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RESUMO 

 O objetivo deste trabalho é analisar e incentivar a prática da reescrita na produção textual 
do aluno, que precisa aprimorar o sistema da escrita e suas convenções ortográficas e 
aprender a usar a língua para comunicação e interação, levando em conta as diferenças 
pragmáticas, funcionais e estruturais entre textos orais e escritos, diferenças decorrentes 
das especificidades da oralidade e da escrita. Tendo como base teórica a perspectiva sócio-
interacionista da linguagem, buscou-se nos estudos de Vygotsky (1984, 2000, 2002), 
Bakhtin (2000) e Kato(1987) as fontes principais para direcionar esta proposta. Optou-se 
pela implementação de uma seqüência didática, com atividades seqüenciais de leitura, 
escrita e reescrita de textos do gênero música, pois esse trabalho possibilita um estudo 
voltado para a variação lingüística e para a análise dos contornos icônicos e expressivos 
presentes nos textos musicais, a partir dos quais os alunos são informados sobre as 
convenções da língua e a conseqüente importância da escolha das palavras na produção 
textual. Além disso, as letras de música possibilitam também uma aprendizagem 
significativa, uma vez que é um universo textual conhecido dos alunos. Com base nessa 
proposta didático-metodológica favorecemos aos alunos dominarem as características 
próprias do gênero música e verificarem a transferência da fala sobre a escrita como uma 
forma de reflexão sobre a norma culta e a oralidade, para que tenham condições de 
escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Oralidade . Escrita . Produção Textual . Gênero Música. 

 
ABSTRACT       
The purpose of this study is to examine and encourage the practice of rewriting the text of 
the student production, which needs improving the system of writing and spelling 
conventions and learn to use language for communication and interaction, taking into 
account the differences pragmatic, functional and structural between oral and written texts, 
differences arising from the particularities of the oral and written. The theoretical base was 
the perspective of socio-interactionist language, sought in the studies of Vygotsky (1984, 
2000, 2002), Bakhtin (2000) and Kato (1987) the main sources to direct this proposal. It was 
decided to implement a didactic sequence, with sequential activities of reading, writing and 
rewriting texts of the music genre, because this work allows a study focused on linguistic 
variation and to analyze the icons and expressive contours in musical texts, from which 
students are informed about the conventions of language and the consequent importance of 
the choice of words in textual production. Moreover, the letters of music also enable a 
significant learning, since it is a textual universe known to the students. Based on this 
proposal and methodological favor teaching students to master the characteristics of music 
genre and verify the transfer of speech on writing as a form of reflection on the cultural norms 
and orality, so they are able to write or speak in a manner more appropriate in a given 
situation of communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

                

Durante nosso exercício de docência no ensino de Língua Portuguesa 

pudemos observar que os alunos do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries ainda 

possuem muitas dificuldades na produção escrita com relação aos erros 

ortográficos, decorrentes de marcas de oralidade e precisam aprimorar o sistema da 

escrita e suas convenções ortográficas. Sabendo que a grande maioria deles não 

tem acesso à leitura e à escrita senão por meio da escola, cabe a esta ensinar tais 

habilidades, mas não da forma como tradicionalmente o tem feito: como tarefa 

escolar, artificial e mecânica, desvinculada das interações que ocorrem na 

sociedade. Acreditamos que a aquisição da língua pelos alunos é tanto mais efetiva 

quanto mais oferecermos atividades que levem em conta as diferenças pragmáticas, 

funcionais e estruturais entre textos orais e textos escritos, diferenças decorrentes 

das especificidades da oralidade e da escrita.  

Antes de tudo, há a necessidade de que a prática de leitura e produção 

escrita seja mais constante, pois a falta de hábito e a conseqüente inabilidade na 

leitura empobrecem o repertório do aluno e o contato com as palavras, ajuda-o a 

observar a escrita das mesmas. E, o desenvolvimento ou o aprimoramento da 

linguagem e ainda, a consciência de variação lingüística de acordo com o contexto 

social está em relação estreita com a prática de produção escrita. Criar condições 

significativas de escrita e de veiculações dos textos produzidos é condição essencial 

para a automatização dos conhecimentos ortográficos. Isso porque o aluno precisa 

se responsabilizar pelo que escreve, percebendo a importância de escrever de 

forma clara e correta para ser compreendido. 

Não se deve repetir procedimentos pedagógicos que, sabidamente, não dão 

certo. É preciso buscar novas metodologias, novas estratégias pedagógicas, criando 

condições para que o aluno viva situações comunicativas novas das mais diversas, 

possibilitando que ele entre em contato com textos autênticos, de diferentes 

gêneros. Dentre as diversas atividades que podemos utilizar para este fim está o 

trabalho com as letras de músicas populares brasileiras, que transcrevem a 

oralidade, pois possibilitam um estudo voltado para a variação lingüística e para a 

análise dos contornos icônicos e expressivos presentes nos textos musicais. A partir 

daí os alunos são informados sobre as convenções da língua e a conseqüente 

importância da escolha das palavras na produção textual. Além disso, as letras de 
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música possibilitam também uma aprendizagem significativa, uma vez que é um 

universo textual conhecido dos alunos. 

