
LETRAS DE CANÇÕES COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DA LÍNGUA MATERNA

RESUMO

O ensino da Língua Portuguesa atualmente não se resume apenas à gramática normativa. Há diversos
recursos didáticos que facilitam o processo de ensino-aprendizagem e, dentre eles, podemos destacar as
letras de canções. A canção está presente no dia-a-dia do ser humano e, no ambiente escolar, não é
diferente. Muitos livros didáticos apresentam letras de canções de diversos gêneros, relacionadas a alguns
conteúdos no ensino língua materna e é neste novo recurso didático, participante no processo de
ensino/aprendizagem, que esta pesquisa de cunho teórico objetivou analisar como a língua materna pode ser
ensinada através da interação com as letras de canções. Por meio de uma coleta de dados realizada em
alguns livros didáticos de ensino médio, foram identificadas as letras de canções, os gêneros/estilos e a quais
conteúdos elas estavam associadas. No desenvolvimento da pesquisa, compreendeu-se a importância da
canção na sala de aula e como os professores, principalmente os recém-formados, podem utilizar esse
riquíssimo instrumento popular no ensino de língua. Além disso, discorreu-se sobre a função da música no
meio social e o porquê de as pessoas gostarem tanto desse gênero popular. O referencial teórico básico
utilizado na construção desta pesquisa centrou-se em Bagno (2002), Matencio (2001), Ferreira (2012), PCN
(1998), PNDL-2012 (2011), Ongaro (2006) e Oliveira (2002). Chegou-se à conclusão de que através da
interação com as letras das canções, principalmente quando são apresentadas a letra e a música em áudio, as
aulas tornam-se mais produtivas, pois os alunos relacionam os conteúdos estudados à música e assimilam a
letra da canção.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de pesquisas bibliográficas no campo de estudos sobre o ensino de Língua
Portuguesa, tomando como objeto o gênero textual canção como instrumento de ensino da língua
materna[1]. Dentre as novas formas de ensino de língua, o professor pode utilizar vários recursos que
facilitam a aprendizagem do aluno, como exemplo, explorar as letras de canções que são abordadas nos livros
didáticos e que merecem serem analisadas e utilizadas em sala de aula com mais empenho e produtividade.
Foi sobre essa má exploração atribuída às letras de canções, e até mesmo à musica enquanto instrumento de
ensino utilizados nas aulas de língua materna que procuramos demonstrar o quanto essa ferramenta produz
conhecimento em sala de aula.

A canção está presente no dia-a-dia do ser humano e, no ambiente escolar, não é diferente. Muitos livros
didáticos atuais apresentam letras de canções de diversos gêneros, relacionadas a alguns conteúdos no
ensino de Língua Portuguesa. E é neste novo recurso didático participante no processo de
ensino/aprendizagem, que esta pesquisa de cunho teórico objetivou analisar como a língua materna pode ser
ensinada através da interação com as letras de canções. Por meio de uma coleta de dados que foi realizada
em alguns livros didáticos de Ensino Médio, foram identificadas as letras das canções, os gêneros/estilos e a
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quais conteúdos elas estavam associadas, para então compreendermos a importância da canção na sala de
aula e como os professores, principalmente os recém-formados, podem utilizar esse riquíssimo instrumento
popular no ensino da língua materna. Além disso, foi de suma importância discorrer um pouco sobre a função
da música no meio social e o porquê de as pessoas gostarem tanto desse gênero popular (FERREIRA, 2012).

As razões desta pesquisa dão-se de forma acadêmica, colaborando com os estudos relacionados às praticas
educativas dentro da sala de aula, direcionada a professores iniciantes e/ou recém-formados que buscam
metodologias de ensino de língua materna de forma prazerosa e que estimulem a participação do alunado,
gerando qualidade no processo, sendo necessário analisar o que foi dito acerca disso. Para tanto, o referencial
teórico utilizado na construção da pesquisa centrou-se em Bagno (2002), que contribuiu no que se tratava do
ensino de língua materna para além da gramática normativa. O autor de Língua Materna: letramento,
variação e ensino defende que as aulas de língua portuguesa devem ser ministradas levando em conta não só
as ferramentas pedagógicas tradicionais, mas valorizar a infinita variedade de gêneros textuais característicos
das práticas orais (o que também encontramos nas canções), o que levará o aluno a adquirir um grau de
letramento mais elevado de forma menos penosa.

