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A  Nize, minha mãe,  

que povoou minha infância com canções interpretadas pelas cantoras 

da Rádio Nacional, fundo musical das tarefas domésticas, e depois, já 

na minha pré-adolescência, me deu de presente um acordeon e um 

curso para aprender a tocar esse “instrumento da moda”. Assim iniciei 

minha formação musical. 

 

A Silvio, meu pai, 

que se envaidecia com os eventuais convites para cantar nos 

aniversários da família ou de amigos, indo buscar no repertório de 

seus cantores preferidos, Carlos Galhardo, Orlando Silva e Nelson 

Gonçalves  (o trio de ouro do samba-canção),  as canções mais 

sentimentais, que ele interpretava com a mesma voz empostada dos 

ídolos.  

 

A eles devo o gosto pela música popular brasileira e a possibilidade 

de recuperar melodias e letras armazenadas em minha memória 

afetiva.  Onde estiverem, Nize e Silvio certamente se alegrarão por eu 

ter cultivado esta herança, a mim tão cara quanto prazerosa.  Como 

ser intensamente musical que sou, tenho na música, na boa música, 

a inspiração constante para o meu cotidiano e o alimento 

indispensável ao meu espírito.  

 

 



 
 

 

Gracias a la Vida 
 

     (Violeta Parra) 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro, 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 
Y en las multitudes el hombre que yo amo 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oido que en todo su ancho 
Graba noche y dia, grillos y canarios, 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos, 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario; 
Con el las palabras que pienso y declaro: 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
La ruta del alma del que estoy amando 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados; 
Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos, montanas y llanos, 
Y la casa tuya, tu calle y tu pátio 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazon que agita su marco 
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 
Asi yo distingo dicha de quebranto, 
Los dos materiales que forman mi canto, 
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto, 
Y el canto de todos que es mi propio canto 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
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“A música brasileira forma um enorme e rico patrimônio histórico e 

cultural, uma das nossas grandes contribuições para a cultura da 

humanidade. Antes de inventarem a palavra “globalização”, nossa 

música já era globalizada. Antes de inventarem o termo 

“multiculturalismo”, nossas canções já falavam de todas as 

culturas, todos os mundos que formam os brasis.  Antes de existir 

o “primeiro mundo”, já éramos musicalmente modernos.  Além 

disso, nossa música foi o território de encontros e fusões entre o 

local, o nacional e o cosmopolita; entre a diversão, a política e a 

arte; entre o batuque mais ancestral e a poesia mais culta.  Por tudo 

isso, a música no Brasil é coisa para ser levada muito a sério”. 

(Marcos Napolitano, 2005, p. 109) 

 

 
 
 
 
 



 
 

RESUMO: 
 
Este trabalho versa sobre a elaboração de materiais didáticos para o ensino-
aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE), numa perspectiva que 
considera língua e cultura como interface indissociável.  São raros os materiais 
disponíveis no mercado que satisfazem essa exigência, ainda mais numa abordagem 
intercultural (KRAMSCH; MENDES; FURTOSO), que propõe, além da aquisição da 
competência na língua, o diálogo entre as culturas em contato, fugindo dos 
estereótipos e abrindo-se para o conhecimento do outro. Com base em experiências 
de ensino bem sucedidas, nas quais as canções populares brasileiras constituíam o 
centro gerador das práticas em sala de aula, verifica-se a sua validade para construir 
materiais didáticos significativos e adequados.  As canções populares constituem 
objetos artístico-culturais de grande representatividade na cultura brasileira e, por si 
sós, despertam a curiosidade de um estrangeiro.  De um lado, representam o talento 
e a criatividade de gerações de compositores e letristas; de outro lado, trazem as 
marcas do tempo e do lugar de criação, além das subjetividades autorais. 
Contextualizadas, tornam-se mais relevantes.  Escolheram-se para o estudo canções 
produzidas entre os anos de 1950-2000, considerado um período dos mais profícuos 
da cultura musical brasileira.  A partir das dezenas de listas de “melhores” canções 
dessa época, foram selecionadas trinta das mais expressivas para compor o corpus 
de análise, de variados gêneros e ritmos. Considerando-se que melodia e letra 
formam em conjunto o sentido da canção, explorou-se, sempre que possível, as duas 
linguagens. Com isso, tornou-se possível traçar, com certa facilidade, as conexões 
com a cultura do cotidiano, com os fatos históricos subjacentes, e da mesma forma 
com as manifestações de adesão ou de resistência ao sistema político.  Como 
materiais autênticos que incorporam o nível coloquial da língua, com sua prosódia 
própria, expressões idiomáticas e gírias, assim como marcas sociológicas, históricas, 
de hábitos e costumes, as canções permitem a exploração de um amplo leque de 
eventos linguístico-culturais.  São, por natureza, flexíveis, dando ao professor 
liberdade para planejar atividades e tarefas de acordo com as necessidades e 
oportunidades concretas vivenciadas em sala de aula. Materiais interculturais não 
devem ser pensados como algo pronto e acabado, mas antes como suporte, como 
fonte, como recurso que pode ser alterado sempre que necessário. Por oferecer todas 
essas possibilidades, a canção pode se tornar material didático de grande empatia e 
funcionalidade.  Elas suscitam experiências culturais e artísticas que podem ser 
contrapostas às de falantes de outras línguas-culturas, no espaço da sala de aula, 
como demonstramos com este estudo. Acredita-se que, ao apresentar um conjunto 
de unidades didáticas centradas no trabalho intercultural com canções populares, este 
estudo está colaborando não apenas com modelos de material didático destinado ao 
ensino intercultural de PLE, mas também, e principalmente, dando oportunidade de 
professores e pesquisadores da área poderem exercitar, a partir do modus operandi 
sugerido, a elaboração de outros materiais com canções de sua preferência, ou 
mesmo com outros gêneros textuais.   
 
Palavras-chave:  Materiais didáticos.  Interculturalidade.  Canções populares.  

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT: 
 
This paper addresses the elaboration of didactic materials for the teaching and learning 
of Portuguese as a Foreign Language (PFL), from a perspective that considers 
language and culture as an inseparable interface.  The materials available on the 
market that meet this requirement are rare, especially in an intercultural approach 
(KRAMSCH; MENDES; FURTOSO), which proposes, in addition to acquiring 
competence in the language, the dialogue between cultures in contact, avoiding 
stereotypes, and seeking knowledge about the other. Based on successful teaching 
experiences, in which popular Brazilian songs were the center of classroom practices, 
their validity is verified to construct meaningful and adequate didactic materials.  
Popular songs are artistic-cultural objects of great representativeness in the Brazilian 
culture and, by themselves, songs arouse foreigner’s curiosity.  On the one hand, they 
represent the talent and creativity of generations of composers and lyricists; on the 
other hand, they bear the marks of time and place of creation, in addition to the 
authorial subjectivities. Contextualized, they become more relevant.  Songs produced 
between the years of 1950-2000, considered one of the most prolific periods of 
Brazilian musical culture, were chosen for the study.  From the dozens of lists of "best" 
songs of that time, thirty of the most expressive ones were selected to compose the 
corpus of analysis, of varied genres and rhythms. Considering that melody and lyrics 
form together the meaning of the song, the two languages were explored whenever 
possible. Thus, it was fairly easy to trace the connections with the everyday culture, 
with the underlying historical facts, and also with the manifestations of adhesion or 
resistance to the political system.  As authentic materials that incorporate the colloquial 
level of the language, with their own prosody, idioms and slang, as well as sociological, 
historical, habits and customs, songs allow the exploration of a wide range of linguistic-
cultural events.  They are flexible by nature, giving the teacher freedom to plan 
activities and tasks according to the concrete needs and opportunities experienced in 
the classroom. Intercultural materials should not be thought of as something ready and 
finished, but rather as support, as a source, as a resource that can be altered whenever 
necessary. By offering all these possibilities, the song can become a didactic material 
of great empathy and functionality. They give rise to cultural and artistic experiences 
that can be contrasted with those of speakers of other languages-cultures in the 
classroom space, as we have shown in this study. We believe that, by presenting a set 
of didactic units focused on intercultural work with popular songs, this study is 
collaborating not only with models of didactic material destined to PFL intercultural 
teaching, but also, and especially, giving opportunity for teachers and researchers of 
the area to exercise, from the suggested modus operandi, the elaboration of other 
materials with songs of their preference, or even with other textual genres.   
 
Keywords:  Didactic Materials.  Interculturality.  Popular songs.   
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1 PRIMEIROS ACORDES 

 

1.1 APRESENTANDO O TEMA 

 
 Brasil, meu Brasil brasileiro/ meu mulato inzoneiro/vou cantar-te nos meus 

versos/ O Brasil, samba que dá/ Bamboleio, que faz gingá/ O Brasil, do meu amor/ 

Terra do Nosso Senhor.  Estes são os versos iniciais de Aquarela do Brasil, samba-

exaltação do compositor Ari Barroso. Escrito em 1939, levou o nome do país aos cinco 

continentes e se tornou uma das composições mais gravadas e executadas em todo 

o mundo durante o século XX, de acordo com Worms e Costa (2002).   Esse fenômeno 

de ultrapassar as fronteiras e ganhar o mundo de forma notável repetiu-se anos mais 

tarde, capitaneado pela garota do corpo dourado do sol de Ipanema, cujo balançado 

era mais que um poema, e depois pela banda que passava “cantando coisas de amor” 

e encantando a todos com sua simplicidade interiorana. 

