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“A vida humana é por sua própria natureza dialógica. 
Viver significa tomar parte no diálogo: fazer 
perguntas, dar respostas, dar atenção, responder, 
estar de acordo e assim por diante. Desse diálogo, 
uma pessoa participa integralmente e no correr de 
toda sua vida: com seus olhos, lábios, mãos, alma, 
espírito, com seu corpo todo e com todos os seus 
feitos. Ela investe seu ser inteiro no discurso e esse 
discurso penetra no tecido dialógico da vida humana, 
o simpósio universal”. 

 
(Mikhail Bakhtin) 



RESUMO 
 

 
 

Esta pesquisa – de caráter bibliográfico e cunho interpretativo – insere-se no campo 
das ciências da linguagem aplicadas ao ensino de línguas, especificamente o 
português como língua materna. Tem como objetivo refletir acerca das 
possibilidades do letramento literomusical na escola, discutindo o lugar da canção no 
ensino de português, por meio da análise de corpus constituído a partir das 
atividades sobre esse gênero discursivo propostas pela coleção de livro didático  
(LD) do ensino fundamental II, Português: Linguagens, aprovada pelo PNLD/2017 e 
adotada pelas escolas da rede pública municipal de Pinheiros/ES. De modo geral, a 
reflexão fundamenta-se nos conceitos de letramento (SOARES, 2000 [1998]), 
letramentos múltiplos (ROJO, 2009), letramento literomusical (COELHO DE SOUZA, 
2014; 2015). Por sua vez, a análise do livro didático e das canções aí didatizadas 
apoia-se na perspectiva dialógica da linguagem (VOLOCHINOV, 2017 [1929]) e na 
concepção de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016 [1952-1953]). Considerando a 
influência do livro didático na sala de aula (MUNAKATA, 2002), a relevância desta 
pesquisa reside no fato de que a análise do LD pode revelar quais discursos sobre o 
gênero “canção” e as próprias canções apresentadas pelo LD circulam na escola.  
Os resultados apontam que o LD se limitou ao estudo da canção apenas em sua 
materialidade verbal e que mesmo na perspectiva dos gêneros textuais, foi pouco 
explorada no que diz respeito à compreensão oral e à leitura. Além disso, a pesquisa 
revelou que as canções analisadas também não foram abordadas enquanto gênero 
discursivo e, ainda, que não pretendem contribuir para o letramento literomusical dos 
alunos. Espera-se que os resultados alcançados com a pesquisa possam subsidiar 
as práticas de ensino em torno da canção, pois indicam que o fato de proporem-na 
como objeto de ensino não é garantia de que sua interface musical também será 
explorada e nem de que as propostas buscam um entendimento mais abrangente do 
aluno quanto às práticas sociais de leitura e escrita envolvendo esse gênero. 

 
 

Palavras-chave: Canção. Ensino de Português. Livro didático PNLD/ 2017. 
Letramento literomusical. 



ABSTRACT 
 

 
 

This research – of bibliographic and interpretative character – is inserted in the field 
of language sciences applied to the teaching of languages, specifically Portuguese 
as mother tongue. It aims to reflect on the possibilities of literomusical literacy in the 
school, discussing the place of the song in the teaching of Portuguese, through the 
analysis of corpus constituted from the activities on  this discursive genre proposed 
by the didactic course book collection of Brazilian elementary school – level II, 
Português: Linguagens (2015), approved by the PNLD/2017 and adopted by the 
municipal public schools of Pinheiros/ES. In general, the reflection is based on the 
concepts of literacy (SOARES, 2000 [1998]), multiple literacies (ROJO, 2009), 
literomusical literacy (COELHO DE SOUZA, 2014; 2015). On the other hand, the 
analysis of the didactic course book and the songs didatized therein are based on the 
dialogical perspective of language (VOLOCHINOV, 2017 [1929]) and on the 
conception of discursive genres (BAKHTIN, 2016 [1952-1953]). Considering the 
influence of the didactic book in the classroom (MUNAKATA, 2002), the relevance 
this research lies in the fact that the course book analysis can reveal which 
discourses about the genre “song” and the songs themselves presented by the 
researched book circulate at school. The results show that the LD was limited to the 
study of the song only in its verbal materiality and that even from the perspective of 
the textual genres, it was little explored with respect to the oral comprehension and 
reading. In addition, the research revealed that the analyzed songs were also not 
approached as a discursive genre and, further, that they do not intend to contribute to 
the students literomusical literacy. It is hoped that the results obtained with the 
research can subsidize future teaching practices around the song, since they indicate 
that the fact of proposing it as an object of teaching does not guarantee that its 
musical interface will be explored, nor that the proposals seek a more comprehensive 
understanding of the student regarding the social practices of reading and writing 
involving this genre. 

 
 

Keywords: Song. Portuguese teaching. Course Book PNLD/2017. Literomusical 
literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 
Um dos principais objetivos da escola é o de possibilitar aos alunos o 

desempenho sobre a leitura e a escrita mediante sua participação junto às diferentes 

práticas sociais e de interação discursiva. É uma exigência do mundo 

contemporâneo que o indivíduo circule nas várias esferas de atividade humana, o 

que aponta para o compromisso das instituições de ensino em se abordar a 

multiplicidade textual, uma vez que são vários os discursos que circulam e 

organizam a vida cotidiana. Por isso, temáticas que se desenvolvem em torno de 

práticas de leitura e escrita, em meio às práticas sociais, têm sido sempre relevantes 

por despertarem discussões a respeito do ensino e aprendizagem. 

Essa preocupação em se formar indivíduos competentes e autônomos, 

capazes de atuar nos diferentes campos e ocupar diversas posições nos discursos, 

tem contribuído para o surgimento de pesquisas voltadas ao ensino que privilegie 

práticas de letramento. Espera-se que estas versem sobre a formação do cidadão 

crítico1, estimulando-o a posicionar-se à frente da sociedade enquanto sujeito ativo e 

que constitui sua própria história. 

O termo letramento surge nos contextos escolares levando em consideração 

não só a importância da alfabetização, mas a necessidade do indivíduo de dominar 

a linguagem e suas representações, a forma como os discursos vão sendo 

construídos e constituem sentidos para que a língua seja, de fato, significativa diante 

suas “necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2000, p.72). 

Nesse contexto, o papel da escola tem sido reforçado, nas palavras  de 

Ângela Kleiman (1995), como uma das mais importantes agências de letramento, ou 

seja, aquela sobre a qual recai o título de maior responsável por transformar e 

favorecer o desenvolvimento da criticidade do indivíduo. A escola contribui para que 

o estudante explore outros mundos, sejam eles públicos, institucionais, midiáticos ou 

tecnológicos, por exemplo, e isso permite que se crie “consciência do caráter de 

 

 
1 O uso do termo crítico vai ao encontro dos postulados de Paulo Freire no que se refere à prática 
educativo-crítica. Segundo o estudioso, ensinar não consiste apenas na transferência de 
conhecimento, mas em criar possibilidades para sua produção ou construção. Em seu texto “Uma 
linguística aplicada transgressiva” A. Pennycook também define o termo e fala dos cuidadoso com o 
uso do mesmo. 
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diferentes tipos de fala (e de escrita) e da sutileza de significados em contextos 

diferentes” (STREET, 2014, p.39). 

Segundo Kleiman (1995), é na escola que se encontra suporte para se tornar 

bem-sucedido e o ensino por letramentos é uma forma de preparar o cidadão para 

diferentes contextos sociais que, de acordo com Magda Soares (2000), o envolvem 

e fazem parte de sua vida. 

A contemporaneidade é marcada por várias maneiras de se comunicar. Os 

avanços tecnológicos afetam diretamente o dia a dia das pessoas e não é diferente 

com a língua, que se materializa de diferentes formas, dando origem a uma 

multiplicidade de gêneros, os quais têm relação com o modo como as pessoas se 

relacionam e aos inúmeros contextos em que se inserem. São linguagens musicais, 

verbais, visuais e também gestuais, com propósitos distintos e que vão construindo 

significados por meio da associação com sons, imagens e outros meios semióticos 

que revolucionam o agir social. É por isso que existem diversas práticas de 

letramento mediando a interação dos participantes, conforme as situações de 

comunicação. A esse respeito, Street (2014) fala, inclusive, sobre a importante e 

também complexa tarefa de desenvolver estratégias de letramento que estejam 

voltadas às variadas necessidades de uso da leitura e escrita nessa sociedade. 

Há documentos oficiais que funcionam como diretrizes e que regem o sistema 

educacional brasileiro, tendo por finalidade orientar na elaboração dos currículos 

escolares e a propor o desenvolvimento do trabalho dos professores. Trata-se como 

exemplo, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN. Mas há também 

programas, como o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) que, conforme 

Oliveira (2014), distribui às escolas o livro didático escolhido pelos professores e que 

será adotado pela rede de ensino. Esse, por sua vez, atua no ambiente escolar 

como auxiliar à tarefa do professor e é reconhecido como figura importante no 

processo de ensino. Dessa forma, o discurso do livro didático, o qual chamaremos a 

partir de agora também por LD, exerce grande influência sobre a atuação dos 

professores e isso se reflete desde a escolha até o modo como serão tratados os 

conteúdos. 

Segundo Calissi (2005), a produção desse material sofre influência da 

indústria cultural e das apreciações valorativas não só de determinada época, mas 

também de autoria, que de certa maneira implica na elaboração das propostas de 

trabalho do professor. As apreciações valorativas, segundo Bakhtin (2003 [1920- 
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1923]) estão relacionadas ao posicionamento expresso nos enunciados e discursos 

construídos, sempre carregados de valores, ou seja, desprovidos de neutralidade, 

como é o caso dos livros didáticos. 

E qual a relação entre canção e livro didático nessa pesquisa? A canção é um 

gênero discursivo que contempla em sua composição tanto a materialidade verbal 

(letra) quanto a musical. Tal característica, para Vieira, Silva e Alencar (2012), a 

torna um texto multissemiótico, pois o sentido não se constitui apenas no material 

linguístico. Trabalhar com a canção no contexto escolar, o que Coelho de Souza 

(2014) define como o letramento literomusical, torna-se relevante para que essa, 

enquanto recurso didático, contribua para a formação de indivíduos cada vez mais 

críticos, uma vez que traduz comportamentos e valores sociais historicamente 

construídos. 

No entanto, quando proposta pelos livros didáticos, a canção é geralmente 

considerada no que concerne ao estudo textual e gramatical de suas letras, 

excluindo-se ou negligenciando-se os demais elementos que a constitui enquanto 

gênero discursivo, por exemplo. E ainda, segundo Calissi (2005), também existe um 

outro ponto importante ao se analisar as atividades propostas no LD: verificar se a 

canção pode ter ocorrido apenas enquanto ilustração tradicional. 

Para Calissi (2005), quando se refere à ilustração, esse gênero não é 

discutido e analisado, não há reflexão acerca da natureza da linguagem que a 

compõe e, assim, ela não assume o caráter de recurso didático. Como se trata de 

um gênero que circula tradicionalmente pela esfera musical, o intuito da indústria 

fonográfica é de apenas executá-la nas rádios, o que pode ter corroborado, de 

acordo com a autora, com essa ilustração mencionada acima. 

É o que justifica, por exemplo, o fato de algumas tarefas trabalharem a 

canção no material didático, segundo Gada (2005), como pretexto para audição e 

em seções como Intervalo e Recreio, por exemplo. Tal metodologia não deixa de ser 

válida, contudo, o objetivo também deve ser o de ampliar sua exploração e refletir 

acerca de componentes inerentes à sua produção e à fruição musical. Por isso, as 

atuais propostas de ensino apontam para a necessidade de se considerar toda 

forma de letramento na escola e nesse sentido, as práticas de linguagem com 

respeito à canção deveriam, segundo Coelho de Souza (2014), favorecer um pouco 

mais a essa modalidade por ele conceituada de literomusical. 
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A canção é um produto cultural e carrega consigo marcas de sua gente, 

histórias, retrata vivências e por estar presente em várias situações do cotidiano das 

pessoas, acaba assumindo o lugar de representante, de voz nacional. Conforme a 

sociedade evolui, percebe-se que essa também vai agregando novos ritmos para 

acompanhar o ecletismo da população e isso explica o porquê de existir uma 

diversidade de gêneros musicais que compõem a linguagem cultural do país. 

A escola, assim como outras esferas que fazem parte da vida do cidadão, tem 

grande relevância e representatividade à sua formação social. De acordo Calissi 

(2005), é nela que parte dos saberes culturais e também curriculares vão sendo 

construídos. Ela atua como mediadora na aquisição desses saberes e formação de 

cidadãos. Portanto, por meio da intervenção escolar, pretende-se que construamos 

sujeitos cada vez mais letrados, participantes das inúmeras práticas sociais, 

interagindo nas mais variadas situações de uso da leitura e escrita. Logo,  

esperamos que esses indivíduos circulem entre as várias esferas/campos da 

atividade humana, dominando os diversos gêneros que se organizam e integram a 

vida moderna, dentre esses, a canção. 

Desse modo, as propostas pedagógicas são pensadas no intuito de ir ao 

encontro das necessidades de adaptação e de acompanhar as mudanças típicas da 

contemporaneidade e que atravessam também o uso da língua. Para tanto, o 

sistema educacional está ancorado em documentos, como os PCN (Brasil,1998), 

outrora comentados, que orientam os trabalhos a serem desenvolvidos pelos 

professores. Também, como já foi dito, o PNLD (Brasil, 2016), tem sua grande 

parcela de responsabilidade e contribuição nesse processo ao encaminhar às 

escolas os livros didáticos aos estudantes. 

O LD é, sem dúvida, um recurso didático destinado a contribuir com a prática 

docente e por ser, às vezes, o único suporte de que o professor dispõe para nortear 

seu fazer em sala, torna-se indispensável e, ainda, inquestionável. Conforme 

Munakata (2002), a presença do livro didático nas práticas pedagógicas chega a 

determinar os conteúdos a se ensinar, metodologia nas aulas, o planejamento dos 

cursos e, também, a formação continuada dos professores. 

A presença da canção nem sempre é expressiva no livro didático, por isso a 

necessidade de se discutir a respeito de como ela tem sido proposta nesse material 

para subsidiar a prática dos professores e se tem favorecido o letramento 

literomusical, uma vez que para Calissi (2005), a canção atua enquanto recurso 
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didático e instrumento metodológico à reflexão crítica e visão plural no contexto 

escolar. 

A inserção de diversos gêneros nos LD por parte de seus autores tem 

mostrado preocupação de sua parte com respeito ao trabalho com a diversidade de 

produções e gêneros em sala, o que irá corroborar para o maior desenvolvimento do 

estudante, como mencionam os PCN (Brasil, 1998) de língua portuguesa. A canção 

é uma entre tantas formas de manifestação da língua como um enunciado concreto 

e, ainda, é composta por duas linguagens que se relacionam dialogicamente: a 

verbal e a musical. 

Estamos tratando de um gênero que pode expandir o grau de letramento, 

quando contextualizado o conteúdo de forma agradável em meio à interação, 

valorização da multiplicidade linguística e cultural em seus versos, que para Rojo 

(2012), é favorável ao aprendizado significativo. Importante atentar para o fato de 

que a canção recebe, às vezes, a mesma abordagem que a poesia, o que não se 

fará nessa pesquisa, visto que não se refletirá sobre essa na perspectiva da esfera 

literária. 

Contudo, durante o tempo em que leciono, tenho observado que a dupla 

materialidade (verbal/ musical) da canção e que é descrita por Costa (2003, 2007) 

não recebe atenção no livro didático. É como se fosse algo irrelevante e, portanto, 

não é considerada no processo de elaboração das questões do material. É por isso 

que, segundo Lopes-Rossi (2011), o modelo mantido pelos livros didáticos tem 

dificultado a prática do professor, pois ainda que as coleções proponham o trabalho 

e a diversidade com gêneros, as atividades nem sempre exploram, de fato, esse 

gênero e nesse viés. 

Nesse caso, os professores são reprodutores, mesmo que de forma 

inconsciente, dos discursos circundantes no LD, que por sua vez constrói um 

consenso cultural e reafirma tradições para a representação do mundo e da 

sociedade. 

O  fato de  residir no município  de  Pinheiros-ES,  onde  acontece o Fescap2   - 

Festival da Canção de Pinheiros - levou-me a refletir que por trás de toda 

composição há alguém com uma intenção comunicativa e que se serviu da canção, 

2 O evento tem o objetivo de proporcionar um espaço interativo, a partir do intercâmbio entre artistas 
de vários estados, também de revelar novos talentos musicais e letristas. E ainda, difundir a música 
como um dos meios essenciais de expressão cultural de nosso povo. 
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lugar de onde se fala, com esse propósito. Durante o processo de produção da letra, 

há um contexto sócio-histórico, finalidades, um destinatário. Isso faz com que esse 

enunciado seja impregnado por valores e as atividades propostas, muitas vezes, não 

contemplam o que aqui discorri. 

Por isso, tenho encontrado no curso de mestrado a possibilidade de 

questionar e procurar estudar sobre o papel que a canção tem ocupado nos livros 

didáticos de língua portuguesa. Em nosso estudo, buscamos pesquisar a canção no 

contexto escolar e se as atividades propostas no LD são relevantes para se 

desenvolver o letramento literomusical dos alunos, pois essa está presente em 

muitas práticas sociais e pode ser melhor explorada na esfera escolar. 

Portanto, essa pesquisa pretende responder as seguintes perguntas: 

1) A canção tem sido didatizada como gênero discursivo, textual ou pretexto 

para o ensino tradicional de gramática no LD? 

2) As atividades contribuem para o letramento literomusical dos discentes? 

Desse modo, o objetivo geral dessa pesquisa é refletir acerca do letramento 

literomusical no livro didático. Para tanto, os objetivos específicos são: Discutir o 

lugar da canção no LD de língua portuguesa e analisar as atividades relativas à 

canção e propostas nesse material. 

Quanto ao plano de texto, essa dissertação será dividida em quatro capítulos, 

de forma que no primeiro capítulo, “A canção no livro didático de português”, 

apresentamos o que foi dito a respeito da canção no livro didático de língua 

portuguesa, trazendo pesquisadores como Costa (2003, 2007) que, inclusive, faz 

menção ao que é proposto nos Parâmetros e as definições que ele faz da canção. 

Também trazemos Gada (2005), que fez apontamentos importantes da canção no 

LD enquanto gênero textual. E, por fim, procuramos compreender o LD e a canção 

como gêneros do discurso, segundo Bakhtin (2016 [1952-1953]). 

No segundo capítulo, “Concepções de Letramento e o Letramento 

Literomusical”, discorremos sobre o conceito de letramento junto às práticas sociais 

e algumas de suas categorizações para introduzir e, posteriormente, tratar daquele 

que é mediado por canções na esfera escolar, o propósito de nossa pesquisa. Para 

isso, temos como referência os estudos de Soares (2000), Kleiman (1995), Rojo 

(2009) e também Jung (2007). 
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No capítulo “Procedimentos metodológicos”, apresentamos as fontes 

materiais e os autores dos quais nos servimos para explicar os procedimentos para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

O capítulo “Análise” é aquele em que expusemos e analisamos as atividades 

propostas pelo livro didático de ensino fundamental II Português: Linguagens (2015). 

Aqui discutimos se as questões tratam a canção como gênero discursivo, textual ou 

apenas tem sido utilizada como pretexto para se ensinar gramática e se estão 

voltadas a favorecer o letramento literomusical dos estudantes. 

Em “Considerações finais”, pontuamos os resultados a que temos chegado 

acerca do ensino de canção nas aulas de língua portuguesa. Além disso, 

apresentamos as possibilidades para se trabalhar a canção no livro didático, de 

modo que se contemple o desenvolvimento do letramento literomusical dos alunos e 

que se valorize a articulação entre as duas linguagens que constituem a canção 

(verbal e melodia), de modo que os discentes participem criticamente das práticas 

sociais e também dos discursos construídos a partir desse gênero discursivo, 

posicionando-se a seu respeito. 
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1. A CANÇÃO NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS 

 
O que se entende por canção? Bem, a história da humanidade tem sido 

acompanhada pela música, seja ela instrumental ou não, tecida por um ou mais 

instrumentos, acompanhada pelo canto, expressa em curta ou longa duração. A 

musicalidade é sentida e vivida pelo indivíduo, pois aguça sua sensibilidade por  

meio de seu ritmo e melodias e em situações triviais que constituem o ser. 

Está tão ligada aos sentidos e evoluções na sociedade, que de acordo com 

Foucault (2006), a música seria, das artes, a mais sensível às transformações 

tecnológicas, por estar sempre em constante mudança e adequação, incorporando a 

si novos ritmos e também inúmeras possibilidades para sua produção junto ao 

dinamismo humano. 

O conceito de música é bem abrangente e tem sido definido, por vezes, como 

a combinação de sons e silêncios de forma organizada, ou ainda, e didaticamente, é 

a combinação entre ritmo, melodia e harmonia. Contudo, pode-se perceber que sua 

identidade é bem extensa e a cada dia vai se reformulando. 

Assim como os textos, a música também se permite dividir e subdividir em 

gêneros, não textuais, mas musicais de acordo com a temática que a envolve, 

estilos e formas. Como a música não se enquadra como fenômeno estanque, é 

comum que os músicos se deixem sempre influenciar por novos estilos, mas ainda 

assim, existe a tentativa de classificá-la em gênero, como uma forma de separar as 

composições, seguindo alguns critérios. 

Como se sabe, a escola é um espaço onde se agrega saberes e, da mesma 

forma que as demais esferas de atividade humana, tem sofrido influências dos 

avanços tecnológicos e sociais. O LD é um norteador para o profissional docente e 

muitas vezes é o principal recurso para viabilizar sua prática pedagógica. 

Os autores de livro didático, de acordo Gada (2005), sabem dessa realidade e 

privilegiam a diversidade de gêneros e textos, buscando estar em conformidade com 

os documentos oficiais para se propiciar um espaço de múltiplas leituras aos alunos. 

A canção é tratada enquanto um produto da música e nos materiais didáticos é 

proposta para o ensino de língua, pois além de fazer parte da diversidade de 

gêneros de que fala os PCN (Brasil,1998), também possibilita a interação entre os 

discentes, estimula e colabora para um posicionamento crítico tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 
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Diante do exposto, surgiram hipóteses e tecemos questionamentos sobre as 

atividades propostas em torno da canção e em como elas têm sido desenvolvidas 

para nossos estudantes no material didático. Inicialmente, fizemos um breve 

levantamento para verificar se havia a ocorrência de canção, não só na coleção 

Português: Linguagens, que nos propusemos a analisar posteriormente, como nas 

outras 5 coleções aprovadas pelo PNLD/2017 (Brasil, 2016). 

Primeiramente, pudemos constatar que todas as coleções incluem canções 

ou mesmo trechos de algumas junto aos textos apresentados, o que comprova que 

há a proposta de estudo dessa, indo ao encontro do que diz os PCN (Brasil, 1998) 

de língua portuguesa quanto à implementação de gêneros e textos variados, como 

traz o Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Número de ocorrência de canções nas coleções analisadas 

 
 
 

Coleção Ocorrências de canções 

Português: Linguagens 9 

Universos 11 

Singular & Plural 13 

Para Viver Juntos 26 

Tecendo Linguagens 17 

Projeto Teláris 52 

TOTAL 128 

Fonte: Elaboração com base em dados da pesquisa. 
 
 

Ao verificar as ocorrências, foi possível perceber que apenas a canção “Inútil” 

do cantor e compositor Roger Moreira se repete em duas coleções, sendo as outras 

126 são diferentes de uma coleção para outra. Com relação ao gênero musical3 

também foi possível classificar os que mais permearam as coleções e constatamos 

que houve uma maior incidência de canções pertencentes ao gênero musical MPB. 

 
 

3 Também conhecido por categoria musical, pois compartilham elementos em comum, como: ritmo, 
instrumentos, estrutura, texto, função. No Brasil, de acordo o site Netshow.me, de 05/01/2015, são 
mais populares os gêneros Sertanejo, MPB Pagode (ou Samba), Forró, Rock, Músicas Eletrônica e 
Clássica, Axé, Funk, Gospel, Country, Jazz, Blue, o que mostra que o brasileiro é bem eclético. 
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O Rock ficou em segundo lugar, como mostra o Quadro 2, seguido dos demais 

gêneros musicais selecionados pelos autores. 

 
 

Quadro 2 - Gêneros musicais a que pertencem as canções 
 

 
Gêneros Número de Canções 

MPB 62 

ROCK 34 

SERTANEJO/SERT. UNIVERSITÁRIO 14 

RAP 6 

SAMBA 4 

FORRÓ 3 

BOSSA NOVA 3 

VALSA 1 

POP 1 

Fonte: Elaboração com base em dados da pesquisa. 
 
 

De acordo com Coelho de Souza (2014), o gênero MPB já ganhou status 

internacional. Comumente usada para fazer referência à Música Popular Brasileira, 

surgiu em 1966 e é resultado da união de ideias de dois movimentos antes rivais: a 

2a geração da Bossa Nova e os Centros Populares de Cultura da União Nacional de 

Estudantes. Um defendia a sofisticação musical, enquanto o outro valorizava a 

música de raiz. Com o Golpe de 1964, deixaram suas divergências de lado e se 

uniram num propósito afim. Assim, a sigla MPB passou a ser conhecida como 

referencial à luta contra a opressão do regime militar. 

O Rock, segunda produção musical mais recorrente entre as canções das 

coleções verificadas, marcou a seu modo a sociedade, visto que suas letras também 

trazem um posicionamento social, político e cultural por parte de seus 

representantes. Como exemplo, tomemos o movimento Tropicalismo4, que é 

considerado da mesma forma que a MPB como um ícone cultural em nosso país. 
 

4 Movimento musical brasileiro, mas que também atingiu outras esferas culturais. Surgiu no final de 
1960 e suas letras possuíam um tom poético, elaborando críticas sociais e abordando temas do 
cotidiano. 
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Por outro lado, a escolha do repertório, por parte dos autores, não faz jus ao 

lugar que o gênero musical ocupa nas rádios e por, consequência, entre os alunos, 

pois Costa (2003, p.16) diz que: 

 
[...] tal tipo de música é consumido por menos da metade da população 
brasileira, a julgar pelo que se escuta em nossas emissoras de rádio. 
Mesmo assim a expressão Música Popular Brasileira se difundiu, talvez por 
influência da expressão inglesa pop music. Mas se a expressão 
popularizou-se, o mesmo não aconteceu com o seu referente. 

