhidos fazem parte do cotidiano de quase todas as 

pessoas, e têm suas funcionalidades claras para todos, que é entreter e fazer refletir nas 

emoções que as letras causam. Já as funcionalidades específicas a serem atingidas em sala de 

aula, como já foram citadas algumas neste mesmo parágrafo, serão expostas mais a frente, 

conforme forem apresentadas as propostas com os textos musicais escolhidos. 

Os recursos audiovisuais podem ajudar-nos a valorizar mais a oralidade, com uma 

maior interação aluno – professor, maior aprendizado dos conteúdos trabalhados, além do 

maior interesse por parte dos alunos nestas aulas interativas. Após a canção ouvida, assistida e 

cantada, a próxima etapa é o debate interpretativo, onde é explorada a participação dos alunos, 

o desenvolvimento de sua visão crítica e a construção de um conhecimento coletivo a partir 

da associação e comparação do seu conhecimento de mundo com o intrínseco na letra e nas 

imagens. 

O texto musical tem seu foco na oralidade, assim, este gênero foi escolhido neste 

trabalho já que a escrita nada mais é que a representação gráfica da fala, como já afirmou o 

estudioso Marcos Bagno (2001). Então, os próximos professores de línguas devem sempre 

levar em consideração esta ideia e não mais valorizar como antes as normas cultas e 

desvalorizar as demais variantes de uma língua. 

Como a canção, tanto de maneira escrita como de maneira oral, está interligada 

diretamente com seus videoclipes em nossa sociedade atual, este trabalho não pôde excluir 

esta associação no estudo destes dois gêneros. Pelo contrário, com o intuito de dar uma maior 

visão interpretativa ao aluno esta proposta concerne à perspectiva interacionista, qual explica 

Antônio Marcusch (2007): 

 

A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de 
sentido tomando-os sempre como situados em contextos sócio-
históricamente marcados por atividades de negociação ou por processos 
inferenciais. Não toma as categorias linguísticas como dadas a priori, mas 
como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. Preocupa-se 
com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. (MARCUSCH, 
2007, p. 34) 
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 O projeto que será apresentado aqui foi destinado ao público do 6º ano do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes, no estado de Sergipe. Serão 

desenvolvidas três propostas, nas quais serão trabalhados os gêneros canção e videoclipe. 

Sendo as respectivas canções trabalhadas: “Fogueira de São João” de Luiz Gonzaga, “Amor I 

love you” de Marisa Monte e “Segredos” de Frejat. 

 

 

PROPOSTA 1 

 

Fogueira da São João – Luiz Gonzaga 
 

Na fogueira de São João 
Eu quero brincar 

Quero soltar meu balão 
E foguinhos queimar 

 
(Na fogueira de São João 

Eu quero brincar 
Quero soltar meu balão 
E foguinhos queimar) 

 
Seu Januário 

Venha ser o meu parceiro 
Não esqueça da sanfona 
Para animar o terreiro 

 
Traga a famia 

Que nós tem muito prazer 
De dançar com suas fia 

‘Té o dia amanhecer 
 

(Na fogueira de São João 
Eu quero brincar 

Quero soltar meu balão 
E foguinhos queimar) 

 
Seu Januário 

Venha ser o meu parceiro 
Não esqueça da sanfona 
Para animar o terreiro 

 
Traga a famia 

Que nós tem muito prazer 
De dançar com suas fia 

‘Té o dia amanhecer 
 

(VAGA-LUME, 2010) 
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Seria interessante que esta música fosse trabalhada no período próximo ao mês junino, 

no qual os discentes estão influenciados pela magia que os festejos de junho proporcionam-

lhes, principalmente aqui, no estado de Sergipe. Assim, partiríamos de um debate inicial sobre 

o que eles sabem destes festejos e apresentaríamos a figura inesquecível do sanfoneiro, cantor 

e compositor Luiz Gonzaga. Essa ideia de início de aula, está fundamentada no que dizem os 

PCNs, vejamos: 

 

Conhecimento: construção coletiva e dinâmica 
O conceito implica compreender todo conhecimento como resultado de uma 
construção coletiva. Na situação escolar, como resultado da interação 
permanente entre alunos, professores e escola. Em vez de um conjunto de 
informações pouco significativas e descontextualizadas, o conhecimento é 
um patrimônio dinâmico, que se renova diante do amadurecimento 
intelectual do aprendiz, de novos pontos de vista, das descobertas científicas. 
(PCN, ensino médio, p. 68) 
 

 Após o debate inicial, a música seria ouvida, lida e cantada. O que provavelmente 

ocasionaria um pedido de repetição da atividade, já que atividades como estas incentivam os 

alunos a participarem das aulas. 