Entre outras palavras, estas atividades contribuem para o desenvolvimento da 

representação simbólica (onde signos representam significados), e, 

consequentemente, para o processo de aquisição da linguagem escrita. Estas 

atividades têm como meta principal criar esquemas facilitadores do entendimento 

dos mecanismos da língua, com vistas a gerar prazer no contato com a informação 

lingüística (as aulas de português não precisam ser enfadonhas), estimular o gosto 

pela prática consciente na produção textual (construção de enunciados mediante 

seleção e combinação cuidadosas, em busca de melhor expressão) e a 

compreensão dos mecanismos da língua como estratégias de manifestação do 

pensamento, que no registro padrão, carecem de normatização em benefício da 

mais ampla comunicabilidade. Em outras palavras, demonstrar a possibilidade de 

um ensino pragmático, no qual a clientela se integre não por coerção externa, mas 

por desejo, por motivação interna, por necessidade de melhorar a qualidade do 

desempenho lingüístico em prol de uma participação social mais ampla e 

significativa. 

O objetivo deste artigo é mostrar os resultados da implementação do material 

didático intitulado Um pouco de música nas aulas de Língua Portuguesa, decorrente 

das atividades seqüenciais desenvolvidas numa oitava série da Escola Estadual 

Honório Fagan da cidade de Floraí.  

Para o desenvolvimento da seqüência didática foram feitas leituras teóricas 

sobre a relação escrita e oralidade, processos de produção escrita e sobre o gênero 

música.  A seguir foi elaborada a seqüência didática para que o trabalho de 

intervenção na escola ocorresse. A escolha por turmas de oitava série partiu de dois 

princípios. O primeiro é o de que esta série é terminal e nela pode ser 

desencadeado um processo de reflexão metalingüística, a continuar, formal e 

sistematicamente no Ensino Médio. E o segundo é o de que, nesta fase, os alunos 

apresentam ainda muitas dificuldades ortográficas decorrentes das marcas de 

oralidade, que se não forem sanadas, podem deixar seqüelas no falar e no escrever. 

 Com base nos estudos feitos na linha teórica de Vygotsky (1984, 2000, 2002), 

Bakhtin (2000) e Kato (1987), constatou-se que os professores ainda carregam uma 

concepção tradicional de linguagem, refletindo-se, sobremaneira, no ensino-

aprendizagem da produção textual em sala de aula. E, portanto, merece alterações 
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na sua base de formação, para atender às expectativas atuais de mercado e as 

diretrizes de ensino.  

Este estudo justifica-se pelos resultados qualitativos que os textos evidenciam 

após a reescrita, na medida em que os alunos expressam seu pensamento de forma 

mais estruturada e solucionam, de maneira bastante significativa,  suas dificuldades 

na escrita. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ensino de Português leva-nos a refletir sobre a linguagem, pois ela nos 

acompanha sempre: através dela é possível articular as relações que 

estabelecemos com o mundo e a própria visão que construímos sobre esse mesmo 

mundo. Segundo a perspectiva vygotskyana, é ela que, sendo uma forma de 

representação, liberta o homem da dimensão concreta e imediatista da realidade, 

permitindo-lhe desenvolver a capacidade de abstração. Quanto maior domínio o 

homem tem da linguagem, maiores e mais amplas são suas oportunidades de 

apreender essa mesma realidade e operar sobre ela. 

Para que o homem participe efetivamente na sociedade em que vive é preciso 

que se comunique, pela atuação e interação verbal, pela linguagem enfim. E este 

funcionamento interativo da língua, somente acontece por meio de textos orais e 

escritos, em práticas discursivas as mais diversas, conforme as situações em que se 

inserem. 

 

Texto é uma unidade lingüística comunicativa fundamental, produto 
da atividade verbal humana, que pressupõe sempre caráter social; 
está caracterizado por seu traço semântico e comunicativo, assim 
como por sua coerência profunda e superficial, devido à intenção 
comunicativa do falante de criar um texto completo, e por sua 
estruturação mediante dois conjuntos de regras: as próprias do nível 
textual e as do sistema da língua (BERNÁRDEZ, 1982, p. 85). 

 
             

A língua deve ser utilizada (e trabalhada) na escola da forma como existe na 

sociedade. É preciso que o falar e o escrever tenham finalidade específica, que não 

configurem um exercício mecânico e sem sentido. Desse modo, o ato de falar e 

escrever na escola não perde seu caráter social e pragmático. 
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[...] os textos constituem conjuntos de sinais comunicativos 
exteriorizados, obedecendo à estrutura da textualidade e, portanto, 
com função sociocomunicativa, isto é, textos-em-função inseridos no 
quadro dos jogos de atuação comunicativa. Trata-se, 
consequentemente, de produtos determinados e definíveis, 
simultaneamente ao nível lingüístico e ao nível social [...] (SCHMIDT, 
1978, p. 164). 