 
 

Concordamos com Costa (2003), visto que em pesquisa intitulada “Tribos 

musicais”5, realizada pelo IBOPE e divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo em 

28/10/2013, foi traçado um perfil dos ouvintes e nessa o Sertanejo/ Sertanejo 

Universitário ocupa o primeiro lugar no ranking, enquanto a MPB está em segundo 

lugar e o Rock aparece em quinto. Salientamos, inclusive, que o Rap nem foi citado 

como opção. Outro dado trazido pela pesquisa é o referente às classes sociais e os 

gêneros musicais ouvidos por essas. Segundo o IBOPE, ouvintes da MPB e Rock 

pertencem às classes A e B, sendo que há, também entre esses, um número maior 

de graduados. 

Poderia ser esse um critério adotado pelos elaboradores do LD para justificar 

a maior ocorrência desses dois gêneros no Quadro 2? Isso é algo, que por hora não 

aprofundaremos, pois segundo Coelho de Souza (2014), a inclusão de certas 

canções apenas faz referência a temas ou conteúdos sobre os quais se estudará no 

capítulo ou unidade. 

No que diz respeito aos compositores, foi observada uma ocorrência maior de 

canções de Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Gabriel O Pensador, Gilberto Gil, Tom 

Jobim, Vinícius de Moraes, havendo de duas a sete ocorrências de suas letras. Isso 

reflete o reconhecimento musical por esses artistas, que alcançaram prestígio da 

indústria fonográfica brasileira e exterior, de acordo com C. de Souza (2014), 

portanto, dignos dessa representatividade nos livros didáticos. 

Com esse levantamento foi possível observar, ainda, que na coleção Projeto 

Teláris (2016), além de contar com o número máximo de ocorrências de canções no 

LD, a coleção permitiu que entre ela oscilasse uma maior variedade de gêneros 
 

5 Pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, trazendo perfil musical de ouvintes e fazendo 
referência às suas classes sociais e níveis de escolaridade, como aspectos determinantes para a 
escolha dos gêneros musicais apreciados por esses ouvintes. 
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musicais: MPB, Rock, Samba, Forró, Bossa Nova, Rap e o Sertanejo Universitário, 

que é uma variante do Sertanejo de raiz e não consta nas demais coleções. 

Até então, as informações compartilhadas parecem apontar para um possível 

reconhecimento sobre a importância da canção junto às práticas em sala, por isso, 

ela está presente nesses materiais didáticos. Mas é preciso refletir sobre como ela 

tem sido abordada nas atividades e se elas podem conduzir à expansão do grau de 

letramento dos alunos. Adiante, procuraremos chegar a essas respostas. Primeiro,  

é importante saber do que foi tratado sobre ela pela literatura. 

 
 

1.1. A canção no livro didático de português: revisão da literatura 

 
Antes de trazer o conceito de canção e tratar de sua relação com o livro 

didático de português, traremos outras colocações sobre o tratamento dado a esse 

gênero em alguns trabalhos e que julgamos pertinente considerá-las. A canção é 

utilizada há um bom tempo como recurso didático, nesse interim, Coelho de Souza 

(2009) cita alguns autores que propõem diferentes objetivos para se explorá-la, 

desde para o desenvolvimento fonológico, até o favorecimento das habilidades/ 

competências (leitura, escrita, oralidade, audição) dos estudantes como um todo. 

Mesmo assim, ainda há poucos estudos sobre ela, enquanto gênero. Para o autor, 

uma possível razão pode ser o fato de ser considerada um gênero menor, pela 

literatura. 

Outro ponto elegido por ele, foi a proximidade da canção com a língua oral. 

Isso pode tê-la rendido um certo desprestígio, sendo que ao estudar uma língua, não 

somente se valoriza o seu léxico e suas regras, mas, principalmente, os “vários 

aspectos culturais do povo que a fala” (COELHO DE SOUZA, 2009, p. 12) e se 

busca nessa relação “pontes para entendimentos sobre formas de agir” (COELHO 

DE SOUZA, 2009, p.12). 

Inclusive, Tatit (2008), em sua obra O Século da Canção, fez um panorama 

da canção brasileira no século XX a fim de enfocá-la nessa perspectiva e tratou, 

ainda, dos mais importantes movimentos culturais que estão relacionados a ela, 

tendo no Samba o maior ritmo e gênero representativo do país. O autor também fala 

da relevância do movimento Tropicalismo e da Bossa Nova para que a canção se 

desenvolvesse. 
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Com relação à canção, enquanto gênero discursivo, Coelho de Souza (2009) 

acredita que a imprecisão por parte de alguns autores, que não distinguem a canção 

da música em suas atividades, também pode ter contribuído para que fosse pouco 

explorada nesse aspecto. Para tanto, há trabalhos e atividades, segundo ele, em 

que a canção faz referência apenas à letra e nos quais já recebeu o nome de texto 

musicado ou poesia musicada. 

Examinando o que diz a literatura, confirmamos que a canção é apontada, no 

ensino fundamental I, como elemento lúdico para a construção de capacidades/ 

habilidades linguísticas do aluno/leitor/produtor. Para tanto, Lopes & Rufino (2016) 

trazem um estudo em que verificaram, em alguns volumes, quais têm sido as 

possibilidades metodológicas apresentadas nesses materiais para se trabalhar a 

canção nessa perspectiva. 

A partir de agora, citamos Nelson Barros da Costa (2003) para tratar da 

canção nos PCN (Brasil, 1998) de língua portuguesa e para conceituá-la. O autor 

também foi mencionado por Gada (2005), que analisou propostas de exercícios e a 

defende como gênero textual. Com relação ao ensino por meio de canção em sala 

de aula, Costa (2003) pontua que o propósito não é o de formar cancioneiros, mas 

sim, contribuir para que se desenvolva a criticidade dos estudantes. 

Conceituando a canção, para Costa (2003, p.18): 

 
[...] basta saber que se trata de um gênero híbrido, de caráter  
intersemiótico, pois é o resultado da conjugação entre a materialidade 
verbal e a materialidade musical (rítmica e melódica); e que essas 
dimensões são inseparáveis, sob pena transformá-lo em outro gênero [...]. 

 
 

O referido autor também critica nos documentos oficiais o fato de que a 

música é enfocada nesses, quando se referem à seção “Variação linguística”. Para o 

autor, há uma desvalorização, como se fosse possível tratar da canção apenas em 

atividades e situações de uso oral e cotidiano da língua. A definição de texto oral  

não é muito clara e, segundo Costa (2003), os Parâmetros (Brasil, 1998, p.24) 

associam-no àquela comunicação do dia a dia quando trazem: 

 
Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva 
e linguística para comunicar-se em interações que envolvem relações 
sociais de seu dia a dia, inclusive as que estabelecem em sua vida escolar. 
Acreditando que a aprendizagem da linguagem oral, por se dar no espaço 
doméstico, não é tarefa da escola, as situações de ensino vêm utilizando a 
modalidade oral da linguagem unicamente como instrumento para permitir o 
tratamento dos diversos conteúdos. 
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Mas adiante, os PCN (Brasil, 1998) destacam a importância de se 

desenvolver a competência oral e que essa modalidade acompanha o discente em 

diversas ocasiões e esferas, pois: 

 
[...] nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se 
colocam fora dos muros da escola – a busca de serviços, as tarefas 
profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus direitos e 
opiniões – os alunos serão avaliados (em outros termos, aceitos ou 
discriminados) à medida que forem capazes de responder a diferentes 
exigências da fala e de adequação às características próprias de diferentes 
gêneros do oral (BRASIL, 1998, p.25). 

 
Costa (2003) continua sua argumentação em definição acerca das duas 

linguagens da canção e coloca que ela não pode ser analisada somente enquanto 

categoria de texto oral ou somente escrito. Isso ocorre, porque mesmo um texto 

escrito, ao ser lido em rádios, pode se passar por texto oral, de acordo Costa (2003). 

Logo, essas categorias são estanques e como a linguagem é dinâmica não há como 

engessá-la a certos conceitos. 

Por isso, o autor analisou a materialidade da canção em três níveis, pois não 

se pode desconsiderar que essa também seja emoldurada pela escrita. Assim, ele 

menciona que a canção seja composta pela materialidade formal, linguística e 

enunciativa. Onde a primeira está voltada à forma mesmo, a segunda trata a 

linguagem como código e a terceira envolve a interação entre os que a ouvem. 

Segundo a visão de Costa, os Parâmetros não são claros quanto à 

complexidade material da canção, sendo insuficientes, em parte, ao tratarem dela. O 

referido autor ainda coloca que: 

 
A canção é um gênero que tem significativa feição oral. Entretanto, não é 
nada desprezível a participação da componente escrita em seu processo de 
produção e circulação (veiculação, registro, etc.). A própria denominação 
letra ilustra isso (COSTA, 2003, p. 27). 

 
 

Repensando a respeito dessa complexidade de sua materialidade, não há 

como fechar os olhos para o enlace entre a musicalidade e a escrita, pois a canção 

é registrada pelo compositor, distribuída em encartes de CD, folhetos ou partituras, 

ou seja, situações em que é presente o texto escrito. 

A definição de canção defendida por Costa (2003) é completa, de acordo 

Coelho de Souza (2009), mas esse ainda faz uma ressalva com relação à harmonia, 

pois segundo o autor, ela é de grande relevância para caracterizar a materialidade 

musical e vem acompanhada de outros dois elementos, no caso, a melodia e o 
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ritmo. O MTS – Método de teoria e solfejo – (2014, p. 33) traz a melodia como 

“elemento que movimenta os sons sucessivamente”, a harmonia é o “movimento 

simultâneo dos sons”. 

O último elemento, mas não menos importante, foi uma das primeiras 

manifestações musicais do homem, de acordo o MTS (2014). O ritmo “se baseia na 

divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios” (MTS, 

2014, p. 7). Para Coelho de Souza (2014), esse elemento contribui para que os 

próprios gêneros musicais tragam diferentes aspectos não só verbais, mas, 

inclusive, os musicais. 

Seguindo esse viés de sensibilidade quanto aos traços melódicos e rítmicos 

que compõem a canção, de acordo Tatit (2002), o compositor se assemelha a um 

malabarista, pois consegue equilibrar a melodia no texto e o texto na melodia, o que 

faz com que ambos caminhem juntos. Portanto, o texto e a melodia não se separam, 

mas se imbricam, pois há uma fronteira instável entre ambos. 

Continuando sua fundamentação, Costa chama a atenção para a voz que fala 

no texto, também na letra e, assim, denomina a canção por gênero híbrido, quando 

diz que: 

 
Essas considerações levam-nos então a concluir que o gênero canção é um 
híbrido não apenas porque é objeto semiótico de dupla materialidade  
(verbal e melódica), mas porque mescla aspectos de oralidade e escritura, o 
que faz com que dificilmente se enquadre em categorias bipolares como as 
que são usadas nos Parâmetros (COSTA, 2003, p. 30). 

 
 

Por isso, a canção acaba exigindo do ouvinte que consiga mesclar e articular 

as duas linguagens que a compõem, que a tornam mista. Dessa forma, o ouvinte 

passa a desempenhar as competências verbal e a musical, que unidas são 

conhecidas, de acordo Costa (2007), por competência litero-musical6. 

Para Gada (2005), as reflexões de Costa (2003) foram fundamentais para se 

pensar a canção como resultante de duas linguagens inseparáveis, ou seja, duas 

interfaces, de tal modo que, desconsiderar tal característica é o mesmo que “falar de 

um corpo esquecendo-se da alma e vice-versa” (FERREIRA, 2002, p. 39). A autora 

reafirma o pensamento de Costa (2003), comenta a respeito do caráter social que a 

canção adquire perante a sociedade e também justifica a necessidade da presença 

 
6 O termo já tinha sido utilizado por Costa (2003; 2007) para tratar da materialidade da canção. 
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desse gênero, no material didático, pois sua dupla materialidade pode propiciar 

diferentes formas de leitura. 

Ao estudar sobre a relação entre letra e melodia, na composição da canção, 

Coelho de Souza (2009) chama à atenção mais uma vez para o ritmo, uma vez que 

esse tem estreita ligação com o estilo adotado pelo compositor ou intérprete. O 

estilo, de acordo Brait (2008), entra como elemento na unidade do gênero e se 

considerado dentro da teoria dialógica: 

 
[...] se apresenta como um dos conceitos centrais para se perceber, a 
contrapelo, o que significa, no conjunto das reflexões bakhtinianas, 
dialogismo, ou seja, esse elemento constitutivo da linguagem, esse princípio 
que rege a produção e a compreensão dos sentidos, essa fronteira em que 
eu/ outro se interdefinem, se interpenetram [...] (BRAIT, 2008, p. 80). 

 
 

A autora também argumenta que numa obra, no caso, a canção, busca-se 

saber em que ângulos dialógicos o contato entre pessoa e seu grupo social, por 

exemplo, são responsáveis por moldar o estilo do autor-criador, pois essa é “a 

relação do autor com a vida, ou seja, o estilo artístico não trabalha com palavras, 

mas com os componentes do mundo, com os valores do mundo e da vida” (BRAIT, 

2008, p.87). 

Resumindo, o estilo está por trás da relação de acabamento, segundo Brait 

(2008), que há entre o homem e o material, no caso, a palavra. E se a canção tem 

que ser definida como gênero discursivo, um de seus aspectos é que transita, como 

qualquer gênero, entre as várias esferas de atividade humana e até mesmo a 

variação de um gênero musical para outro, “implica coerções linguísticas, 

enunciativas e discursivas” (BRAIT, 2008, p. 95). 

Não se pode negar, portanto, que há uma relação de dialogismo entre estilo e 

autoria. Inclusive, pensando numa perspectiva bakhtiniana sobre o conceito de 

estilo, Brait (2008, p.96) diz que: 

 
[...] ele não pode separar-se da ideia de que se olha um enunciado, um 
gênero, um texto, um discurso, como participante, ao mesmo tempo, de 
uma história, de uma cultura e, também, da autenticidade de um 
acontecimento, de um evento. [...] Essa perspectiva, justamente pelo seu 
alcance discursivo, pode ser trabalhada em textos produzidos nas mais 
variadas esferas, nas diferentes atividades englobadas por essas esferas, 
como condição para compreender tanto a atividade em suas invariáveis 
quanto os sujeitos que nela atuam e que, apesar de todas as coerções, 
interferem, atuam estilisticamente na movimentação dessa esfera, de suas 
atividades, de seus gêneros. 



29 
 

 
 
 

A reunião desses pressupostos é fundamental, para a autora, e é o que 

implica para que os discursos e também os sujeitos desses discursos sejam 

atuantes em atividades e movimentos históricos, sociais e culturais. Também é uma 

forma de se recuperar contextos mais amplos, a fim de se compreender melhor a 

discursividade que constitui os textos, nesse caso, a canção. 

Apenas retomando o que já é sugerido pelos PCN (Brasil, 1998) com relação 

a se desenvolver práticas, propostas de trabalho pedagógico a partir de gêneros 

discursivos para o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e 

escrita, não só a canção, mas os demais gêneros contribuem, segundo Lopes-Rossi 

(2011) para isso. Para a autora, o professor cria condições para que o aluno se 

aproprie de características discursivas e linguísticas desse ou de outro gênero, 

discute sobre seu uso, sua função social em situações reais de comunicação. 

Lopes-Rossi (2011, p. 71-72) coloca que tais atividades colaboram para o 

domínio da funcionalidade da linguagem, uma vez que: 

 
[...] devem levar os alunos a perceber que a composição do gênero – em 
todos os seus aspectos verbais e não verbais, na informações que 
apresenta ou omite, no destaque que dá a algumas, mais do que a outras – 
é planejada de acordo com sua função social e seus propósitos 
comunicativos. Isso contribui para a formação de um cidadão crítico e 
participativo na sociedade. 

 
 

Embora o trabalho com gêneros discursivos tenha sido pontuado como 

relevante no contexto escolar, de acordo com Lopes-Rossi (2011), pode haver 

professores que desejem trabalhar nessa perspectiva, mas não tenham material 

para isso e aquele de que dispõem, às vezes, não é contemplativo. Em 

consequência, o profissional acaba se tornando reprodutor dos discursos do LD. Os 

PCN (Brasil, 1998) enfocam que os materiais devem privilegiar uma variedade de 

gêneros e os autores tem se esforçado para isso, contudo, a autora coloca que se 

deve superar: 

 
[...] uma escassez de caracterizações de gêneros discursivos aplicáveis ao 
ensino [...] sob aspectos linguísticos, textuais, gráficos e discursivos, numa 
dimensão que realmente possibilite ao professor um trabalho de leitura e de 
produção que amplie a capacidade comunicativa dos alunos. Mesmo os 
gêneros citados como mais estudados na tradição linguística costumam ser 
abordados apenas em seus componentes linguístico-textuais. Isso é pouco 
para um ensino orientado por gêneros discursivos. [...] Ainda que edições 
mais recentes de algumas coleções proponham-se a um trabalho com 
gêneros discursivos, citem, nas páginas dedicadas à orientação do 
professor, os PCN e vários outros autores em que se fundamenta esse 
documento, podemos observar que as atividades propostas não atingem a 
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expectativa de um trabalho que realmente aborde os gêneros em toda sua 
dimensão (LOPES-ROSSI, 2011, p.79). 

 
 

Gada (2005) vai ao encontro das palavras de Lopes-Rossi (2011) quanto à 

importância de se incluir não apenas a canção no livro didático, mas outros textos 

típicos da circulação social, pois muitos circundam o universo cotidiano e também o 

escolar. Lopes-Rossi (2011) também reflete sobre a inadequação das propostas de 

atividades em torno da canção, por parte dos autores, mas também coloca em 

xeque o trabalho do professor. Ora, relembro aqui o posicionamento de Lopes-Rossi 

(2011) de que o educador se torna reprodutor do discurso do LD, principalmente, 

quando é o único recurso de que dispõe. 

Da mesma forma que Lopes-Rossi (2011), Gada (2005) também se 

posicionou com relação à dificuldade enfrentada pelo professor, no que concerne ao 

material didático e reconhece que há momentos em que o docente ainda precisa 

adequar a proposta do livro, quando se trata de questões que a turma não 

compreende. Como exemplo, ela traz o ensino através da canção e enfatiza que o 

gênero precisa ser trabalhado com marcas e características particulares dele e 

expõe o que julga ser um desprezo, quando afirma que: 

 
[...] lamentavelmente, as canções em sua maioria, não são amplamente 
utilizadas, nem enquanto o gênero textual a que pertencem e nem através 
de todos os recursos que elas possuem em sua essência, ou seja, as 
possibilidades verbais e não-verbais que elas oferecem [...] (GADA, 2005, 
p.116-117). 

 
 

Até então, foi bem expressivo o uso do termo “gênero” para fazer alusão à 

canção, tanto por Costa (2003, 2007), como por Gada (2005). Essa denominação do 

que vem a ser gênero foi trazida, primeiramente, por Mikhail Bakhtin (2016 [1952- 

1953]), que defendeu que todo gênero discursivo é composto por três elementos: 

estilo, estrutura composicional e conteúdo temático. 

Os estudos de Bakhtin serviram de referência teórica para a elaboração dos 

PCN (Brasil, 1998) de língua portuguesa e também são aporte aos autores do LD. A 

concepção de canção como gênero discursivo será discorrida a seguir, mas há uma 

outra questão que vale a pena ser trazida: se o LD contempla a diversidade de 

textos para o trabalho em sala, ele seria um suporte para os gêneros ou pode ser 

considerado um gênero discursivo? Vejamos a seguir. 
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1.2. O livro didático: um gênero do discurso 

 
Desde os anos 1960, de acordo com Bunzen Júnior (2005), o livro didático 

tem sido um objeto propenso à investigação, à pesquisa para áreas pertinentes às 

Ciências da Linguagem, como a Linguística e Linguística Aplicada, por exemplo. 

Segundo Viana (2011), essas pesquisas, geralmente, estão voltadas à forma como 

os conteúdos são trabalhados em sala, à metodologia de ensino-aprendizagem. 

Da mesma maneira que Lopes-Rossi (2011) fala sobre o discurso do livro 

didático e a relação de reprodução desse discurso por parte do professor, Bunzen 

Júnior (2005) também já havia se posicionado a esse respeito, inclusive, argumenta 

que no que concerne à prática, o LD “direciona as aulas dos professores de língua 

materna a tal ponto deles serem adotados pelos livros” (BUNZEN JÚNIOR, 2005, p. 

12). As palavras de Bunzen Júnior (2005) remetem à profissionais que não se 

sentem autônomos em sala, mas dependentes do modelo de prática trazido pelo 

livro didático. 

Com relação à metodologia e a apropriação que se faz do livro didático, Viana 

(2011) também se posiciona e comenta a respeito dessa relação responsiva entre a 

figura do professor e o LD. Para tanto, a autora diz que um ponto essencial a ser 

tratado é, justamente, o “uso” que se faz desse material, uma vez que: 

 
Qualquer material didático pode ser abordado a partir de vários ângulos, 
servindo ao bom professor como material ilustrativo para sublinhar um erro, 
um problema estético, um conteúdo ideológico. Seu uso, na verdade, em 
boa parte, depende, pois, da habilidade e do nível de formação do 
professor. [...] É necessário que tenhamos profissionais de nível capazes de 
ir além, quando necessário, da mera reprodução do sempre-igual. Essa 
discussão nos leva a refletir sobre o verdadeiro papel que o LD exerce no 
processo de escolarização, pois para que possa ser “utilizado” com 
qualidade e competência em sala de aula, ele remete ao professor e este 
aos problemas do sistema educacional e político brasileiro. O livro já deixou, 
há muito tempo, de ser uma questão pedagógica apenas, como muitos 
querem fazer crer, transformando-se em questão social, política e 
econômica que se insere numa indústria cultural (VIANA, 2011, p. 41-42). 

 
 

Se levarmos em conta o que foi dito por Viana (2011), notaremos que o LD 

está inserido em um contexto bem mais amplo do que apenas o educacional e, 

portanto, revela que aspectos sociais, históricos e também políticos da sociedade 

acabam incidindo sobre a elaboração desse material. Isso contribui para que o 

mesmo não seja trabalhado em sala de forma isolada, mas espera-se que 
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contextualizada. É nesse sentido que a autora defende e atribui ao livro didático um 

caráter discursivo e, portanto, faz com que se confirme como um gênero do discurso. 

Viana (2011) também coloca que o LD é formado pela intercalação de outros 

gêneros,  uma  vez que  nele encontramos  diferentes formas  para se enunciar. No 

sentido bakhtiniano do termo, é figura presente no ensino, tornando-o dialógico e 

interativo, onde o professor é alguém que reinterpreta esse material e, assim sendo, 

o compreende e agindo discursivamente, se posiciona frente a esse, pois: 

 
Toda compreensão de um texto, tenha ele a dimensão que tiver, implica, 
segundo Bakhtin, uma responsividade e, por conseguinte, um juízo de valor. 
O ouvinte ou o leitor, ao receber e compreender a significação linguística de 
um texto, adota, ao mesmo tempo, em relação a ele, uma atitude  
responsiva ativa: concorda ou discorda, total ou parcialmente; completa; 
adapta; etc. Toda compreensão é carregada de resposta. [...] Compreender 
é participar de um diálogo com o texto [...] (FIORIN, 2017, p.8, grifo do 
autor). 

 
 

Como já foi dito, anteriormente, a expressão ou o termo “gênero” tem sido 

bastante colocada no decorrer dessa dissertação e ao considerarmos as palavras de 

Mikhail Bakhtin (2016 [1952-53]), podemos ir ao encontro de sua teoria de que a 

linguagem na ótica dos gêneros discursivos, há de ser considerada junto ao contexto 

sócio-histórico e discursivo em que os enunciados são produzidos. 

A finalidade, os processos de produção, de circulação, de recepção são 

essenciais para que a língua adquira uma materialidade concreta. Portanto, o LD 

não é meramente um suporte aos textos, mas um gênero do discurso, um objeto 

histórico-cultural, conforme Viana (2011), tramado pela intercalação de outros 

gêneros. 

Fortalecendo esse pensamento de que o livro didático é um gênero 

discursivo, as palavras de Bunzen Júnior (2005, p.28) pontuam que: 

 
[...] quando os autores de livros didáticos de Língua Portuguesa, juntamente 
com outros agentes envolvidos no processo de produção, selecionam/ 
negociam determinados objetos de ensino e elaboram unidades didáticas 
para ensinar tais objetos, eles estão, no nosso entender, produzindo um 
enunciado em um gênero do discurso, no sentido bakhtiniano do termo, cuja 
função social é re(a)presentar para cada geração de professores e 
estudantes o que é oficialmente reconhecido, autorizado como forma de 
conhecimento sobre a língua(gem) e sobre as formas de ensino- 
aprendizagem. 

 
 

Portanto, para Bunzen Júnior (2005), o LD de língua materna é um gênero do 

discurso que busca atender as necessidades da escola, uma esfera/ campo de 
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atividade humana, e que tem em sua constituição um contexto sócio-histórico, 

finalidades e uma condição para que os enunciados sejam construídos e circulem. 

Sendo assim, pode-se reconhecer sua circulação, os agentes de sua produção, de 

recepção e, ainda, ele pode ser legitimado de acordo com a função social que ocupa 

na esfera escolar. 

Com base nos estudos bakhtinianos, Barros (2005) argumenta que o diálogo 

é o princípio constitutivo da linguagem e também a condição para o sentido do 

discurso. Por isso, estudiosos pertencentes a mesma vertente insistem que o 

discurso não é individual, pois se constrói de duas maneiras: na relação, entre pelo 

menos dois interlocutores, os quais são seres sociais; e também, na relação entre 

discursos, ou seja, no diálogo entre discursos. É o que se entende, de acordo Fiorin 

(2017) por translinguística, ou seja, “o estudo dos enunciados, o que significa dizer o 

exame das relações dialógicas entre eles, dado que são necessariamente 

dialógicos” (FIORIN, 2017, p.23). 