Ferreira (2012) apresenta como foco a música enquanto arte que pode ser utilizada em vários contextos e
ambientes. Na obra Como usar a música na sala de aula são apresentados vários exemplos de como
trabalharmos com a música na sala de aula associadas a disciplinas diferentes, mostra quais os cuidados que
os professores devem ter ao escolher a música, os lados positivos e negativos ao escolher esse recurso como
instrumento de ensino de alguma disciplina, fala um pouco sobre a estrutura musical e a música como
expressão.

Matencio (2001) também contribuiu quanto ao ensino de língua, da interação professor e aluno, da utilização
do ensino padrão associado às novas técnicas de ensino, facilitando o processo de ensino/aprendizado
desenvolvidos em sala. Além disso, em alguns capítulos e trechos do livro, ela fala sobre a importância da
atividade de leitura, como os professores podem associar o verbal com o oral, proporcionando um
entendimento maior por parte dos alunos quando se trata de sua própria língua, de gramática e oralidade.

PCN de Língua Portuguesa (1998) e PNDL-2012 (2011) contribuíram para solidificar a importância de
trabalhar com os mais diversos gêneros textuais não escolarizados, da necessidade de repensar sobre as
práticas de ensino e de valorizar as diversas produções sociais. As pesquisas acadêmicas de Ongaro (2006) e
Oliveira (2002), falam sobre a colaboração e importância da música na aprendizagem nas instituições
educacionais e no ensino de Língua Portuguesa. Mostram ainda que a música não é somente a junção de sons
e palavras, mas que se trata de um riquíssimo instrumento que pode ser utilizado nas salas de aula
proporcionando aprendizagem e socialização ao indivíduo de forma prazerosa e satisfatória.

Este artigo está estruturado em três partes. Na primeira parte, A música e a sociedade, abordamos acerca do
papel social que a música como arte apresenta socialmente, além de como os compositores se expressam nas
canções e o porquê de as pessoas gostarem desse recurso popular. Na segunda, A importância da canção na
sala de aula, falamos sobre o papel da canção nas aulas de língua materna, da oralidade que encontramos
nas composições, o que o professor deve e pode fazer ao utilizar esse recurso como instrumento de ensino e
as atividades de leitura, interpretação e análise através do estudo com o texto. Na terceira, O livro didático e
as letras de canções, versamos acerca da análise que foi realizada em alguns livros didáticos de ensino médio,
observando como as letras estão sendo abordadas e exploradas.

I A MÚSICA E A SOCIEDADE

É muito incomum ouvir alguém dizer que não se encanta por algum som, seja ele da natureza, como o canto
dos pássaros, a queda das águas nas cachoeiras, o som das águas do mar e dos ventos; ou produzido pelo
homem, como aqueles que gostam de automóveis e dizem que adoram o som do motor do carro, da moto.
De alguma forma agradamo-nos com sons dos mais diversos tipos, sejam eles produzidos pela natureza ou
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pelo homem. Diante disso, percebemos o valor que o som organizado tem sobre o homem, e como o ser
humano pode expressar-se através da música. É através das nossas expressões sonoras que transmitimos
saberes às outras gerações. Desde o princípio da humanidade existiu som e, independente da preferência
sonora de cada um, quem não relaxa ou reflete ao som de uma boa música?