 

 

          Tendo, segundo Koch (2002, p.17), “na concepção de linguagem como forma 

de interação, na qual os sujeitos, são vistos como construtores sociais, o texto passa 

a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos 

ativos que, dialogicamente, nele se constroem e são construídos.” É a partir dele 

que professor e aluno interagem e trocam informações, buscando novos 

conhecimentos. 

Com a escrita, o ser humano consegue desenvolver ainda mais a linguagem 

que lhe deu origem, criando uma representação da representação. É o domínio da 

linguagem escrita que lhe permite o desenvolvimento de estruturas de pensamento 

cada vez mais elaboradas. Portanto, privá-lo desse instrumento de interação sócio-

cultural significa impedir-lhe o acesso a todo um conjunto de experiências e 

conhecimento acumulados pela humanidade. 

A linguagem nasce de uma necessidade social, que é de organizar a 

experiência e o conhecimento humanos acumulados. Resulta de um esforço 

histórico coletivo. Daí seu caráter dialógico, interacional: dizer algo pressupõe um 

interlocutor, próximo ou distante, que determina o que é e como vamos dizer. Por 

ser fruto desse processo interacional, a língua deve ser entendida não como um 

todo uniforme e acabado, presa a regras fixas, mas como o próprio processo de 

interação verbal, oral ou escrito, através do qual ela se constitui, flexível e mutável, 

pelo uso que dela fazem seus interlocutores. Dessa forma:                    

 
 [...] o texto deixa de ser entendido como uma estrutura acabada 
(produto), passando a ser abordado no seu próprio processo de 
planejamento, verbalização e construção. Mais que um aglomerado 
de frases, um texto é uma totalidade em que tudo está relacionado, 
na qual estão concentradas as atividades verbais de um indivíduo, 
certamente imbuído, antes de qualquer coisa, de um objetivo social: 
dizer alguma coisa a alguém (KOCH, 2000, p. 21). 

 

 Nessa mesma direção, Bakthin (2002, p.113) reforça a concepção 

interacional da linguagem: 
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[...] na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato do que procede de alguém como pelo 
fato de que se dirige para alguém. [...] A palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia em mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é 
o território comum do locutor e do interlocutor ( BAKTHIN, 2002, 
p.113), 

 

É nesse sentido que dizemos que a língua é um instrumento de interação 

social, e a interação verbal uma forma de atividade cooperativa estruturada, ou seja, 

organizada por regras e convenções. Assim o ser humano é capaz, não apenas de 

codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas 

expressões de uma maneira interacionalmente satisfatória. Isso significa levar em 

conta não apenas locutor e interlocutor isoladamente, mas ambos, no processo das 

relações comunicativas, em que a intenção do falante e a interpretação do ouvinte 

são mediadas por expressões lingüísticas, que exercem influência sobre as 

expressões que virão posteriormente. Em razão dessa troca de influências, 

podemos afirmar que o contexto é construído pelos interlocutores, em um 

determinado tempo e lugar e com um dado objetivo. Para Vygotsky “o ensino”, 

enquanto prática objetiva de ensinar algo a alguém, é fundamental. Esse ensino é o 

resultado de uma intenção objetiva de ensinar, ou uma objetivação do outro, que 

implica na escolha dos conteúdos a serem ensinados e dos processos a serem 

utilizados. A esse respeito Vygotsky demonstra alguns resultados de suas pesquisas 

experimentais: 

[...] O ensino consciente de novos conceitos e formas de palavra ao 
aluno não só é possível como pode ser fonte de desenvolvimento 
superior dos conceitos propriamente ditos e já constituídos na 
criança que é possível o trabalho direto com conceito no processo de 
ensino escolar. (VYGOTSKY, 2001, p.250). 

 

 De acordo com Vygotsky a escola deve fazer a criança avançar em sua 

compreensão de mundo a partir de seu desenvolvimento que ela já possui  visando 

a etapas posteriores, ainda não alcançadas para chegar à aprendizagem. E o 

professor deve interferir para que esse desenvolvimento ocorra,  provocando 

avanços que não ocorreriam espontaneamente.                                                                                                       

É nessa perspectiva que o contato dos alunos com a produção de textos 

escritos deve ser ampliado e diversificado, no qual o professor assume um papel 
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interlocutivo na construção eficaz da aprendizagem da língua escrita. E os alunos 

assumem o papel de autores do que escrevem, interagindo na escrita de forma real. 

Uma das dificuldades que os alunos têm para escrever é, exatamente, que o 

pouco contato deles com textos escritos na escola, é feito sob a forma de 

exposições orais pelos professores que “traduzem”, por vezes, até os enunciados 

das questões das provas ou de exercícios. Assim, o trabalho de interpretação 

requerido dentro das normas da língua fica sempre adiado. Não consegue 

ultrapassar a dependência do oral.  