 Samba, bossa nova, marchinha.  Três canções, três gêneros distintos, 

representativos da diversidade rítmica que caracteriza o cancioneiro brasileiro e 

surpreende por seus variados estilos musicais. Um olhar mais atento sobre as 

composições mostra que uma parte considerável de suas “letras” tematiza as “coisas 

do Brasil”: as belezas naturais, o cotidiano social, sua história e sua gente, a 

espontânea miscigenação, a culinária, as crenças, o carnaval, o futebol. Juntas, 

melodia e letra traduzem sentimentos de alegria e tristeza, beleza e solidão, o amor 

em suas mais diversas formas, ciúme, dor, desilusão, mas também o espírito de luta 

e resistência do brasileiro e sua esperança na vida. 

 A imagem do Brasil, interna e externamente, é a de um país “extremamente 

musical”. De fato, depois do futebol, a música é nosso produto cultural mais conhecido 

e apreciado no exterior, embora o brasileiro comum pareça não se dar conta do papel 

que as canções desempenham na expressão da sua “brasilidade”. Sabe apreciá-las, 

cantarola, dança, se diverte, mas provavelmente não saberia identificar traços 

culturais nelas contidos.  Em contrapartida, não são poucas as letras que revelam um 

desejo (inconsciente?) de dar-se a conhecer como povo orgulhoso de ser o que é, 

mas também capaz de perceber as contradições sociais a que está sujeito, como na 

canção de Ivan Lins e Vitor Martins: “Aqui é o meu país/ Dos sonhos sem cabimento/ 
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Aqui sou um passarim/ Que as penas estão por dentro/ Por isso aprendi a cantar, 

cantar/ Voar, voar, voar / Me diz, me diz, me diz/Como ser feliz em outro lugar?” 1 

 Por tudo isso, acreditamos que as canções populares brasileiras têm muito a 

nos oferecer não só em termos linguísticos e melódicos, mas também em termos de 

referências culturais. A proposta deste trabalho é refletir sobre a possibilidade de 

utilizar essas canções como mediadoras do ensino da língua-cultura do Brasil a 

falantes de outras línguas. Trata-se, em outras palavras, de verificar em que medida 

tais canções poderiam desempenhar o papel de materiais didáticos eficientes para o 

ensino de português como língua estrangeira, admitindo-se como premissa que língua 

e cultura são indissociáveis. 

 Entendemos que o aprendizado de português por meio de canções deve incluir 

não apenas a materialidade textual, como normalmente acontece, mas também, de 

alguma maneira, a materialidade musical, já que o que nós chamamos de “música 

brasileira” é o amálgama dessas duas dimensões, a letra só ganhando sentido quando 

cantada. Vale lembrar que o que chega em primeiro lugar aos ouvidos dos 

estrangeiros, o que os conquista de imediato é a sonoridade característica dessa 

música, isto é, o conjunto de melodia, ritmo e harmonia. À letra da canção, eles só 

terão acesso por meio de tradução ou quando aprenderem a língua o suficiente. Será 

que a curiosidade de vivenciar a diversidade linguístico-cultural brasileira por meio das 

canções será capaz de motivá-los?  É o que esperamos que aconteça.  

 

 1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Num país de dimensões continentais e de vocação multiétnica e multicultural 

como o Brasil, o cancioneiro popular é vasto, rico e regionalizado. Para que se 

constitua um corpus de análise representativo, optamos por um recorte temporal que 

compreende o período entre os anos de 1950 e 2000.  Trata-se de um período 

particularmente fértil da música nacional, que inclui desde a bossa-nova, a Jovem 

Guarda, o Tropicalismo, as canções conhecidas sob o rótulo de MPB, a sertaneja e 

outras tendências mais ou menos expressivas. Até então a música brasileira era 

desconhecida fora das suas fronteiras e resumia-se às modas do baião, do samba-

canção e boleros, mas já se desenhava um momento de ruptura e modernização.  

                                                           
1 LINS, Ivan e MARTINS, Victor. Canção Meu País, do álbum Millennium, de 1998. 
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 Foi na segunda metade do século XX que surgiram muitas inovações 

tecnológicas ligadas à indústria do lazer, como a televisão (em 1950), o LP de 33 

rotações (1951), o disco de 45 rotações (1953) e o aperfeiçoamento do processo de 

gravação do som, com o emprego de fita magnética e máquinas de múltiplos canais.  

Ao mesmo tempo, foram fabricadas modernas eletrolas, as chamadas hi-fi, que 

melhoraram em muito a reprodução das gravações. Como consequência, o rádio 

viveu seus melhores momentos (MELLO e SEVERIANO, 1997), com os famosos 

programas de auditório.  Depois vieram os programas de televisão, os festivais e os 

grandes shows em ginásios e casas de espetáculos, enquanto a indústria fonográfica 

crescia exponencialmente. No final da década, o público, cansado de boleros e 

sambas “pesados”, ansiava por novidades mais amenas como a bossa nova, a jovem 

guarda e os festivais da canção.  (MELLO e SEVERIANO, 1997). 

Selecionamos nesse espaço de cinquenta anos de composições um variado leque 

de ritmos e melodias que possam reproduzir o panorama cultural da época, levando-

se em conta canções que fizeram sucesso e apresentam referências culturais 

passíveis de serem analisadas.  

 Dadas as características do objeto a ser investigado — a canção popular na 

confecção de materiais didáticos para o ensino e a aprendizagem de PLE — foi 

desenvolvido um estudo de natureza qualitativa. A opção por esse recorte reside no 

fato de que o estudo qualitativo “se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.18).   

 Nesse contexto, chegamos à formulação do seguinte problema de pesquisa:   

De que modo as canções populares brasileiras podem ser fontes privilegiadas para a 

construção de materiais didáticos para o ensino-aprendizagem de PLE a partir de uma 

abordagem intercultural sensível à diversidade linguística e cultural brasileira? Para 

tanto, o trabalho é orientado no sentido de responder às seguintes indagações: Como 

deve ser constituído o corpus das canções? Quais os contextos de produção e de 

recepção das canções do corpus estudado? Quais são as dimensões que constituem 

as canções e como elas se inter-relacionam?  

 O trabalho é desenvolvido em cinco capítulos. No primeiro, apresentam-se o 

problema e a justificativa, as perguntas de pesquisa, os objetivos e a organização do 

trabalho. No segundo, justifica-se a investigação do tema, são delineados o quadro 

teórico-metodológico que lhe serve de embasamento e uma representação histórica 
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do brasileiro. Já no terceiro capítulo, apresentamos um estudo sobre materiais 

didáticos, em especial sobre o livro didático e sua utilização no ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras e ainda uma análise de livros de PLE em circulação no 

mercado.  Ainda neste definimos música, explicamos as vantagens de sua utilização 

nas aulas de línguas estrangeiras e os fenômenos linguístico-culturais que 

identificamos em sua estrutura.  Concluímos com uma análise do tratamento dado a 

canções populares em livros de PLE e uma mostra da sua possível utilização em 

materiais didáticos. 

  O quinto capítulo analisa e discute os dados levantados, apontando para a 

elaboração das unidades didáticas produzidas, que são apresentadas no Apêndice do 

trabalho.   Tais unidades focalizam a questão cultural como ponto de partida para o 

planejamento das aulas e têm como referência as canções populares tomadas como 

objetos artístico-culturais singulares.  Na sequência, seguem as considerações finais.  

 

1.3 OBJETIVOS 
Com o desenvolvimento deste trabalho, esperamos atingir os seguintes 

objetivos, geral e específicos: 

 

1.3.1 GERAL 
Discutir e propor o uso das canções populares brasileiras para construir 

materiais didáticos para o ensino-aprendizagem de PLE a partir de uma 

abordagem intercultural, sensível à diversidade linguística e cultural brasileira. 

 

1.3.2 ESPECÍFICOS:  

a) Construir um corpus representativo de canções populares, buscando 

selecionar não apenas diferentes gêneros e estilos musicais, mas também 

aspectos culturais variados, refletidos, inclusive, em diferentes registros 

linguísticos.  

b) Relacionar contextos de produção/recepção das canções a estes artefatos 

culturais, de forma a demonstrar sua importância no cenário cultural do país.   

c) Explorar, tanto quanto possível, as dimensões que constituem as canções — 

linguagem musical (melodia) e linguagem verbal (letra), tendo em vista que 

ambas são produtoras de sentido. 
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d) Promover um ambiente propício ao diálogo entre as várias culturas presentes 

em sala de aula, enquanto a língua de origem é aprendida de forma natural.   

e) Propor, com base nas canções selecionadas, uma série de atividades 

didáticas que sejam facilitadoras do ensino-aprendizagem de PLE. 

f) Disponibilizar uma série de Unidades Didáticas mediadas por canções 

populares, de forma que as atividades propostas possam ser facilmente 

replicadas por pesquisadores e docentes de PLE na confecção de outros 

materiais que utilizem o gênero canção.  