De acordo com Ferreira (2012, p.9), “a música, o som ordenado, assim como é uma linguagem universal
também é uma linguagem por meio da qual uma ideia é mais bem difundida ao longo dos tempos”.
Diferentemente dos escritos em papel, pedra, papiro, pergaminho etc, que um dia se acabam, perdem-se no
tempo, a música consegue ultrapassar de gerações em gerações, transmitindo saberes, informações, cultura,
muitas fezes de formas mais eficazes. A comunicação verbal é sem dúvidas a primeira na escala comunicativa
humana, imagine associada ao som, “quando tem a música como aliada, ganha força, entre outros motivos,
pelo suporte e penetração mais intensa que adquire a transmissão de sua mensagem original”, além disso, os
valores, as atitudes e pensamentos da sociedade são reflexos de contexto vivido e a música, como arte,
expressa valores que podem ser analisados para entender as transformações da sociedade.

Deve-se também levar em consideração que os compositores expressam nas letras das canções seus
sentimentos, ideologias, vontades, crítica, pensamento, visão de mundo, o que faz com que as pessoas se
identifiquem. Diante dessa diversidade de pensamentos, também há os estilos rock, rap, samba, pagode,
funk, jazz, música eletrônica, clássica, MPB, e assim por diante. Cada estilo musical tem seu objetivo, prova
disso são as letras do rap, que muitos criticam, mas que não observam a bagagem de informações contidas
nelas, os sentimentos que são expressos por pessoas que vivem ou viveram nas prisões, pessoas
marginalizadas pela sociedade, que falam muitas vezes coisas grosseiras, violentas, mas que fazem uma
crítica à sociedade, descreve o cotidiano de vidas que convivem nas favelas, completamente diferente do
estilo MPB, por exemplo, que geralmente fala de saudade, amor, desilusões amorosas, umas ou outras fazem
critica a sociedade, mas não da mesma forma grosseira e direta do rap. Isso nos faz entender o porquê de as
pessoas gostarem tanto de música, pois elas se identificam com as letras, os estilos, os ritmos, cada qual de
acordo com a sua personalidade, preferência e influência.

II A IMPORTÂNCIA DA CANÇÃO NA SALA DE AULA

A educação deve ser vista como um processo progressivo e global, buscado sempre o aperfeiçoamento
através de estudos nos diversos campos de pesquisas, pois em qualquer meio, o professor encontrará dentro
da sala de aula diversidade a respeito das condições dos alunos, seja cultural, formal, social, entre outras,
que caracterizem diferenças individuais provindas de situações diferentes, mas que ocupam o mesmo
ambiente. Então, faz-se necessário desencadear atividades que promovam a reflexão e o desenvolvimento do
senso crítico do aluno de forma coletiva, como: práticas ligadas à música, pois esta promove conhecimento de
forma prazerosa quando é trabalhada em sala de aula de forma planejada e acessível a todos.

Convivemos com a música desde pequenos. Quem nunca se pegou cantarolando a toa?
Quem nunca ouviu os pais, avós, vizinhos cantando?
Quem nunca ouviu uma canção se quer?
Cremos que ninguém. Todo mundo já ouviu pelo menos uma música na vida e, muitas vezes, pegamo-nos
recordando de uma ou outra que ouvimos na nossa infância e jamais esquecemos. Oliveira (2002) e Ongaro
(2006) afirmam que a música é um instrumento audível de muita importância para o indivíduo, pois ouvimos,
apreciamos, compartilhamos, criticamos, nos emocionamos, refletimos, elas nos trazem recordações,
alegrias, saudades e, até mesmo angústias e dores sentimentais. Além disso, a encontramos diariamente em
filmes, novelas, ruas, lanchonetes, praia, lojas, no trabalho, ônibus, igrejas, enfim, em vários lugares que
passamos e frequentamos, o que nos faz caracterizá-la como um fator que tem papel significativo no
processo de socialização.

A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de
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sons. Em qualquer lugar e qualquer hora respira-se a música, sem se dar conta
disso. A música é ouvida porque faz com que as pessoas sintam algo diferente, se
ela proporciona sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de alegria,
melancolia, violência, sensualidade, calma e assim por diante, são experiências da
vida que constituem um fator importantíssimo na formação do caráter do indivíduo.
(STEFANI apud ONGARO, 2006, p.04).