Os alunos, em suas interações cotidianas fora da escola, também têm 

dificuldades de escrever pelo fato de o fazerem como falam. Por isso, a escola deve 

trabalhar as diferenças e semelhanças entre estas duas modalidades lingüísticas, a 

fala e a escrita. A visão das duas modalidades como atividade de caráter social e 

interacional, efetivadas entre sujeitos determinados, em situações concretas de 

realização, proporciona uma reflexão acerca dos processos próprios da construção 

de cada uma.  

As diferenças formais ou informais entre fala e escrita acontecem, 

principalmente, devido ao contexto em que são usadas e o conhecimento dos dois 

registros é que norteará a aplicabilidade das mesmas. 

As variações da língua e dos falantes, em função da correlação entre as 

modalidades oral e escrita são defendidas por Kato: 

 

A fala e a escrita são parcialmente isomórficas; mas, na fase inicial, 
é a escrita que tenta representar a fala-o que faz de forma parcial-e, 
posteriormente, é a fala que procura simular a escrita, conseguindo-
o também parcialmente (KATO, 1987, p.11). 

 
Isso significa que mesmo antes de se alfabetizar, o falante convive com 

pessoas alfabetizadas e acaba incorporando características da escrita em suas 

falas. Quando ele tem contato com a escrita, se alfabetiza e incorpora convenções 

dessa escrita, resultando no letramento. 

A escrita passou por vários caminhos até chegar ao nosso alfabeto. Para 

Ohman (1974, apud KATO, 1987): 

 
[...] a invenção da escrita alfabética é uma descoberta, pois quando 
o homem começou a usar um símbolo para cada som, ele apenas 
operou conscientemente com o seu conhecimento da organização 
fonológica (KATO, 1987, p.16). 
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Embora a primeira intenção tenha sido talvez a de fazer um alfabeto de 

natureza fonética, há diferenças dialetais e variações lingüísticas que o impedem, 

que mostram que a língua oral apresenta mudanças e a escrita é mais 

conservadora, mostrando as diferenças entre ambas. 

Pécora (1983, p. 30), comparando as modalidades oral e escrita, diz que esta 

não apresenta as mesmas alternativas de uso daquela: “... não existe, por exemplo, 

uma escrita caipira desenvolvida e utilizada por uma coletividade lingüística ampla”. 

Portanto, as convenções da escrita constituem “a base de seu uso” e a 

capacidade de escrever não se faz sem o domínio das regras que governam seu 

emprego. Pécora (1983, p. 35-36) ressalta que: 

 

[...] não se desenvolveram várias escritas do português, mas apenas 
uma, cujas normas, de um lado, dizem respeito exclusivamente aos 
seus recursos gráficos específicos e, de outro, referem-se 
exatamente ao padrão culto. 

 

Kato (1987, p. 31) vê a origem da oposição oral e escrita nas próprias 

condições de produção e uso da linguagem. Sobre a escrita, ela põe em evidência 

um aspecto importante: o de que a escrita formal “[...] parece representar o mais alto 

grau de autonomia contextual que as línguas humanas podem atingir.” Além de que, 

a escrita permitiria um “planejamento mais cuidadoso” e mais “sujeita as convenções 

prescritivas”. Esse último aspecto, aliás, é básico na problematização dos conceitos 

de certo e errado na escola. 

Segundo Kato (1987, p. 39), o Brasil é ainda uma nação de real primazia do 

oral, em que se foge ao controle das regras prescritivas gramaticais que se exercem 

sobre a escrita, mais conservadora. E esta avalanche do uso oral pode afetar as 

formas da escrita, marcando-a. E, portanto, há necessidade de um policiamento 

cada vez mais consciente por parte do escritor, se ele quiser seguir os padrões 

institucionalmente aceitos. 

Esta sobreposição da oralidade na escrita é resultado da busca que as 

pessoas fazem pela informação oral. A partir do momento que elas fizerem uso 

funcional do código escrito, aumentarão as possibilidades de acesso independente à 

informação. Isto possibilitará, também, a realização de alguma atividade 

sociocomunicativa e está inevitavelmente em relação com os diversos contextos 
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sociais em que as pessoas atuam. Pela escrita alguém informa, avisa, adverte, 

anuncia, descreve, explica, comenta, opina, registra e divulga o conhecimento 

produzido. O que mostra que a escrita varia, na sua forma, em decorrência das 

diferenças de função que se propõe a cumprir. 