 

2 COM QUE ROUPA EU VOU?   

CENÁRIO TEÓRICO-CULTURAL 

 

2.1  A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

Ao propor um estudo sobre a construção de materiais didáticos para o ensino 

da língua-cultura do Brasil, este trabalho inscreve-se, teórica e metodologicamente, 

no campo da Linguística Aplicada (doravante LA).  A falta de uma definição clara do 

escopo da LA na construção do conhecimento fez com que durante décadas se 

sustentasse nos meios acadêmicos uma polêmica que questionava sua relação com 

a chamada Linguística Teórica.  Para um grupo, a LA consistia pura e simplesmente 

numa subárea da linguística, que deveria aplicar o conhecimento produzido por esta 

a algum objeto em particular.  Os que contestavam esse fundamento insistiam que, 

embora envolva pesquisa aplicada, com foco na resolução de problemas específicos, 

a LA pode, igualmente, contribuir para desenvolver o conhecimento e a formulação 

teórica.   

Os embates de natureza epistemológica e metodológica parecem hoje 

superados, tendo se firmado o entendimento de que não existe entre as duas 

linguísticas nenhum laço de subordinação nem de dependência estrita. “A 

compreensão de que a LA não é aplicação de linguística é agora um truísmo para 

aqueles que atuam no campo”, pontua Moita Lopes (2008, p.17), que atribui à LA o 

estatuto de 

ciência social, já que seu foco é em problemas de uso da linguagem 
enfrentados pelos participantes do discurso no contexto social, isto é, 
usuários da linguagem (leitores, escritores, falantes, ouvintes) dentro 
do meio de ensino/aprendizagem e fora dele (por exemplo, em 
empresas, no consultório médico etc.). (MOITA LOPES, 1996, p.20) 
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Nesse sentido, a linguística aplicada perde seu antigo caráter de disciplina e 

passa a se constituir, tal como a define Celani (1998, p. 130), como ciência “[...] 

articuladora de múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos 

do conhecimento que têm, de alguma forma, preocupação com a linguagem”.  Tal 

concepção é reforçada pelas palavras de Moita Lopes (1996, p. 20), para quem a LA 

estabelece a mediação “[...] entre o conhecimento teórico advindo de várias disciplinas 

(por exemplo, psicologia, educação, linguística) e o problema de uso da linguagem 

que pretende investigar”.  

Como se conclui, a Linguística Aplicada é, por definição, interdisciplinar. E 

alguns autores falam em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade ou 

indisciplinaridade, algumas vezes para significar a mesma coisa ou um viés muito 

próximo.  

 É interessante refletir, por exemplo, sobre a proposta de Rojo (2008, p. 259), 

que vê a transdisciplinaridade “como a leveza de pensamento necessária para 

compreender, interpretar e interferir nas realidades complexas representadas pelas 

práticas sociais situadas”.  Para essa pesquisadora, “a densidade, a relevância e, 

muitas vezes, a urgência dos problemas postos à LA [...] exigem uma leveza de 

pensamento capaz de articular, de maneira dialógica e eficaz, os saberes de 

referência necessários a sua interpretação e resolução” (destaques da autora). 

Nessa mesma direção argumenta Rajagopalan (2004, p.410), citado por 

Pennycook (2008, p.73), reforçando a “necessidade de compreender a LA como um 

campo de investigação transdisciplinar”. Tal processo, na visão de Rajagopalan, 

significa “atravessar (se necessário, transgredindo) fronteiras disciplinares 

convencionais com o fim de desenvolver uma nova agenda de pesquisa que, 

enquanto livremente informada por uma ampla variedade de disciplinas, 

teimosamente procuraria não ser subalterna a nenhuma” (ênfase no original).    

 Apesar do esforço feito por alguns linguistas aplicados visando consolidar as 

bases teóricas da LA, ainda encontramos alguma resistência em relação a essas 

proposições. Não sem razão, observa Moita Lopes (2008, p.97) que “Embora seja um 

modo de produção de conhecimento cada vez mais prevalente nas ciências sociais e 

humanas”, “a interdisciplinaridade ainda é vivida de forma tímida na LA”.   O linguista 

insiste em afirmar a LA como um campo híbrido, tanto teórico quanto metodológico. E 

acrescenta que essa noção tem sido aplicada a outros campos de pesquisa, como 

destaca Klein (1990, p.11), que vê o conhecimento sendo reestruturado com a criação 
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de “campos híbridos” “com cada vez mais empréstimos entre as disciplinas” e “com 

permeabilidade crescente entre as fronteiras”.   De acordo com Moita Lopes (2008, 

p.99), “uma única disciplina ou área de investigação não pode dar conta de um mundo 

fluido e globalizado para alguns, localizado para outros, e contingente, complexo e 

contraditório para todos”.  Por esse motivo, ele considera que, para tentar 

compreender a vida contemporânea, os linguistas aplicados devem tentar se situar 

“nas fronteiras onde diferentes áreas de investigação se encontram” (id. Ibid.).  

 Nossa proposta de estudar as canções populares brasileiras como mediadoras 

do ensino e aprendizagem do português se fundamenta na natureza interdisciplinar 

da linguística aplicada. Na medida em que propomos considerar em nossa análise as 

dimensões textual e musical das canções, enfatizando o conteúdo linguístico-cultural, 

recorremos, necessariamente, a informações provenientes de outros campos e 

disciplinas, dentre os quais Musicologia e História da MPB, História do Brasil, 

Sociologia, Antropologia, Linguística e Estudos Culturais.  A articulação dessas 

diversas áreas contribui para iluminar o objeto pesquisado e enriquecer a análise, a 

exemplo do que relata Pennycook (2008, p.72). Ao realizar uma investigação sobre a 

difusão global da cultura hip-hop, Pennycook teve que realizar um nível considerável 

de leituras em áreas diferentes, em especial de música popular e estudos culturais.  

Nesse percurso, conheceu outras áreas dinâmicas que reclamavam uma maior 

participação interdisciplinar, como fica evidenciado na introdução de um livro de 

geografia crítica, do qual ele cita um fragmento: 

Este livro [...] procura compensar o lugar muito negligenciado da 
geografia em qualquer análise da música popular, ao traçar as 
relações entre música, lugar e identidade em escalas diferentes, de 
“cenas” do centro da cidade à música das nações.  Examina a 
influência da cultura, economia, política e tecnologia sobre a estrutura 
mutável e as geografias da música como expressão da cultura local 
em sociedades nativas, por meio de dispersões e expansões na 
direção de uma indústria globalizada incompleta, onde os sons “locais” 
permanecem vibrantes. (CONNEL e GIBSON, 2003, citados por 
PENNYCOOK, 2008, p.72-3). 

 

 Com isso, o autor pôde se apropriar de uma gama de informações a que, de 

outra forma, não teria acesso, razão que o leva a afirmar que “interdisciplinaridade 

tem a ver com movimento, fluidez e mudança”.  Por outro lado, destaca que “o 

interesse em identidade, fluidez e fixidez em relação à música popular é também uma 

questão de nossos tempos, um interesse informado por mudanças particulares na 
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compreensão da globalização, identidade e cultura popular” (PENNYCOOK, 2008, 

p.73). 

 As categorias globalização e identidade serão abordadas mais à frente. Na 

sequência, apresentamos o ponto de vista a partir do qual são tratadas as canções 

populares, que constituem a matéria prima para os materiais didáticos que nos 

propomos elaborar. As canções são tratadas como um gênero de caráter 

interdiscursivo, uma vez que conjugam linguagem verbal e linguagem musical. Assim, 

para sua análise, a base teórica provém do referencial bahktiniano de linguagem.  

Mikhail Bakhtin vê na linguagem o eixo de tudo.  É pela linguagem que interagimos 

com o outro, construímos nossos discursos, significações, representações, e, nessa 

interação, a linguagem se constitui e, ao mesmo tempo, nos constitui como sujeitos.  

É bem verdade que, em seus estudos, Bakhtin se referia especificamente à 

linguagem verbal, mas sua “definição abrangente para ‘texto’, como aquilo que diz 

respeito a toda produção cultural fundada na linguagem (e para Bakhtin não há 

produção cultural fora da linguagem), tem o efeito de apagar as linhas divisórias entre 

as disciplinas”, como destaca Stam (1992, p.13).  Portanto, ainda que sejam utilizados 

signos diferentes dos verbais para sua notação, a música comporta perfeitamente 

uma análise a partir de categorias como dialogismo e gênero discursivo, por exemplo.  

As limitações inerentes à notação não interferem na codificação de uma linguagem 

que produz efeitos de sentido evidentes.  Se, para serem decodificados na pauta, os 

signos musicais exigem conhecimentos especializados, seguramente se tornarão 

mais acessíveis por intermédio da audição.  