Essa concepção acerca da linguagem, a teoria do dialogismo, pode contribuir 

para que pensemos na relação existente entre os PCN (Brasil, 1998), mas ainda, 

entre o LD e o Guia de livros didáticos do PNLD (Brasil, 2016), uma vez que “todos 

os fenômenos presentes na comunicação real podem ser analisados à luz das 

relações dialógicas que os constituem” (FIORIN, 2017, p. 31). Por isso, o material 

didático é elaborado conforme as diretrizes presentes nos PCN (Brasil, 1998) e o 

Guia do PNLD (Brasil, 2016) é também uma resposta, embebido por pontos de vista, 

por apreciações acerca desse material, na procura de reconhecer o discurso de 

outrora. 

Assim, o dialogismo nos conduz a uma característica bem peculiar na língua, 

uma vez que essa tem por natureza, uma estreita ligação com a vida. Os estudos de 

Bakhtin e de seu Círculo apontam essa relação e não a consideram neutra, mas sim, 

complexa, visto que nela se percebe choques e contradições, “se imprimem 

historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos” (BARROS, 2005, p. 

33). 

É por isso que estando amparados pela teoria bakhtiniana, podemos pensar 

no livro didático, um objeto histórico de ensino, como um gênero do discurso, uma 

vez se trata de um enunciado concreto e onde seus autores são seres sociais, 

responsáveis pela produção de seus enunciados. 
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Para pensar essa relação dialógica existente entre os discursos dos autores 

do LD com os discursos do PNLD e, claro, do seu Guia, Souza & Ayres (2015), 

enfocam o PNLD como uma política linguística implícita. As autoras usam duas 

justificativas: primeiro, porque o PNLD conquistou uma formalidade normativa e se 

tornou política de Estado e segundo, porque o LD adquiriu lugar de material 

majoritário utilizado em sala de aula a partir do PNLD. Inclusive, aspectos de 

responsividade são verificáveis quando se recorre às avaliações dos  LD’s 

publicadas no Guia (Brasil, 2016). 

Essa atitude responsiva entre os PCN (Brasil, 1998), o livro didático, o Guia 

do PNLD (Brasil, 2016), de acordo com Bakhtin (2003) é algo que torna o  

enunciador participante da ininterrupta cadeia enunciativa e faz com que essa 

presença do outro em alteridades, se configure numa compreensão  responsiva 

ativa. Tal característica é típica do princípio dialógico, que rege a linguagem, e com  

o qual se constata a presença da réplica dos enunciados. Sobre isso, Bakhtin (2003 

[1920-1923]) afirma que: 

 
A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a réplica do outro (dos 
outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir 
diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas 
convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e continuadores; 
ela determina as posições responsivas dos outros nas complexas condições 
de comunicação discursiva de um dado campo da cultura. A obra é um elo 
na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, está 
vinculada a outras obras – enunciados: com aquela às quais ela responde,  
e com aquelas que lhe respondem; ao mesmo tempo, à semelhança da 
réplica do diálogo, ela separada daquelas pelos limites absolutos da 
alternância entre os sujeitos do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 279). 

 
 

Para Sobral (2009), a concepção dialógica de linguagem defendida pelo 

Círculo e seu caráter responsivo, levam a crer que os sentidos somente podem ser 

produzidos quando permeados pelo intercâmbio verbal, onde toda voz humana se 

relaciona com outras vozes e, sendo assim, o significado de dialogismo está: 

 
[...] vinculado indissoluvelmente com o de interação, é assim a base do 
processo de produção dos discursos e, o que é mais importante, da própria 
linguagem: para o Círculo, o locutor e o interlocutor têm o mesmo peso, 
porque toda enunciação é uma resposta, uma réplica, a enunciações 
passadas e possíveis enunciações futuras, e ao mesmo tempo uma 
pergunta, uma interpelação a outras enunciações: o sujeito que fala o faz 
levando o outro em conta não como parte passiva mas como parceiro – 
colaborativo ou hostil – ativo (SOBRAL, 2009, p. 33). 
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O conceito de dialogismo, na verdade, é muito amplo. Inclusive, Sobral (2009) 

discorre sobre seu caráter filosófico, discursivo e textual. Nosso objetivo, nesse 

momento, é o de pontuá-lo como elemento fundamental às relações de 

reciprocidade entre o material didático, os documentos e programa oficiais já 

mencionados e toda a política que envolve sua elaboração. Chamamos a atenção 

para o fato de que pode ocorrer uma distorção entre o conceito de dialogismo, que é 

uma resposta, mas não se resume apenas às réplicas face a face em diálogo, esse 

é, por sua vez, “um fenômeno textual e um procedimento discursivo englobado pelo 

dialogismo, sendo apenas um de seus níveis mais evidentes” (SOBRAL,  2009, 

p.34). 

Adiante, voltaremos a abordar a ideia de dialogismo. Nesse momento, 

discorreremos um pouco sobre o Guia do livro didático do PNLD (Brasil, 2016), do 

qual também trataremos nos capítulos 3 e 4. Ele objetiva colaborar, orientar os 

professores das redes públicas de ensino à escolha do livro, tanto de língua 

portuguesa, como das demais disciplinas. Conta com uma resenha acerca de todas 

as coleções que foram aprovadas após a avaliação do PNLD e cabe ao profissional 

analisar se o LD a ser adotado atende às necessidades do público a que se destina, 

se está adequado e coerente ao plano da rede de ensino municipal, estadual ou 

federal em que atua. Nesse momento de avaliação do material, o educador dá lugar 

à sua compreensão responsiva ativa e entre eles se estabelece um intercâmbio 

linguístico. Também devem ser considerados o seu processo de produção, de 

circulação na sociedade e a forma de sua recepção por outros sujeitos, no caso, os 

alunos. O LD constitui, na concepção bakhtiniana, portanto, um ato de interação 

discursiva. Sobre isso, Volóchinov (2017 [1929]) argumenta que: 

 
O livro, ou seja, um discurso verbal impresso também é um elemento da 
comunicação discursiva. Esse discurso é debatido em um diálogo direto e 
vivo, e, além disso, é orientado para uma percepção ativa: uma análise 
minuciosa e uma réplica interior, bem como uma reação organizada, 
também impressa, sob formas diversas elaboradas em dada esfera da 
comunicação discursiva (resenhas, trabalhos críticos, textos que exercem 
influência determinante sobre trabalhos posteriores etc.). Além disso, esse 
discurso verbal é inevitavelmente orientado para discursos anteriores tanto 
do próprio autor quanto de outros, realizados na mesma esfera, e esse 
discurso verbal de determinada situação de um problema científico ou de 
um estilo literário. Desse modo, o discurso verbal impresso participa de uma 
espécie de discussão ideológica em grande escala: responde, refuta ou 
confirma algo, antecipa as respostas e críticas possíveis, busca apoio e 
assim por diante (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 219, grifos do autor). 
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Portanto, o livro didático estabelece um ato de interação, nas palavras de 

Volóchinov (2017 [1929]), um discurso verbal impresso, uma vez que nele se 

evidencia “a presença de discursos em outros discursos (nos modos de dizer, de 

elaborar textos, nas formas de interação etc.) – a interdiscursividade e a presença  

de gêneros (modos de entender e organizar o mundo em discursos) em outros 

gêneros” (SOBRAL, 2009, p. 91). Na interação, toda e qualquer forma de diálogo é 

considerado, pois o importante é que esse exprima a reação de um e em relação a 

um outro. Dessa maneira, podemos dizer que o Guia de livros didáticos do PNLD 

(Brasil, 2016) tem no seu outro o LD. As sugestões ou réplicas sobre a elaboração 

desse material têm a intenção de contribuir para que os autores melhorem e 

adequem cada dia mais esse objeto, se aproximando das propostas didático- 

pedagógicas sugeridas pelos PCN (Brasil, 1998), assim como do ideal para uma 

educação de qualidade. 

Agora, que já sabemos porque o lugar, de onde fala, compete ao livro didático 

o status de gênero discursivo, trataremos a seguir da canção, também sob essa 

perspectiva. 

 
 

1.3. A canção: um gênero do discurso 

 
A linguagem se realiza e é produzida nas diferentes práticas sociais, por 

diversos grupos em uma sociedade e varia conforme determinado contexto, pois 

está vinculada à situação concreta de sua produção. Através dela, o homem pode 

representar e significar o mundo, pois além de social, a língua é histórica. 

Quando se produz linguagem, discursos também são produzidos. Esses não 

surgem do vazio, “porque não falamos no vazio, não produzimos enunciados fora 

das múltiplas e variadas esferas do agir humano” (FARACO, 2009, p. 126). Pelo 

contrário, nosso dizer emerge de condições, situações, finalidades e de escolhas do 

gênero. Na verdade, a manifestação do discurso se dá através de textos e esses, 

por sua vez, se organizam por meio de gêneros. Por isso, os PCN (Brasil, 1998) 

apontam para a importância de que os discentes dominem os diversos gêneros do 

discurso, haja visto que ao lançar mão desses, o aluno demonstra ter se apropriado 

do funcionamento da linguagem, uma vez que: 
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Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos 
os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de discurso 
orais (e escritos). Em termos práticos, nós os empregamos de forma segura 
e habilidosa [...] (BAKHTIN, 2010, p. 282, grifos do autor). 

 
Ao mencionar o gênero como sendo formas relativamente estáveis, Bakhtin 

(2016 [1952-1953]) chama nossa atenção para uma característica bastante peculiar, 

por isso: 

 
Quando se fala em gênero discurso, do ponto de vista do Círculo, fala-se de 
algo que é ao mesmo tempo estável e mutável. O gênero é estável porque 
conserva traços que o identificam como tal e é mutável porque está em 
constante transformação, se altera a cada vez que é empregado [...] 
(SOBRAL, 2009, p. 115). 

 
 

Essa propriedade tão particular do gênero, de ser instável, no caso, mutável, 

pressupõe que dependendo das situações, ele pode se transformar em um outro, 

pois as “formas de interação discursiva estão estreitamente ligadas às condições de 

dada situação social concreta, e reagem com extrema sensibilidade a todas as 

oscilações do meio social” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 107-108), sendo assim, 

na comunicação discursiva, o gênero pode se reinventar, se ressignificar no decorrer 

do tempo e espaço, uma vez que “cada época e cada grupo social possui seu 

próprio repertório” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 109). É por isso que a palavra é, 

para Volóchinov (2017 [1929]), um signo ideológico, pois nela se instauram as 

mudanças que ocorrem na sociedade, haja visto que ela é “capaz de fixar todas as 

fases transitórias das mudanças sociais, por mais delicadas e passageiras que elas 

sejam” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 106). 

Não podemos nos esquecer de que o gênero conserva também um certo ar 

normativo, algum aspecto cristalizado que contribui para que o sujeito o reconheça, 

mas o essencial é destacar que ele depende da posição ocupada pelo sujeito que o 

produziu, pois conforme Sobral (2009, p. 120): 

 
Quando se produz um discurso, esse discurso circula em partes da 
sociedade, ou na sociedade como um todo, e é objeto de uma dada 
recepção. Mesmo quando circula e é objeto de recepção na sociedade 
como um todo, o discurso apresenta um dado modo de ver o mundo, a 
sociedade, etc., que reflete a posição relativa dos que estão nele envolvidos 
– um dado locutor e um dado interlocutor típico, seja ele mais geral ou mais 
específico. Essa posição relativa, podemos entender a esta altura, 
estabelece formas ou tipos de enunciados que são os gêneros. 
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Convém também destacar que, de acordo Sobral (2009), o caráter estável e 

ao mesmo tempo dinâmico dos gêneros obedece a uma lógica de que a linguagem 

não é abstrata, pois a medida que surgem novas obras, vai se manifestando e por 

isso, é concreto. O fato de trazer o novo, mas emoldurado, de uma certa forma, em 

algo já conhecido e reconhecido pelo sujeito, retrata a sua singularidade, mesmo em 

face de uma generalidade, que não chega a ser fixidez. 

As colocações de Sobral (2009) acerca da palavra, os gêneros, têm 

fundamento em Bakhtin (2016, [1952-1953]), para quem os enunciados por nós 

produzidos têm caráter social e coletivo. Bakhtin (2003 [1920-1923]), juntamente 

com o Círculo, encontraram na interação discursiva a verdadeira substância da 

língua e na palavra, um elo, uma orientação. Assim: 

 
Em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto por 
aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. 
Enquanto palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do falante 
com o ouvinte. Toda palavra serve de expressão a “um” em relação ao 
“outro”. Na palavra, eu dou forma a mim mesmo do ponto de vista do outro 
e, por fim, da perspectiva da minha coletividade. A palavra é uma ponte que 
liga o eu ao outro. Ela apoia uma das extremidades em mim e a outra no 
interlocutor. A palavra é o território comum entre o falante e o interlocutor 
(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 205, grifos do autor). 

 
 

Logo, o enunciado perfaz um elo entre os atos de fala e os sentidos são 

construídos por meio dessa interação entre vozes, as quais reforçam as posições 

sociais e ideológicas responsáveis por tornar a palavra um lugar de confronto na 

sociedade. Os gêneros, segundo Sobral (2009), estão vinculados a espaços sociais, 

que na concepção bakhtiniana, usamos chamar de esferas/ campos de atividade, as 

quais possuem formas de produção, circulação e recepção próprios. Nas palavras 

de Sobral (2009, p. 121) as esferas: 

 
[...] são “regiões” de recorte sócioistórico-ideológico do mundo, lugar de 
relações específicas entre sujeitos, e não só em termos de linguagem. São 
dotadas em maior ou menor grau de estabilização a depender de seu grau 
de formalização, ou institucionalização, no âmbito da sociedade e da 
história, de acordo com as conjunturas específicas. 

 
 

Desse modo, os enunciados refletem as finalidades e especificidades de 

determinada esfera, assim como as situações em que foram produzidos, tornando 

seu conceito bem mais abrangente por estarem atreladas a recortes possíveis da 

sociedade. A esse respeito, Bakhtin (2016, p. 111-112) diz que: 
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. [...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. [...] Cada enunciado particular é 
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2016, p.11-12, grifo do autor). 

 
 

O fato de serem considerados relativamente estáveis, relembrando, faz 

referência às mudanças históricas, sociais e culturais que acabam por influenciar 

alterações nos gêneros. Sua maleabilidade, de acordo Rojo (2015), se deve à sua 

finalidade, funcionamento, especificidade, lugar histórico, caracterizando-os e os 

tornando flexíveis, mas também a situação e os participantes “determinam a forma e 

o estilo ocasionais do enunciado” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 207). Isso é para 

explicar mais uma vez que, conforme VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 220, os 

gêneros devem ser reconhecidos em sua dinamicidade, porque: 

 
[...] a comunicação social se forma (fundamentada na base), nela se criam a 
comunicação e a interação verbais e nessa última se constituem as formas 
dos discursos verbais e, por fim, essa formação se reflete-se na mudança 
das formas da língua (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 220). 

 
Essas formas da língua, citadas acima, nada mais são do que os gêneros. 

Sobral (2009, p.129) reitera a definição bakhtiniana colocando que são: 

 
[...] formas relativamente estáveis de criação de relações de interlocução/ 
relações interlocutivas, vinculadas a esferas de atividade (de produção, 
circulação e recepção de discursos). Os gêneros se concretizam 
materialmente em textos, mediante discurso; sua concretização se dá a 
partir da escolha da forma de composição, do tema e do estilo, que são 
mobilizados e determinados pelo projeto enunciativo, o “endereçamento” do 
enunciado que é assim o principal elemento definidor do gênero. 

 
 

Bakhtin (2016 [1952-1953]) ainda distingue os gêneros em primários e 

secundários, onde os primeiros estão voltados diretamente ao contexto imediato de 

produção, por isso orais. Já os secundários incorporam os primários, dando-lhes um 

caráter mais elaborado, atribuindo-lhes novas características, tornando-os 

complexos e predominantemente escritos devido aos processos de formação 

históricos. Em suma, “os enunciados e seus tipos [...] são correias de transmissão 

entre a história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016 [1952- 

1953], p.20). 

Consoante ao pensamento de Bakhtin (2016 [1952-1953]), Sobral (2009, 

p.121-122) coloca que: 
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O intercâmbio verbal, a interação, constitui o espaço próprio do vir-a-ser do 
sentido, inclusive quando os discursos aí surgidos se cristalizam em formas 
fixas, padronizadas. Os gêneros que se originam na esferas cotidianas são 
os gêneros primários, modalidades menos complexas, advindos das 
interações verbais instantâneas, quer dizer, não elaboradas no ambiente da 
cultura letrada. Deles derivam, nas culturas letradas, os gêneros 
secundários, modalidades mais complexas, principalmente escritas; os 
gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários, que 
perdem no processo sua relação direta com a interação imediata [...]. Os 
gêneros secundários partilham com os primários não só a  estabilidade 
como o dinamismo: cada esfera de atividade – que não é determinada nem 
fixada por nenhum agente individualizável, mas vem a existir no âmbito da 
arena de vozes que é a sociedade, mergulhada na história [...]. 

 
 

Gostaria de tecer uma pequena crítica à colocação de Sobral (2009), quando 

ele caracteriza o gênero primário por ser aquele que circula entre indivíduos de 

cultura não letrada, porque percebe-se que houve uma má utilização do termo 

“letrada” pelo autor. Pois bem, o próximo capítulo dessa dissertação tratará de 

concepções de letramento junto às práticas sociais de leitura e escrita. De acordo 

com Street (2014), é preciso rejeitar essa concepção advinda da Teoria da Grande 

Divisão, em que a sociedade é dividida entre letrados ou iletrados e onde só é 

letrado quem domina a modalidade escrita da língua. Achei interessante fazer essa 

ressalva, uma vez que novos estudos apontam que o termo letramento vai além do 

que à escolarização e pedagogização do mesmo. 

Retornando, para Bakhtin (2016 [1952-1953]) o enunciado e seus tipos, os 

gêneros do discurso, são constituídos por elementos indissociáveis, a saber: o 

conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Esses estão ligados às 

particularidades que permeiam determinado campo de atividade humana. Segundo  

o autor, a construção composicional é o elemento que diz respeito à organização do 

texto, logo, é a estruturação do enunciado e o que mais possibilita que 

identifiquemos o campo e o propósito enunciativo. Já o estilo, juntamente com a 

forma de composição, permite ecoar o tema no texto. Está associado às escolhas 

linguísticas, à vontade enunciativa, a como se quer dizer. 

Tais escolhas dizem respeito ao léxico (vocabulário), à estrutura frasal 

(sintaxe), ao registro linguístico (formal/ informal, gírias) e também às preferências 

gramaticais. Portanto, nenhuma escolha é ingênua. Em termos bakhtinianos, o estilo 

pode refletir a individualidade do enunciado utilizado pelo falante e é flexível 

conforme o gênero ou esfera. Dos três elementos constituintes do gênero, o estilo e 
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a construção composicional são as marcas textuais e linguísticas de que o locutor/ 

autor se serve para declarar suas apreciações valorativas. 

Por último, o conteúdo temático refere-se ao assunto tratado no enunciado e 

aos sentidos emanados do texto. O tema é dado pelo locutor com base em seu juízo 

de valor sobre determinado conteúdo. De acordo com Rojo (2015), é o elemento 

mais importante, pois todo texto é elaborado em torno de um tema, conforme as 

axiologias que o viabilizaram. Com respeito ao tema, Volóchinov (2017 [1929], p. 

228) diz que: 

 
Ele expressa a situação histórica concreta que gerou o enunciado. [...] Por 
conseguinte, o tema do enunciado é definido não apenas pelas formas 
linguísticas que o constituem – palavras, formas morfológicas e sintáticas, 
sons, entoação –, mas também pelos aspectos extraverbais da situação. 
Sem esses aspectos situacionais, o enunciado torna-se incompreensível, 
assim como aconteceria se ele estivesse desprovido de suas palavras mais 
importantes. O tema do enunciado é tão concreto quanto o momento 
histórico ao qual ele pertence. O enunciado só possui um tema ao ser 
considerado um fenômeno histórico em toda a sua plenitude concreta. É 
isso que constitui o tema da enunciado (grifos do autor). 

 
Na perspectiva bakhtiniana, cada esfera produz uma quantidade imensa de 

gêneros, o que aponta para sua heterogeneidade, pois “são inesgotáveis as 

possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada campo dessa 

atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha 

complexidade” (BAKHTIN, 2016, p. 12). 

Desse modo, as esferas ou campos de atividade humana elaboram seus 

gêneros ou tipos relativamente estáveis de enunciados, conforme suas finalidades. 

Isso quer dizer que o enunciado é determinado pelo gênero e constituído pela 

relação entre o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Em se 

tratando da teoria bakhtiniana, também é necessário que consideremos a 

historicidade e também a imprecisão quanto às características que permeiam os 

gêneros, uma vez que estão em “contínuas transformações, são maleáveis e 

plásticos”, justamente para acompanhar as atividades humanas, as quais são 

“dinâmicas, e estão em contínua mutação” (FARACO, 2009, p. 127). 

Como se sabe, é fundamental associar teoria à prática, portanto, 

apresentamos, a partir de agora, uma breve análise da canção “Loadeando” de 

Marcelo D2, na perspectiva dos gêneros discursivos. A mesma integra o livro 

didático do 6o ano, da Tecendo Linguagens, uma das coleções aprovadas pelo 
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PNLD/ 2017 (Brasil, 2016), já mencionada anteriormente e de autoria de Tania 

Amaral Oliveira, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva, Cícero de Oliveira Silva e Lucy 

Aparecida Melo Araújo. 

À medida que as esferas vão se desenvolvendo e ficando complexas,  

também o repertório de gêneros se amplia, o que possibilita, inclusive, que gêneros 

primários sejam reelaborados pelos secundários, tanto que se pode perceber o 

vínculo entre ambos em “Loadeando”. Isso também se deve ao fato que: 

 
O rap é um dos gêneros no qual podemos observar a brincadeira com a 
linguagem que sustenta um dizer que é autônomo, contestador, contra- 
hegemônico e promotor de um conhecimento mobilizador. Mesmo quando o 
rap é lido, a sonoridade está presente de forma tão fundamental que é 
possível “ouvi-lo” (SOUZA, 2011, p. 119, grifos do autor). 

 
 

Ao ler ou escutar a letra da canção, pode-se perceber o diálogo entre pai e 

filho, o que remete ao gênero oral, portanto primário, mas que quando associado à 

esfera artístico-musical, adquiriu outra representação e características, outro 

propósito e interlocutor. Vejamos: 

 
LOADEANDO 
- E aí, pai, beleza? 
- Beleza, filho. E tu? Tudo certo? 
- Certo. E você? À procura da batida perfeita? 
- Sempre, rapaz. E aí? Como é que tá o colégio? 
- Ah! O colégio tá bem! Eu que... você sabe como é que é, né? 
- O jogo começou, aperta o start, na vida você ganha, cê perde, meu filho. 
Faz parte. 
- Ih! É ruim, eu não gosto de perder. Nem me lembro há quanto tempo que 
eu não perco pra você. 
- Calma filho, cê ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e cê tem 
muito pra aprender. 
- É! Eu sei. Tava só zoando. Você que loadeou e eu tô jogando. 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. (Bis) 
- Se o papo for futebol? 
- Ah! Isso é comigo. 
E se o assunto é Playstation? 
- Tudo bem, contigo. A evolução aqui é de pai pra filho. 
- A família é Peixoto e representa o Rio. Eu me desenvolvo e evoluo com 
meu pai. Mas aquele passeio na Disney, quando a gente vai, hein? 
- Ih! Sabia. Tava demorando. Deixa o dólar dá uma baixada e nós vamos, 
certo? 
- Ih! Beleza. A comida tá na mesa. Mas pro dólar dá uma baixada é uma 
tristeza. 
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- É! Tu sabe que a vida não tá mole pra toda família, que segue firme e forte 
na correria. 
- Me lembro! É só olhar pra trás. Mas pra vida melhorar, como é que faz? 
- Não fico parado, esperando a ajuda da Unesco. Na minha vida ando pra 
frente, sempre em passo gigantesco. 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. (Bis) 
- O pensamento é rápido. Não enrola. Três pra frente, “x”, diagonal pra cima 
e bola. 
- É! Já vi que tu tem o poder. O controle tá na tua mão e o jogo é pra você. 
Mas a persistência é o que leva a perfeição. Eu que loadiei, você joga e é 
exemplo pro teu irmão. 
- Você é o reflexo do espelho do seu pai. Eu também. Uma coisa eu 
aprendi, planto o amor pra colher o bem. 
- Ah, moleque! Assim que é meu filho. Assim você me deixa orgulhoso. Uma 
coisa que a gente tem que ter muito no coração é amor. E é por essas e 
outras que... 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. 
Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. (4x) 
- É assim que tem que ser rapaziada: amor... No final o bem vai vencer, no 
final o bem vai vencer, é assim que tem que ser, é assim que é... Já é, já 
é... 

(D2, Marcelo. À procura da batida perfeita. São Paulo: Sony Music, 2005) 
 
 

Gostaria, primeiramente, de enfatizar a valorização ao Rap, por parte dos 

autores, para compor a coleção, o que considerei quando a escolhi para a análise, 

pois segundo Calissi (2005), é comum no livros didáticos a prevalência de canções 

MPB sobre outras, o que já nos remete a um juízo de valor e também certo 

desprestígio por alguns gêneros musicais. Na perspectiva bakhtiniana, a opção ou a 

identificação com determinado gênero musical faz referência ao seu estilo, sendo 

uma marca que o individualiza. Trata-se de um dos elementos pretendidos na 

análise e que, de acordo com Brait (2008), constitui a alteridade do outro, a 

singularidade de um discurso, ou ainda, a “expressão pessoal, mas não subjetiva, do 

autor ao criar uma nova obra no âmbito de um gênero” (SOBRAL, 2009, p. 118). 