A escrita supõe condições de produção e recepção diferentes daquelas 

atribuídas à fala. Esta se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais 

interlocutores estão face a face, alternando seus papéis de falante e ouvinte e 

construindo o discurso, coletivamente produzido, negociado e, ao mesmo tempo, 

planejado na própria continuidade do diálogo. Ao passo que na escrita não há esta 

interlocução, porque os sujeitos atuantes não ocupam ao mesmo tempo, o mesmo 

espaço. Além disso, há um lapso de tempo, maior ou menor, entre o ato de 

elaboração do texto pelo autor e o ato de sua leitura pelo leitor.       De acordo com 

Kato (1987, p.86): 

 

Há muito não se acredita mais que escrever seja uma simples 
questão de inspiração, que pode ser expressa pela fórmula mágica 
pensou-escreveu. Sabe-se hoje que até mesmo os produtos mais 
criativos envolvem uma fase de pré-escritura e também uma de pós-
escritura.  

 

Há etapas na escrita que vão desde o conhecimento prévio, o planejamento 

pensado que envolve anotações, listas, estruturas e esquemas, passando para a 

escrita propriamente, até a revisão e a reescritura. Nessas etapas, se for comparada 

à fala, a escrita apresenta diferenças no plano da organização (apontamentos), da 

tradução (regras prescritivas) e de revisão (correção não-imediata). 

A escrita, enquanto sistema de codificação, é regida por convenções 

ortográficas, oficialmente impostas, que obedecem em geral, motivos etimológicos e 

só muito raramente sofrem alteração. Portanto, precisa ser encarada como 

resultante de um processo sócio-histórico em que há uma construção permanente 

do conhecimento. Esse parecer da linguagem como resultante da construção do 

conhecimento é também defendido por Silva e outros (2001, apud SUASSUNA, 

2004): 

 

A convenção não pode ser confundida com regras de certo/errado 
ou de ortografia, mas deve ser compreendida como algo que se 
produz e se estabelece conjuntamente, para que seja partilhado por 
todos. As letras são sinais, mas não apenas sinais, cujo domínio 
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técnico é necessário, pois conforme sua posição na palavra, por 
exemplo, mudam de valor. A compreensão dos sinais não está nos 
sinais, mas nos usos que nós e os alunos fazemos deles, e o que os 
tornam algo que nos pertence e que não é imposto para nós[...] O 
agir sobre a língua, sobre o mundo e sobre a própria interlocução 
está diretamente relacionado a esse caminhar para a convenção, 
que se alcança e se utiliza porque se compreendeu que pertence a 
todos e não é um instrumento puramente linguístico. É o sentido de 
trabalho conjunto da língua que se explicita para falantes escritores 
e leitores dessa língua. Assim, o caráter convencional da língua 
deve ser alcançado pelas crianças, sem, entretanto, assumir o peso 
de uma imposição que não se entende. Porque se escreve ou se lê 
para um interlocutor, que está conosco quando escrevemos ou 
lemos para ele... afinal os homens criaram sinais para que fossem 
entendidos por uns e outros.(SUASSUNA, 2004,p. 45) 

 

Muitos professores e pesquisadores têm a concepção de que não se deve 

corrigir os erros de ortografia, decorrentes da interferência da oralidade ou não, 

porque há outros aspectos do texto, para além da ortografia. Porém, o texto deve ser 

visto em todos os seus aspectos. E o conhecimento e o domínio da ortografia, mais 

do que uma demonstração de competência em si, são, na verdade, um caminho 

para a constituição de leitores e escritores plenos. 

Como o objeto imediato deste estudo é a descrição da fala e da escrita e as 

intervenções de uma sobre a outra, as letras de música são ótimas para serem 

exploradas nas aulas, já que têm o registro escrito da língua como meta, pois 

contemplam os reflexos do que se diz no que se escreve. Como a fala e a escrita 

são múltiplas, a escola deve proporcionar ao aluno, se não com o uso imediato de 

qualquer variante, mas pelo menos com a disponibilidade de interagir com qualquer 

delas sem atitude preconceituosa ou discriminatória. A partir do convívio sistemático 

com a multiplicidade de usos lingüísticos e a observação cuidadosa dos valores 

expressivo-comunicativos dos componentes textuais, o usuário torna-se versátil 

diante das potencialidades da língua e, conseqüentemente, fica preparado para 

desempenhar valioso papel social.  

Para Darcília Simões, a análise de letras de músicas é um trabalho muito 

produtivo nas aulas de Língua Portuguesa: 

 

[...] salientamos que as letras de música têm-se mostrado como 
material de alta produtividade nas classes de língua portuguesa. 
Como as considerações sobre a fala e a escrita incluem a dificuldade 
de operar com os fenômenos fônicos da língua (por conta de uma 
tradição de ensino que os tornou totalmente antipáticos), temos 
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podido explorar a produção musical nacional (sobretudo a MPB) com 
vistas a descrever e documentar a riqueza de nossa língua seja 
numa perspectiva histórica (diacrônica) ou sincrônica (SIMÕES, 
2006, p.110). 