 Não podemos nos esquecer, no entanto, de que, além de gênero discursivo, a 

canção popular é também um produto cultural. Dessa forma, na esteira do que 

expusemos no início desta seção sobre a natureza interdisciplinar da linguística 

aplicada, recorremos a outros tipos de conhecimentos para dar conta da sua análise, 

seja da letra, seja da melodia.  

 Ao estudar a inserção das canções na cultura brasileira como um todo, não 

podemos deixar de examinar as noções de globalização e identidade. Kumaravadivelu 

(2006, p.130) destaca que o conceito de globalização assume significados diferentes 

para pessoas e épocas diferentes. Ele reafirma a declaração do sociólogo americano 

Steger (2003, p. 13), para quem a globalização é “tão antiga quanto a própria 

humanidade” e se define como:  
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[...] uma série multidimensional de processos sociais que criam, 
multiplicam, alargam e intensificam interdependências e trocas sociais 
no nível mundial, ao passo que, ao mesmo tempo, desenvolve nas 
pessoas uma consciência crescente das conexões profundas entre o 
local e o distante.  
 

Na realidade, a intensidade da globalização de hoje difere enormemente 

daquela registrada nos períodos anteriores, ainda que seu propósito permaneça o 

mesmo. As vidas econômicas e culturais das pessoas no mundo estão mais intensa 

e imediatamente interligadas, como nunca havia acontecido. A característica mais 

marcante desta fase é a comunicação eletrônica, possibilitada pela internet, que se 

tornou o motor principal que dirige tanto os imperativos da economia, quanto as 

identidades culturais/linguísticas, provocando mudanças numa velocidade incrível 

(KUMARAVADIVELU, 2006). 

Interessa-nos, em particular, examinar de que maneira esse processo afetou a 

cultura brasileira.  Stuart Hall (2003) chama a atenção para o fato de, ainda hoje, as 

identidades nacionais continuarem a ser representadas como unificadas, admitindo, 

implicitamente a existência de “um único povo”. No entanto, isto não corresponde à 

verdade, se levarmos em conta as diferentes etnias.  

O termo etnia, segundo Hall, é usado para designar as características culturais 

— língua, religião, costume, tradições, sentimento de “lugar” — partilhadas por um 

povo.  Com base nessa noção, e referindo-se à Europa Ocidental, Hall (2003, p. 62) 

assevera que não existe aí “qualquer nação que seja composta de apenas um único 

povo, uma única cultura ou etnia”. E acrescenta, enfaticamente: “As nações modernas 

são, todas, híbridos culturais”. 

De um modo geral, os críticos apontam como consequências da ação do 

processo de globalização sobre as identidades culturais a fragmentação e a 

desintegração, como resultado da homogeneização cultural; o reforço das identidades 

regionais, como resistência à globalização; o declínio de identidades nacionais e sua 

substituição por novas identidades híbridas (HALL, 2003, p.69). 

Com base nessas considerações, o que podemos dizer sobre a identidade 

cultural dos brasileiros?  Algumas pessoas expressam seu ceticismo em relação a 

esse tema, afirmando que nossa cultura está totalmente contaminada pelo ‘american 

way of life’ e, em breve, tal contaminação será predominante.  Mas será verdade que 

já não existem marcas identitárias que nos diferenciam de outros povos?  Afinal, o que 

significa “ser brasileiro”?  
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É forçoso compreender, como salienta Hall (2003, p.49), que “[...] as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas 

e transformadas no interior da representação”.  Portanto, elas não estão prontas e 

acabadas; ao contrário, são constantemente construídas e reconstruídas em função 

de novas circunstâncias que vão surgindo.  Existe, então, um processo de negociação 

permanente. Uma identidade só se define em oposição a outras identidades em jogo. 

Nas palavras de Cuche (2002, p.182), “a identidade é uma construção que se elabora 

em uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em contato”.  

Esta tese é válida para o contato não só entre grupos externos, mas também 

entre os grupos internos de um país, em particular o Brasil, onde a estratificação social 

cria distanciamentos entre grupos de um mesmo estado ou cidade, enquanto a 

extensão territorial afasta as populações das várias regiões, fazendo com que estas, 

muitas vezes, desconheçam as culturas vizinhas.   

Como se sabe, a formação da nacionalidade brasileira se deu a partir de uma 

matriz étnica formada por três elementos: o índio, o branco e o negro, os mesmos que 

configuraram as raízes culturais do país. Mais tarde, porém, a partir de meados do 

século XVIII e durante os séculos XIX e XX, grandes levas de imigrantes de diversas 

nacionalidades vieram em busca de melhores oportunidades de vida e aqui se 

estabeleceram, integrando-se aos nossos costumes e, ao mesmo tempo, impactando 

a vida social com traços da sua cultura.  Direta ou indiretamente, os brasileiros 

acolheram e absorveram muitos desses elementos, que acabaram fazendo parte da 

cultura nacional.   

Entende-se, portanto, a caracterização do Brasil como um país multiétnico e 

multicultural.  Nesse sentido, não existe uma única identidade que defina o homem 

brasileiro, mas, sim, identidades, no plural, identidades em convivência e negociação. 

Trata-se, portanto, de identidades complexas e atravessadas, todo o tempo, pela 

diferença; vale dizer, pelo conflito. 

Nesse sentido, Mendes (2002) faz referência a Ortiz (1994), quando ele 

argumenta que não há como negar que o mundialismo2 interfere no conjunto das 

manifestações culturais de uma sociedade, visto que ele se enraíza nas práticas e nos 

costumes cotidianos. No entanto, tal processo não deve ser confundido com 

uniformidade (grifo nosso).  Nas palavras de Ortiz (1994, p.31), citado por Mendes 

                                                           
2 Termo correspondente a globalização.  Enquanto este é empregado pelo autor para se referir a 

processos econômicos e tecnológicos, mundialização é utilizado para designar processos culturais.  
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(2002), “uma cultura mundializada corresponde a uma civilização cuja territorialidade 

se globalizou.  Isto não significa, porém, que o traço comum seja sinônimo de 

homogeneidade”.  

É muito pouco provável que a globalização provoque em nosso país 

transformações culturais profundas, como ocorreu em outras localidades, pelo menos 

sem que haja resistências.  No fundo, a questão da identidade e da independência 

cultural é muito cara aos brasileiros. Ao longo da história do país, há  registros de 

resistência cultural, como foi o Movimento Antropofágico, do início do século XX.  

Fundado  por Oswald de Andrade, esse movimento  tinha como objetivo “a deglutição 

da cultura do outro externo, como a norteamericana e européia, e do outro interno, a 

cultura dos ameríndios, dos afrodescendentes, dos eurodescendentes, dos 

descendentes de orientais”3.  Em outras palavras, não se tratava de negar a cultura 

estrangeira, nem tampouco de imitá-la. Ironizando a submissão da elite brasileira aos 

países desenvolvidos, Oswald de Andrade propunha a "devoração cultural das 

técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, convertendo-as em produto 

de exportação”.   

A Antropofagia, inicialmente ligada à Literatura, alterou os caminhos das artes 

brasileiras, fundando um precedente que foi ecoar anos depois, na década de 1960,  

na música popular.  A Bossa Nova e o Tropicalismo são dois casos típicos de 

concretização dos ideais de "deglutição" ou "devoração crítica" propostos por Oswald 

de Andrade. A Bossa Nova foi beber na fonte do jazz americano, que se misturou ao 

samba brasileiro, construindo uma harmonia sofisticada, e se tornou uma marca de 

brasilidade. Já o Tropicalismo inverteu os cânones musicais, compondo melodias, 

ritmos e arranjos inusitados. Seus  adeptos  misturavam sem nenhum pudor 

elementos de música erudita, regional e pop, da mesma forma que instrumentos 

díspares, como guitarras e berimbaus.  Na realidade, uma bela demonstração de vigor 

criativo e de resistência ao importado e ao pré-estabelecido, no melhor espírito 

oswaldiano.  

 

2.2 QUAL IDENTIDADE BRASILEIRA? 
 

                                                           
3  Movimento Antropofágico.  Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_antropofagico> 
Acesso em: 25 jul. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amer%C3%ADndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodescendente
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurodescendente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropicalismo
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Nas conversas usuais entre amigos ou mesmo em entrevistas concedidas à 

mídia, é comum ouvirem-se brasileiros fazendo críticas ao comportamento dos seus 

conterrâneos, à sua ‘falta de educação’, a seu modo de ‘falar errado’ a própria língua. 

Também é lugar comum afirmar que “o Brasil não tem identidade”.  

Na verdade, como aponta a antropóloga Lívia Barbosa (2006), a questão 

identitária ocupa no Brasil uma centralidade pouco comum em outros países.  Numa 

tese de Doutorado publicada em livro, Barbosa investiga um dos temas mais 

presentes no nosso cotidiano – o famoso jeitinho brasileiro. Seu estudo nos conduz à 

compreensão do porquê de o jeitinho “ser alçado a elemento paradigmático de nossa 

identidade social”. Ele é, ao mesmo tempo, representação positiva e negativa, destaca 

Barbosa (2006, p.175).  