O Rap, estilo musical assumido pelo locutor/ autor para se enunciar, surgiu na 

Jamaica, nos anos 60. É importante que conheçamos um pouco sobre esse ritmo, 

uma vez que isso pode colaborar para que compreendamos o porquê de ser tão 

dialógico, interativo. Ele se originou a partir da expressão “Rhythm and Poetry”, ritmo 

e poesia em inglês e tem relações com o Hip-Hop, esse que pode ser entendido 

enquanto movimento cultural, pois: 
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[...] ele se transforma nos vários contextos em que aporta, hibridiza-se e 
assume distintos formatos, ressignificando de maneiras diferentes os efeitos 
do fenômeno da diáspora negra pelo mundo, fazendo da musicalidade um 
dos elementos de sustentação de sua organização social, cultural e política 
(SOUZA, 2011, p. 58). 

 
Quando surgiu, o Hip-Hop possibilitou falar de problemas sociais, políticos e 

raciais, portanto, a linguagem seria figura fundamental para externar os conflitos 

cotidianos e uma forma de contestar a realidade tão severa a que eram expostos os 

negros na Jamaica. De acordo Souza (2011), Nova York é referência para que se 

entenda o movimento, uma vez que lá, entre 1960 e 1970, o racismo e outras 

manifestações de preconceito incentivaram de maneira intensa à luta por 

formulações de políticas públicas e que respondessem aos anseios da população 

negra. 

Na verdade, segundo Souza (2011), o Hip-Hop e suas formas de expressão 

podem ser vistas como modo de sobrevivência diante os maus tratos, à violência 

física, também a não perspectiva social enfrentada por toda uma geração, o que 

possibilitou que ideias voltadas ao respeito e à identidade racial e se propagassem 

na música, roupas e até mesmo nos cabelos. Nascem, portanto, o DJ e o MC, sendo 

que um busca sempre pela batida perfeita e o outro, o Mestre de Cerimônias, 

procura manter a fala ritmada enquanto se preocupa em “dar o recado”. 

E assim como o grafite, que é uma forma de expressão plástica do Hip-Hop, 

o Rap ganhou papel de destaque como forma de expressão musical aos que 

pertenciam a grupos menos favorecidos e marginalizados, de modo que: 

 
[...] a cultura musical ganha novas dimensões, e o incremento das 
atividades ligadas à arte faz com que elas comecem a ser consideradas 
como alternativa de aglutinação de jovens. Cantar e dançar passa a ser 
visto como forma de imprimir diferentes sentidos às práticas urbanas e 
juvenis (SOUZA, 2011, p. 64). 

 
 

No Brasil, os rappers só foram reconhecidos a partir dos anos 90, embora o 

movimento Hip-Hop e suas manifestações tenham chegado aqui na década de 80. 

Suas letras são mais faladas do que cantadas e seguem uma batida acelerada, 

sendo construídas, como já foi dito, com muita informação sobre violência, injustiça, 

dificuldades da população, as quais são marcas de sua origem e também fazem seu 

estilo. É por isso que, ao terem relação com a vida, os gêneros “são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da língua” (BAKHTIN, 2016, p. 

20). 
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O Rap, no caso, a canção tem sua construção composicional na forma de um 

diálogo entre pai e filho, o que permite que se estabeleça um ato responsivo de um 

para com o outro, uma vez que “a palavra é uma ponte que liga o eu ao outro” 

(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 205). O que também favorece a percepção desse 

diálogo são as marcas gráficas utilizadas pelo locutor/ autor, a pontuação, no caso, 

as frases interrogativas que requerem uma resposta do ouvinte, o filho. No Rap, a 

palavra é viva e permeia um jogo complexo, para tanto, o conceito de compreensão 

ativa e responsiva tão presente no mesmo é fundamental para que se compreenda 

que “os enunciados mantêm relações com outras vozes que, no movimento de ir e 

vir, trabalham na construção dos sentidos” (SOUZA, 2011, p. 54). 

Para prevalecer sua vontade enunciativa, o seu dizer, Marcelo D2 lança mão 

de expressões típicas da modalidade oral, como: cê, tá, né, ih. São marcas de uma 

conversação comum, espontânea e de um contexto imediato, segundo a teoria 

bakhtiniana. E por se tratar de um estilo musical em que os rappers mais parecem 

conversar em seus versos, o Rap é, de fato, uma canção com a arquitetônica de um 

diálogo, que “é somente uma das formas da interação discursiva” (VOLÓCHINOV, 

2017 [1929], p. 219), mas que “por mais simples que seja [...], carrega um 

posicionamento, uma ação frente à realidade em que se vive” (SOUZA, 2011, p. 55). 

Podemos observar que na escolha de estrangeirismos, o compositor empregou 

Playstation e Start, que são comumente reconhecidas pelos brasileiros, pois foram 

incorporados ao português, como fruto da globalização e do contato com outras 

culturas, no caso, a prova do diálogo intercultural entre nações. Também em “Deixa 

o dólar dá uma baixada”, percebe-se o cuidado com o discurso em querer “filiar-se 

ao que é socialmente legitimado” (SOUZA, 2011, p. 104), no caso, a moeda 

estrangeira. O enunciado “Mas aquele passeio na Disney, quando a gente vai, 

hein?” traz a apreciação valorativa do filho (Stephan) por viajar para o exterior, como 

também demarca a desigualdade enfrentada por muitas crianças ou adolescentes 

brasileiros que não usufruem do mesmo, principalmente, as que moram em capitais 

como o Rio, em que o custo de vida é geralmente alto. Inclusive, o título da canção 

foi criado a partir do verbo inglês to load, que significa baixar, carregar e remete mais 

uma vez ao contato com outros povos e que se firmam por meio da língua em uso, 

da interação discursiva, a qual vai moldando nosso falar e  agir, conferindo-nos o 

aspecto de acabamento pelo convívio com o outro, o que faz com que, segundo 

Volóchinov (2017 [1929]), a realidade fundamental da língua seja social. 
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Como já disse, na forma de composição da letra da canção, o autor/ locutor 

escolheu o diálogo. Portanto, é natural que no registro linguístico haja a presença de 

“beleza”, “zoando” e “não enrola”, as quais são oriundas desse estilo musical, cheio 

de improvisos por quem o interpreta e tecido de oralidade. E por se tratar de um 

diálogo, com relação à escolha frasal, nos exemplos “Beleza, filho. Sempre, rapaz”, 

“Na vida você ganha, cê perde, meu filho”, “Calma, filho.”, há a ocorrência de 

vocativos para interpelar a atenção de seu ouvinte e esse, por sua vez, “responde, 

refuta ou confirma algo” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 219), mantendo a 

comunicação entre ambos ininterrupta. 

Dando segmento à poesia cantada, o refrão faz ecoar a interação entre as 

vozes e sujeitos no texto, nesse caso, pai e filho. Ao dizerem “Eu me desenvolvo e 

evoluo com meu filho/ Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai,” deixam 

transparecer não só o vínculo familiar entre ambos, mas também o estabelecido nos 

atos sociais que, para Volóchinov (2017 [1929]), contribuem para que a língua 

evolua e viva historicamente. O refrão traz consigo o conteúdo temático, 

determinado pela situação comunicativa, a relação de aprendizagem e a réplica 

entre pai e filho. Em Loadeando, Marcelo, também conhecido por MC D2, relaciona 

a vida a um jogo e sua valoração é construída a partir da ideia de que a cada dia o 

filho terá um novo aprendizado, terá que jogar com as oportunidades. Ele faz 

comparações com as diferenças entre as gerações, onde uma joga futebol e a outra 

Playstation para mostrar que os tempos são outros e as ideologias também. 

Como já foi dito, anteriormente, a construção composicional associada ao 

estilo é relevante não apenas pela definição de si mesmos, mas por juntos fazerem 

vir à tona o tema, os sentidos que emanam do texto. Ela é o acabamento do texto. 

Loadeando apresenta acabamento musical, harmônico e rítmico, característico do 

Rap e rimas embaladas pela conversação. É possível reconhecer o diálogo na 

canção também por meio do sinal de travessão, um elemento constitutivo desse 

gênero. Mais uma vez, nos voltamos àquela que, segundo Rojo (2015), é 

responsável pela flexibilidade: a hibridização. 

Um dos lugares de onde se fala é representado pela figura de pai, inclinado a 

mostrar o quanto os problemas econômicos interferem na esfera familiar em “Não 

fico parado, esperando a ajuda da UNESCO” e que, portanto, não se pode 

acomodar. A UNESCO, por ele mencionada, é uma organização que objetiva 
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contribuir para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável por meio da 

educação, da cultura, comunicação e informação. 

No trecho “O controle tá na tua mão”, Marcelo lança mão da ambiguidade, 

enquanto recurso estilístico, para transmitir que o filho tem o controle sobre o objeto 

em si, mas também da própria vida. Ele frisa o quanto as escolhas devem ser 

cuidadosas em “O pensamento é rápido [...] diagonal pra cima e bola”, ao passo que 

também adverte ao filho que “a persistência é o que leva à perfeição”. O mesmo tem 

uma palavra de incentivo para o jovem, quando diz que “Já vi que tu tem o poder” e 

que “será exemplo pro teu irmão”. Então, como resposta, o herdeiro traduz o caráter 

de relacionamento entre ambos, em “Você é o reflexo do espelho do seu pai. Eu 

também”. 

Finalizando nossa pequena análise, pode-se perceber que há atitudes que 

confortam o rapper quanto à satisfação do dever cumprido, no momento em que diz 

“Assim você me deixa orgulhoso”. Nas comparações entre a vida e o jogo, D2 usa 

de um vocabulário próximo da vivência e cotidiano de Stephan, na tentativa de 

convencê-lo a compactuar de seu igual juízo de valor. Em termos bakhtinianos, o 

fato de o pai externar suas valorações é algo bastante comum, pois elas “dão 

significado a cada ato nosso, a cada ação nossa e a cada um de nossos estados 

conscientes” (VOLÓCHINOV, 2013, p. 151), de modo que a vida adquire  

concretude. E assim, nossos rappers “se constituem como sujeitos com trajetórias 

marcantes e distintas em busca de afirmação, empoderamento e legitimidade” 

(SOUZA, 2011, p. 128). 

A canção, cabe relembrar, é um gênero que corresponde à esfera artística- 

musical, mas não circula somente nessa. É mais considerada por canção popular, 

pois é elaborada para ser cantada e divulgada pelo rádio, TV, shows, etc. Nesse 

caso, não há apego à partitura, como é o caso da música erudita7. Chamamos a 

atenção para o fato de que o compositor pode fazer uso da combinação de outras 

linguagens e criar um tipo específico de canção para a esfera publicitária: o jingle. 

Trata-se de uma variante da canção, pois a forma composicional é mantida, 

mas que passa a ter características peculiares, haja visto que o jingle8 é produzido 
 

7 Também conhecida por música clássica, tem na complexidade da instrumentação sua principal 
característica. Representada como sinfonia, ópera ou outros tipos de desenvolvimento musicais. 

 
8 O termo inglês se refere à música que é composta para promover um produto ou marca em 
publicidades de rádio ou televisão. 
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por meio de adaptações de uma canção e com a qual ele estabelece um processo 

dialógico. 

Sobre a canção, apesar de o gênero representar uma das mais importantes 

tradições culturais e se tratar de uma composição bastante significativa na produção 

musical brasileira, concordamos com Costa (2003) quanto ao fato de que essa não 

recebeu uma abordagem mais aprofundada pelos PNC (Brasil, 1998). Elementos 

como melodia e letra fazem parte de sua composição e o materializam enquanto 

gênero híbrido, que de acordo Costa (2003), é formado por duas linguagens: a 

musical e a verbal. Por isso, para sua interpretação, é preciso que se considere 

todos os elementos que a formam, como: os instrumentos, arranjos de sua 

constituição formal, padrões rítmicos, improvisações, etc. O fato de ela estar inserida 

no quadro de gêneros privilegiados para a prática de escuta e também no dos 

sugeridos para a produção oral, transparece que os referidos documentos 

reconhecem sua dupla materialidade. 

O gênero canção acaba refletindo não só a visão musical, mas também a 

poética da realidade, o que justifica que algumas letras apresentem o emprego 

figurado da linguagem. A partir disso, se obtém um efeito estético, bem peculiar aos 

gêneros da esfera artística. 

Essa esfera valoriza a criatividade e permite ao compositor/ cancionista 

explorar tanto componentes linguísticos, quanto melódicos como forma para refletir e 

refratar o mundo. Segundo Faraco (2009), por meio da refração se constrói várias 

interpretações do mundo, se entra no horizonte apreciativo do homem e esse, por 

sua vez, atribui valorações diferenciadas ao material semiótico. 

Assim, todas as significações passam por um processo de construção, ou 

seja, não há significado sem refração. Dessa forma, o autor-criador, o cancionista, 

assume uma posição refratada9 e refratante, de acordo Faraco (2009). É refratada 

por causa das axiologias10 que ele assume como expressão de seu viés valorativo. E 

devido à forma como suas valorações se relacionam com a vida, é tido como 

refratante. 

Segundo Barradas (2008), os compositores, os cancionistas, são seres 

sociais e políticos. Suas palavras, seus discursos elaborados em forma de canção, 

9 Que não só descreve, mas constrói diversas (refrações) interpretações do mundo. 
 

10 Verdades, juízos de valor. 



49 
 

 
 
 

expressam atitudes sociais e visões de mundo e têm muito a acrescentar quando 

trabalhadas no contexto escolar, porque trazem consigo marcas de sujeitos 

históricos, sociais e culturais, ou seja, são um espaço que instiga a criticidade do 

leitor/ouvinte. 

Portanto, o autor-criador 11não é um ser passivo diante os fatos da vida, mas 

alguém que faz um recorte desses fatos para reorganizá-los, de maneira que seu 

texto apresente e exponha uma posição axiológica e autoral. Dessa forma, o ato 

criativo e artístico se manifesta na canção e fica declarado em suas estrofes e 

versos o viés valorativo do qual o falante se serve para transpor da vida para a arte, 

sua forma de enxergar o mundo. 

Diante do exposto, passemos ao próximo capítulo, onde conceituarei o 

letramento e a partir de um percurso teórico, pretendo chegar ao letramento 

literomusical, aquele em que a canção medeia (inter)ações junto às práticas sociais, 

para que se possa refletir se as atividades relacionadas ao gênero no livro didático 

podem conduzir os alunos a esse letramento. Até o presente momento, já falamos 

um pouco acerca da canção e do LD, como também da relação existente entre esse 

objeto de ensino e os documentos oficiais, ancorados pela concepção bakhtiniana 

de gêneros discursivos e dialógica da linguagem. 

No capítulo mencionado, trataremos do conceito de letramento como um 

processo que permeia as práticas sociais e faremos um percurso em torno de alguns 

apontamentos teóricos para assim, chegarmos ao letramento tratado nessa 

pesquisa, ou seja, o letramento literomusical, onde a canção assume papel de fio 

condutor à participação nas práticas sociais de leitura e escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Aquele que materializa certa posição axiológica, numa dinâmica de inter-relações responsivas. 
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2. CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO E O LETRAMENTO LITEROMUSICAL 

 
No capítulo anterior, enfatizamos a concepção de gêneros discursivos, 

teorizada por Bakhtin e seu círculo, para expor que as pessoas interagem em um 

mundo cada vez mais dinâmico e por isso, a linguagem acompanha essa 

dinamicidade, a qual se estende às várias esferas da atividade humana. Inclusive,  

os enunciados que ora são produzidos acabam por refletir e refratar, justamente, as 

intencionalidades comunicativas comuns a cada esfera. 

Por isso, a linguagem segue se materializando de diferentes maneiras, e 

conforme o contexto para sua produção, pode ser verbal, visual, musical ou outra, 

para dar conta de acompanhar a necessidade dos usuários da língua e possibilitar a 

interação discursiva. É essa característica que justifica, portanto, o surgimento de 

uma multiplicidade de gêneros, cada um escrito com um propósito, e esses fazem 

jus a forma pela qual as pessoas se servem da leitura e escrita em seu cotidiano. 

Assim, havendo uma relação entre ler e escrever em diferentes gêneros 

discursivos, subentende-se que o indivíduo circula, se insere em variadas práticas 

de letramento, pois “as pessoas usam a leitura e a escrita em diferentes domínios 

sociais, com diferentes objetivos” (JUNG, 2007, p.90), partem sempre de uma 

situação específica para o uso dessas. Isso tem colaborado para que as práticas de 

leitura e/ou escrita sejam denominadas de acordo com o suporte, ou seja, a esfera 

em que se materializam, por isso, há o letramento acadêmico, o escolar, o literário, o 

digital, entre outros. De acordo com Coelho de Souza (2014), os campos de 

comunicação, o suporte no qual a língua se materializa, que irá gerar os respectivos 

letramentos. 

Antes continuarmos tratando das definições de Letramento, acredito ser 

interessante fazer uma pequena ressalva à estreita relação entre esse e a 

Linguística Aplicada, doravante LA. Essa que, por sua vez, tem a linguagem como 

seu objeto de estudo e investigação em contextos situados de uso. Segundo 

Kleiman & Grande (2015), a Linguística Aplicada foi reconhecida por se apresentar 

com um viés transdisciplinar, o que explica sua relação com a Sociologia, Etnografia, 

Antropologia, Análise do Discurso e outras áreas do conhecimento, a fim de 

conseguir tratar desse objeto de maneira tão ampla. 

Seguindo essa perspectiva transdisciplinar, é possível pensar a LA e seu 

envolvimento com os Estudos de Letramento, uma vez que esses estão imbricados 
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com as práticas sociais, com as situações rotineiras de uso da linguagem, pois se 

apoiam, de acordo Kleiman & Grande (2015), em metodologias afins e que 

consideram o contexto nos quais os dados são gerados, procurando compreendê- 

los em sua complexidade e apontar caminhos, o que segundo, Moita Lopes (2006),  

é um compromisso ético da LA. 

Nesse sentido, é relevante que se reflita sobre as questões que permeiam o 

uso da língua em vários contextos da vida humana, pois são inúmeros também os 

eventos de letramento que permeiam as ações cotidianas e para isso, o indivíduo se 

vale de textos orais, impressos, visuais e outros que bombardeiam a vida 

contemporânea e diante os quais é preciso se apresentar um nível de letramento, 

segundo Rojo (2009). 

Dessa forma, pesquisas em LA dialogam com os Estudos de Letramento, 

conferindo-lhes importância ao se atentar às várias práticas sociais de leitura e 

escrita, que cercam o indivíduo, tendo uma visão plural acerca do funcionamento da 

língua. Para tanto, no contexto escolar, as atividades propostas no livro didático, 

remetem a uma diversidade de gêneros circundantes nas inúmeras esferas de 

atividade humana. O material didático, portanto, pode contribuir para desenvolver os 

níveis de letramento do estudante, ampliar seu conhecimento acerca dos gêneros 

que são tão frequentes, no dia a dia, não só no ambiente educativo, mas na vida em 

sociedade. 

Assim, ao se trabalhar esses gêneros e sua funcionalidade, à medida que se 

conduz o aluno a uma reflexão sobre a aplicação dos mecanismos da língua, se 

constrói o conhecimento, que para Moita Lopes (2006), na perspectiva da LA tem 

intrínseca relação com a vida e as experiências adquiridas. Para Kleiman & Grande 

(2015), tanto a LA quanto os Estudos de Letramento tem como interesse 

compreender os usos da linguagem nas relações sociais “baseadas no poder; nas 

conexões entre poder e conhecimento; na construção de conhecimentos e de 

identidades na e pela interação em situações concretas de comunicação” (KLEIMAN 

& GRANDE, 2015, p. 23). 

Os elos entre a LA e os Estudos de Letramento são fortes e a abordagem 

transdisciplinar vai ao encontro dos letramentos, pois esses: 

 
[...] objetivam descrever e compreender o que os sujeitos fazem com a 
escrita em diferentes contextos, o que conta como letramento situadamente 
e como os sujeitos agem nesses contextos, enfocando o que dizem sobre si 
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mesmos, sobre as práticas sociais das quais participam, (re)construindo sua 
identidade [...] (KLEIMAN &GRANDE, 2015, p. 24). 

 
 

Portanto, fica claro o porquê de os Estudos de Letramento estarem inseridos 

no campo da Linguística Aplicada, uma vez que essa objetiva intervir e transformar a 

realidade, tendo assim, uma relevância social. Associada às pesquisas sobre 

letramento, busca contribuir, compreender, fornecer subsídios, de acordo Kleiman & 

Grande (2015), para que melhor se compreenda os usos e situações que permeiam 

a linguagem e que vem apontando, inclusive, para que hoje coexistam, segundo as 

autoras, múltiplos letramentos e não apenas uma única forma de se lançar mão da 

leitura e escrita. 

Partindo, portanto, da concepção de que “[...] o termo letramento busca 

recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou 

de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, 

recobrindo contextos sociais diversos” (ROJO, 2009, p. 90), este capítulo trará, o 

conceito de letramento em um breve percurso para enfocarmos aquele letramento 

em que a canção é figura essencial à interação, no caso, o literomusical. 

 
 

2.1. Letramento: definição e conceitos 

 
O letramento, de acordo com Magda Soares (2000 [1998]), surgiu do próprio 

processo de alfabetização, e em razão de necessidades sociais e políticas foi 

progredindo para além do simples ato de tão somente codificar e decodificar a 

linguagem escrita, ou seja, era preciso superar o conceito de alfabetizado funcional. 

Para a referida autora, assim como para Kleiman (1995), apesar de terem 

sido associados um ao outro, há que se considerar uma importante diferença entre 

ser alfabetizado e ser letrado, pois o princípio do letramento está na participação do 

indivíduo junto às práticas sociais, de forma que esse consiga fazer o uso da leitura 

e escrita em situações corriqueiras da vida e, inclusive, já existem consideráveis 

avanços na área da Linguística Aplicada no que diz respeito aos Estudos de 

Letramento. 

Infelizmente, embora diversos letramentos sejam praticados pela e na 

sociedade, de acordo Street (2014), uma variedade específica, que é a ligada à 

escolarização, foi construída e hierarquizada como dominante, de modo se tornou 
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legitimada e padrão às outras formas realizadas na rua e em casa, por exemplo. 

Como consequência, ocorreu a valorização de algumas e marginalização de outras 

práticas. Por isso, passou a ser difundido nas instituições escolares que o 

desenvolvimento do indivíduo, sua identidade, posição e “seu poder na sociedade 

fica associado ao tipo e nível de letramento” (STREET, 2014, p. 125) por esse 

adquirido. Assim, Street (2014) argumenta que um modelo autônomo de letramento 

foi instituído e nesse foi possível se observar: 

 
[...] o distanciamento entre língua e sujeitos – as maneiras como a língua é 
tratada como se fosse uma coisa, distanciada tanto do professor quanto do 
aluno e impondo sobre eles regras e exigências externas, como se não 
passassem de receptores passivos; usos “metalinguísticos” – as maneiras 
como os processos sociais de leitura e escrita são referenciados e 
lexicalizados dentro de uma voz pedagógica como se fossem competências 
independentes e neutras, e não carregadas de significação para as relações 
de poder e para a ideologia; “privilegiamento” – as maneiras como se 
confere status à leitura e à escrita em comparação com o discurso oral, 
como se o meio escrito fosse intrinsecamente superior e, por conseguinte, 
como se aqueles que o adquirissem também se tornassem superiores [...] 
(STREET, 2014, p. 129-130, grifos do autor). 

 
 

O discurso reproduzido nas escolas acerca da necessidade de uma demanda 

qualificada e pautada nos avanços tecnológicos, o apego a padrões culturais e 

ideológicos, interferem no domínio de umas formas de letramento sobre outras, pois: 

 
Quando participamos da linguagem de uma instituição, seja como falantes, 
ouvintes, escreventes ou leitores, ficamos posicionados por essa linguagem; 
ao se dar esse assentimento, uma miríade de relações de poder, 
autoridade, status se desdobram e se reafirma. No cerne dessa linguagem 
na sociedade contemporânea, existe um compromisso ininterrupto com a 
instrução. É ele que emoldura e constrói o que designamos por 
“pedagogização” do letramento (STREET, 2014, p. 143, grifos do autor). 

 
 

Sabe-se que a contemporaneidade requer continuamente o aperfeiçoamento 

do indivíduo, contudo, Street (2014) esclarece sobre a importância de analisar os 

fenômenos sociais como aqueles que geram variadas práticas letradas. Isso 

permitirá a conceitualização do letramento tanto dentro, quanto fora do ambiente 

escolar e, assim, se evitará que se propague a crença de superioridade de um com 

relação ao outro. 

Voltando à concepção do termo, para Kleiman (1995), o letramento nasceu da 

necessidade de formar leitores proficientes, os quais constroem os sentidos dos 

textos ao interagirem com esses, pois é na relação desses textos com situações 

rotineiras e que exigem seu uso, que os mesmos adquirem significação para o 



54 
 

 
 
 

indivíduo. Portanto, é da relação com as experiências vividas e por meio da 

contextualização que a linguagem constrói sentido. Podemos facilmente associar tal 

pensamento à concepção bakhtiniana de que a língua só pode ser considerada 

significativa, quando em situações concretas, reais de uso. 

Soares (2000 [1998]), pensa que o letramento consiste de um grande número 

de diferentes habilidades, competências cognitivas e metacognitivas, aplicadas a um 

vasto conjunto de materiais de leitura e gêneros de escrita, e refere-se a uma 

variedade desses usos da leitura e escrita, praticados em contextos sociais 

diferentes. 

Sua definição, conforme a autora (2000 [1998]), é uma versão da palavra 

literacy, que etmologicamente surgiu do latim littera (letra), com o sufixo –cy, que 

vem a denotar qualidade, condição, estado, fato de ser. Soares (2000 [1998], p.17) 

diz que: 

 
[...] literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e 
escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 
indivíduo que aprende a usá-la. 

 
 

É por isso, como já citamos acima, que aquele que é letrado não somente 

decodifica códigos, mas além disso, se transforma, se supera nos aspectos social, 

cultural, cognitivo, linguístico e pode corresponder às inúmeras demandas e 

exigências que emergem da vida em sociedade. Soares ainda reforça a relação 

presente entre o mesmo com as práticas sociais: 

 
[...] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam 
com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em 
que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES [1998], 
2000, p.72). 

 
 

Consoante ao pensamento de Soares sobre o letramento, sua implicação na 

formação do sujeito e a relação desse com a sociedade, Kleiman (1995, p.11) 

discorre que: 

 
[...] o letramento é aqui considerado enquanto conjunto de práticas sociais, 
cujos modelos específicos de funcionamento têm implicações importantes 
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para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas 
constroem relações de identidade e de poder. 