 

A música é um gênero textual muito próximo do aluno e difere dos outros 

textos que são usados exclusivamente para exemplificação de fatos da língua e que 

soam artificiais e fora da realidade. Neste gênero textual reconhecemos as seguintes 

vantagens: possibilidade de se lidar com um universo textual conhecido, propiciando 

assim a condução didático-pedagógica na linha da aprendizagem significativa, 

garantia de abordagem interdisciplinar imediatamente deflagrada entre literatura e 

música e oportunidade para a discussão das diferenças culturais a partir dos usos 

lingüísticos documentados nas letras de música.  

 

3.  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado com uma turma de 8ª série do período 

matutino da Escola Estadual Honório Fagan do município de Floraí.   

No dia 30 de abril, iniciamos os primeiros contatos com a direção, equipe 

pedagógica e professores para apresentar o plano de implementação, ou seja, a 

Seqüência Didática - SD.  

Em um segundo momento, a partir do dia 06 de maio, apresentamos o plano 

aos alunos. Explicamos o motivo do projeto e os objetivos a serem alcançados. Os 

alunos se propuseram a participar das atividades com muita vontade a partir do 

momento que fizemos uma explanação sobre o gênero escolhido que é música, 

destacando que ela existe em todos os momentos na nossa vida.Também 

propusemos que todos tivessem um caderno separado somente para esse trabalho. 

Antes de começarmos a falar sobre o gênero fizemos uma explanação sobre 

o homem e a linguagem verbal desde os tempos remotos até hoje, procurando 

destacar que em nossa sociedade utilizamos a linguagem oral e a escrita - que 

possuem características próprias e distintas e que todos precisamos ter acesso a 

diferentes gêneros de texto e sermos orientados sobre a construção deles, pois é 

uma forma de nos comunicarmos nas diferentes atividades e circunstâncias de 

nossa vida. Em seguida entramos no gênero mostrando o quanto a música faz parte 

da nossa vida desde os mais remotos tempos e que por ser uma forma de 
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manifestação da oralidade, observaríamos as marcas de oralidade, fazendo 

paralelos com a língua-padrão. 

Destacamos algumas características, entre elas que as palavras exercem 

diferentes funções sociais em relação à intenção, ao texto e à melodia nas 

composições dos músicos. Dessa maneira, há diferentes formas de composições, 

que são expressas por uma grande variedade de associações melódicas e rítmicas 

responsáveis pelos diferentes estilos de músicas, como jazz, bolero, samba, 

sertaneja, pagode, rock, tango, rap, baião, xote, reggae e muitos outros.  

Outra característica apontada é a de que os variados estilos musicais estão 

correlacionados com o contexto social em que a pessoa vive ou ao contexto que o 

compositor quer criar. Assim, as pessoas que moram no campo, as pessoas mais 

idosas gostam da música sertaneja; os jovens, dependendo do lugar em que vivem, 

gostam de rap, reggae, rock, axé. Já as pessoas que gostam de dançar com pares 

gostam de samba, bolero, pagode, xote. As pessoas da alta sociedade apreciam 

mais as músicas clássicas, eruditas porque possuem uma linguagem mais próxima 

da língua padrão. 

 Os alunos fizeram uma atividade sobre preferência musical, na qual 

escreveram o estilo de que mais gostam, onde costumam ouvir música e que tipos 

de sentimentos as músicas despertam neles.  

Com relação à variedade lingüística destacamos que nossa linguagem varia 

de acordo com o contexto em que estamos inseridos. Em algumas situações é 

exigido que falemos de uma maneira mais formal, como numa entrevista para obter 

um emprego. Já em outras, podemos “relaxar” e falar de uma maneira mais informal, 

como quando conversamos com os amigos ou familiares. Na escrita, acontece o 

mesmo. Há gêneros textuais que exigem linguagem formal e outros, informal.          

No Brasil, onde o território é enorme e há pessoas de várias culturas e 

vivências, a Língua Portuguesa adquiriu características próprias em cada localidade, 

o que gerou diversas modalidades ou variedades lingüísticas. Isso significa que 

todos nós falamos e entendemos a Língua Portuguesa, embora possamos nos 

expressar de maneiras diferentes. Se uma pessoa é do noroeste do Paraná, por 

exemplo, há diferenças de sua fala com a de uma pessoa do sul.    

O mesmo ocorre entre profissões: padeiros, mecânicos, médicos e bancários, 

por exemplo, têm maneira própria de falar. Existem diferenças também entre 

maneiras de falar de classes sociais diferentes, de pessoas do campo, de pessoas 
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de idades diferentes e assim por diante. Às vezes as pessoas escrevem de maneira 

muito próxima da forma como fala e traz para os textos escritos aquilo que se chama 

Marcas de Oralidade. A Língua Portuguesa é uma só, mas ela tem variantes 

regionais decorrentes das diversidades sócio-culturais, o que permite haver 

maneiras diferentes de dizer a mesma coisa.          Isso também acontece nas letras 

de música e, por isso conheceram vários estilos musicais de regiões diferentes: Asa 

Branca (Luiz Gonzaga), Saudosa Maloca (Adoniran Barbosa), Palavras Repetidas 

(Gabriel - o pensador), Pedala Robinho (Malha Funk), Bola de meia, bola de gude 

(Milton Nascimento), Vida Boa (Victor e Leo). Nelas enumeraram tema, marcas de 

oralidade, estilo e contexto social. Após essas análises, os alunos fizeram uma 

pesquisa em grupos sobre um estilo da referência deles e apresentaram uma 

música, com cópias para todos e usando a criatividade de cada equipe, explicaram 

as características do estilo escolhido e alguns usaram instrumentos musicais, se 

caracterizando. Nesse trabalho pesquisaram origem do estilo, músicas e cantores 

pertencentes, temas, variedades lingüísticas e contexto social.  