 Seguindo a ordem da aula, partiríamos para um segundo debate onde os alunos diriam 

quais elementos juninos foram citados na música, elementos estes que estão em negrito 

somente neste trabalho, e expandir o debate para o que mais lhes chamou a atenção. Para 

consequentemente, iniciarmos com o trabalho um pouco mais normativo. Apresentaríamos 

para eles, caso ainda não o tivessem dado conta, o formato que as canções têm construções 

em versos, e abriríamos para um último debate sobre os elementos sociolinguísticos presentes 

no texto, os quais estão grifados apenas aqui, sabendo-se que quase sempre acontece de os 

alunos já terem notado e tirado algum comentário preconceituoso, conforme o pensamento 

imposto nas aulas gramaticais que permeiam em nosso país até hoje. 

 Este último debate deveria sempre estar presente em nossas aulas de línguas, já que 

uma língua não possui apenas uma forma e sim várias, as quais conhecemos como variantes, 

assim devemos respeitar estas formas e o interessante seria partir destas para então mostrar as 

demais e quais ocasiões pedem o uso de cada uma. É o que Marcos Bagno defende em seus 

longos estudos e livros publicados. Ele condena o ensino atual afirmando que “os métodos 

tradicionais de ensino de língua portuguesa no Brasil visam, por incrível que pareça, a 

formação de professores de português! O ensino da gramática normativa mais estrita, as 

nomenclaturas, nada disso serve para formar um bom usuário da língua em sua modalidade 

culta.” (2001, p.119). 
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 Ainda defendendo o uso das variantes linguísticas nas aulas de língua portuguesa, 

vejamos o que os PCNs nos dizem: 

 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, 
considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, saber 
adequar o registro às diferentes situações comunicativas. (PCN, ensino 
fundamental, p. 26) 

 

Assim, após esta aula os alunos passarão a ver as variantes com outro olhar, saberão 

diferenciar o gênero musical de outros, e tomarão gosto pelas aulas de língua materna, por se 

sentirem participantes ativos na construção e trocas de novos conhecimentos. 

 

 

PROPOSTA 2 

 

Amor I Love You – Marisa Monte 
 

Deixa eu dizer que te amo 
Deixa eu pensar em você. 

Isso me acalma  
Me acolhe a alma 

Isso me ajuda a viver 
 

Hoje contei pras paredes 
Coisas do meu coração 

Passiei no tempo 
Caminhei nas horas 

Mais do que passo a paixão 
É um espelho sem razão 
Quer amor fique aqui? 

 
Deixa eu dizer que te amo 
Deixa eu gostar de você 

Isso me acalma  
Me acolhe a alma 

Isso me ajuda a viver 
 

Hoje contei pras paredes 
Coisas do meu coração 

Passeei no tempo 
Caminhei nas horas 

Mais do que passo a paixão 
É um espelho sem razão 
Quer amor fique aqui? 
Meu peito agora dispara 

Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui 
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Amor I love you 
Amor I love you 
Amor I love you 

Amor I love you (bis) 
 

Tinha suspirado 

Tinha beijado o papel devotamente 

Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas 

sentimentalidades 

E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saia 

delas 

Como um corpo ressequido  

que se estira num banho tépido 

Sentia um acréscimo de estima por si mesma! 

E parecia-lhe que entrava enfim numa existência 

superiormente interessante... 

Onde cada hora tinha seu intuito diferente 
Cada passo conduzia um êxtase... 

E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações... 
 

Amor I love you 
Amor I love you 
Amor I love you 

Amor I love you (bis) 
 

(VAGA-LUME, 2010) 
 

 

 Nesta segunda proposta, partiremos para o uso do videoclipe, além do texto auditivo e 

escrito, onde aquele será utilizado como um atrativo a mais e ajudará no desenvolvimento 

lúdico do aluno, associação da linguagem verbal com a não-verbal. 

 Primeiramente o professor apresentará a canção a ser trabalhada na aula, perguntará se 

alguém tem alguma colocação a fazer sobre a cantora, a canção ou até sobre o videoclipe, e 

seguirá explicando a questão da importância da interdisciplinaridade, qual é observada 

claramente em nosso cotidiano e que o próprio título da música nos traz um exemplo claro, 

“Amor I Love You”, que é a língua inglesa a favor da globalização. 

 Fora a interferência do inglês na proposta atual, é importante ressaltar que no interior 

da música tem um trecho de “O Primo Basílio” de Eça de Queirós, obra clássica do Realismo 

da literatura portuguesa. Mesmo sabendo que não devemos subestimar a capacidade dos 

discentes, este trecho não está apropriado para série a ser trabalhada, então apenas será 

brevemente apresentado antes de tocar a canção e pedido aos alunos que não o levem tão a 

sério. E para ajudar nessa polêmica, foi assim escolhido o videoclipe, por este trazer todo um 

contexto associado à obra portuguesa. 
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 Depois da música apenas ouvida, lida e cantada. O professor pedirá para que os alunos 

observem se há algo que eles considerem errado, nas fotocópias que receberam com a letra da 

música, que foi retirada fielmente da internet de maneira intencional. 