Nas letras de canções, encontramos oralidade. Muitos compositores escrevem de forma coloquial sintonizando
o ritmo com a letra, o que possibilita ao educador ter acesso a vários tipos de músicas, com letras próximas a
realidade dos alunos, tanto de forma coloquial quanto formal, fazendo com que eles compreendam a variação
linguística da própria língua que falam. É nessa diversidade musical que os professores deverão buscar as
canções que mais se associem aos conteúdos que explicarão em sala, tudo deve ser planejado: a escolha da
música, finalidade, associação ao conteúdo e metodologia, pois a música quando bem trabalhada em sala de
aula “desenvolve o raciocínio, criatividade, entre outros dons e aptidões” (ONGARO, 2006, p.02). Além de
promover conhecimento de forma lúdica, recreativa e satisfatória, “é possível ainda despertar e desenvolver
nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à disciplina alvo” (FERREIRA,
2012, p. 13).

Será no ambiente escolar, através das escolhas e das situações de aprendizagem promovidas pelo professor,
que os alunos terão a oportunidade de conhecer músicas de diversos gêneros, não apenas aquelas vinculadas
ao seu ambiente, mas outros estilos, como por exemplo: folclórica, clássica, popular, entre outros, mas isso
só ocorrerá se o professor tiver a curiosidade de enriquecer suas aulas. Segundo Ferreira (2012), valerá
muito ao professor utilizar a música, mas é de suma importância dedicar-se ao seu estudo, compreendê-la e
ampliar as informações, desenvolvendo um trabalho prazeroso e sempre estudar a maior variedade de sons
em suas combinatórias, lendo o que for possível a respeito, sempre de ‘ouvidos atentos’.

Muitas vezes, os professores deparam-se com turmas em que os alunos estão desmotivados, sem ânimo para
pegar nos livros e cadernos para estudar, que não gostam de ler e escrever. Nesses casos a canção, apesar
de não substituir a prática tradicional de responder exercícios em caderno e dos livros, vem para manter viva
e sólida na mente deles a explicação dada pelo professor, ocasionando, muitas vezes, a estimulação pelo
assunto. Quando o professor quebra a prática do ensino tradicional, em que só copia, explica e responde
exercícios e mais exercícios, e passa a levar novidades, os alunos se interessam mais pelo assunto e pela aula
em si, participam de forma ativa, questionam, fazem questão de aparecer, eles gostam de ter um espaço
para si, principalmente quando encontram dentro da escola as mesmas coisas com que convivem fora dela.
Para Bagno,

O ensino tradicional nunca levou em conta a infinita variedade dos gêneros textuais
existentes na vida social, limitando-se a abordar somente os gêneros escritos
literários de maior prestígio – o conto, o romance, ás vezes a crônica, raramente a
poesia –, e desprezando quase completamente o estudo dos gêneros textuais
característicos das práticas orais, sobretudo por causa do milenar preconceito contra
a língua falada, tradicionalmente considerada “caótica” e “sem gramática”. (BAGNO,
2002, p. 55).

De acordo com Oliveira (2002, P. 75), “as letras e melodias musicais expressam reações, sentimentos e
pensamentos de quem as compõe, características de determinado período da história da sociedade”,
portanto, é necessário ainda que o professor conheça o contexto em que a canção foi escrita e tenha em
mente que “todas as composições estão inseridas numa atmosfera ideológica, a qual deve ser compreendida
e trabalhada em sala de aula”. Desse modo, o educador pode e deve aproveitar essas dimensões para
despertar em seu aluno o senso crítico e sensibilidade à música, além de promover uma relação entre
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sociedade e escola, principalmente quanto utiliza as canções próprias da comunidade em que os alunos
vivem.

Por isso, não basta levar uma música para a sala de aula sem antes traçar os objetivos, pois quando
utilizamos esse instrumento, não devemos apenas identificar os conteúdos de uma disciplina, neste caso, os
de Língua Portuguesa, mas o professor deve promover entre seus alunos a interpretação crítica, discussão em
torno do tema presente na canção, procurar ir além da simples identificação de palavras de uma determinada
classe gramatical, por exemplo. Além disso, como já foi comentado, a música apresenta em sua composição
muita oralidade e, será através do texto – a letra da canção – que os alunos terão contato com o oral e o
escrito ao mesmo tempo.