Usamo-lo como símbolo de nossa desordem institucional, 
incompetência, ineficiência e da pouca presença do cidadão no nosso 
universo social, louvando, assim, o nosso ‘atual, moderno e 
irreversível’ compromisso com a ideologia individualista, ou como 
emblema de nossa cordialidade, espírito matreiro, conciliador, criativo, 
caloroso, reafirmando nosso eterno casamento com uma visão de 
mundo relacional.  

 
A verdade é que, de uma forma ou de outra, como prática ou como 

representação, o ‘jeitinho’ continua expressando continuidades e permanências que 

reconhecemos como ‘nossas’, brasileiras, ainda de acordo com Barbosa (2006, p. xii). 

Como fazer o estrangeiro que vem viver em nosso país entender o verdadeiro 

significado desse comportamento, sem correr o risco de chocar-se? Isto não deixaria 

transparecer uma imagem negativa do nosso povo?   

 Com efeito, o padrão de comportamento típico do brasileiro diante de um 

limite legal tende a ser o “pode e não-pode”, isto é, a procura por uma brecha na norma 

para poder justificar sua transgressão — o famoso “jeitinho”. O mais curioso é que, 

muitas vezes, esse tipo de comportamento é reconhecido como atributo positivo por 

estrangeiros.  Entrevistados durante sua permanência no Brasil por ocasião da Copa 

do Mundo de Futebol, em 2014, alguns turistas fizeram menção a esse “jeitinho”.  “Os 

brasileiros sempre acreditam que há um caminho para se fazer alguma coisa, e isso 

os leva adiante”, disse o sul-africano Werner Trieloff, 29 anos.   A espanhola Ana 

González, 22 anos, foi mais explícita: “[...] os europeus realmente se estressam 

quando algo dá errado, já os brasileiros ficam tranquilos”.  Mas foi o depoimento do 

estudante de filosofia americano Allan Taylor, 26 anos, que resumiu um ponto de vista 

mais completo: “O jeitinho brasileiro explica o sucesso de quase todo brasileiro no 
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exterior. A improvisação é a grande arte do brasileiro. Na música, por exemplo, como 

no chorinho ou no samba, há muito espaço para improvisar. Acho que é por isso que 

o americano não sabe dançar samba nem jogar futebol”. 4  

 Talvez as declarações dos estrangeiros até revelem atributos verdadeiros dos 

brasileiros e sejam motivo de orgulho, mas, até que ponto não teriam sido 

influenciadas por ideias estereotipadas ou por um desejo de ser gentil com o país 

anfitrião?  Que se trata de avaliação superficial, romântica e parcial, parece fora de 

dúvida. O Brasil não é movido apenas pela empatia de seus habitantes; nos bastidores 

das relações sociais, existe uma guerra silenciosa que discrimina e divide as classes 

mais abastadas das classes desfavorecidas. Somos um país preconceituoso e injusto. 

Para além do olhar estrangeiro, temos consciência da nossa diversidade 

cultural. Mas, dentro dessa diversidade, em que pontos nos identificamos a ponto de 

poder dizer que o brasileiro é desta ou daquela maneira? Existe algo que nos una, 

que nos individualize enquanto nação e povo?  Para o sociólogo Renato Ortiz (1994),  

a identidade nacional está profundamente ligada a uma 
reinterpretação do popular pelos grupos sociais e à própria construção 
do Estado brasileiro. Não existe, assim, uma identidade autêntica, mas 
uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos 
sociais. 
 

 
Essa ideia de identidade plural é reforçada por Stuart Hall (2003), que chama 

atenção para o fato de não nascermos com uma identidade nacional definida e 

permanente; ela é formada e transformada no interior da representação.  Hall 

esclarece ainda que  

[...] a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz 
sentidos – um sistema de representação cultural.  As pessoas não são 
apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia da 
nação tal como representada em sua cultura nacional (p.49).  

 

Não há, portanto, uma receita pronta, um caminho pré-determinado por onde 

todos devam passar obrigatoriamente. Até porque temos que saber lidar com as 

concepções estereotipadas com que nos descrevem. Todos os povos são alvo de 

estereótipos5 e nós, brasileiros, não somos exceção.  Assim, muitos de nós às vezes 

                                                           
4 Disponível em: < http://jornalggn.com.br/noticia/estrangeiros-elogiam-dez-habitos-brasileiros> 
Acesso em: 15 jan. 2015. 
5 Por estereótipos estamos entendendo a concepção defendida por Pereira (2002), apud Magaldi 
(2007): crenças compartilhadas sobre atributos pessoais, traços de personalidade e de comportamento 
de um grupo de pessoas. São aprendidos, transmitidos e modificados socialmente (por pessoas ou 

http://jornalggn.com.br/noticia/estrangeiros-elogiam-dez-habitos-brasileiros
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temos dúvidas em relação ao que somos enquanto povo.  O multimídia Ziraldo6 disse 

certa vez o seguinte: “Ainda não entendo o Brasil nem serei capaz de dizer 

exatamente o que é ser brasileiro... [...] Agora, tem uma coisa muito importante: eu 

me sinto brasileiro”.  Tal opinião, é interessante observar, corresponde ao que diz 

DaMatta (1984, p. 18), com toda sua competência:  

[...] Quando eu defini o ‘brasileiro’ como sendo amante do futebol, da 
música popular, do carnaval, da comida misturada, dos amigos e 
parentes, dos santos e orixás etc., usei uma fórmula que me foi 
fornecida pelo Brasil.  O que faz um ser humano realizar-se 
concretamente como brasileiro é a sua disponibilidade de ser assim.  

 

Em outras palavras, é brasileiro quem se sente brasileiro. Por isso nossa matriz 

étnica inicial foi ampliada por outras nacionalidades que para cá imigraram.  

Integradas à vida do país, elas se sentem brasileiras, em que pesem as dificuldades 

enfrentadas e os pontos negativos.  É bem verdade que não somos um modelo de 

virtudes, e disto temos consciência, mas aceitamos os estrangeiros e, ao contrário do 

que acontece em outros países, permitimos que cultivem as respectivas marcas 

culturais.  

Mas nem sempre foi assim.  Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, o país 

foi alvo de uma Campanha de Nacionalização, sob o pretexto de valorizar a cultura 

brasileira e forçar a integração dos imigrantes junto à população local. A campanha 

teve início com o ensino obrigatório do português nas escolas, a proibição de ensinar 

língua estrangeira a menores de 14 anos e permissão apenas para professores 

nativos ou nacionalizados trabalharem. Foram fechadas as escolas que atendiam 

crianças estrangeiras em suas próprias línguas. 

Na sequência, foram proibidas quaisquer manifestações culturais de culturas 

estrangeiras e a possibilidade de falar uma língua diferente do português em público. 

Uma força policial fazia um rígido controle dessas medidas. É interessante observar 

que, já naquela época, algumas nacionalidades eram mais discriminadas que outras 

e, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, os imigrantes ligados às potências do 

Eixo — alemães, italianos e japoneses — sofreram mais com as sanções.   

                                                           
mesmo pelos meios de comunicação). A difusão de estereótipos culturais pode se dar por meio de 
anedotas, lendas, provérbios ou piadas, e, dependendo da forma como são divulgados, podem 
redundar em preconceitos e daí gerar discriminação dos envolvidos.  
6 Alves Pinto, Ziraldo. Somos um povo infantil.  In: Sobral, M; Aguiar L. A. (Org.) Para entender o Brasil. 
São Paulo: Alegro, 2001.  
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Com efeito, se hoje tais medidas restritivas da liberdade não existem mais do 

ponto de vista institucional, permanece no senso comum do brasileiro uma certa 

animosidade em relação à presença de estrangeiros em território brasileiro. 

Dependendo da sua origem, alguns são mais discriminados que outros e não 

conseguem ser assimilados, o que demonstra existir em alguns brasileiros uma atitude 

motivada grandemente por estereótipos culturais.  Não há, portanto, um 

comportamento generalizado e homogêneo em relação ao acolhimento de 

estrangeiros que vêm para o Brasil em busca de trabalho, visando recomeçar a vida.  

Nesse contexto, DaMatta (1984, p.19) parece ter descoberto a chave que 

explica nossas contradições identitárias.  Segundo ele, a “identidade [brasileira] se 

constrói duplamente.  Por meio dos dados quantitativos, onde somos sempre uma 

coletividade que deixa a desejar; e por meio de dados sensíveis e qualitativos, onde 

podemos ver a nós mesmos como algo que vale a pena”.  

 

 

2.3  QUE PAÍS É ESTE?  

Os livros de História ensinam — e nós repetimos acriticamente — que a 

nacionalidade brasileira tem origem em uma matriz étnica formada por três elementos: 

o índio, o branco e o negro, os mesmos que configuraram as raízes culturais do país.  