 Após isso, se iniciará um debate, no qual serão explanadas as regras da gramática 

normativa no contexto dos possíveis “erros” encontrados nas fotocópias da letra musical. 

Como exemplo, vemos que a palavra que aparece “pras” não condiz com a norma culta, 

porém sabemos que é a contração típica da oralidade da preposição “para” com o artigo “as”. 

Com isso, fica clara que cada palavra tem sua função em seu determinado contexto. 

 Também observamos incoerências, como na palavra “passiei” numa estrofe e 

“passeei” na outra. Sendo que a primeira palavra está com a grafia errada e é corrigida 

posteriormente no mesmo texto. Assim, levaremos os alunos à reflexão que não se deve 

acreditar fielmente ao que a internet nos proporciona. 

 Podemos também levar em conta a questão da pontuação no verso “Quer amor fique 

aqui?”, que está com seu sentido comprometido pela má posição da interrogação, qual deveria vir 

após a palavra “amor”, seguido de uma afirmação com um ponto ou ordem com uma exclamação. 

Sendo assim, a melhor construção seria: “Quer amor? Fique aqui.”. 

 O aluno deve estar ciente de sua responsabilidade como escritor-leitor, já que 

raramente alguém escreve para si próprio. Devemos estar preocupados com a mensagem a ser 

transmitida e para isso que existem as regras gramaticais, para padronizarmos a língua e 

sermos entendidos por toda sociedade linguística que estamos inseridos. 

 Por fim, partiremos para o videoclipe, no qual os alunos deverão fazer uma associação 

interpretativa por escrito entre o que diz a letra musical e as imagens do vídeo. Assim, estes 

estarão aprendendo a lhe dar com a visão comparatista intertextual e serão instigados pelo 

docente a interpretar as figuras de linguagem, como “Hoje contei pras paredes”, presentes na 

canção, trabalho este facilitado pelo videoclipe. 
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PROPOSTA 3 

 

 

Segredos – Frejat 
 

Eu procuro um amor que ainda não encontrei 
Diferente de todos que amei 

Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver 
E as feridas dessa vida eu quero esquecer 

Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, 
Numa esquina 

Ou numa mesa de bar.  
 

Procuro um amor que seja bom pra mim 
Vou procurar, eu vou até o fim 

E eu vou tratá-la bem 
Pra que ela não tenha medo 

Quando começar a conhecer os meus segredos 
 

Eu procuro um amor, uma razão para viver 
E as feridas dessa vida eu quero esquecer 

Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar 
Mas eu disfarço e não saio sem ela de lá 

 
Procuro um amor que seja bom pra mim 

Vou procurar eu vou até o fim 
E eu vou tratá-la bem 

Pra que ela não tenha medo 
Quando começar a conhecer os meus segredos 

 
Procuro um amor 

Que seja bom pra mim 
Vou procurar, eu vou até o fim. 

Eu procuro um amor 
Que seja bom pra mim 

Vou procurar, eu vou até o fim 
 

(VAGA-LUME, 2010) 
 

 

Nesta última proposta, continuaremos o trabalho feito na segunda, porém com outra 

canção e videoclipe, desta vez “Segredos” de Frejat. 

Iniciaremos as atividades desta música com um debate inicial, falando sobre o estilo 

musical, cantor e autor, situando-nos sobre o objeto a ser estudado. E logo, todos com suas 

fotocópias em mãos, partiremos para a audição, leitura e cantoria, para depois realizarmos a 

primeira interpretação e esclarecimentos de dúvidas sobre determinadas palavras e sentidos, 
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como no que vem a ser os “meus segredos” presentes no texto. Com isso, o aluno saberá que 

é um ser participativo na construção de sentidos dos textos poéticos como a canção. 

Após isso, é a vez de assistirmos ao videoclipe e fazermos a tal associação 

comparatista por escrito entre o que nos diz a letra da música e o que nos diz a imagem 

(história) do videoclipe. 

  

PALAVRAS FINAIS 

 

Através dos gêneros textuais e recursos aqui expostos, pretende-se que os alunos 

participem mais das aulas, para que estes consigam desenvolver o lado criativo e crítico, tanto 

de maneira individual quanto coletiva. Os textos musicais propiciam além das 

intertextualidades e da valorização da oralidade, um melhor desenvolvimento interpretativo 

no aluno. 

O professor de língua portuguesa não pode se limitar a uma única natureza textual, 

este deve sempre buscar alternativas que agradem o público discente, para que estes sintam 

prazer em aprender e que consigam retirar ensinamentos dentro destes contextos. 
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