 
Paralela à definição de Kleiman (1995), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

definem letramento como: 

 
[...] produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como 
sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 
escrita para torná-las significativas [...]. Dessa concepção decorre o 
entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não existe grau 
zero de letramento, pois nelas é impossível não participar, de alguma forma, 
de algumas dessas práticas (BRASIL, 1998, p.19). 

 
 

Se levarmos em consideração o que foi dito pelos PCN (Brasil, 1998), o 

letramento está intimamente relacionado às ocasiões em que é necessário aplicar a 

escrita. Essas ocasiões correspondem aos chamados eventos de letramento, que 

seriam “todas as situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer 

sentido em uma situação específica” (JUNG, 2007, p.86-87). 

Interessante é que somos sujeitos o tempo todo à situações, ou melhor, a 

eventos de letramento, pois estamos sempre envolvidos em alguma atividade 

cotidiana que nos remeta à escrita. Como exemplos, trago uma mãe lendo histórias 

para a filha dormir, o fato de se precisar fazer um saque no caixa-eletrônico de um 

banco e ter que acompanhar as instruções na tela, ou acompanhar a audição de 

uma canção, tendo em mãos o encarte do CD com sua letra. Nesse caso, nos 

eventos que se exerce a prática. 

Quando se pensa em espaços e esferas onde se tem contato com a leitura e 

escrita, pensa-se logo na escola. Essa colabora para o desenvolvimento de 

habilidades e competências, sistematiza e difunde conhecimentos historicamente 

elaborados, compartilhados e reconhecidos por uma sociedade. Conforme Street 

(2014, p. 136): 

 
No discurso popular, a escola, se refere ora às pessoas que a administram 
ou frequentam, ora ao prédio em que ela se situa e simboliza sua presença. 
Mas a escola como instituição encontra sua forma principal de expressão 
num tipo particular de linguagem, evidente não só no discurso dos 
professores e do texto dos materiais escritos, mas também na sala de aula, 
nas paredes e no fluxo da papelada burocrática por meio do qual ela 
constantemente se significa e se reproduz (grifo do autor). 

 
 

Mas vale salientar que mesmo tendo sobre si tamanha responsabilidade, ela 

é apenas um entre tantos ambientes nos quais os alunos precisam ter bom 
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desempenho sobre a leitura e a escrita, pois inúmeras situações se mostram 

favoráveis e constituidoras de eventos de letramento. A escola foi aqui ressaltada 

também por possibilitar a vivência com sujeitos heterogêneos, sendo um espaço 

social em que, de acordo Soares (1999), a linguagem se faz produto da cultura, e 

também o principal instrumento para sua transmissão. 

Sobre o espaço educativo e sua contribuição à formação do indivíduo, 

Kleiman (1995, p.156) também se posiciona e argumenta que: 

 
[...] é, assim, um lugar social onde o contato com o sistema da escrita e com 
a ciência enquanto modalidade de construção de conhecimento se dá de 
forma sistemática e intensa, potencializando os efeitos desses outros 
aspectos culturais sobre os modos do pensamento. 

 
 

Além do saber sistematizado e científico, é na esfera escolar que as vozes de 

várias culturas se imbricam e se fundem, possibilitando o que Rojo (2009) chama  

por diálogo multicultural. A partir de agora, faremos uma pequena menção aos  

novos estudos do letramento, mais especificamente aos denominados de 

letramentos múltiplos, pois envolvem não somente a cultura valorizada e dominante, 

como também a local e de massa, ou seja, a heterogeneidade em práticas sociais  

de leitura e escrita. 

 
 

2.2. Letramentos múltiplos 

 
A linguagem verbal não é o único meio de que nos valemos para representar 

o mundo e construir significados sobre a realidade a nossa volta. Em meio a tantas 

mudanças sociais, a leitura e a escrita também são afetadas e como consequência o 

conceito de letramento também se expandiu. Isso porque estamos sujeitos há 

diversas situações de uso da leitura e escrita, desde as mais complexas, até as 

consideradas populares. Conforme Rojo (2009), isso colaborou para que o termo 

adquirisse um sentido plural, o de letramentos múltiplos. E como defini-los? 

Bem, os letramentos múltiplos são decorrentes das inúmeras formas de uso 

da leitura e escrita em nosso dia a dia. Abrangem desde a cultura escolar, 

considerada dominante, até a trazida pelo aluno através de suas experiências, no 

caso, seu conhecimento prévio de mundo. Não se pode desconsiderar o saber 

construído no cotidiano, no meio sociocultural a que pertencem os educandos. 
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Quando esse saber é desprestigiado, o ensino perde o significado, uma vez que não 

há relação entre o que se ensina e o que se vive. A aprendizagem, portanto,  se 

torna obsoleta quando não é possível adaptá-la aos contextos e práticas sociais em 

que se está inserido. 

Rojo (2009) chama mais uma vez a atenção com respeito à postura que a 

escola deve ter, no caso, a de estreitar os letramentos que são ora prestigiados ou 

não, ora enfatizados ou simplesmente apagados no contexto escolar e que já 

tratamos acima por marginalizados. Como exemplo, inclusive, a autora traz o 

letramento utilizado pelos discentes nas redes sociais e que é extremamente 

discriminado, o que não deveria por ser uma tendência do mundo contemporâneo. 

Com relação à necessidade de que as práticas de letramento escolar sejam 

repensadas, Rojo (2009, p.108) argumenta que para se obter uma educação ética e 

democrática, é preciso considerar a existência dos letramentos múltiplos e, ainda, 

explica: 

 
Essas múltiplas exigências que o mundo contemporâneo apresenta à  
escola vão multiplicar enormemente as práticas e textos que nela devem 
circular e ser abordados. O letramento escolar tal como o conhecemos, 
voltado principalmente para as práticas de leitura e escrita de textos em 
gêneros escolares (anotações, resumos, resenhas, ensaios, dissertações, 
descrições, narrações e relatos, exercícios, instruções, questionários, dentre 
outros) e para alguns poucos gêneros escolarizados advindos de outros 
contextos (literário, jornalístico, publicitário) não será suficiente [...]. Será 
necessário ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de 
letramentos que têm lugar na escola como o universo e a natureza dos 
textos que nela circulam. 

 
 

Quando Rojo (2009) enfatiza sobre a necessidade de se ampliar e tornar 

democráticas as práticas e eventos de letramento, ela nos conduz a refletir em como 

se pode contribuir para isso, ou seja, como o profissional pode repensar sua práxis 

de modo a contemplar tamanha multiplicidade que envolve os textos, os eventos, as 

esferas em que o indivíduo circula, por exemplo. Como forma para se trabalhar os 

letramentos múltiplos, pode-se recorrer ao “conceito de esfera de atividade ou de 

circulação dos discursos e o conceito de gêneros discursivos” (ROJO, 2009, p.109). 

A autora retoma a concepção de esfera ou campo de atividade humana, 

assim como a definição de gêneros discursivos outrora defendida por Bakhtin (2016 

[1952-1953]) e abordadas no capítulo 1. De acordo com o teórico, a linguagem se 

manifesta na forma de enunciados constituídos por práticas sociais, que de acordo 

Mikhail Bakhtin (2016 [1952-1953]), a própria sociedade realiza e organiza em 
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campos ou esferas de atividade humana. Conhecer a natureza do enunciado 

possibilita que se faça relação com sua concretude na vida, pois a língua se 

materializa por meio de enunciados e esses refletem as condições em que foram 

produzidos, pois para Bakhtin (2016 [1952-1953], p.11-12): 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. [...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. [...] Cada enunciado particular é 
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos de gêneros 
do discurso (grifo do autor). 

 
 

A relativa estabilidade dos gêneros discursivos e a forma como os discursos 

circulam se devem às esferas de atividade humana. Por meio delas que nos 

organizamos em sociedade e ao passo que procuramos corresponder às condições 

e finalidades específicas a cada campo, também nos é possível o contato com 

múltiplas leituras e discursos. 

A linguagem, de fato, é viva, e portanto, foi adquirindo novas formas de 

representação a partir da contemporaneidade. Desse modo, outros elementos são, 

hoje, somados à escrita e interferem, emolduram, tecem os sentidos no texto. Para 

tanto: 

 
É preciso perceber que as imagens (estáticas ou dinâmicas) e os sons são 
constituintes de uma obra e que, ao considerá-los, a elaboração de sentidos 
tomará muitos outros caminhos além daquele formado estritamente pelas 
palavras. Com isso, textos passam a ser entendidos como “modos de dizer” 
que não precisam ser exclusivamente escritos: podem também apresentar 
elementos visuais e sonoros [...] (VIEIRA, SILVA E ALENCAR, 2012, p. 
182). 

 
 

Aqui os autores chamam a atenção para o texto como reflexo de um mundo 

cada dia mais tecnológico e avançado, onde não só o suporte impresso veicula um 

texto, um gênero. Logo, as práticas de ensino, atualmente, devem estar voltadas a 

preparar o aluno para que esse esteja apto a circular entre as práticas sociais, 

dominando ambos os suportes. Isso fará dele um protagonista, alguém que tenha 

voz social, postura crítica e participativa, capaz de num texto “desvelar suas 

finalidades, intenções, ideologias” (ROJO, 2009, p.120). 
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2.3. Letramento literomusical 

 
Os enunciados por nós produzidos se materializam em diferentes linguagens, 

pois nos comunicamos e os produzimos em também variados campos de atividade e 

comunicação humana. Como cada campo ou esfera tem suas características em 

particular, a forma como são elaborados deixa transparecer as intencionalidades que 

permeiam sua produção. Tais enunciados são constituídos, segundo Bakhtin (2016 

[1952-1953]), de tipos relativamente estáveis, que ele chamou de gêneros 

discursivos, uma vez que as pessoas se relacionam por meio da leitura e escrita de 

inúmeras maneiras. Assim, cada gênero é produzido, é lido com uma finalidade, por 

exemplo: não se lê um encarte de CD com o mesmo propósito que se lê uma notícia 

de jornal. 

De acordo com Kleiman e Grande (2015), a teoria bakhtiniana mantém uma 

relação com os Estudos de Letramento, pois ambos comungam da ideia de que a 

linguagem não se processa no vazio, mas em uma situação social, concreta e 

também histórica. Para tanto, as autoras discorrem acerca da contribuição dos 

estudos do Círculo para o surgimento do que se pode chamar de categorias dos 

letramentos (digital, científico, crítico, etc.), as quais surgem mediante contexto e 

característica distintos. 

Partindo dessa discussão, de que estamos sujeitos a vários contextos de uso 

da linguagem e a uma multiplicidade de gêneros, compreende-se que é natural que 

sejamos envolvidos em diferentes letramentos, pois “não existe apenas um único 

tipo de práticas letradas” (COELHO DE SOUZA, 2014, p. 87). Por isso, pretende-se 

aqui conceituar e refletir acerca de uma categoria de letramento formado por letra e 

melodia, o literomusical, que envolve práticas sociais cuja canção medeia as 

(inter)ações entre os participantes. 

Como já foi dito, o conceito de letramento se expandiu. De acordo Kleiman e 

Grande (2015), a prática social é seu objeto de estudo e, ainda, “o próprio 

letramento varia com o contexto social” (STREET, 2014, p. 40). Baseado nessas 

afirmações, cada indivíduo desenvolve níveis de letramento, ou seja, conforme as 

situações e práticas de leitura e escrita a que for submetido. Para Rojo (2009), é 

errado dizer que um indivíduo é ou não letrado, mas é letrado em maior ou menor 

grau. Relembro aqui algo brevemente citado na introdução, sobre a necessidade de 

se desmistificar certos rótulos, para que não haja separações e preconceitos, uma 
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vez que “todos na sociedade exibem alguma dificuldade de letramento em alguns 

contextos” (STREET, 2014, p. 41). 

A proposta para se aprofundar e expandir o trabalho com a canção em sala 

de aula, surgiu do intuito de realçar, primeiramente, que é formada, de acordo Costa 

(2003) tanto pela letra, como pela melodia. Mas, ainda, por se tratar de um gênero 

com relevante dimensão social e também por constituir um evento de letramento. E 

o material didático em que ela foi inserida, será que a forma como foi didatizada 

colabora para a reflexão e o desenvolvimento do letramento literomusical dos 

alunos? Isso nos levou à pesquisa. 

A música já faz parte da essência do ser humano e está presente 

continuamente em nossa vida. Não é difícil citar algumas situações em que ela 

desempenhe o papel de promover (inter)ações: ao se tocar um instrumento; ouvir 

uma canção; cantar o hino de seu time; entoar um cântico na igreja; dançar; 

participar de um momento cívico em que se canta o hino nacional; ao se falar de um 

gênero musical; numa postagem de um blog; um comentário sobre a trilha sonora de 

um filme e outros. 

O que esses exemplos de práticas sociais têm em comum? São todas 

situadas e concretas, e tiveram músicas, canções, trechos ou outro gênero 

composto por letra e melodia atuando para a participação dos e entre indivíduos. 

Para Coelho de Souza (2014, p.112), somos socializados nessas práticas que 

envolvem a canção, mas nem sempre correspondemos às suas expectativas, uma 

vez que: 

 
[...] um posicionamento crítico em relação aos discursos que se constroem a 
partir dela requer um conjunto de habilidades e competências distinto que 
engloba, por exemplo, um entendimento mais aprofundado das 
manifestações musicais e o reconhecimento dos seus contextos de 
produção, circulação e recepção [...]. 

 
 

A partir da noção do termo como prática social, Coelho de Souza (2014, 

p.112) propõe que o letramento literomusical seja entendido como: 

 
[...] o estado ou condição daquele que, por construir e refletir sobre os 
sentidos de uma canção a partir de suas duas linguagens constitutivas 
(verbal e musical) e da sua articulação e por reconhecer o que representa 
para a comunidade musical a ela relacionada, participa das práticas sociais 
e dos discursos que se constroem a partir da canção e posiciona-se 
criticamente em relação a ela. Isso envolve reconhecer e interpretar as 
ações que estão sendo mediadas pela canção e, nessa interpretação, 
compreender a interlocução projetada e os valores a ela associados. 
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Com base nos apontamentos do autor, o que significaria ser, portanto, letrado 

literomusicalmente? Relembrando o que foi dito por Costa (2007), a canção é um 

gênero de caráter intersemiótico, formado por duas interfaces (a verbal e a musical) 

que devem ser consideradas, uma vez que se complementam. Partindo disso, 

Coelho de Souza (2014) acredita que os sentidos que emergem da letra, das 

palavras e versos da canção vêm da relação de seus recursos expressivos 

(linguísticos, poéticos ou literários) com os diferentes elementos musicais (melodia, 

ritmo, performance, etc.), os quais articulados constituem o que ele chama de efeitos 

de sentido literomusicais. 

Como exemplo, de acordo com Coelho de Souza (2014), a canção 

“Desafinado” (Coleção Universos, 2015, p.32) poderia ser apreciada por alunos em 

três níveis: onde o primeiro se detivesse apenas à letra e imaginar que ali se trata de 

alguém apaixonado e desprovido de afinação; o segundo poderia ter conhecimento 

musical e, portanto, perceber alguns acidentes na melodia; enquanto o terceiro pode 

perceber que existe ali um jogo, um efeito de sentidos entre a letra e a melodia. 

Além da canção, há outros gêneros que são assim formados, como: as 

canções de ninar e de roda; os hinos de torcida, nacionais e religiosos; os jingles 

políticos e os publicitários. Para Coelho de Souza (2014), o fato de ser letrado 

literomusicalmente tem uma dimensão social, pois permite a distinção entre os 

gêneros formados por essas interfaces e também que eles não circulam nas 

mesmas esferas, portanto, possuem propósito, uso e, ainda, funções diferentes. E 

mais, possibilita se posicionar criticamente frente a uma canção e os gêneros 

musicais, não apenas para defender seu gosto pessoal, mas porque há ali discursos 

carregados de valores e que se constituíram no conteúdo temático, estilo e 

construção composicional de suas linguagens. 

Assim, a partir do conceito de que letramento consiste em práticas sociais de 

leitura e escrita, lhes apresentamos o literomusical, nesse capítulo. Como os outros 

letramentos, esse requer uma participação junto às práticas sociais, onde para que o 

indivíduo seja reconhecido enquanto letrado literomusicalmente, consiga interagir  

em práticas mediadas pela canção ou outro gênero verbomusical. Para tanto, 

demonstrará conhecimento de seus significados, seus usos, sua função social, 

correspondendo às expectativas sociais dessas práticas. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
3.1. Metodologia 

 
De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa é o resultado de um exame 

minucioso que, a partir de subsídios, permite investigar, compreender e intervir na 

realidade como algo inacabado, dessa forma há sempre espaço para novos arranjos 

e (re) configurações dos conhecimentos produzidos. Nosso estudo se trata de uma 

pesquisa de caráter exploratório ou bibliográfico, considerando a concepção de Gil 

(2007) que entende esse tipo de abordagem como forma de tornar o problema mais 

explícito e familiarizado, possibilitando a construção de hipóteses através do 

levantamento realizado. 

Para Fonseca (2002) esse enquadramento metodológico é baseado em 

referências teóricas, analisadas e publicadas por meio de livros, artigos científicos e 

sites na web. Portanto, nossa pesquisa possibilita conhecer o problema do qual se 

quer tratar a partir de informações recolhidas em livros, teses, dissertações, 

periódicos especializados, artigos. Também se serviu de materiais voltados à 

produção e circulação dos saberes didáticos, como as coleções aprovadas pelo 

PNLD/2017 e respectivo Guia (Brasil, 2016), e livros adotados pelas escolas da rede 

municipal de Pinheiros/ES. A presente pesquisa mantém uma intersecção teórico- 

metodológica entre os estudos do discurso, centrados nas concepções do círculo 

bakhtiniano, e também em postulados dos estudos de letramentos, voltando-se para 

esses na análise do corpus no material didático escolhido. 

No viés bakhtiniano, a linguagem, em seu princípio dialógico, é materialidade 

mediadora da inserção dos sujeitos nas mais diversas práticas sociais de interação 

discursiva. À luz do pensamento bakhtiniano, toda e qualquer forma de (inter)ação 

humana se dá em nível enunciativo, tendo estes a partir de suas peculiaridades a 

capacidade de se organizarem em estruturas maiores chamadas gêneros 

discursivos. Portanto, para toda e qualquer atividade comunicadora do homem, se 

fazem indispensáveis os gêneros do discurso como discute Bakhtin (2003, p. 283): 

 
Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 
construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 
discursiva seria quase impossível. 
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Dessa forma, é na concretude da situação comunicativa que se aprende a usar 

a linguagem, e não propriamente por processos de incursões de abstracionismos 

teóricos, aos quais se opõe o pensamento da translinguística bakhtiniana em torno 

da natureza do enunciado. Assim, trazendo para o campo da aquisição linguística, 

uma língua materna, por exemplo, é adquirida por meio da interação discursiva 

possibilitada pelos gêneros do discurso. 

Os gêneros discursivos são heterogeneamente constituídos, tal como a própria 

linguagem, podem se apresentar numa amplitude de semioses, interfaces marcadas 

pelos variados fins com os quais usamos a linguagem. Por isso, quando se fala em 

linguagem é importante suscitar que lidamos com toda uma variedade de formas e 

materialidades altamente adaptáveis e em constante evolução, interligadas de 

maneira a garantir a unicidade na constituição de cada gênero discursivo. 

Assim, objetivamos investigar a forma com que se dão as práticas de 

linguagem inscritas no gênero canção considerando o trato metodológico sugerido 

por Volochínov (2017 [1929], p. 220) quanto as: 

 
1) formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições 
concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em 
relação estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos 
discursos verbais determinados pela interação discursiva na vida e na 
criação ideológica; 3) partindo disso, revisão das formas da língua em sua 
concepção linguística habitual. 

 
 

Por esse ângulo, justifica-se nosso esforço voltado ao estudo da interação 

discursiva em filiação com suas condições concretas de uso, pautando aspectos 

como os contextos linguístico e extralinguístico em que o gênero é produzido, com 

especificidade à conjuntura social-histórica-cultural que permeia sua produção, a 

natureza ideológica que envolve o ato enunciativo e a configuração da linguagem na 

forma de um gênero discursivo. 

Os postulados teóricos e contribuições dos estudos sobre letramento 

estabelecem uma ligação direta com as perspectivas discutidas até aqui, 

principalmente, no que tange analisar a linguagem em vínculo com situações 

concretos de uso, práticas sociais presentes na vida humana. Nesse diálogo, nos 

debruçamos sobre a proposta dialético investigativa, que segundo Nosella & Buffa 

(2005), descreve o objeto à luz do contexto econômico, político, social e cultural, 

explicitando também o referencial teórico que norteia a pesquisa. O aspecto 
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fundamental do método está no intrínseco elo entre escola e sociedade, uma vez 

que essas só existem por meio de uma relação recíproca. Assim: 

 
Dito de outra maneira, a criação e o desenvolvimento de uma determinada 
instituição escolar estão condicionados por uma determinada sociedade 
que, por sua vez, é influenciada pelos rumos que a escola venha a tomar 
(NOSELLA & BUFFA, 2005, p.362). 

 
 

A respeito do caráter dialético aplicado a essa pesquisa e seguindo os moldes 

da teoria bakhtiniana, Oliveira (2014, p. 14) diz que: 

 
Toda proposta de investigação surge de um problema, porém não seria 
incongruente dizer que o surgimento de uma pesquisa nasce também de 
uma ação responsiva. Mesmo a pergunta lançada em um trabalho, muitas 
vezes, para não sermos categóricos, é uma resposta a resultados de 
investigação anteriores, pois nosso dizer, como entendem Bakhtin/ 
Volochínov [...] não é adâmico. Quando procuramos devolver ou mesmo 
lemos resultados de pesquisas dos nossos entrapares e/ou interpares, 
compartilhamos com muitas ações, mas todas elas com um mesmo traço, 
ou seja, o questionamento responsável. Essas inúmeras ações, sim, 
respostas, são re-ações ao que acompanhamos; logo, parece ser esse o 
caráter dialético que move toda proposta de investigação: pergunta- 
resposta-pergunta, ou pergunta responsiva. 

 
 

Nesse trabalho endossamos a visão supracitada e nossa investigação avança 

em direção a contribuir para fomentar novas reflexões e questionamentos, pois 

cremos que o conhecimento nunca é universal, mas está sempre em estágio de 

(in)acabamento, o que torna possível seu contínuo aprimoramento. 

Assim, esta pesquisa – que se insere no campo das ciências da linguagem 

aplicadas ao ensino de línguas, especificamente, o português como língua materna 

– propõe analisar as atividades do livro didático, a fim de compreender o tratamento 

didático da canção e, desse modo, refletir acerca da possibilidade do trabalho com o 

letramento literomusical (cf. Coelho de Souza, 2014) nas aulas de língua portuguesa 

por meio do uso do livro didático. Para isso, expomos na subseção seguinte as 

etapas de realização da pesquisa, dentre elas a constituição do nosso corpus. 

 
 

3.2. Constituição do corpus 

 
O corpus desta pesquisa é constituído pelas atividades didatizadas em torno 

da canção no livro didático de língua portuguesa (livro do aluno e manual do 
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professor) Português: Linguagens (2015), do ensino fundamental II. Assim, a 

seleção do corpus orientou-se pelos seguintes critérios: 

1) o livro aprovado pelo PNLD/2017 (Brasil, 2016); 

2) a coleção analisada pelos professores da rede, durante planejamentos 

coletivos e considerada a mais coerente com o Plano de Ensino do 

município; 

3) a coleção adotada pelas escolas da rede municipal de Pinheiros/ES. 
 
 

Optamos por analisar os quatro volumes da Português: Linguagens (2015), 

pois seria uma forma de comparar: (1) se nosso objeto de estudo foi privilegiado em 

todos; (2) se as propostas pedagógicas se assemelham ou se o tratamento com o 

gênero é mais aprofundado de um volume para o outro; (3) se houve diversidade na 

escolha dos gêneros musicais, considerando a faixa etária dos alunos. 

A coleção é composta por quatro livros, destinados aos quatro últimos anos 

do ensino fundamental II (6o ao 9o anos). Foram analisados os livros do aluno e 

também o Manual do Professor, de onde se tem acesso a alguns conceitos que 

serviram de pressupostos aos autores e também para moldar sua postura no que 

concerne à elaboração da coleção. A Português: Linguagens (2015), cujos autores 

são William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, foi aprovada e validada 

pelo Programa Nacional do Livro Didático para que os professores de educação 

básica trabalhem no triênio de 2017-2019, quando haverá outro processo de escolha 

e, posteriormente, a distribuição de livros às escolas públicas de todo país. Ao nos 

voltarmos à avaliação do PNLD/2017 (Brasil, 2016), não quisemos dizer que seja 

duvidosa, apenas procuramos observar a responsividade existente entre o Guia e a 

coleção, pois ao compreendermos o dizer alheio, segundo Volóchinov (2017 [1929]), 

passamos a nos orientar por ele. Assim, o fato de a coleção responder ao Guia, 

pressupõe o que entendemos, em termos bakhtinianos, que “toda compreensão é 

dialógica” (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 232). 

De acordo com o Guia do Livro Didático do PNLD/2017 (Brasil, 2016), 21 

coleções foram submetidas à avaliação e dessas, 6 (28, 6%) foram selecionadas 

para o componente curricular de língua portuguesa. São elas: Projeto Teláris; 

Português: Linguagens; Singular & Plural; Universos; Para Viver Juntos e Tecendo 

Linguagens. 



66 
 

 
 
 

A Português: Linguagens, de William R. Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 

foi a adotada em Pinheiros com o total de 1. 28112 exemplares adquiridos. 