O que os livros não dizem, no entanto, é que esta é uma visão simplificadora e 

equivocada, uma vez que ignora toda a violência empregada nessa empreitada.  O 

“mito das três raças”, como passou a ser referenciado por alguns historiadores 

discordantes, é uma forma de encobrir o fato de que o processo colonial, desde o 

início, usou e abusou da força para se impor no Novo Mundo.   

Concretamente, nos séculos XV e XVI, Portugal havia se lançado às aventuras 

marítimas com dois objetivos básicos: descobrir novas terras e encontrar uma nova 

rota comercial para as Índias, concorrendo com a Espanha e outros países europeus. 

Seu poderio naval e bélico era grande e, recorrendo a uma manobra diplomática, 

acabou conseguindo a posse sobre as terras brasileiras antes mesmo de nelas 

desembarcar.   

De fato, Portugal tornou-se a maior potência econômica da época e foi com 

essa reputação que, pouco tempo depois de se estabelecer, até para evitar os saques 

de corsários europeus que se aventuravam pela costa, deu início efetivo à 

colonização, por volta de 1530. As estimativas quanto ao número de indígenas 
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existentes no Brasil à época do Descobrimento variam muito, indo de um milhão e 

oitocentos (1,8 mi) a oito milhões (8 mi) de indivíduos dispersos por todo o território.  

Os principais povos — os tupi (tupinambá), guarani, aimoré, tamoio e carijó —

localizavam-se ao longo de toda a costa ou preferiam regiões isoladas no interior da 

Amazônia e no Centro-oeste.  (ATHAÍDE, 2015) 

A curiosidade despertada pelos invasores no início da colonização logo 

assumiu contornos mais resistentes.  Acostumados a viver livres na natureza, os 

nativos praticavam uma cultura de subsistência, na qual a caça, a pesca e a agricultura 

eram primordiais e integravam uma organização sem classes, mas cujos papeis 

sociais eram bem definidos e aceitos sem contestações.   Por isso, as tentativas dos 

homens brancos de escravizá-los não deram muito certo, eles resistiam à dominação 

e só puderam ser subjugados depois de muitos conflitos. (VAINFAS, 2007) 

A brutalidade da Coroa portuguesa fez diminuir, rapidamente, o número de 

nativos, afinal, os verdadeiros donos da terra.  Mesmo se tratando, numericamente, 

de um grupo bem menor que o dos indígenas (para se ter uma ideia, Portugal tinha 

pouco mais de 1 milhão de habitantes em todo o território europeu, naquela época), 

com o poder nas mãos, os colonizadores conseguiram dominar as populações 

indígenas, que pouco a pouco foram subjugadas e exterminadas (VAINFAS, 2007), 

em consequência não só da escravização em si, mas também  da violência simbólica 

do que ela significava, além de  toda sorte de moléstias contraídas nos contatos 

diretos com os invasores.  Pergunta-se, então: onde se localizam na relação 

índio/branco a cordialidade e a harmonia apregoadas por historiadores de diverso 

matiz ideológico?  

Manifestações similares de crueldade podem ser constatadas em relação ao 

negro africano, apontado como terceiro elemento integrante da nacionalidade 

brasileira.  Se os indígenas foram feitos cativos em seu próprio território, o que dizer 

dos africanos, arrancados de suas terras, separados à força de seus familiares e 

trazidos contra a vontade para se tornarem mão de obra escrava em locais inóspitos 

e em condições desumanas? 

Já nos primeiros anos da colonização, por volta de 1538, o tráfico negreiro para 

o Brasil teve início e se tornou tão lucrativo para a Coroa portuguesa, que durou mais 

de três séculos de existência.  Com uma experiência semelhante no próprio continente 

africano, Portugal decidiu testá-la no Mundo Novo, na expectativa de aumentar seus 

lucros a baixo custo.  Amontoados em naus superlotadas, enfrentando condições 
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miseráveis e desumanas, doenças, maus tratos e fome, grande parte dos cativos não 

resistiam à dura travessia do Atlântico e, quando não eram descartados pelo caminho, 

chegavam ao seu destino quase sem vida.  Não tinham nenhum direito, além de 

sofrerem violência e humilhação, eram obrigados a fazer tudo o que se lhes 

ordenavam.  Num primeiro momento, na lavoura e nos cuidados com a criação, depois 

nos serviços domésticos, na mineração, nas grandes plantações de cana de açúcar, 

de café e algodão.  Quer dizer, era uma sociedade já com nítida divisão de classes, 

em que os poderosos capitalistas enriqueciam graças à indefectível servidão humana. 

(FAUSTO(a), 2005). 

A vida dos cativos não era fácil, trabalhavam no mínimo doze horas por dia com 

pequenos intervalos para refeições, sofriam castigos físicos para não esmorecerem, 

além de serem marcados com as iniciais do dono para o caso de fugirem.  Alguns 

eram acorrentados no pelourinho e açoitados sem nenhuma razão, apenas para “dar 

exemplo”.  Havia resistência e revoltas. Mas apesar do controle feroz sobre suas 

vidas, muitos conseguiam burlar a ação dos feitores e chegar aos quilombos, onde 

procuravam reconstruir as tradicionais formas de associação política, social, cultural 

e de parentesco, que viviam na África (GELEDÉS, 2012).   

A sociedade escravagista brasileira enriqueceu e se estabilizou durante os 320 

anos em que exerceu seu poder de classe dominante, inclusive com o beneplácito da 

Igreja Católica, que almejava ampliar em muito o número de almas sob sua influência.  

O número de indivíduos traficados para o Brasil é incerto, até porque não havia 

interesse nesses registros. Existe um número estimado entre 3 e 6 milhões de 

indivíduos no total.  O site do Geledés (2012) garante que apenas entre 1701 e1810, 

quando ocorre “o apogeu do afluxo de escravos negros”, quase 2 milhões de africanos 

“foram desembarcados nos portos coloniais” (GELEDÉS, 2012, p.2). 7 

                                                           
7 Marcado por um cenário de conflitos e protestos pelo fim da escravidão, o século XIX no Brasil foi o 
único do período colonial a ter um censo completo da população de escravizados. [...] O Censo, feito 
em 1872, foi realizado com sucesso como parte das políticas inovadoras de D. Pedro II. Dos 10 milhões 
de habitantes recenseados, a população escrava correspondia a 15,24% desse total. O recenseamento 
é considerado bastante completo por trazer o único registro oficial da população escrava nacional, os 
imigrantes separados por nacionalidade e fazer, ainda, um inventário inédito das etnias indígenas. De 
acordo com o levantamento, 58% dos residentes no país se declaravam pardos ou pretos, contra 38% 
que se diziam brancos. Os estrangeiros somavam 3,8%, entre portugueses, alemães, africanos livres 
e franceses. Os indígenas perfaziam 4% do total dos habitantes. 
(SOUZA, Daiane, 2013. Disponível em http://www.palmares.gov.br/?p=/25817. Acesso em 10 ago. 
2017). 
 

 

http://www.palmares.gov.br/?p=/25817
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“Nem mesmo com a independência política do Brasil, em 1822, e com a adoção 

das ideias liberais pelas classes dominantes, o tráfico de escravos e a escravidão 

foram abalados” (GELEDÉS, 2012, p.2).  Só foi extinto efetivamente com a assinatura 

da Lei Áurea em maio de 1888 pela princesa Isabel, que colocou  

nas ruas milhares de negros que, de uma hora para outra, ficaram sem 
destino. Com isso agradou a abolicionistas, bateu de frente com 
escravocratas e para muitos historiadores começou a escrever o 
epílogo do reinado de seu pai, Pedro II, que cairia pouco mais de um 
ano mais tarde. [...] muitos acreditam que a atitude de Isabel foi mais 
emocional do que prática. Afinal, não houve preparação suficiente 
para o fato, ricos senhores de terra que investiram muito em seus 
escravos ficaram, de uma hora para outra, sem eles e os governos 
pós-abolição não souberam utilizar o ato da princesa a favor de 
melhorias sociais (GELEDÉS, 2012, p.3). 
 

O Brasil foi o último país das Américas a abolir o tráfico e o trabalho escravo 

em seu território.  Os trezentos e vinte anos de servidão deixaram marcas profundas 

na sociedade brasileira.  Até hoje, na prática, a população negra ocupa uma posição 

subalterna, recebe salários mais baixos e vive em condições de vida piores do que as 

da população branca.  Como se não bastasse, ainda é alvo de preconceito e 

discriminação.  Como aceitar, então, o discurso hipócrita que inclui o elemento negro 

como parte da nacionalidade brasileira em igualdade de condições com o elemento 

branco? 