Quando o professor leva a música em áudio para ouvir enquanto acompanha a letra – neste caso é
interessante que ele leve impressa e distribua entre os alunos – estará promovendo “práticas de oralidade e
de escrita de forma integrada, levando os alunos a identificar as relações entre oralidade e escrita” (BAGNO,
2002, p. 56), de maneira mais prazerosa, mais estimulativa, e isso facilitará no processo de
ensino-aprendizagem, pois tento contato com textos característicos da oralidade, identificando as diferenças
entre o que falamos e como é de acordo com a gramática, os alunos se interessam mais, principalmente
quando o professor deixa claro que o que eles falam e como falam não é errado – levando-se em
consideração o meio, a escolaridade, a cultura, as condições sociais etc – mas que haverá momentos na vida
social em que necessitarão do domínio da norma padrão e, quando o educador faz essa observação
frequentemente em suas aulas, o interesse da turma em relação aos conteúdos e à disciplina muda
completamente.

Muitas vezes o desânimo que os alunos têm a respeito da disciplina de Língua Portuguesa parte da
metodologia escolhida pelo professor. O trabalho com essa disciplina vem sofrendo profundas transformações,
principalmente nas partes da organização das metodologias, no processo de seleção dos conteúdos,
avaliação, enfim, os objetivos da educação vão sendo repensados, mas ainda há aqueles professores que
desconsideram a imensa variedade de gêneros textuais, principalmente aqueles que são oriundos da
oralidade, e se limitam a ensinar a língua materna seguindo somente a gramática normativa, o sistema, o
código, a norma, em vez de ensinar linguagem, no sentido mais amplo, social, cultural etc, criando condições
de interação sociocomunicativa e de busca pelos sentidos (BAGNO, 2002).

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente
segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente, exigem-se níveis de
leitura e de escrita diferentes dos que satisfizeram as demandas sociais até há bem
pouco tempo - e tudo indica que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade
de atender a essa demanda, obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à
constituição de práticas que possibilitem ao aluno ampliar sua competência
discursiva na interlocução. Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades
básicas do processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos -
letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases - que, descontextualizados, são
normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com
a competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode
ser o texto. Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este
ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser
tomada como objeto de ensino. Nessa perspectiva é necessário contemplar, nas
atividades de ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de
sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes
gêneros são organizados de diferentes formas. (PCNs, 1998, p.23).

Não há sentido nos dias atuais ensinar gramática isoladamente. Há necessidade de valorizar a grande
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variedade de textos dos mais diversos gêneros, levando o aluno à compreensão da oralidade e escrita. De
acordo com Matencio (2001), o estudo com o texto envolve diversas atividades, como a de leitura,
interpretação e análise. A atividade de leitura pode ser desmembrada em duas tarefas diferentes: silenciosa e
individual, ou de forma coletiva e em voz alta. Desse modo, quando o professor leva a letra de uma canção,
ele pode pedir para que os alunos leiam individualmente, podem ler coletivamente, cantar, acompanhar a
música em áudio, dependerá da metodologia escolhida pelo professor.

A atividade de interpretação do texto inclui uma série de tarefas “dentre elas, verificar o sentido global do
mesmo ou de algumas de suas partes, ou a depreensão da possível intenção do autor, tarefas que nem
sempre são baseadas na análise do texto propriamente dita” e, podemos realizar essa interpretação nas letras
das canções utilizando os aspectos sociais presentes e ampliar as informações enriquecendo a interpretação.
A atividade de análise também envolve diversas tarefas “como a identificação dos recursos linguísticos
selecionados pelo autor para demonstrar sua intenção comunicativa, ou então a identificação da estrutura do
texto” (MATENCIO, 2001, p. 107). Aqui, o professor poderá trabalhar identificando as variações linguísticas
que os compositores, cada qual com seu estilo de música, apresentam nas composições. Será um momento
de conscientização que o professor promoverá aos alunos de compreender os diversos falares da língua
portuguesa.