Capa da Português: Linguagens (2015), 6o ano 
 

Fonte: Guia do PNLD/2017 (Brasil, 2016) 
 
 

No aspecto geral, cada volume se organiza em 4 unidades temáticas, cada 

uma com 3 capítulos, somando 12 capítulos por volume. E as atividades que 

didatizam as canções correspondem ao total de 9 ocorrências, distribuídas da 

seguinte maneira nos quatro volumes da coleção: 

 
Quadro 3 – Ocorrências de canções na coleção Português - Linguagens 

 

Ano Número de 
ocorrências Títulos e autores das canções didatizadas 

6º ano 2 1- A formiga, de Vinicius de Morais e Paulo Soledade 
2- Do it, de Lenine e Ivan Santos 

 
7º ano 

 
3 

1- Vermelho, de Vanessa da Mata 
2- A ordem das árvores, de Tulipa Ruiz 
3- Sou volúvel, de Arnaldo Antunes 

8º ano 2 1- Minha palhoça, de J. Cascata 
2- Emília, de Pato Fu 

9º ano 2 1- Chega de saudade, de Vinícius de Morais 
2- Pra fazer o sol nascer, de Gilberto Gil 

Fonte: elaboração com base em dados da pesquisa. 
 

12 Resultado fornecido pelo PDDE Interativo, ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo 
Ministério da Educação em parceria com as secretarias estaduais e municipais. 



67 
 

 
 
 

Nas figuras de (1) a (16), apresentaremos as atividades (digitalizadas) em 

torno da canção, tal como propostas pela coleção didática em análise. 

 
Figura 1 – Atividade em torno da canção “A formiga”, 6º ano 

 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 96) 
 

Figura 2 – Continuação da atividade em torno da canção “A formiga”, 6º ano 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 97) 
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Figura 3 – Atividade em torno da canção “Do it”, 6º ano 

 
 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 245) 
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Figura 4 – Continuação da atividade em torno da canção “Do it”, 6º ano 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 245) 



 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 88)
 
 

Figura 6 – Continuação da atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 89)

Atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano

Magalhães (2015, p. 88) 

Continuação da atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 89) 

70 

Atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano 

Continuação da atividade em torno da canção “Vermelho”, 7º ano 
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Figuras 7 e 8 – Atividades em torno da canção “A ordem das árvores”, 7º ano 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 130) 
 
 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 131) 
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Figura 9 – Atividade em torno da canção “Sou volúvel”, 7º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 132) 
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Figura 10 – Atividade em torno da canção “Emília”, 8º ano 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 71) 

 
Figura 11 – Continuação da atividade em torno da canção “Emília”, 8º ano 

 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 72) 
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Figura 12 – Atividade em torno da canção “Minha palhoça”, 8º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 55) 
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Figura 13 – Atividade em torno da canção “Chega de saudade”, 9º ano 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 22) 
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Figura 14– Conceituando conteúdo a partir de “Tarde em Itapuã”, 9º ano 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 23) 
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Figura 15 – Atividade em torno da canção “Pra fazer o Sol nascer”, 9º ano 
 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 224) 
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Figura 16– Continuação da atividade em torno da canção “Pra fazer o Sol 
nascer”, 9º ano 

 
 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 245) 
 
 

Passaremos ao capítulo em que analisamos as canções didatizadas para as 

aulas de língua portuguesa e a metodologia de trabalho proposta pela coleção. Além 

disso, procuramos observar de que modo o discurso dos documentos oficiais ressoa 

na abordagem de ensino de língua, presente no material didático. 
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4. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

 
Neste capítulo, temos por objetivo analisar as canções didatizadas pelo livro 

Português: Linguagens (2015). Para isso, observaremos (1) se a canção é 

didatizada numa perspectiva de gênero discursivo, gênero textual ou pretexto para o 

ensino de gramática; (2) se tais atividades podem favorecer o letramento 

literomusical dos educandos. 

 
 

4.1. Português – Linguagens: diálogos com o Guia do PNLD 
 
 

O corpus de nosso trabalho é parte integrante da Português – Linguagens 

(2015), uma das coleções selecionadas e recomendadas pelo Guia do PNLD (Brasil, 

2016), mediante uma série de critérios avaliativos. Nosso intuito, nesse momento, é 

apresentar o Manual do Professor, de onde se obtém os conceitos e a concepção de 

linguagem que emolduram a postura dos autores, de modo a observar se a forma 

como propõem o ensino de língua portuguesa e o desenvolvimento dos eixos de 

formação (leitura, oralidade, produção de texto, conhecimentos linguísticos), 

dialogam com o que é estabelecido no documento oficial, uma vez que isso é 

fundamental para a aprovação do material didático. 

Antes de prosseguirmos, acreditamos ser relevante abordar a relação 

histórica existente entre o LD e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do 

qual trouxemos um breve comentário no capítulo 1 desta pesquisa. O PNLD, de 

acordo com Oliveira (2014), surgiu em 1985 e é responsável pela distribuição de 

obras didáticas a estudantes de escolas públicas no país. Um marco, nesse mesmo 

ano ao Programa, foi a participação mais direta de professores, no que diz respeito à 

escolha dos livros, como também o interesse do Governo Federal em financiar 

totalmente os gastos, que até então, só se estendiam a 4a série do ensino 

fundamental I. 

Entre 1993/1994, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu critérios para 

que os livros fossem submetidos a um processo de avaliação pedagógica. Assim, 

em 1995, universalizou-se a distribuição no ensino fundamental e, em 1996, foi 

publicado o primeiro Guia do LD de 1a a 4a séries. Segundo Oliveira (2014), as obras 

cujas propostas continham erros conceituais, desatualização, indução a erros ou 
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qualquer forma de preconceito eram eliminadas e, portanto, não constariam no Guia 

como sugestão às práticas didático-pedagógicas. O FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) assumiu a responsabilidade sobre a execução do 

PNLD, ampliando o mesmo, de modo que em 1997, passou a atender também os 

alunos das séries finais do ensino fundamental. 

No ano 2000, as escolas passaram a receber dicionários, agora de obrigação 

do PNLD, que continuou se aperfeiçoando e, atualmente, disponibiliza livros para 

estudantes deficientes de turmas regulares, nas versões áudio, braille, e ainda, 

Mecdaisy13. Essa última, por sua vez, é uma ferramenta tecnológica para se gerar 

livros em formato digital. É significativo dizer que, a cada edição, uma das etapas de 

ensino recebe uma nova coleção e essa deve ser utilizada pelos próximos três anos, 

quando ocorre outra escolha. O Programa repõe livros reutilizáveis (Matemática, L. 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências) ou aqueles chamados de consumíveis 

(Alfabetização Matemática, Letramento, Inglês). 

Diante do que foi exposto, brevemente, entende-se porque o Guia do PNLD 

(Brasil, 2016) pode ser considerado como “um dos resultados das ações envolvendo 

a política de qualidade sobre o LD, sobretudo no que tange à escolha dos livros 

pelos professores” (OLIVEIRA, 2014, p. 24). Desde sua primeira publicação, vem 

apresentando as coleções, de maneira sintética e sistêmica, e de modo a propiciar 

um espaço para discussões entre os profissionais da educação. Para tanto, a 

pergunta “Por que ler o Guia?”, antecipa quanto à finalidade do mesmo no que se 

refere a uma escolha qualificada, coletiva, democrática. O Guia (Brasil, 2016), 

portanto: 

 
[...] pretende dar ao docente subsídios para uma escolha consciente, 
compatível com as discussões contemporâneas sobre o ensino de língua 
materna e com as orientações curriculares oficiais, as resenhas procuram 
explicitar como e em que momentos cada coleção trabalha, nas unidades, 
capítulos e seções que adote, a leitura, a produção de textos, a oralidade e 
a análise e a reflexão sobre a língua e a linguagem (BRASIL, 2016, p. 22). 

 
 

De fato, o Guia (Brasil, 2016) se assemelha a uma bússola, indicando o 

caminho àqueles que almejam uma aprendizagem efetiva e satisfatória de seus 

alunos, no caso, as coleções em que o professor pode depositar confiança, uma vez 

 
13 Software desenvolvido pela UFRJ que permite leitura e audição dos livros no formato Dasy (Digital 
Acessible Information System) – Padrão de digitalização do documento. 
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que ao passarem pelos avaliadores, foi estabelecido que as mesmas cumprem seus 

requisitos. De forma geral, a publicação desse documento é dividida por disciplina, 

contando com o que se pode chamar de perfil e também com resenhas descritivas, 

apontando características pedagógicas, pontos relevantes ou limitações nas obras 

aprovadas. Mas, para além disso, quando sintetiza em suas orientações os critérios 

para produção e escolha de livros didáticos, o Guia (Brasil, 2016) ocupa um 

importante e proposital lugar nesse horizonte avaliativo, quando num gesto de 

intencionalidades responsável e responsivo, o mesmo traz consigo um viés 

ideológico, ou seja, a visão do que é bom e reconhecido para o ensino das 

disciplinas. 

No ensejo de observar o modo como o Manual da Português – Linguagens 

(2015) responde ou nega o que determina o Guia (Brasil, 2016), fizemos várias 

leituras a fim de que essas nos indicassem o diálogo existente entre ambos. Elas 

foram imprescindíveis, pois nos remeteram ao que chamamos, segundo a teoria 

bakhtiniana, de relações dialógicas entre essas duas vozes, no caso, a do 

documento e a do manual do LD, que se entrecruzam e estabelecem uma dinâmica 

entre si, “numa intricada cadeia de responsidade” (BAKHTIN, 1934-1935, p. 271 

apud FARACO, 2009, p. 58). 

Como já explicamos, é através da refração que conseguimos não só descrever, 

mas também reinterpretar o universo à nossa volta, de modo que os objetos são 

envolvidos no que o referido autor chama de fios dialógicos e submetidos a  

inúmeras refrações. Isso é importante para que entendamos a referência aos 

múltiplos discursos sociais, ou ainda, às vozes ou línguas sociais no tratamento ou 

entendimento de todo e qualquer objeto. Sendo assim, reconhecemos o Guia (Brasil, 

2016) e o Manual como exemplo dessas vozes, as quais irão “se apoiar 

mutuamente, se interiluminar, se contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, 

se parodiar, se arremedar, polemizar velada ou explicitamente e assim por diante” 

(FARACO, 2009, p. 58) numa dinâmica e encontro sociocultural. 

A definição de dialogismo foi bastante generalizada e seus vários sentidos 

acabaram contribuindo para uma distorção do que era, de fato, estudado pelo 

teóricos do Círculo. O termo diálogo já foi visto como algo em si, de modo que: 

 
[...] designa, comumente, determinada forma composicional em narrativas 
escritas, representando a conversa dos personagens. Pode designar 
também a sequência de fala dos personagens no texto dramático, assim 
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como o desenrolar da conversação na interação face a face (FARACO, 
2009, p. 60). 

 

Essa concepção de diálogo se restringe a uma representação estreita, ou 

apenas, um espaço em que seja possível perceber o processo de interação face a 

face entre as vozes sociais. Quando, para os bakhtinianos, o que interessa é o que 

ocorre no diálogo, com as forças que atuam nele, de modo a condicionar a forma e 

também os sentidos do que é dito. Esse posicionamento sim, explica e exemplifica o 

que acontece entre os enunciados do Guia (Brasil, 2016) e do livro didático, suas 

relações dialógicas. Isso é algo complexo e extremamente importante, uma vez que 

“é aí que se pode encontrar a chave para o entendimento daquilo que ocorre nos 

enunciados” (VOLÓCHINOV, 1930, p. 124 apud FARACO, 2009, p. 64) e para que 

se compreenda o modo como são elaborados os materiais didáticos. 

Quando se compreende a existência dessa relação, constata-se que o que há 

entre o documento e o LD não se trata de um “encontro fortuito de dois seres 

empíricos isolados e autossuficientes, soltos no espaço e no tempo, que trocam 

enunciados a esmo” (FARACO, 2009, p. 64). Pelo contrário, percebemos “as 

relações de sentido que se estabelecem” (BAKHTIN, 1959-1961, p. 117 apud 

FARACO, 2009, p.65) entre seus enunciados ou em seu interior, no imenso universo 

da criação ideológica. Nesse interim, as relações dialógicas estão relacionadas a 

índices sociais de valor e esses são comuns a todo enunciado. A esse respeito, 

Faraco (2009, p. 66) complementa que: 

 
Para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico 
(ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do 
discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a posição 
de um sujeito social. Só assim é possível responder (em sentido amplo e 
não apenas empírico do termo), isto é, fazer réplicas ao dito, confrontar 
posições, dar acolhida fervorosa à palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá- 
la, buscar-lhe um sentido profundo, ampliá-la. Em suma, estabelecer com a 
palavra de outrem relações de sentido de determinada espécie, isto é, 
relações que geram significação responsivamente a partir do encontro de 
posições avaliativas (grifos do autor). 

 

Assim, endossamos o que temos dito acerca do Guia (Brasil, 2016) e do 

Manual, ou seja, da interação discursiva e que é perceptível a partir da análise de 

seus enunciados, de modo que procuraremos exemplificar alguns pontos em que se 

verifica essa relação um/outrem. Cabe relembrar que o dialogismo de que iremos 

tratar não está relacionado a visão sempre positiva ou ao consenso entre as vozes 
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sociais, uma vez que isso foge ao que propunham os componentes do Círculo. 

Quando objetos são analisados, no tocante de suas relações dialógicas, procura-se 

observar: 

 
[...] que essas relações não apontam apenas na direção das consonâncias, 
mas também das multissonâncias e dissonâncias. Delas pode resultar tanto 
a convergência, o acordo, a adesão, o mútuo complemento, a fusão, quanto 
a divergência, o desacordo, o embate, o questionamento, a recusa 
(FARACO, 2009, p. 68). 

 

Sendo assim, buscamos estabelecer, os espaços de tensão nos enunciados do 

Manual e do Guia. Também já faremos uma breve observação sobre o lugar que o 

gênero canção ocupou na coleção, mas isso, explanaremos melhor adiante. O Guia 

do PNLD (Brasil, 2016) traz critérios e princípios de avaliação estabelecidos em 

conformidade com as recomendações expressas por diretrizes, orientações e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o trabalho com Língua Portuguesa, nos 

anos finais do novo ensino de 9 anos. Caso não se manifestem nas coleções, esses 

critérios e princípios convergem para a exclusão das obras didáticas e são relativos: 

(1) à natureza do material textual; (2) à leitura; (3) à produção de textos escritos; (4) 

ao trabalho com a oralidade; (5) ao trabalho com os conhecimentos linguísticos. 

O fato de as coleções se esforçarem para estar em conformidade com o que é 

estabelecido pelo Guia do PNLD (Brasil, 2016) aponta para “a existência de jogos de 

poder entre as vozes que circulam socialmente” (FARACO, 2009, p. 70) e também 

para o gesto responsivo dos autores, quando propõem seu material didático. 

Podemos dizer, com essa atitude, que há o reconhecimento, segundo Volóchinov 

(2017 [1929]), da orientação valorativa no dizer e, compreendendo-a no enunciado 

alheio, no caso, no Guia (Brasil, 2016), os elaboradores de LD passam a orientar-se 

em relação a ele. 

Descrevendo a Português – Linguagens (2015), de acordo o documento, a 

coleção apresenta quatro volumes, que correspondem ao 6O, 7O, 8O e 9O anos do 

Ensino Fundamental. Cada livro possui quatro unidades temáticas, organizadas em 

seus três capítulos, totalizando 12 por volume. Cada unidade foi introduzida através 

de um pequeno texto, na seção “Fique ligado! Pesquise!, seguida de sugestões de 

leitura, conforme a temática da unidade. Os autores afirmam terem feito uma 

criteriosa seleção no trato com os textos, pois almejam um trabalho consistente de 

leitura, que se estende desde autores da literatura universal aos da literatura 
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contemporânea brasileira. Para tanto, atestam na introdução do Manual que a 

mesma está “comprometida com a formação de leitores competentes de todos os 

tipos de textos e gêneros de circulação social” (CEREJA & MAGALHÃES, 2015, p. 

275), o que demonstra sua adesão aos critérios avaliativos do Guia, quanto ao 

respeito às “convenções e os modos de ler próprios dos diferentes gêneros, tanto 

literários quanto não literários” (BRASIL, 2016, p. 19). Também mencionam que: 

 
Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que 
lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando 
elementos implícitos; estabeleça relações entre o texto que lê e outros 
textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um 
texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de 
elementos discursivos que permitam fazê-lo (BRASIL, 1998, p. 36 apud 
CEREJA & MAGALHÃES, 2015, p. 276). 

 

A seção “Estudo do texto”, voltada para o eixo da Leitura, foi subdivida nas 

seções “Compreensão e interpretação”, “A linguagem do(s) texto(s)” e “Trocando 

ideias”. A coleção, segundo o Guia (Brasil, 2016), apresenta uma coletânea 

diversificada para o trabalho com atividades de leitura, mas em que é notável o 

destaque a gêneros da esfera literária e jornalística. O mesmo enfatiza sobre a 

necessidade de se inserir o estudante na cultura da escrita, tendo em vista o 

desenvolvimento das “capacidades de leitura e escrita requeridas por esses novos 

níveis e tipos de letramento” (BRASIL, 2016, p. 17), dos quais pontuamos, segundo 

Rojo (2009; 2012). Como privilegiar os diferentes níveis e tipos de letramento, 

quando os autores já depositaram sobre determinado gênero seu posicionamento 

valorativo no que se refere ao trabalho com a leitura? Os mesmos continuam sua 

argumentação, quando dizem: 

 
O eixo leitura é central nesta coleção e perpassa praticamente todas as 
seções da obra, seja na parte específica, destinada à leitura, seja  nas 
partes destinadas à produção textual e a estudos linguísticos. Ele se 
manifesta, por exemplo, no trabalho com textos verbais e não verbais, tanto 
na seção Leitura e em suas subseções [...] quanto em outras seções dos 
capítulos e unidades [...] (CERELA & MAGALHÃES, 2015, p.293). 

 

De fato, é possível identificar seu desdobramento também em “A linguagem do 

texto”, “Leitura expressiva do texto”, “Cruzando linguagens”, “Ler é...reflexão 

(emoção, diversão)”. No entanto, constatamos que o gênero canção não foi 

didatizada em nenhuma dessas seções supracitadas. Continuando, segundo os 
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avaliadores, a leitura também foi inserida em “A gramática na construção do texto”, 

“Semântica e discurso” e “Passando a limpo”. Inclusive, o Guia (Brasil, 2016) tece 

que: 

[...] as atividades colaboram efetivamente para a formação de um leitor 
literário, pois estimulam a fruição estética e a apreciação de textos literários. 
Estabelecem-se relações entre os textos dessa esfera e o contexto 
(histórico, social, político) de sua produção. Quando pertinente, é 
proporcionado um diálogo da produção literária com outras produções 
artísticas (BRASIL, 2016, p. 45). 

 

Ora, nos termos bakhtinianos, enunciar é responder. Por isso, “na vida 

cotidiana, nós reagimos (respondemos) valorativamente às manifestações dos que 

nos cercam” (VOLÓCHINOV, 1929, p. 4 apud FARACO, 2009, p. 74). Assim, numa 

abordagem dialógica, observamos que as atividades de compreensão e 

interpretação convergem em direção ao que foi estabelecido nos critérios relativos à 

leitura, ou seja, de que devem objetivar a formação do leitor, “inclusive a do leitor 

literário” (BRASIL, 2016, p. 19). 

Cereja & Magalhães (2015) tratam no Manual sobre a importância de se 

valorizar o gosto dos adolescentes e crianças quanto à seleção dos textos. Não 

podemos deixar de tecer uma crítica a essa colocação, no mínimo curiosa, pois em 

se tratando da seleção das canções, o ritmo que predomina entre elas, o MPB, não 

se enquadra entre os preferidos pelos ouvintes entrevistados em “Tribos musicais” 

(2013), de que tratamos no capítulo 1. Temos aqui um ponto a se refletir, pois ao 

professor caberá uma sensibilização “com o propósito de cativar os alunos para a 

leitura” (CEREJA &MAGALHÃES, 2015, p. 276). Caso o gênero musical não seja 

comum à realidade desse estudante, ou lhe desperte afetividade, o desempenho 

desse aluno na atividade pode ser comprometido. Os autores também sugerem que 

para despertar o interesse pela leitura, é importante “proporcionar aos alunos 

momentos de fruição apenas” (CEREJA & MAGALHÃES, 2015, p. 277), o que nos 

leva a pensar sobre o fato de essa sugestão não estar explícita junto às atividades 

propostas para a canção e que já seria uma forma de trabalhar a audição e o 

reconhecimento de elementos da materialidade musical, por exemplo. 

Continuando, o Guia do PNLD (Brasil, 2016), ao tecer considerações sobre a 

Português-Linguagens (2015), esclarece que no eixo Produção de textos escritos 

houve a preocupação, por parte dos autores, em produzir um material didático 

baseado no uso e conhecimento de diversos gêneros para que o aluno se torne 
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produtor, ou seja, domine diferentes gêneros também na escrita. Porém, numa pré- 

análise, foi possível observar que dentre as propostas não há enfoque para a 

produção autoral de canção em sala. Conforme o documento citado, as atividades: 

 
[...] situam a prática da escrita em seu universo de uso social. Isso pode ser 
percebido, inicialmente, pelo fato de as propostas trabalharem com 
diferentes práticas de letramento. Os temas abordados são pertinentes à 
faixa etária a que a obra se destina e à formação cultural do aluno. [...] O 
objetivo primeiro das propostas encontradas na obra é o ensino- 
aprendizagem dos gêneros textuais, que aparecem, na coleção em todos os 
capítulos. A escolha dos gêneros estudados leva em conta o trabalho com 
múltiplos letramentos, em diversificadas situações de escrita. No entanto, 
em algumas situações, prioriza-se a produção e a circulação no contexto 
escolar (BRASIL, 2016, p. 46). 

 

O Guia do PNLD (Brasil, 2016) menciona que, no que condiz ao tratamento 

didático dado à Produção textual, há um cuidado em se desenvolver diferentes 

práticas de letramento e de certa forma, isso vai ao encontro do que dizem os 

autores em se tratando de “explorar (seja na condição de receptor, seja na de 

produtor) outras linguagens, além da verbal, como a pintura, a fotografia, o cinema,  

o cartum, o anúncio publicitário, etc.” (CEREJA & MAGALHÃES, 2015, p. 275). Isso 

retoma o que temos discorrido no capítulo 2, quando as teorias de letramento 

reivindicam a necessidade de ampliar as práticas de uso da leitura e da escrita no 

contexto escolar, a fim de favorecer o desenvolvimento de nosso aluno, sua 

participação autônoma nas diversas esferas sociais em que circula. A visão dos 

autores foi novamente análoga ao que é estabelecido pelo Guia (Brasil, 2016) em se 

tratando de considerar a escrita como prática que deve ser socialmente situada, em 

conformidade ao primeiro dos critérios relativos à produção. 

Os comentários do documento também vão ao encontro da concepção de 

língua, adotada pelos autores. Os mesmos afirmam que sua metodologia e 

estratégias de ensino estão pautadas na “perspectiva enunciativa de língua, isto é, 

como meio de ação e interação social” (CEREJA & MAGALHÃES, 2015, p. 275), 

apontando, portanto, para a influência recebida da teoria bakhtiniana, que se 

estende, ainda, à diversificação dos gêneros trabalhados, a fim de se ampliar o 

contato com as diferentes práticas de leitura e que compõem a vivência, o mundo 

desse leitor. 
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A coleção explora o eixo Oralidade nas seções “Produção de texto”, “Trocando 

ideias” e “Leitura expressiva do texto”. Os critérios relativos a esse eixo, no Guia 

(Brasil, 2016, p. 20), deixam claro que: 

 
A linguagem oral, no que diz respeito a demandas de seu convívio social 
imediato, é o instrumento por meio do qual se efetivam tanto a interação 
professor-estudante quanto o processo de ensino-aprendizagem. Será com 
o apoio dessa experiência prévia que o aprendiz não só desvendará o 
funcionamento da língua escrita como entenderá o domínio da fala para 
novas situações e contextos, inclusive no que diz respeito a situações 
escolares como as exposições orais [...]. 

 

Cereja & Magalhães (2015) afirmam que esse eixo é o centro das atividades 

em muitas situações. Como se sabe, os autores buscam cumprir todos os critérios 

relativos aos eixos de formação. Sendo assim, é comum que digam que estão 

paralelos ao que propõe o Guia (Brasil, 2016). Para tanto, na organização interna de 

seus enunciados, retomam que ao se trabalhar a oralidade com os gêneros orais 

públicos é possível contribuir não apenas para que o aluno se expresse bem, mas 

ainda, para sua boa desenvoltura nas diversas situações sociais em que precise se 

posicionar oral e publicamente. 

O Manual, ainda, aponta para a presença da oralidade nas leituras que serão 

realizadas em sala pelos discentes, onde o professor tem a oportunidade de intervir 

em aspectos, como a entonação, observação dos sinais de pontuação, ritmos, 

pausas, etc. Ora, o que presenciamos aqui é um gesto, um intuito de declarar a 

“adesão incondicional ao dizer de outrem” (FARACO, 2009, p. 69), no que tange ao 

uso social da linguagem e na sua modalidade oral. Mas na análise do material, o 

Guia do PNLD (Brasil, 2016) tece uma crítica negativa, quando declara ter sido 

explorado um número pequeno de atividades com esse fim, mesmo que tenham 

buscado se adequar às situações comunicativas. 

Gostaria de enfatizar que, de acordo os avaliadores do Guia (Brasil, 2016), o 

eixo Oralidade foi o menos contemplado, não só por essa, mas pelas demais 

coleções, o que aponta para um aspecto a ser revisto, uma vez que os gêneros que 

se vinculam à tradição oral, como a canção, não podem ser desconsiderados no 

contexto escolar, pois estão em constante circulação entre as esferas não só 

populares, mas também formais de atividade humana e comunicativa. 

Em sua proposta metodológica para o trabalho com os Conhecimentos 

linguísticos, a coleção reconhece que: 
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O conceito de gramática no texto vigente nas escolas hoje é diferente 
daquilo que a linguística textual toma por objeto. Essa expressão 
geralmente é sinônimo de ensino contextualizado de gramática, 
compreendendo-se contexto como um texto em que se verificam 
determinados usos da língua. Nesses casos, infelizmente, o texto raramente 
é tomado como unidade de sentido e, mais raramente ainda, como discurso. 
Relegado ao papel de suporte, o texto quase sempre acaba se 
transformando em mero pretexto para a exemplificação teórica ou para os 
exercícios de reconhecimento ou classificação gramatical (CERELA & 
MAGALHÃES, 2015, p.287-288). 