Para estudar as condições e circulação do gênero estudamos as músicas 

Apesar de Você (Chico Buarque) e Apologia ao Crime (Facção Central), nas quais 

foram observados: tema, finalidade de produção, interlocutor, contexto social, época 

e marcas de oralidade, em atividades sugeridas e orientadas, mostrando que todo 

gênero textual é produzido sob determinadas circunstâncias para serem lidos em 

algum lugar. Com a música não é diferente, pois ela desempenha uma enorme 

função social, ao expressar sentimentos em que o ouvinte se identifica com o 

compositor. O grupo Legião Urbana, por exemplo, ficou eternizado pelas letras de 

Renato Russo, que falam de nossos anseios, desejos, sonhos de um ser humano e 

um mundo melhores. Chitãozinho e Xororó, dupla sertaneja de grande sucesso, 

falam da vida simples do campo, do ganhar o pão com o suor do rosto, dos amores 

perdidos, enfim, temas universais. O Rap, tão difundido nas periferias das grandes 

cidades, conseguiu notoriedade por denunciar a dura vida das classes menos 

favorecidas, marcadas pela violência e o descaso social.  

Foram feitas análises e atividades em algumas das músicas apresentadas 

para mostrar que nesse gênero encontramos os mesmos recursos de um poema: é 

geralmente escrita em versos, ocupando espaços muito particulares, pois as linhas 

são curtas e os agrupamentos em estrofes deixam espaços em branco. A rima é 

uma característica própria de um texto poético como a música, mas não é 
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obrigatória, existem versos sem rima, porém sempre será escrita de forma a manter 

a melodia. O ritmo em uma música pode ser explicado como sendo um agrupamento 

harmonioso e regular de sons fortes e fracos, de maior ou menor duração, o que 

confere, a cada trecho musical, características especiais. No funk, por exemplo, a 

batida é forte e repetitiva. O refrão é uma expressão que se repete regularmente em 

uma composição. Frequentemente, nele é definido o tom ou o motivo central do 

texto. Na música o “eu” também procura expressar suas emoções, suas 

experiências pessoais ou suas interpretações de acontecimentos do dia-a-dia. 

Após analisar várias músicas orientamos os alunos a pesquisarem algumas 

músicas de maior sucesso e com os colegas, fazerem um painel musical de estilos 

que tenham marcas de oralidade ou variedades lingüísticas regionais, sociais, de 

pessoas de idades diferentes, que foi exposto em sua sala de aula. Nele cada 

participante do grupo trouxe uma música e elegeram qual ia para o painel, 

apontaram as variedades lingüísticas existentes e como ficariam na linguagem 

padrão, ilustraram-na e cantaram dublando. 

Como produção final, orientamos os alunos a comporem uma letra com um 

colega, na qual descreveriam a rotina diária, escolhendo um estilo com o qual se 

identificavam, podendo ser até os estudados. Para começar, trocaram idéias com os 

colegas sobre a rotina diária, como: o que fazem na escola, no trabalho, em casa, no 

lazer. Fizeram anotações no caderno, definiram o tamanho dos versos, de acordo 

com o estilo, o uso de rimas e do refrão e criaram uma capa para CD.  

Após ler, ouvir, analisar e até produzir uma música chegou a hora de fazer a 

revisão e a reescrita dos textos, pois é assim que nos caracterizamos e nos 

reconhecemos como usuários da língua, porque, a partir desse processo, seremos 

capazes de usar e incorporar novas possibilidades que ela oferece, tornando-nos 

hábeis e competentes para utilizar de maneira adequada a língua e expor nossas 

idéias de acordo com o contexto e com nossa intenção. 

 Esse trabalho foi o mais árduo, dada a falta de hábito e o desânimo que o 

aluno tem ao se deparar com dificuldades na escrita. Como trabalhamos com letras 

de música observamos a escrita padrão da nossa língua e a utilização das marcas 

de oralidade e/ou variedades lingüísticas, que podem ter as marcas propositais e 

intencionais. Então fizemos questionamentos sobre colocação de título na música e 

na capa do CD, utilização do tema proposto, versos com estrofes, rimas ou versos 

livres, utilização de variedades lingüísticas ou marcas de oralidade, observação da 
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escrita correta das palavras, a não ser aquelas com variedades lingüísticas ou 

marcas de oralidade, que podem ter as marcas propositais. 