 

2.3.1 A política de branqueamento da população 

 

Já nas primeiras décadas do século XIX teve início a segunda onda de 

imigração estrangeira em massa para o Brasil, visto na Europa como um país de 

grandes oportunidades.  O fato de ser estimulada pelo Governo Imperial, que acenava 

com vantagens econômicas para aqueles que viessem aqui se estabelecer (FAUSTO 

(b), 2005), contribuiu em muito para o êxito dessa imigração, registrado pelo Censo 

de 1872. 8  

                                                           
8 Em resultados detalhados, o Censo de 1872 aponta o total da população de estrangeiros no Brasil: 
382.132. Separa os brancos por origem. São 125.876 portugueses, 40.056 alemães e 8.222 italianos, 
entre outras nacionalidades. Os negros eram considerados todos do mesmo grupo: africanos. Segundo 
o documento eram 176.057 africanos vivendo no país, porém, divididos apenas entre escravos 
(138.358) e alforriados (37.699). (SOUZA, Daiane, 2013) 
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Até hoje as razões que fizeram o Governo Imperial se empenhar em registrar 

os dados censitários da população da época suscitam debates.  Afinal, realizar um 

levantamento populacional num país de dimensões continentais e muitas dificuldades 

de transporte era um projeto bastante ambicioso, uma verdadeira façanha naquele 

momento.  Contudo o Poder Central envidou todos os esforços, inclusive 

estabelecendo multas para quem não respondesse ao questionário, no sentido de 

obter dados fidedignos (SOUZA, 2013). 

 Tais dados vêm sendo exaustivamente estudados por especialistas da UFMG, 

entre os quais o demógrafo Mário Rodart, que enxerga na atitude obstinada do 

Imperador D. Pedro II mais que uma demonstração de zelo para conhecer seus 

comandados.  De acordo com Rodart, citado por Souza (2013, p. 1), àquela época o 

país já pensava estratégias para acabar com a escravidão e passava por um 

processo racista de branqueamento da população (grifo nosso).   “O foco das 

políticas públicas era todo nesse sentido”. Por isso, “era necessário mapear quem 

estava vindo da Europa”.   Ou seja, a chegada dos primeiros grupos de imigrantes 

europeus era uma estratégia bem planejada para implantar uma política de 

“embranquecimento” do povo.  Era, de acordo com José Luis Petruccelli, pesquisador 

do IBGE, “a solução para o que era visto como um problema (a população negra e 

indígena)”.   Supondo-se que “em 350 anos de tráfico negreiro, entraram no país cerca 

de 4 milhões de africanos, entre 1870 e 1930, vieram morar aqui praticamente 4 

milhões de imigrantes europeus”, compara Petruccelli (SOUZA, 2013, p.1).  

 Cedo os estrangeiros perceberam que as promessas feitas pelo governo não 

passavam de peça publicitária para atraí-los.   Dessa forma, investiam as poucas 

economias que trouxeram na compra de um pedaço de terra, onde plantavam para 

sobreviver ou para comercializar.  Outros abriam pequenos negócios ou se integravam 

em atividades ligadas à agricultura e pecuária.  Para São Paulo veio grande 

quantidade de italianos: uma parte fixou-se na capital, indo trabalhar na indústria e no 

comércio, enquanto outra parte se dirigiu para o interior do Estado para trabalhar nas 

então promissoras lavouras de café.  Anos mais tarde esse contingente foi engrossado 

pelos japoneses, que seguiram para o interior paulista, além de outros, que chegavam 

em grupos menores. Recebemos fluxos migratórios inicialmente de Portugal, Itália, 

Alemanha, Espanha, Suíça, Líbano e Polônia, depois da Coreia, China, Ucrânia, 

França e Israel, Bolívia e Paraguai.  Mais recentemente a migração tem mudado um 

pouco de natureza. Estamos recebendo grupos significativos de refugiados, que 
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escapam da guerra e de outras tragédias em seus países, como é o caso de haitianos, 

sírios, angolanos, venezuelanos, libaneses, palestinos e também de colombianos, 

bolivianos e paraguaios.  Apesar disso, o Brasil não dispõe de uma política clara 

voltada para a imigração, o Governo deixa primeiro os fatos acontecerem para só 

depois tomar providências.  

 

2.3.2 A herança escravagista 

 

 Muito de nossa conformação cultural pode ser explicada pelo retorno às origens 

coloniais, quando os interesses de classe foram se sobrepondo aos do povo e 

determinando os caminhos do desenvolvimento econômico.  Inconformado com a 

pressão internacional para pôr fim à crueldade escravagista, o que lhe diminuiria os 

braços para o trabalho e, em consequência, os lucros astronômicos, o Poder Central 

não incorporou os libertos, nem lhes garantiu o direito a educação ou a um pedaço de 

terra para cultivo.  Um ano depois da Abolição, a República foi proclamada, mas a 

sociedade aristocrática se manteve.  Substituímos “os barões e os condes pelos 

doutores e excelências, a elite assumindo ser povo mas se distanciando das massas 

às quais passou a chamar de povão”, pontua Buarque (2001, p.50).  Segundo ele, “O 

Brasil é um país que não completa seus projetos históricos”, como pode ser 

comprovado em vários momentos da história do país.  No final do século XX, por 

exemplo, após um longo período de ditadura militar, foi preciso reconstruir a 

democracia e convocou-se uma Assembleia Constituinte.  Talvez por ter nascido num 

período de euforia democrática, a chamada “Constituição Cidadã” (1988) foi 

considerada à época uma das mais progressistas da América Latina. E de fato 

representava um enorme avanço para os direitos e garantias individuais e coletivos 

que inexistiam no período ditatorial.  No entanto, o texto constitucional, que acaba de 

completar trinta anos de promulgado, recebeu durante todos esses anos emendas, 

supressões, adendos e outras correções, tendo resultado numa autêntica colcha de 

retalhos, que promoveu mudanças profundas na sua concepção inicial. 

  Era natural que tais mudanças ocorressem, visto que mudaram não só a 

sociedade e suas necessidades, como também a representação popular e a 

correlação de forças no Parlamento.  Porém é inconcebível que em pleno século XXI 

ainda tenhamos que elaborar leis para coibir atitudes de cunho racista, preconceituoso 
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e discriminatório.  Apesar do progresso econômico, a herança escravagista ainda está 

muito presente nas práticas diárias.  

 Foi para coibir casos de comprovada discriminação que surgiram no Brasil as 

chamadas políticas de ações afirmativas9, inspiradas em ações semelhantes surgidas 

nos Estados Unidos nos anos de 1960.  O programa de cotas, por exemplo, consiste 

em corrigir a desigualdade existente entre camadas mais pobres da população, que, 

por receberem uma formação escolar deficiente, não conseguiam acesso à 

universidade.   Uma outra medida, com frequência usada para resolver casos na 

Justiça, é a lei que trata de crimes de racismo ou injúria racial.  Não há dúvida quanto 

a isto: o racismo está bem vivo no país, de forma explícita ou velada, e agora é crime. 

Num país multiétnico e multicultural como o Brasil, que recebe migrantes de todo o 

mundo e cuja população é formada majoritariamente por indivíduos miscigenados 

(negros ou pardos), é incongruente que a cor da pele ainda seja fator de discriminação 

ou preconceito.   

 Por fim, seja pela enorme extensão territorial do país, seja pelas disparidades 

regionais e sociais existentes, seria temerária qualquer tentativa de definir posições 

políticas consensuais da população com relação aos grandes temas nacionais. No 

entanto, órgãos de imprensa e analistas políticos consideram que o conservadorismo 

da sociedade brasileira vem aumentando na última década e tende a crescer ainda 

mais com a eleição presidencial de 201810.   

                                                           
9 Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo 

de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade e acumuladas ao longo de anos. 
Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações afirmativas podem 
ser de três tipos: com o objetivo de reverter a representação negativa dos negros; para promover 
igualdade de oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo. 
AÇÕES afirmativas. Ministério dos Direitos Humanos. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/  Acesso 
em:01 out. 2018 
 
10 Nessa eleição houve uma polarização sem precedentes entre os dois candidatos que chegaram ao 
segundo turno — Fernando Haddad, do PT, e o militar reformado Jair Bolsonaro, do PSL, eleito com 
mais de 55% dos votos válidos, contra 44% do adversário.  Identificados respectivamente com os 
rótulos de “esquerda” e “direita”, os candidatos defendiam agendas consideradas progressista e 
conservadora.  Os discursos de um e de outro não deixavam dúvidas quanto à sua futura atuação, 
mesmo assim, ganhou o candidato de “direita”.  Ao mesmo tempo, houve renovação de grande parte 
dos parlamentares, constituindo um Congresso também de maioria de centro direita.  Essa mudança 
na representação política supõe igual mudança no eleitorado que a elegeu. (FERRAZ, 2018) 
 

file:///C:/Users/PC%20Edleise/Downloads/Disponível%20em:%20http:/www.seppir.gov.br/
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 Por outro lado, são realizadas frequentes consultas de opinião à população, 

que, de certa forma, confirmam a tendência ao conservadorismo.11 

 Com relação à economia, poderíamos ocupar uma posição privilegiada no 

mercado internacional, já que não nos faltam riquezas naturais e matérias primas, mas 

a má gestão da res publica, aliada à divisão em classes conflita com as necessidades 

do povo. A riqueza do país está concentrada nas mãos de poucos.  Em números 

atualizados do IBGE (10% DA POPULAÇÃO..., 2018), uma minoria mais rica do país, 

formada por 10% dos brasileiros, detinha 43,3% da renda total, em 2017. Na outra 

ponta, os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total. O Brasil se situa, 

assim, entre os primeiros países mais desiguais e injustos do mundo.   