 

Aqui percebemos o posicionamento dos autores com respeito a uma velha 

prática para o ensino de gramática na escola. Inclusive, tratam da contextualização 

que é encarada como um suporte contextual, onde termos são empregados sem que 

se estabeleça uma relação à finalidade de seus usos para a construção do sentido. 

Eles ainda destacam: 

 
Aos estudos da língua interessam justamente esses aspectos. Em vez de 
mero reconhecimento de categorias ou de classificações, tomados até  
então como um fim em si, importa mais observar como certas escolhas 
linguísticas, feitas dentro do leque de coerções da língua e do estilo 
pessoal, participam da construção e do sentido dos textos (CEREJA & 
MAGALHÃES, 2015, p. 288). 

 
A partir do que foi citado e da leitura do Manual do professor, Cereja & 

Magalhães (2015) dizem compreender a necessidade de se trabalhar o 

funcionamento da língua e sua aplicação nas situações mais variadas do cotidiano. 

Algo que vai ao encontro da concepção de linguagem defendida pelo Círculo de 

Bakhtin, como também da teoria que envolve os estudos do letramento, uma vez 

que ambos valorizam o caráter social da língua. Desse modo, defendem que a 

coleção aborda conceitos básicos e também tradicionais da gramática normativa, 

entretanto, sob uma perspectiva em que o texto e o discurso são valorizados. 

Contudo, a avaliação apresentada pelo Guia do PNLD (Brasil, 2016) mostra que a 

coleção deixa a desejar nesse sentido, pois: 

 
Apesar de os conhecimentos linguísticos serem trabalhados por meio de 
textos, pouco deles vêm explorados quanto à construção de sentidos, sendo 
considerados apenas para a realização de uma análise mais tradicional e 
transmissiva. Assim, não há, de maneira geral, articulação entre as 
atividades das seções desse eixo e os outros exercícios e textos presentes 
nas seções direcionadas para a leitura, produção de textos escritos ou 
oralidade (BRASIL, 2016, p. 47). 
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É importante salientar que com base no que foi descrito acima, ao elaborar sua 

réplica, Cereja & Magalhães (2015) acabam se afastando em parte do que foi 

estabelecido no primeiro dos critérios relativos ao trabalho com o eixo 

Conhecimentos linguísticos. Nele os conteúdos e atividades propostas devem 

“abordar os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situações de uso, 

articulando-os com a leitura, a produção de textos e o exercício da linguagem oral” 

(BRASIL, 2016, p. 20). Ora, de acordo o próprio documento, o não cumprimento dos 

critérios eliminatórios, pode ocasionar a exclusão da coleção. 

É intrigante que a Português – Linguagens (2015) tenha se descuidado para 

isso, sabendo que poderia ser reprovada diante a avaliação do Guia (Brasil, 2016). 

Contudo, ao passo que critica, o documento também esclarece que embora tenha se 

ancorado nos moldes tradicionalistas da abordagem morfossintática, quanto à 

palavra e estruturas frasais, a coleção traz duas subseções em que se pode aplicar 

conceitos e explorar o estudo dos sentidos. Portanto, parece-nos que o Guia do 

PNLD (Brasil, 2016) identifica na coleção em questão traços que endossam sua 

posição avaliativa, seu juízo de valor na coleção acerca do ensino de língua. Desse 

modo, a coleção sob análise está entre as que visam garantir aos estudantes o 

domínio de práticas de leitura e escrita, assim como desenvolvimento da oralidade 

para que atendam as demandas do mundo do trabalho e exerçam sua cidadania. 

No que se refere à aplicação da canção no material, analisaremos a seguir e  

de forma mais pontual o tratamento metodológico que a mesma recebeu, 

explorando, portanto, o corpus de nosso trabalho. 

 
 

4.2 A canção no livro didático: gênero discursivo, gênero textual ou pretexto à 
gramática? 

 
Como já destacado anteriormente, nosso objetivo nessa subseção é 

empreender um gesto de análise acerca das propostas de atividades que envolvem 

canções no âmbito da coleção Português-Linguagens (2015), de forma a abordar as 

concepções de lingua(gem) que alicerçam o trabalho com a canção. Intencionamos 

observar sob qual perspectiva a canção é contemplada, apontando quais níveis de 

percepção são levados em consideração na tessitura da linguagem das canções 

utilizadas. Definimos para isso as seguintes distinções: 1. Gênero discursivo; 2. 

Gênero textual e 3. Pretexto para ensino de gramática. 
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Para embasar nossa análise, utilizamos o conceito de gêneros discursivos, já 

discutido no capítulo 2 da presente dissertação. Quanto à noção de gênero textual, 

nos apoiamos na pesquisa de Marchuschi (2007), precursor no uso desse conceito, 

cuja definição, em suas palavras, remete a “[...] textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio- 

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica.” (MARCHUSCHI, 2007, p.22) 

As confusões teóricas em relação aos termos gêneros discursivos e gêneros 

textuais são motivos de grandes discussões no âmbito do universo acadêmico. Uma 

vez que muitos materiais didáticos e até documentos oficiais não parecem fazer a 

distinção entre essas duas concepções, ambas amplamente difundidas no trabalho 

com o ensino de línguas em dias contemporâneos. Nesse trabalho, nos 

aprofundamos um pouco nessa distinção, pois nos é válido a consideração das 

peculiaridades de cada terminologia. Estando cientes dos consequentes tratos 

teórico-metodológicos que cada uma delas encerra, assim suscitamos o seguinte 

questionamento proposto por Rojo (2005, p. 186): 

 
Será que quando enunciamos, aparentemente indiferentemente, as 
designações gêneros do discurso (ou discursivos) ou gêneros textuais (ou 
de texto) estamos significando o mesmo objeto teórico ou objetos, ao 
menos, semelhantes? 

 

Em resposta ao que expõe Roxane Rojo, vemos que Antônio Marchuschi 

embasa suas teorias dos gêneros textuais a partir dos postulados bakhtinianos em 

relação aos gêneros do discurso, ressaltando, no entanto, a percepção de que a 

interação verbal se daria através dos gêneros textuais e não explicitamente 

discursivos como demarca o pensador russo na sua teoria. Marchuschi (2007) 

claramente se vale do aporte bakhtiniano, concluindo a partir da teoria do Círculo, 

sua defesa em função de uma comunicação verbal permeada pelos textos. Essa 

conclusão acaba promovendo uma equivocada ideia de identificação entre texto e 

discurso, como se ambos designassem o mesmo elemento. 

Com o fim de entender a proposta marchuschiana, apoiamo-nos em 

Cavalcante Filho e Torga (2011) que partem do terreno bakhtiniano e atestam uma 

correlação direta entre texto e enunciado, sendo o último como elo na cadeia 

discursiva, unidades que integram os gêneros do discurso a partir de sua relação de 
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relativa estabilidade. Dessa maneira, ainda que admitam uma relação análoga entre 

os termos texto e enunciado, os pesquisadores apontam uma distinção entre esses 

e a noção de discurso. Essa diferença, para os pesquisadores, é inferida na 

abrangência dos dois termos. 

Nesse sentido, em seu trabalho recém-concluído a pesquisadora Rafaele 

Soares (2017), propõe pertinente discussão acerca das distinções entre as duas 

concepções teóricas anteriormente levantadas, resumindo a diferença terminológica 

onde pontua que “os gêneros textuais são formas de realizar linguisticamente 

objetivos específicos em situações sociais particulares e os gêneros discursivos são 

universos concretos que circulam na vida real” (R. SOARES, 2017, p.19). 

Por esses contrastes, constatamos que o gênero textual parece ter uma 

abrangência um pouco menor do que os gêneros discursivos, se limitando a uma 

realização de materialidade linguística. Se considerado em equivalência ao conceito 

bakhtiniano de enunciado, a noção de texto ainda assim se diferencia da noção de 

discurso no ponto de que o texto pode ser entendido como unidade discursiva e não 

o contrário. Os gêneros do discurso se dimensionam nas formas de produção 

discursiva considerando o pluriestilismo e a heterogeneidade de que é dotada a 

linguagem. Assim, os gêneros discursivos são formados a partir das finalidades com 

que a linguagem, em sua multiplicidade de formas, é empregada, de maneira a 

considerar o funcionamento dos sentidos em relação a questões históricas, culturais, 

sociais e ideológicas. 

Concluímos, então, que a confusão teórica quanto ao emprego da construção 

“gênero discursivo ou textual” se explica pelo uso da conjunção “ou”. Como esse 

conectivo pode ser utilizado para exprimir a ideia de alternância, é como se 

sugerisse uma sinonímia entre os termos, contudo, essa hipótese não se confirma. É 

possível, entretanto, uma proposta de trato da linguagem que combine elementos 

das duas abordagens em intersecção, uma vez que os postulados de Marchuschi, 

no campo dos estudos da linguagem, podem estabelecer diálogos com as teorias do 

Círculo bakhtiniano. 

Além da análise no nível dos gêneros discursivos e dos gêneros textuais, 

destacamos uma terceira distinção que contemplaria o uso da canção como um 

pretexto para o ensino da gramática. Como bem aponta Gada (2005), as 

materialidades da linguagem didatizadas nos materiais didáticos acabam servindo 

de suporte para a simples transmissão de conteúdos. Essa categoria revela uma 
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forma de ensino voltada para o tradicionalismo, abordagem em que o conhecimento 

da estrutura gramatical se sobrepõe ao funcionamento discursivo. Em decorrência 

dessa valorização da estrutura linguística, a língua passa a ter um fim em si mesma, 

ou seja, usar a língua tem como fim conhecer o sistema que a compõe e não 

necessariamente a sua aplicação em contextos reais e concretos de uso. 

Antes de nos debruçarmos diretamente sobre o nosso corpus, é interessante 

contemplar as concepções de linguagem mencionadas no desenvolvimento da 

coleção em estudo. O Manual destinado ao professor é corriqueiramente o lugar 

destinado às reflexões teórico-metodológicas empreendidas pelos autores dos LD 

utilizados nas escolas brasileiras. Sobre a Português – Linguagens e o trato da 

língua os autores afirmam: 

 
A língua, nessa obra, não é tomada como um sistema fechado e imutável  
de unidades e leis combinatórias, mas como um processo dinâmico de 
interação, isto é, como um meio de realizar ações, de agir e de atuar sobre 
o outro. Assim, o trabalho linguístico não pode se limitar à frase (o que não 
significa que, às vezes, não se deva trabalhar com frase). Deve também ser 
considerado o domínio do texto e, mais que isso, o do discurso, ou seja, o 
texto inserido numa situação concreta e única [...] (CEREJA & 
MAGALHÃES, 2015, p. 302). 

 
 

Diante do que foi citado, fica-nos claro o reconhecimento por parte dos autores 

de que as dimensões textuais e discursivas são importantes para o aprendizado da 

língua em detrimento da ênfase para aspectos frasais, em outro dizer, níveis 

puramente sistêmicos da língua. Fica afirmado, ainda, ser relevante a inserção do 

texto “numa situação concreta e única”, o que muito dialoga com as propostas do 

arcabouço bakhtiniano em relação às situações concretas de uso da linguagem e o 

que propõe Street (2014) acerca da relevância do uso da linguagem em vínculo com 

as características da situação comunicativa em que este ocorre. 

Percebemos ainda uma clara menção ao trabalho com gêneros. O autor cita 

inclusive Mikhail Bakhtin e estudiosos da linguística textual como Bronckart, Dolz e 

Schnewly. Sobre a acepção de gêneros que a coleção endossa, cabe ressaltar o 

seguinte trecho: 

Segundo Bakhtin, todos os textos que produzimos, orais ou escritos, 
apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, 
tenhamos ou não consciência delas. Essas características configuram 
diferentes textos ou gêneros textuais ou discursivos, que podem ser 
caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o tema, o modo 
composicional (a estrutura) e o estilo (usos específicos da língua) (CEREJA 
& MAGALHÃES, 2015, p. 279, grifos dos autores). 
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Em primeiro plano, destacamos alguns equívocos e confusões teóricas em 

relação às concepções de gênero às quais os autores se referem. Inicialmente é 

necessário nos atentar que para tratar dessa conceituação inicial é feita uma 

menção ao nome de Bakhtin, sugerindo que as concepções discutidas neste trecho 

estejam em diálogo com seus postulados teóricos. Notamos, então, o uso do termo 

“textos” na primeira linha, o qual parece fazer uma ponte entre a unidade textual e o 

conceito de enunciado para Bakhtin, como também foi tratado por Cavalcante Filho  

e Torga (2011). No entanto, ao fazer essa correlação, os autores da coleção  

afirmam mais a frente que a relativa estabilidade a qual apresentam os textos 

também configura “gêneros textuais ou discursivos”, usando da alternância como se 

ela indicasse uma ideia de igualdade entre os termos. Já cientes da distinção entre 

texto e discurso, vemos aqui uma confusão teórica que pode ocasionar um certo 

“efeito nonsense na definição de gêneros” (RODRIGUES, 2005, p. 181, grifo do 

autor apud R. SOARES, 2017, p.19), que parece atuar como peça norteadora das 

concepções de lingua(gem) na coleção investigada. 

No entanto, podemos afirmar um relativo distanciamento em relação às 

concepções que o livro se propõe a subsidiar em relação ao que depreendemos das 

atividades com as 9 canções componentes desse corpus. 

Nas atividades de números 1 e 2, propostas em torno da canção “Vermelho” 

(Figuras 5 e 6), só podemos identificar aspectos pertinentes a uma abordagem 

puramente “gramatiqueira” de ensino. Não há, sequer de maneira superficial, 

qualquer direcionamento que explore as camadas textuais ou ainda discursivas 

dessa canção. Fica-nos evidente, nesse caso, que os conhecimentos linguísticos 

são, na verdade, um fim em si mesmo, haja vista que tiveram um tratamento voltado 

para transmissão dos conteúdos Sujeito e Predicado. 

Em relação ao tratamento dado à canção “Minha palhoça”, questão 3 (Figura 

12), notamos semelhante foco empregado no trabalho da canção “Vermelho”, onde 

ocorreu a utilização da canção apenas como um pretexto para o ensino gramatical. 

No caso da presente canção, sua utilização oportuniza apenas a prática da flexão 

verbal. 

Tomando as atividades propostas acerca da canção “Do it” (Figuras 3 e 4) e 

ao nos voltarmos para a análise de cada enunciado, vemos que há uma clara 

preponderância do trabalho da classe gramatical “verbo” e de sua função, finalidade 
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enquanto estrutura frasal no âmbito da canção, com pouca abertura para se pensar 

na finalidade da canção em aspectos textuais ou discursivos. Por mais que as 

questões tenham propostas diferentes e combinem o uso dessa classe gramatical a 

dimensões globais e inferenciais do texto, assim como para as situações concretas 

em que circulam os sentidos, que é o caso da questão 2, quando nos voltamos para 

o teor discursivo e nos debruçamos sobre as questões 1 e 3, é notória a ênfase que 

se dá a essa estrutura da língua de forma isolada. 

A ideia é que conseguir usar essa classe gramatical naqueles moldes é 

aparentemente suficiente para um determinado nível de competência comunicativa. 

O ensino-aprendizagem, nestas condições, se limitaria a conhecer funções e 

empregos do verbo, visto que aspectos extralinguísticos como contexto histórico, 

valor sociocultural, inerentes a uma concepção discursiva são pouco trabalhados na 

proposta discutida. Em suma, a proposta de atividade com essa canção também 

aponta para o ensino tradicional de gramática, acompanhado de uma 

superficialidade no trato dos aspectos textuais e discursivos. 

Da mesma forma que “Do it”, as canções “A formiga” (Figuras 1 e 2) e “Pra 

fazer o sol nascer” (Figuras 15 e 16) estão também situadas em uma subdivisão da 

sessão “A língua em foco”. Como no caso das atividades propostas para o trabalho 

com a primeira dessas canções, vemos grande superficialidade na abordagem das 

dimensões textuais e discursivas da lingua(gem) nas questões relativas às outras 

duas canções mencionadas. 

Em “A formiga”, as propostas de atividade estimulam o estudante a 

reconhecer diferentes formas da categoria gramatical Substantivo, de modo que 

ressalta a classificação do mesmo em substantivo concreto, abstrato, comum e 

próprio. Curiosamente, na alternativa (a) da atividade 1, percebemos um breve 

direcionamento para o funcionamento do sentido, quando é sugerido que os 

estudantes analisem os significados que as palavras na canção teriam na visão de 

uma personificação da formiga e na visão de mundo de um ser humano. No entanto, 

já a partir da letra (b), dessa mesma atividade, percebe-se um trabalho voltado para 

a estrutura gramatical das palavras empregadas. O propósito da canção é, assim, 

eminentemente a discussão do uso do substantivo na segmentação linguística, uma 

vez que em todas as propostas de atividade sua condição enquanto termo 

gramatical é claramente enfatizada. Nas palavras de Cereja & Magalhães (2015, 

p.304, Manual do Professor): 
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[...] analisa-se o papel de determinada categoria gramatical na organização 
e na construção dos sentidos de um texto. Assim, o objetivo das atividades 
não é simplesmente o de constatar o emprego da categoria estudada, mas 
observar sua função semântica e estilística. Partindo do princípio de que as 
escolhas linguísticas do texto não são feitas ao acaso, mas orientadas pelo 
sentido pretendido pelo autor, esse trabalho visa demonstrar que essas 
escolhas (o suporte gramatical) são em grande parte responsáveis pela 
construção dos sentidos. 

 
Os autores mencionam o uso da categoria como um meio para se chegar aos 

sentidos do texto, mas podemos observar que a canção “Tarde em Itapuã” (Figuras 

13 e 14) ao ser fragmentada, pode ter comprometida a construção desses sentidos 

e, ainda, seus enunciados foram retomados na próxima página, mas para 

conceituação de termos sintáticos presentes na oração. Em “Pra fazer o sol nascer”, 

percebemos igual relação na organização das atividades. Na primeira, vemos uma 

tentativa de mobilização dos níveis de sentido no texto, permitindo que o aluno situe 

de maneira breve aspectos referentes ao tema da canção, quando levado, por 

exemplo, a inferir acerca da posição ocupada pela personificação do sol no âmbito 

da canção e a possível relação dessa personificação com a voz lírica. Depois dessa 

rápida atenção dada à produção de sentido a partir da canção, nota-se claramente 

que o foco das atividades 2 e 3 está centrado na discussão acerca da Regência 

Verbal que permeia alguns versos da canção. 

Na canção “Chega de saudade” (Figura 13), as primeiras propostas sugerem 

que o aluno, de igual forma, faça um breve exercício de contextualização, 

mobilizando certo esforço inferencial em primeiro plano. Porém, já nas questões 

posteriores, números 4 e 5, há um trabalho que enfoca a canção em níveis que 

exercitam a compreensão das funções sintáticas dos tipos de oração. 

Nas atividades propostas junto à canção “Emília” (Figuras 10 e 11), vemos que 

também prepondera o trabalho da estrutura gramatical, agora também explorada em 

nível fonológico. Há, no entanto, na atividade 3, um breve foco para a leitura e 

interpretação textual, através de um gesto inferencial dentro da canção, convidando 

o aluno a questionar a relação da voz da canção em relação à sua interlocutora, 

Emília. 

Identificamos, dessa maneira, certo padrão quanto à metodologia de trabalho 

com as canções, uma vez que as atividades contemplam nos primeiros momentos, 

mas de maneira breve, aspectos possivelmente ligados ao nível textual e/ou 

discursivo, para em seguida, continuar fazendo referência e de maneira mais 
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exaustiva ao funcionamento gramatical de determinados segmentos linguísticos. A 

situação concreta sob a qual o texto se alicerça é pouco ou sequer enfatizada, 

negligenciando um dos princípios da natureza da linguagem na concepção 

bakhtiniana, de que “o signo e sua situação social estão fundidos de modo 

inseparável” (VOLOCHINOV, 2017 [1929], p.135). 

Notamos que as atividades selecionadas para tratar das canções “A ordem 

das árvores” (Figuras 7 e 8) e “Sou volúvel” (Figura 9) se aproximam mais de uma 

abordagem que contempla a canção em sua materialidade textual, haja vista que 

foram didatizadas na seção “Passando a limpo”, que segundo os autores, tem a 

finalidade de ser mais um instrumento de avaliação das habilidades de leitura e 

escrita dos estudantes. Essa seção ocorre ao final de cada unidade e apresenta 10 

questões de múltipla escolha, que inclusive, foram elaboradas com base nos 

descritores indicados pela Matriz de Referência da Prova Brasil. Na primeira canção, 

observamos sugestões de atividades que convidem o aluno a fazer inferências ao 

que está implícito no texto, construindo sentido a partir das estruturas da língua ali 

empregadas e também dos aspectos de ordem composicional da canção. Já na 

segunda canção, é empreendido por parte do estudante um esforço para inferir os 

possíveis efeitos de sentido do léxico “volúvel” no todo da canção. 

As atividades propostas exploraram pouco a canção enquanto gênero textual, 

nos movimentos de compreensão e interpretação textual. Observamos uma certa 

superficialidade na ocorrência de exercícios de leitura voltados aos sentidos no texto 

ou que convidem o aluno a participar com a localização do texto junto às situações 

concretas de sua realização. Há também uma ausência de abordagens que dão 

margem à formação de inferências e questionamentos ao que está posto no texto, o 

que configuraria uma possibilidade aos alunos para o desenvolvimento de sua 

criticidade, os instigando a se manifestarem e se posicionarem mais ativamente na 

construção dos sentidos da canção. 

Também observamos que se considerarmos a perspectiva dos gêneros 

discursivos, nenhuma das canções aqui apresentadas recebeu essa abordagem. Tal 

proposta requer, dentre outras coisas, que as atividades deem oportunidades para 

que o educando questione, reflita e reconheça traços inerentes à produção 

enunciativa, como a situação de comunicação concreta vinculada ao uso da 

linguagem, a finalidade para tal enunciado, a relação histórica na produção dos 
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sentidos e também aspectos de ordem estruturais que influem no funcionamento 

discursivo. 

Contemplar a canção enquanto gênero discursivo envolve estabelecer a 

relação da letra escolhida com a temática da unidade e/ou temáticas que são 

enfocadas pelo gênero musical, as relações de sentido que os elementos da canção 

podem suscitar em face do seu contexto de produção e também sua situação 

concreta de circulação. Além disso, deve-se pensar quais recursos e escolhas 

estilísticas permeiam a construção da linguagem na canção, seja ela a nível 

linguístico ou musical observando, por exemplo, a estruturação da letra em versos e 

estrofes, a ausência ou não de refrão, a melodia com base na sua construção, se há 

repetições, o tipo de batida, os instrumentos presentes e que podem ser 

identificados no arranjo da canção. Seria necessário, então, um espaço para discutir 

também os efeitos melódicos e rítmicos sobre o sentido, como os recursos sonoros 

de estilização afetam a produção discursiva aliados à materialidade verbal. 

Assim podemos questionar diretamente os autores quando sugerem considerar 

que: 
 
 

[...] a escolha do gênero não é completamente espontânea, pois leva em 
conta um conjunto de coerções dadas pela própria situação de 
comunicação: quem fala, sobre o que fala, com quem fala, com qual 
finalidade (CEREJA & MAGLHÃES, 2015, p.279, grifos do autor). 

 
 

Onde estão sendo pautadas essas coerções dadas pela própria situação de 

comunicação no trabalho com as canções aqui apresentadas? O que notamos 

durante a análise é que essas considerações, na grande maioria das atividades, 

quando não trabalhadas de maneira superficial, estão simplesmente ligadas a dados 

contextuais, como sugere Rafaele Soares (2017). 

Com base nas atividades propostas para as 9 canções até aqui contempladas, 

recaímos no que discute Rojo (2013), de que os livros didáticos ainda se mantêm,  

de certo modo, presos a aspectos tradicionais, quanto à abordagem metodológica e 

pedagógica no ensino de língua portuguesa. Ainda que a presente coleção busque 

se adequar a propostas e também a referenciais endossados por documentos 

oficiais, como é o caso das teorias que contemplam gêneros, as concepções 

orientadas para a transmissão de conteúdos gramaticais ainda se fazem 

preponderantes no que tange às propostas com canções. 
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Assim, em viés conclusivo, podemos depreender através desse gesto analítico, 

que o tratamento das canções dispostas na coleção Português – Linguagens (2015) 

segue na direção de pretextos para o ensino gramatical, uma vez que a maioria das 

canções se aproximou dessa categoria. Destacamos ainda que duas canções 

tiveram um tratamento mais aproximado da concepção de gênero textual e nenhuma 

das canções foi didatizada num paradigma que subsidia a concepção bakhtiniana de 

gêneros discursivos. 

 
 

4.3 O livro didático favorece o letramento literomusical? 

 
O letramento literomusical, de acordo com Coelho de Souza (2014), quando 

trabalhado no contexto escolar, possibilita a compreensão e a participação em 

práticas sociais em que as canções mediam as (inter)ações entre seus participantes. 

Isso quer dizer que, sendo letrados literomusicalmente, os alunos se envolvem com 

a canção, reconhecendo e interpretando as ações que essa medeia, e partindo 

desse pressuposto, compreendem a interlocução que lhe foi projetada, assim como 

os valores que lhe foram atribuídos. Portanto, igualmente ao letramento conceituado 

por Soares (2000), relacionado às práticas de leitura e escrita, também o letramento 

literomusical volta-se a valores, habilidades, capacidades, usos e funções sociais, 

mas em gêneros formados tanto pela materialidade verbal (letra), como a musical 

(melodia), em que se enquadra a canção. Apenas reiterando o conceito já discorrido, 

podemos compreender o letramento literomusical como: 

 
[...] estado ou condição daquele que, por construir e refletir sobre os 
sentidos de uma canção a partir das suas duas linguagens constitutivas 
(verbal e musical) e da sua articulação e por reconhecer o que representa 
para a comunidade musical a ela relacionada, participa das práticas sociais 
e dos discursos que se constroem a partir da canção e posiciona-se 
criticamente em relação a ela (COELHO DE SOUZA, 2014, p. 112). 