Para finalizar a seqüência didática os alunos fizeram um novo painel com as 

composições deles já revisadas e reescritas e também com a capa do CD que 

produziram. O painel foi exposto num lugar da escola, de acesso a todos.                    

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conforme o objetivo deste trabalho que é analisar e incentivar a prática da 

reescrita na produção textual do aluno, levando em conta as diferenças pragmáticas, 

funcionais e estruturais entre textos orais e escritos, diferenças decorrentes das 

especificidades da oralidade e da escrita, constatamos através das produções que a 

maioria dos alunos não conseguia identificar o que seriam as marcas de oralidade 

dentro do gênero música e, muitas vezes, consideravam-nas como erros dos 

próprios compositores ou não as observavam. Com isso passaram a refletir também 

sobre a prática de escrita deles, pois muitos deles escreviam textos na escola, em 

que se exige a linguagem padrão, sem fazer uma reflexão, revisão e reescrita. E ao 

final do trabalho pudemos observá-los fazendo análises e reescritas sem a nossa 

orientação. 

O que foi muito interessante é que, apesar de trabalharmos com músicas de 

diferentes estilos e épocas, e de repente não vir ao encontro do gosto de cada um, 

isto não foi empecilho, pois em nenhum momento os alunos reclamaram das 

músicas escolhidas e entenderam o propósito do trabalho. É claro que tiveram 

também os momentos para manifestarem suas preferências. 

Para avaliar os resultados da seqüência didática orientamos os alunos a 

comentarem os pontos positivos e/ou negativos do trabalho, em cada fase de 

desenvolvimento. Nessa avaliação eles enumeraram os seguintes apontamentos: 

“Aprendemos estilos diferentes de música”, “A música é muito importante na nossa 

vida e ajuda a desenvolver mais nossa linguagem”, “Há música para todos os 

momentos da nossa vida, para vários tipos de públicos“, “Aprendemos que tem 

músicas com marcas próprias da fala e  não são  simples erros, e sim intencionais“, 

“Gostei muito do trabalho, pois serviu tanto de aprendizado quanto de divertimento”, 

“Uma das minhas observações durante as aulas foi o comportamento, pois até quem 

bagunçava , participou mais da aula”, “Analisamos as músicas de vários estilos e 



 16 

épocas, identificando as variedades lingüísticas, a intenção do compositor, o tema, o 

público o qual  deseja atingir e muitas outras coisas”, “No final do projeto 

aprendemos a compor músicas, já sabendo que podemos usar marcas de oralidade 

intencionais”, “A professora nos incentivou a fazermos um trabalho com o objetivo de 

nos mostrar um dos gêneros textuais  e suas características e foi um trabalho muito 

produtivo, pois aprendi identificar que existem marcas próprias nos textos escritos 

também e, quando isso acontece”.  

É importante deixar bem claro que existem muitas variantes lingüísticas, mas  

que a padrão é a mais exigida  no âmbito sócio-político, para que o estudante tome 

consciência da necessidade dessa modalidade de língua em benefício da 

comunicação ampla entre os usuários do português do Brasil. Sem alimentar a idéia 

de que um uso lingüístico possa ser melhor ou pior que outro, a variante padrão 

pode passar a ser buscada pelo estudante, ao invés de imposta pela escola. Para 

tanto é preciso demonstrar, através dos textos e de seu compromisso 

comunicacional, a necessária adequação de registro e a variedade estrutural 

decorrente da pluralidade de estilos à disposição do falante. 

Há diferentes enfoques para abordar a oralidade - artística, literária, lúdica – e 

todas contribuem para um trabalho educativo positivo. Tradicionalmente, a escola é 

o lugar da escrita, mas isso não significa que ela não precisa, ou melhor, não deva 

excluir a oralidade de suas práticas. Se pensarmos na relação íntima dos jovens 

com a música, por exemplo, podemos inferir que seu contato com o texto escrito 

passa atualmente pela voz. 

Dessa forma relembremos que uma proposta pedagógica que utiliza a 

música, comum em muitos ambientes escolares, também nos indica um retorno às 

origens: tomemos como exemplo a Ilíada e a Odisséia, composições literárias que 

antes da apresentação escrita se manifestaram através da oralidade. Conhecer o 

acervo tradicional das formas literárias orais, quer seja a poesia folclórica, quer 

sejam os contos e autos populares, é o primeiro passo no sentido de superar 

concepções repletas de equívocos e preconceitos acerca da oralidade. Por outro 

lado, uma abordagem estético-literária, considerando as características específicas 

da literatura oral, permite um diálogo entre o saber social popular e o escolar, tido 

como culto. Desse encontro, se pretende validar a oralidade como meio, estratégia 

fundamental, para a formação de leitor literário, garantindo, com isso, o 
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enriquecimento do processo educacional, além da valorização de formas literárias 

orais como caminho significativo para a compreensão do mundo. 
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