III O LIVRO DIDÁTICO E AS LETRAS DE CANÇÕES

Assim como as práticas de ensino de língua materna vêm sofrendo alterações, os livros didáticos também
vêm acompanhando essas mudanças. De acordo com a pesquisa de Oliveira (2002), até a década de 1980 os
livros de Língua Portuguesa traziam os conteúdos separados em blocos: textos, redação e gramática. Não
havia a presença de nenhuma letra de canção. Somente a partir da década de 1990, os livros começaram a
mudar sua estrutura passando a trazer a gramática e a redação contextualizadas. A partir disso, as letras das
canções começaram a aparecer. Ela cita como exemplo o livro de Cócco et al (1995) que continha duas
músicas: O que será: à flor da pele de Chico Buarque de Hollanda e Blowin’in the Wind (tradução livre:
Soprando no vento) de Bob Dylan.

Atualmente, os livros didáticos têm se preocupado mais com a diversidade de textos e vêm incluindo letras de
canções como recurso didático, trazendo temas e problemáticas contemporâneas com o objetivo de dinamizar
as aulas de língua materna e proporcionar interação entre objeto de conhecimento, aluno e professor. Quando
se faz a interação da música com o conteúdo, o professor, além de por em prática uma metodologia
diferenciada, vai propor aos seus alunos um momento de discussão sobre temas dos mais diversos, tudo
dependerá da música escolhida (FERREIRA, 2012). Nos livros, são apresentadas algumas letras em que o
professor poderá aproveitar bastante, mas ele pode apresentar outras letras trabalhando o mesmo conteúdo,
ficará a critério e criatividade de cada um.

Em análise realizada em alguns livros didáticos que estão inseridos no Guia de Livros Didáticos do Programa
Nacional do Livro Didático 2012, constatou-se que muitas letras de canções estão associadas aos conteúdos
de Literatura e somente alguns trechos são utilizados para a parte de gramática. Isso faz com que haja uma
limitação no que se trata do universo de exploração que a letra de uma canção pode proporcionar, além
disso, vale lembrar que ainda há professores que não gostam de trabalhar com outros gêneros textuais a não
ser o gênero poesia.

Das onze coleções apresentadas no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2012, analisaram-se cinco. Na primeira,
a coleção Língua Portuguesa – Linguagem e Interação, de Carlos Emílio Faraco, Francisco Marto de Moura e
José Hamilton Maruxo Júnior, organizada em quatro unidades, percebe-se que o objetivo dos autores está
voltado para a formação do aluno-leitor de literatura e as letras das canções apresentadas estão voltadas
mais para a Literatura. Nessa coleção, os autores trabalham com a oralidade durante as atividades propostas,
e o livro não é organizado por partes. De um mesmo texto, ele trabalha com literatura, gramática, produção e
interpretação.
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Na segunda coleção, Viva Português, de Elizabeth Campos, Paula Marques Cardoso e Silvia Letícia de
Andrade, percebe-se que o eixo condutor da coleção também é a literatura. Há um estudo significativo dos
estilos de época organizados cronologicamente, do Trovadorismo medieval português até a produção
brasileira dos dias atuais. As canções que são apresentadas estão relacionadas à escuta literária e, quase não
se dá atenção às variações linguísticas e à diversidade sociocultural brasileira.

A terceira coleção, Ser protagonista – Português, de Ricardo Gonçalves Barreto, está organizada em três
partes distintas: Literatura, Linguagem e Produção Textual. Apesar de está dividido, boa parte de cada
volume é voltada para a literatura e se trabalha com a linguagem considerando as abordagens urbanas de
prestígio, ou seja, a oralidade pouco é discutida. As canções apresentadas estão organizadas de acordo com
as partes: em literatura veem-se letras de poesias que foram musicalizadas, em gramática e produção
veem-se algumas canções de estilo mais erudito, de MPB.