 
 

Salientamos novamente que, quando se deseja compreender os sentidos em 

uma canção, segundo Coelho de Souza (2014), devemos considerar que esses 

envolvem tanto à apreensão dos recursos pertencentes à letra (linguísticos, 

poéticos, literários), quanto os elementos presentes na sua estrutura musical, pois 

“na canção, texto e melodia são duas materialidades imbricadas” (COSTA, 2007, 

p.113). Ou seja, os efeitos de sentido literomusicais são resultantes da mistura 
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dessas duas linguagens materializadas e que evocam a melodia, o ritmo, os arranjos 

numa performance, a harmonia, associados às palavras, aos versos, ao refrão, ou 

seja, à letra como um todo. 

Nesse interim, analisamos as atividades da coleção Português: Linguagens 

(2015), buscando encontrar indícios de que ela corresponda ao que se espera, 

segundo Coelho de Souza (2015), de um trabalho com vistas ao letramento 

literomusical. Primeiramente, não podemos culpar os colegas professores pela forma 

como tem sido difundido o ensino de canção, tampouco lançar sobre os mesmos a 

responsabilidade de uma compreensão parcial sobre o gênero, uma vez que pode 

ter lhes faltado uma formação continuada, fato que os leva, conforme Munakata 

(2002), a sempre legitimar o que está proposto nos materiais didáticos. 

É necessário, portanto, como constatamos no tópico 4.2, que o professor 

assuma uma postura reflexiva com relação à sua prática pedagógica e direcione um 

outro olhar para o trabalho com os gêneros. Dizemos isso, pois esses estão 

condicionados à metodologia do LD que, segundo Munakata (2002), chega a 

determinar o dizer e o fazer no que se refere aos conteúdos transmitidos, as aulas e 

o planejamento desses profissionais. Assim, o professor que deseja que seus alunos 

sejam letrados literomusicalmente, necessita conduzi-los a explorarem, de modo 

aprofundado, quais as manifestações e práticas sociais, qual o contexto de 

produção, de circulação e de recepção permeia a canção em estudo, por exemplo. 

Para Rojo (2009), estando o LD no lugar de suporte pedagógico e visando o 

desenvolvimento do educando diante das inovações do mundo tecnológico e do 

mercado de trabalho, é preciso trazer em suas propostas e nos referenciais teóricos 

a concepção de ensino pautada no domínio de letramentos múltiplos no contexto 

escolar. Dito isso e tendo por base que a partir da canção desenvolve-se uma 

modalidade específica de letramento, convém ressaltar que a coleção em análise 

ainda não faz uma associação entre as interfaces verbal e musical do gênero 

canção. Há uma valorização, segundo Costa (2003; 2007), em se abordar o estudo 

da letra, desprestigiando o aspecto musical que também constitui a canção. A esse 

respeito, Coelho de Souza (2014, p.133) diz que: 

 
[...] a canção é tratada como um texto verbal a ser analisado através de 
perguntas, principalmente de compreensão oral ou leitura, ou como um 
objeto artístico a ser fruído, sem orientação sobre como apreciá-la. Em 
outras palavras, o enfoque dado é no ensino de aspectos linguísticos, ou 
seja, por meio da canção, em detrimento de uma abordagem pedagógica 
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que leve em consideração características do gênero e seus efeitos 
estéticos. Acredito que a principal causa para que isso aconteça seja o fato 
de que o estudo da letra é quase sempre priorizado e desvinculado da 
linguagem musical [...]. 

 
 

Endossando o que temos dito, das 9 canções analisadas na Português: 

Linguagens (2015), a “Minha palhoça” foi selecionada pelos autores para o estudo 

de flexão de verbos, como outras em nosso corpus. Salientamos ser a única que  

não traz o título “Leia a letra” ou “Leia o trecho da canção”. Com isso, percebemos 

que se não houve o cuidado em enfatizar o gênero sobre o qual se desdobraram as 

questões, tampouco haveria um estigma à musicalidade do mesmo. Já que falamos 

em “trecho da canção”, eis um outro ponto que acaba por interferir na autenticidade 

do texto, na contextualização, evidenciando o desapego às condições de produção. 

A fragmentação, portanto, implica de forma negativa no desenvolvimento e 

construção dos sentidos do letramento literomusical. Isso ocorre por conta da 

plasticidade, que favorece que as canções sejam propostas fora de sua  

integralidade textual, mas que desvinculam-nas de seu contexto original e, por 

conseguinte, também perdem as características que as ligavam à realidade a qual 

pertenciam. Com exceção de A formiga, A ordem das árvores, Sou volúvel, Emília, 

Pra fazer o sol nascer, as demais foram fragmentadas quando didatizadas na 

coleção. 

Continuando nossa análise, para Coelho de Souza (2014), o letrado 

literomusicalmente compreende que o compositor é alguém que pertence a uma 

comunidade musical e, que enquanto parte de um grupo, carrega consigo valores 

próprios que o representam. Inclusive, o ouvinte que se identifica com seu 

comportamento e visão de mundo, passa a compartilhar o seu jeito de se expressar 

e suas ideologias, pois: 

 
Cada um desses grupos é visto de maneira diferente pelos que não 
pertencem a ele, tendo assim valores agregados distintos, os quais são 
geralmente associados tanto ao gênero musical em si quanto aos 
participantes de sua comunidade musical, gerando estereótipos que podem 
transcender épocas e locais. Nesse sentido, cabe ao professor também 
abordar esses estereótipos e desnaturalizá-los (COELHO DE SOUZA,  
2014, p. 122). 
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Dessa forma, ao se trabalhar com a canção, numa abordagem literomusical, 

se almeja suscitar o posicionamento crítico dos estudantes, no papel de 

interlocutores e que poderão levantar inferências no que diz respeito à situação de 

interlocução, com perguntas como: Quem é o enunciador na canção? Para quê e o 

que motivou o seu dizer? De onde ele se posiciona para pôr em prática o seu dizer? 

Quando e sob que contexto? Com que finalidade? Questões dessa natureza 

conduzem o aluno aos usos sociais da canção. As canções Do it, Vermelho, A 

ordem das árvores, Emília, Chega de saudade e Pra fazer o sol nascer nos 

conduzem a esse aspecto, respectivamente, nas questões 2 (a), 1 (a, b), 5, 3 (a), 3 

(a, b). Esses usos a que nos referimos, variam conforme a esfera e os propósitos em 

que a canção medeia as práticas. Afirmamos isso, pois em nosso dia a dia, ela está 

presente em inúmeras situações e manifestações que fazem com que ouvir uma 

canção seja um fato social, portanto, elas são sociohistoricamente e culturalmente 

construídas. Por isso, Coelho de Souza (2014, p. 122) reforça que: 

 
[...] torna-se relevante abordar em sala de aula o (re)conhecimento dos usos 
sociais, dos contextos de produção e de recepção [...]. Nessa mesma linha, 
também se torna relevante debater com os alunos os usos, funções sociais 
e valores atribuídos ao gênero [...]. 

 
 

Ao analisar as atividades, não identificamos a preocupação em se trabalhar 

tais aspectos, nos quais o aluno pudesse relacionar o uso da canção e sua função 

social no contexto escolar. Como já expusemos no capítulo 1, as canções 

pertencentes à MPB foram constantes na coleção e como outros gêneros 

discursivos, elas podem dialogar entre si com relação ao estilo e à temática, mesmo 

em épocas diferentes. Como bem sabemos, a MPB atingiu grande 

representatividade no país, ao lado do Rock, pois ambos assumiram importante 

função comunicativa na sociedade, nos anos 60 e 80. Coelho de Souza (2014) 

acredita ser esse um dos critérios para se pensar o ensino por meio da canção, a fim 

de que seja uma prática significativa aos discentes. Nesse sentido, os autores da 

coleção poderiam tê-las explorado com questões que remetessem à sua 

popularidade ou ter criado boxes em que expusessem sua origem e seu contexto 

sócio-histórico de produção. Os estudantes teriam, segundo Coelho de Souza 

(2014), mais condições de identificar quais os ouvintes presumidos dessa 

comunidade musical. 
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Ao se levantar uma discussão sobre uma canção ou mesmo um repertório de 

canções, como é o caso do trazido na coleção analisada e em que houve maior 

incidência de MPB, pretende-se uma leitura mais reflexiva, onde os estudantes 

colocarão sua opinião sobre as canções e o gênero musical pertencente, conforme 

valoração adquirida na comunidade em que estão inseridos, por exemplo. As 

atividades em torno do gênero canção como prática social podem favorecer o 

envolvimento desses ao tratar da situação de interlocução, de seus usos, de sua 

função social, repetindo, dos valores que emanam do gênero. Também os alunos 

poderão tornar-se ouvintes desse estilo musical, decidir participar de práticas sociais 

comuns a ele, pois acreditamos que seus participantes aprendem num espaço 

social, interativo, como se espera diante uma concepção de ensino de língua, 

voltado à situação concreta e situada, pois é “igualmente através de enunciados 

concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p. 16-17). 

Seguindo a perspectiva de ensino literomusical, para Coelho de Souza  

(2014), é possível colocar os estudantes em contato com as relações dialógicas 

constituintes da canção, onde a mesma propicia a elaboração de enunciados em 

outras esferas. Como exemplo, as atividades escolhidas para o LD poderiam ter o 

objetivo de instigá-los a reconhecer e identificar, em seu cotidiano, algumas 

expressões presentes em letras que ganharam o gosto do público e que passaram a 

ser utilizadas em outros contextos comunicativos, como “chora, não, bebê”, “vai 

malandra”, “que tiro foi esse”. Desse modo, concluímos que as canções: 

 
[...] englobam significados, comportamentos,  valorações 
sociohistoricamente construídos e que podem variar de acordo com o 
contexto sociocultural nas quais ocorrem. Essa compreensão ajuda a 
explicar, por exemplo, por que a função social, o uso social e os valores 
agregados a um dado gênero musical podem modificar-se com o passar  
dos anos e em função do local onde ocorrem [...] (COELHO DE SOUZA, 
2014, p. 115). 

 

Conforme o MTS (2014), a música é formada por silêncios e por sons. Esse 

último é analisado conforme duração, altura, timbre e a intensidade. Esses 

elementos permitem dizer se o som: (1) longo, médio, curto; (2) grave, médio, 

agudo; (3) forte, fraco, médio. Para além disso, a música constitui-se em dimensões 

que se interligam, assim como suas interfaces verbal e musical. Nos referimos aos 

materiais, à expressão e à forma. Aqui começamos a ressaltar os sons, os silêncios, 
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como exemplo de como a musicalidade é negligenciada nas propostas de atividades 

com canções. Para tanto, vamos observar o próximo quadro: 

 
Quadro 4- Instrumentos musicais 

 
Piano Cordas Guitarra Bateria Gaita Teclado 

Baixo Pandeiro Flauta Sax Clarinete Triângulo 

Elaboração baseada em Coelho de Souza (2014) 
 

Esse quadro apresenta alguns instrumentos que comumente se identifica 

durante a audição de uma canção. Portanto, se a coleção apresentasse uma 

questão desse tipo, poderia estimular o aluno a identificar os materiais musicais 

presentes na composição da canção, com os quais os alunos já devem ter tido 

contato em outras canções e em outros contextos. Após uma audição atenta, de 

acordo com o autor, a compreensão musical é sempre possível, o que varia é o 

nível de percepção. Pode-se levar o educando a reconhecer instrumentos com os 

quais não se teve a oportunidade de socialização, mesmo que seja típico em nosso 

país, como o pandeiro, por exemplo. O professor pode, inclusive, apresentar todos 

esses instrumentos da atividade através de vídeos ou trazendo-os, mostrar-lhes 

seu timbre e funcionamento. Essa atividade pode incitá-los a falar de outro(s) 

instrumento(s), além desses e quem sabe, motivar alunos que saibam tocá-lo(s) a 

participar da atividade reproduzindo o som melódico em sala. 

Repetindo, quando enfatizada, a materialidade musical pode contribuir para 

que os estudantes aperfeiçoem sua audição, ampliem seu repertório musical e 

cultural, e claro, se tornem ouvintes mais atentos no que tange o discurso 

literomusical. Sobre a dimensão material, Coelho de Souza (2014, p. 69) faz uma 

interessante comparação: 

 
[...] os materiais sonoros estão para a música assim como o sistema 
fonológico está para a língua: mesmo que juntemos um grupo de sons a 
ponto de formar palavras, enquanto as mesmas não forem dotadas de 
intencionalidade discursiva e estruturadas na forma de um enunciado, elas 
não pertencerão ao âmbito discursivo da língua. 

 
Desse modo, os acordes, uma figura rítmica, um intervalo, são todos 

aplicados numa canção com um objetivo, uma intenção. Logo, a expressão também 

não compõe uma obra musical por acaso, visto que essa é responsável por 
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estimular impressões no ouvinte, enquanto interlocutor participante do processo 

enunciativo. Se a Português: Linguagens (2015) desejasse contemplar esse aspecto 

oriundo da linguagem musical da canção, teria proposto questões do tipo: Que 

sensações a canção provocou em você? De alegria ou tristeza? Se trata de uma 

melodia leve ou pesada? Vibrante ou tranquila? Em que situações você a ouviria? 

Ela te lembra algo? Em que práticas e esferas ela é comum? Para tanto, a 

expressão clima da canção é associada a essa dimensão. 

A próxima dimensão, que é a forma, pode ser trabalhada com os discentes 

quando no momento da audição são levados a reconhecer o uso de repetições ou 

de variações nos padrões melódicos (timbre), de modo que consigam dividir uma 

canção em partes e, a partir disso, compreender melhor seu desenvolvimento. Se 

tentarmos considerar as atividades das canções em análise, concluiremos que não 

houve essa pretensão, por parte dos autores. Na verdade, essa possibilidade foi 

descartada quando algumas canções foram fragmentadas, pois não só os sentidos 

produzidos pela materialidade verbal (letra) são comprometidos, mas também os 

que se estruturam a partir da materialidade sonora (melodia), como já pontuamos. 

Agora, trazemos um outro quadro: 

 
Quadro 5- Performance musical 

 
Andamento Clima Vocal Partes Algo 

interessante 

(rápido, médio, 

lento...) 
(alegre, triste, 

vibrante...) 

(suave, gritado, 

vibrato...) 

(A/ A-B/ A-B-C/...)  

     

Elaboração a partir de Coelho de Souza (2014) 
 
 

Ele está elaborado num formato tradicionalista, mas se reformulado e  

aplicado junto às atividades do livro didático, poderia ser uma proposta para se 

trabalhar a forma como a canção foi estruturada e como o intérprete executou sua 

performance. Coelho de Souza (2014) pontua que essa percepção pode ser 

estimulada por meio de algumas perguntas, como “Quais sensações a canção lhe 

transmite? Você a dividiria em partes? Como está sendo cantada? Isso é possível 

por causa dos materiais sonoros? A performance dedicada lhe remeteria a dançar, a 

relaxar? 
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O aspecto sonoridade foi brevemente mencionado na questão 4, de Do it, 

criando a perspectiva de que seria abordada, mas somente fizeram menção ao ritmo 

por trás da rima das palavras, quando seria uma oportunidade para explorar mais 

esse aspecto expressivo do literomusical. Na verdade, em se tratando de gêneros 

verbomusicais, devem-se enfocar a materialidade musical associada à verbal para 

construção dos sentidos. No caso de Pra fazer o sol nascer, a letra traz um 

personagem e esse faz um solo instrumental até a metade de tempo estimado da 

canção. Nos referimos à melodia grave de um Sax Tenor, ou ainda, de afinação em 

Si bemol, que mesmo não conhecendo o modelo, mas as questões poderiam  

instigar os alunos quanto ao possível reconhecimento do instrumento, se esse lhes é 

familiar, ou se desconhecendo, já aperfeiçoariam a audição e passariam a identificá- 

lo dentre outros presentes no arranjo. Há ainda, a construção composicional, onde 

seria possível abordar o refrão no texto, mas apenas na questão 6 de A ordem das 

árvores houve um gesto para se tratar desse último. Em suma, os aspectos 

supracitados foram delineados muito sutilmente. 

Se houvesse a sugestão de desenvolver a audição, essa poderia ser 

estimulada por outras questões, como: Quem ouve esse gênero musical agora? 

Quem o ouvia, quando a canção foi composta? Quais os compositores desse gênero 

que você conhece? Você conhece a discografia de quem a compôs? Essa canção já 

foi regravada? Com essa última pergunta, o material proporia relações dialógicas no 

que concerne à musicalidade, pois marcas de quando e onde foi produzida acabam 

por acompanhar as canções. E já que falamos nisso, o dialogismo, conforme Rojo 

(2015), também se verifica entre as letras da canção e outros textos, quando 

conseguimos reconhecer a intertextualidade como elemento constitutivo dos textos, 

ou ainda e conforme Coelho de Souza (2014), que as canções são enunciados 

produzidos em um sob determinado contexto de produção e respondem a outros 

enunciados, como também esperam resposta de outros que não proferidos, sendo 

esses pertencentes ao mesmo a outros gêneros, de modo que sejam sendo “um elo 

na cadeia da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003 [1920-1923], p. 279). 

Convém dizer que mesmo as questões de compreensão oral ou leitura, não 

contribuirão para um trabalho significativo, se nas práticas pedagógicas usarmos a 

canção apenas numa abordagem transmissiva, em que o estudar a língua esteja 

associado a dar total relevância a aspectos gramaticais, que muito já foram o foco  

de um ensino tradicionalista. Pelo contrário, nosso objetivo deve ser, conforme o 
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Guia (Brasil, 2016), de trabalhar o texto, os gêneros e também os usos linguísticos 

numa abordagem discursiva, por meio de “um viés sociointeracionista e com uma 

preocupação com as práticas de letramento” (BRASIL, 2016, p. 25), sendo 

imprescindível que as propostas permitam aos nossos alunos se posicionarem 

diante a canção que esteja apreciada fora da esfera escolar ou sendo didatizada, 

pois “ler é (re)agir criticamente de acordo com a expectativa criada pelo gênero 

discursivo” (SCHLATTER, 2009, p.13 apud COELHO DE SOUZA, 2014, p.157). 

Ao analisar os objetivos didáticos da canção, acabamos relembrando de 

Loadeando, de Marcelo D2, explorada no capítulo 1, quando enfocamos a 

concepção de gênero discursivo. Pois bem, fizemos um breve levantamento  

histórico sobre o Rap como manifestação musical e cultural, desde seu surgimento, 

até sua chegada ao Brasil nos anos 90. Também tratamos de práticas sociais 

mediadas pelo Rap e de como os rappers lançam mão dessas canções como vozes 

e funções sociais, para agora, trazer à discussão a necessidade de se abordar a 

canção com o foco no letramento literomusical, valorizando elementos como o 

contexto em que é produzido, os grupos que o fazem e o apreciam, como também, o 

que essas canções significam para os mesmos. Dessa forma, conseguimos pensar 

em sua função social e, a partir disso, promover a reflexão sobre o quanto essas 

canções significam, qual o posicionamento dos rappers e adeptos do estilo Hip-Hop, 

como questões de identidade e valores que estão ali relacionados. 

Como nós pensamos na canção numa perspectiva de letramentos como 

práticas sociais, é comum que a escolha dela, de acordo Coelho de Souza (2014), 

nos permita trabalharmos com outros gêneros discursivos que com ela mantenham 

relações e isso foi algo que não presenciamos nas atividades propostas pela 

Português: Linguagens (2015). Seriam atividades que contribuíssem, como já 

pontuado, para acionar o conhecimento prévio desses discentes. Além dos boxes 

informativos, seria interessante propor a leitura de textos bibliográficos sobre seus 

compositores ou intérpretes, a pesquisa da história do gênero musical em questão, 

acesso à reportagens sobre o estilo musical ou grupos sociais que com ele se 

identificaram. Assim, conseguimos situar nosso aluno no que diz respeito aos 

discursos que permeiam a canção, de modo que poderão ter uma visão mais ampla 

e significativa de uso da linguagem. 

Estamos (re)discutindo as práticas pedagógicas visando tratar das canções 

didatizadas pelo LD no cerne das práticas e funções sociais que elas medeiam. Isso 
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significa dar subsídios para o desenvolvimento literomusical dos educandos, 

conforme Coelho de Souza (2014). Para isso, as questões deveriam ativar o 

conhecimento prévio dos estudantes, como uma forma de valorizar o que os 

discentes já sabem. Para isso, as questões da coleção poderiam ter sugerido um 

levantamento, inclusive na seção “Trocando de ideias”, onde as impressões acerca 

dos gêneros musicais das canções, sua origem, os grupos que se identificam com o 

estilo musical, os ouvintes presumidos, as temáticas comuns, se são adeptos, viriam 

à tona. O conhecimento prévio, segundo Rojo (2009), permite relacionar o que se irá 

aprender com o saber já construído, como forma de transformar o contexto da 

prática e uso da linguagem em algo concreto e, em termos bakhtinianos, situado. 

Acreditamos, conforme Coelho de Souza (2014) que a canção é um 

importante objeto de ensino para se desenvolver as práticas de leitura e escrita dos 

educandos e também para ampliar sua participação em diferentes esferas sociais, 

para além daquelas em que necessariamente a canção está envolvida. Nesse tom, 

Coelho de Souza (2014) também fala a respeito de compreendermos que os 

materiais didáticos elaborados a partir da canção tornam as aulas em eventos de 

letramento, onde as atividades não seriam apenas um fim em si mesmas, mas um 

meio para se promover a interação entre os participantes. 

As questões aqui apresentadas propõem o ensino da canção, enfatizando 

especialmente sua linguagem musical. Não se pretende formar músicos, mas é 

preciso que professores e alunos sejam sensíveis à existência dessa outra interface 

do gênero canção. O intuito é de que o aluno possa se posicionar frente a ela 

lançando não apenas um olhar linguístico, mas também, à sua própria maneira, um 

conhecimento musical (melodia, ritmo, harmonia, o arranjo/ performance, 

andamento), uma vez que gêneros verbomusicais têm seus efeitos de sentido assim 

articulados. Muito do que foi relatado nos leva a crer, a partir de Coelho de Souza 

(2014), que as atividades com canções didatizadas nos volumes da coleção 

Português: Linguagens (2015) não são um caminho que favorece o desenvolvimento 

do letramento literomusical no contexto escolar. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesse trabalho, buscamos enfatizar que para a produção de sentidos 

literomusicais, é necessário valorizar não somente os significados das palavras, o 

conteúdo dos versos ou da letra. Importante que esses estejam associados aos 

elementos melódicos que, para Coelho de Souza (2014), moldam como um todo a 

canção e fazem dela um gênero verbomusical. É preciso que sejam considerados os 

seus efeitos estéticos, expressivos, materiais, os quais implicam na forma como ela 

pode ser apreciada pelos alunos. Desse modo, a canção deixa de ser compreendida 

exclusivamente como um gênero que contempla apenas os aspectos linguísticos. 

As canções externam o posicionamento valorativo dos compositores sobre o 

mundo em que vivemos, onde alguns são privilegiados, outros discriminados e a 

canção é um espaço para essas discussões. Nesse sentido, os elaboradores de livro 

didático devem ter um olhar sensível durante a escolha das canções, de modo a 

optarem também por aquelas em que há a presença de gírias ou expressões que 

compõem o estilo verbal de alguns grupos sociais. Essa atitude demonstraria uma 

valorização ao vocabulário desses grupos e os alunos que se reconhecem enquanto 

seus participantes, se envolveriam muito mais durante as aulas por conseguirem se 

ver como sujeitos refratados nesses versos. 

Após a análise e discussão acerca das atividades didatizadas em torno do 

gênero canção no livro didático Português: Linguagens (2015), foi possível que 

nossas hipóteses se concretizassem, pois pudemos observar e pontuar que embora 

a canção seja defendida, de acordo com Costa (2007), como gênero em que as 

interfaces verbal e musical coexistem para a construção de seus sentidos, o livro 

didático analisado não fez menção ao sincretismo presente nas duas linguagens que 

a compõe. 

De acordo com o Guia do livro didático do PNLD (Brasil, 2016), a coleção 

propõe questões que visam trabalhar os textos na perspectiva dos gêneros textuais. 

Contudo, poderia ter sido melhor explorada no que tange à compreensão oral e à 

leitura desse gênero. Tão pouco, houve uma abordagem da canção enquanto 

gênero discursivo, muito embora os autores façam referências também aos 

conceitos bakhtinianos no Manual do Professor. 

Com relação à promoção do letramento literomusical dos alunos, as 

atividades dessa coleção ainda não cumprem esse objetivo, se considerarmos o que 
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Coelho de Souza (2014) conceitua. Infelizmente, outro fator que nos faz chegar a 

essa conclusão é que, uma vez dada certa relevância somente à letra, fica 

impossível conceber na obra o Literomusical, pois antes de tudo é preciso 

contemplar os recursos e componentes melódicos desse gênero. Portanto, as 

pesquisas devem avançar no intuito de fomentar discussões a respeito da 

materialidade musical da canção e de contribuir para que durante a produção de 

material didático os autores proponham atividades em que essa seja mais 

trabalhada na esfera escolar. 

As atividades não enfatizam a canção como prática social de leitura e escrita, 

capaz de promover (inter)ações entre os participantes nas diferentes esferas em que 

eles circulam e em que ela é constitutiva. Portanto, os alunos não podem se 

posicionar criticamente frente à canção, uma vez que os exercícios propostos pela 

coleção Português: Linguagens (2015), na sua grande maioria, trouxeram o 

conteúdo a ser desenvolvido em moldes tradicionais de ensino da língua, 

desprezando aspectos que caracterizam o uso e função social da canção, inclusive, 

como gênero discursivo. 

Ao fim dessa dissertação, enquanto pesquisadora e professora, acredito que 

muito de minha prática sofreu transformações, inclusive, minha própria concepção 

quanto à didatização da canção foi ampliada. Esperamos que, posteriormente, 

surjam novas pesquisas que permitam uma reflexão crítica e dialógica em relação à 

produção de matérias didáticos de ensino de português. Nesse sentido, é importante 

destacar a relevância dos estudos bakhtinianos para as práticas de ensino, uma vez 

que sua teoria nos permite deslocar um olhar para as relações sociais e ideológicas 

que constituem o eu na sua relação com o outro. 
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