Na quarta coleção, Português – Literatura, Gramática, Produção de Texto, de Douglas Tufano e Leila Lauar
Sarmento, apesar de os livros serem organizados por partes, as canções são apresentadas somente como
atividade extraclasse. Infelizmente, apesar de a oralidade ser contemplada, não há planejamento para o
ensino do texto oral. E a quinta coleção analisada, Português – Contexto, Interlocução e Sentido, de Marcela
Pontara, Maria Bernadete M. Abaurre e Maria Luíza M. Abaurre, apresenta volumes também são organizados
em partes distintas: Literatura, Gramática e Produção Textual, porém, diferente das coleções anteriores,
encontramos letras de canções como rock, samba e folclore. A coleção se preocupa em oferecer aos alunos
oportunidade de estabelecer relações com os objetos de ensino-aprendizagem e suas funções socioculturais, é
clara a predominância de abordagens centradas nas diferentes categorias linguísticas.

Percebe-se que em cada livro didático, o gênero textual canção é abordado de maneiras diferentes, de acordo
com a preferência de cada autor. Outra constatação, é que há livros que não trabalham muito com a
oralidade e, em vez de apresentar a letra da canção relacionada ao conteúdo, eles colocam dicas de pesquisas
organizadas em seções, depois de todos os conteúdos do capítulo, chamadas ‘Agora é com você!’, ‘Conexões’,
‘Aproveite para...’, ‘Vale a pena’, entre outros, como se todos os alunos tivessem interesse em pesquisar
elementos não trabalhados em sala de aula para enriquecer as informações. São poucos os alunos de ensino
médio de escolas públicas que se dedicam em buscar novas informações sobre os conteúdos estudados em
sala de aula que não sejam somente aquelas apresentadas pelo professor da disciplina, aliás, nem todos os
professores utilizam o livro didático e, quando o fazem, respondem uma ou outra questão, economizando
tempo e trabalho para planejar e copiar no quadro alguma atividade.

A importância da utilização desse gênero textual como instrumento de ensino da língua materna se dá por
causa da interação que promove entre o texto e o aluno. Apesar de os livros geralmente associarem a canção
à Literatura, cabe ao professor ampliar a exploração desse recurso trabalhando gramática, interpretação,
argumentação, mostrar as variações linguísticas que por ventura são apresentadas nas letras, e assim por
diante, como bem comenta Zanini, citado por Gada:

A língua é o meio que favorece a interação entre os homens. [...] A escola se revela,
pois, como o espaço formalizado para a realização dessa interação. No que tange à
língua materna, o seu ensino parte do ponto em que se prevê a concretização de
seus objetivos: o texto. A sua produção advém de um processo contínuo de
ensino-aprendizagem, cuja metodologia permite integrar a construção do
conhecimento com as reais necessidades dos alunos (ZANINI apud GADA, 2004,
p.45).

Portanto, partirá do professor a iniciativa de dinamizar suas aulas de Língua Portuguesa através de
metodologias que priorizem a interação do aluno com o texto e, aquele professor que despreza as produções
textuais oriundas da oralidade, deve repensar sua posição e levar para sala de aula produções que façam
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parte do cotidiano dos alunos, como as músicas e as letras de canções que são gêneros próprios da
juventude, lembrando que estamos trabalhando com o público do ensino médio, e que ensinar a língua
materna não significa ensinar somente gramática, mas também valorizar as expressões típicas das culturas
populares e regionais.

É o caso, então, de levar em conta, no planejamento do ensino e nas práticas de sala
de aula do EM, as formas de expressão mais típicas e difundidas das culturas juvenis
e das culturas populares e regionais com as quais o jovem convive. Entre essas
formas de expressão, são particularmente relevantes às práticas não escolares de
letramento e os gêneros (como as letras de rap e de canções, os fanzines, os
grafites, os manifestos etc.) próprios da juventude, assim como os gêneros que, por
sua destinação comercial, dirigem-se privilegiadamente a essa faixa da população
(quadrinhos comerciais, suplementos juvenis da imprensa diária, revistas
direcionadas etc.). Cabe lembrar, ainda, que a condição juvenil, assim como o tipo
particular de protagonismo social que ela implica, abrem para a organização de
projetos, no interior da escola, perspectivas bastante promissoras. Mais que o aluno
do EF, o jovem do EM pode dar a sua aprendizagem significados sociais, culturais e
políticos imediatos, combatendo, portanto, a escolarização estéril dos
conhecimentos. (PNDL, 2012, p. 09).

Além disso, deve-se ter em mente que o público do ensino médio é de jovens que estão em busca dos
sentidos, cheios de ansiedades, conflitos, instabilidade emocional e que “tem pela frente uma série de
alternativas e mesmo desafios, aos quais será preciso dar respostas satisfatórias tanto em termos sociais
quanto no que diz respeito às demandas do próprio sujeito.” (PNDL-2012, p.09) e, através do trabalho
interativo com a canção, o professor pode estabelecer essa relação, pois encontramos aspectos sociais,
políticos, culturais e lúdicos nas canções, que podem e devem ser discutidos em sala de aula, até porque o
professor de Língua Portuguesa não ensina somente gramática e literatura, ele forma cidadãos aptos para
compreender as variações e diversidades presentes na própria língua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensinar ao aluno a norma padrão da língua que ele fala não significa desconsiderar o que ele já sabe e que
não está de acordo com a gramática – a norma padrão – e as variações linguísticas. Sabe-se que devido ao
processo de globalização, o indivíduo tem que seguir um padrão para se encaixar na sociedade que dita as
‘regras’. Portanto, o professor de Língua Portuguesa deve ensinar a norma padrão de acordo com a gramática
normativa, mas também deve procurar metodologias que levem o indivíduo à compreensão da língua através
da interação social por meio da linguagem.

Com isso, chegou-se à conclusão de que através da interação com as letras das canções, principalmente
quando são apresentadas a letra e a música em áudio, as aulas de língua materna tornam-se mais
produtivas, pois os alunos relacionam os conteúdos estudados à música e assimilam a letra da canção. Além
disso, encontramos muita oralidade nas letras das músicas, fazendo com que a distância entre a escola e o
cotidiano do aluno diminua, a ponto de que os próprios estudantes compreendam a variação da própria
língua.

Sabe-se que os jovens passam por um período de busca pelos sentidos, cheios de ansiedades e dúvidas, o
que muitas vezes dificulta o desempenho na escola. Resta ao professor, em seu ambiente de trabalho, traçar
meios que respondam aos conflitos desses jovens, principalmente quando se refere ao social, pois o professor
não ensina apenas, mas forma cidadãos e o trabalho com o gênero canção, além de promover uma relação do
educacional com o social, pratica atividades de leitura e interpretação.

Faz-se necessário que os professores se reconheçam como sujeitos mediadores de cultura no que se refere ao
processo educativo e utilizem as artes para formar cidadãos construtores e reprodutores de cultura, além de
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procurar ensinar a língua materna, não em si mesma, mas considerem as variações de produções que
encontramos na língua portuguesa, fazendo com que seus alunos tenham orgulho de saber que a sua língua
não o descrimina, mas os forma. Contudo, é de suma importância que eles dediquem um tempo para
repensar em suas práticas educativas, e quando pensarem em utilizar o gênero canção em suas aulas de
Língua Portuguesa, não o levem por acaso, que estudem as letras, que ouçam a música com cuidado e a
trabalhem de forma dinâmica e produtiva, colaborando com o processo de ensino-aprendizagem e, sempre
que possível, quando tiverem contato com livros didáticos que privilegiam o estudo de literatura, vão além do
que ele propõe, não se limitem às indicações do livro.
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[1] Segundo Marcuschi (2002), “os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas
do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas incontornáveis em qualquer situação comunicativa. [...] mesmo
apresentando auto poder preditivo e interpretativo das ações humanas, em qualquer contexto discursivo os
gêneros são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa [...] são eventos textuais altamente
maleáveis, dinâmicos e plásticos”. (MARCUSCHI, 2002, 19).
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