 

2.4 DEFININDO CULTURA 

 Não são poucos os significados que cabem dentro do rótulo “cultura”, razão 

pela qual, sempre que um tema em estudo apresenta um viés cultural, tem-se por 

convenção delimitar o sentido com que o vocábulo cultura está sendo empregado.  Na 

verdade, dependendo da perspectiva teórica adotada, as definições podem 

fundamentar-se em diferentes campos do conhecimento, dentre eles a antropologia, 

a sociologia, a etnografia e a semiótica.  

 Para os objetivos deste trabalho, julgamos não ser necessário explorar toda a 

polissemia e fluidez da palavra cultura, já exaustivamente tratadas em obras de 

referência como “A noção de cultura nas ciências sociais”, do etnólogo francês Denys 

Cuche (2002), e de outros autores, como Laraia (1992), Mattelart e Neveu (2004) e 

Hall (2003).  Cuche focaliza a questão explicitando a oposição conceitual entre 

“cultura” e “civilização”, a qual suscitou uma querela entre a França e a Alemanha no 

século XVIII, estendendo-se daí a outros lugares e épocas.  No livro, ele apresenta a 

gênese da palavra cultura, empregada com ou sem adjetivos.  Já Laraia discute 

                                                           
11 O Ibope já fez três vezes uma pesquisa, entre 2010 e 2018, em que foram testados os seguintes 
temas polêmicos: casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização do aborto, redução da 
maioridade penal, prisão perpétua para crimes hediondos e adoção da pena de morte.  Os resultados 
mostraram um crescimento significativo do conservadorismo em todos os níveis de escolaridade, mais 
nas regiões sudeste e norte/centro-oeste.  Os índices são equivalentes entre as regiões sul e nordeste. 
Acredita-se que o crescimento desses índices esteja ligado à questão da segurança pública e da crise 
institucional que atinge a economia, a política, o social e a moral, por isso há um desejo de reconstrução 
de valores. Isto leva a atitudes mais conservadoras, pincipalmente entre os mais escolarizados.  
(TOLEDO, 2018) 
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cultura do ponto de vista antropológico, enquanto Mattelart e Neveu, assim como Hall, 

o fazem pela ótica dos Estudos Culturais.  

No Brasil, algumas dissertações e teses acadêmicas na área da Linguística 

Aplicada (BERWIG, 2004; FIGUEIREDO, 2009; MENDES, 2004; e VIANA, 2003, entre 

outros) também examinam a contribuição dada por diferentes campos de estudo para 

a composição do conceito. Esses estudos adotaram como referência a concepção 

antropológica de cultura, considerada a mais adequada para o ensino e aprendizagem 

de uma língua estrangeira.  Parece-nos dispensável, portanto, trilhar percurso 

semelhante ao desses pesquisadores, repetindo a revisão de significados com a 

finalidade de deduzir a mesma concepção, já que há uma coincidência de propósitos 

– definir a concepção de cultura a ser utilizada – entre aqueles e este trabalho.  A 

concepção antropológica, portanto, será o ponto de partida para a nossa discussão.  

 Ainda assim, trata-se de uma noção complexa, já que ela adquire diferentes 

significados para diferentes pessoas. Para grande parte destas, cultura refere-se à 

apreciação de boa literatura, boa música, artes e comidas requintadas.  Nesse 

sentido, acreditam que os bens culturais estão reservados apenas a uma parte da 

Humanidade, aquela de maior poder econômico. Para os antropólogos, no entanto, 

cultura é o conjunto de padrões de comportamento humano aprendidos em sociedade. 

O inglês Edward Tylor, que teria sido o primeiro cientista a utilizar a definição, em 1871 

(apud Heidari, Ketabi & Zonoobi, 2014), caracterizou cultura como “um todo complexo 

que inclui conhecimentos, crenças, artes, leis, moral, costumes e outras capacidades 

e habilidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade”.  A partir de 

então, este tornou-se o conceito-base da antropologia, que foi sendo aprofundado e 

ampliado até se tornar consensual no mundo científico e acadêmico, constituindo o 

que se convencionou chamar de concepção antropológica de cultura. 

Na verdade, se alguns cientistas preferem simplificar sua definição, como é o 

caso do brasileiro Roberto Da Matta (1984, p.15), que resume cultura como “um estilo, 

um modo de ser e um jeito de fazer coisas”, outros optam por explicitarem algumas 

ideias.  De acordo com Brown (1994, p.163), 

[...] cultura é uma forma de viver. É o contexto no qual existimos, 
pensamos, sentimos e nos relacionamos com os outros. É a “cola” que 
mantém junto um grupo social. [...] Ela governa nosso comportamento 
em grupo, nos torna mais sensíveis em matéria de status e nos ajuda 
a saber o que os outros esperam de nós e o que acontecerá se não 
correspondermos às suas expectativas. Assim, a cultura nos ajuda a 
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entender até que ponto podemos agir individualmente e qual é a nossa 
responsabilidade no grupo. 

 

É interessante lembrar que a cultura é uma criação humana e, nesse sentido, 

deve ser pensada, como destaca Pesavento (2008, p.15), “como um conjunto de 

significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo”. Tais 

significados consistem, na verdade, em representações da realidade, que 

aprendemos na família, na escola, nos grupos profissionais e nos meios de 

comunicação de massa, de forma quase imperceptível.  Em outras palavras,  

A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da realidade que 
se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos 
conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se 
apresentam de forma cifrada, portando já um significado e uma 
apreciação valorativa (PESAVENTO, 2008). 

 

De forma simplificada e precisa, Trouche (2008, p.6) agrega ao conceito 

anterior uma explicação sobre a diversidade de significados que o faz, algumas vezes, 

difícil de distinguir a respeito do que se está discorrendo:   

[...] sistema de crença e valores e uma organização sociopolítica que 
configuram um modo de agir e interagir, de fazer, de dizer e de 
comportar-se de uma dada sociedade. A palavra cultura possui uma 
diversidade de significados, já que engloba tanto o saber cotidiano 
(experiência comum), bem como o saber intelectual (a 
experiência refletida).  (Destaque nosso) 

Como se dá, então, a transmissão de geração a geração daquilo que 

chamamos herança cultural? Na verdade, essa herança consiste num sistema de 

valores, princípios e crenças que se cristalizam na comunidade num determinado 

período de tempo, sendo, portanto, mais ou menos estável.  São esses conjuntos de 

crenças e valores que indicam aos membros da sociedade o que é certo, o que é 

errado, útil, ético, como agir e posicionar-se em situações de conflito e, portanto, 

indicam as expectativas da sociedade em relação a eles.  No entanto, ao lado desses 

sistemas, que determinam parâmetros reguladores do modo de ser e agir dos 

indivíduos como um todo na sociedade, existem outros, individuais, os quais dizem 

respeito à identidade pessoal dos indivíduos, os quais podem variar em função de 

fatores como personalidade, idade, etnia, gênero e escolaridade, que acabam por se 

constituir em diferenciadores. 

 A cultura também pode ser aprendida de modo natural, por meio da leitura e 

das interações orais; e ainda mediante os meios de comunicação, sobretudo televisão 
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e cinema. Como fontes de informação e entretenimento de forte presença em nosso 

cotidiano, tais meios acabam por moldar atitudes e comportamentos, influenciando 

profundamente a experiência cultural das sociedades modernas.  Mais do que 

aprendida, a cultura é experimentada, vivida. 

 Um outro aspecto a ressaltar é que a cultura é dinâmica, logo, ela é passível 

de modificar-se.  As mudanças resultariam, de acordo com Laraia (2004), da influência 

de dois fatores distintos: primeiro, a dinâmica interna do próprio sistema cultural; 

segundo, do contato com outro sistema cultural. No entanto, ainda que o dinamismo 

cultural provoque mudanças em alguns aspectos, sua “estrutura profunda” continua 

íntegra.  Ou melhor, podem ocorrer mais facilmente mudanças no vestuário, 

alimentação, moradia, transportes, enquanto valores associados à ética, moral, 

práticas religiosas, profissão, lazer, comportamentos sociais estão mais enraizados e 

permanecem os mesmos por várias gerações.  

 O que fica de conclusão é que nenhuma cultura deve ser absolutizada, já que 

ela é passível de mudança e adaptação a uma nova realidade. Por esse motivo, para 

estabelecer uma comunicação com o Outro, devemos nos aproximar com mente 

aberta para reconhecer e aceitar as diferenças, sempre com uma postura de 

tolerância.  

 No início desta seção, falamos da complexidade do conceito, mencionando que 

este precisa ser esclarecido em relação a objetos de estudo. Na tentativa de responder 

a esse questionamento, alguns autores buscam delinear parâmetros de análise, que 

deem conta de explicar as relações existentes entre cultura e diferentes objetos de 

estudos. Surge, então, a segmentação da cultura em dois grandes blocos, que 

contemplam pontos de vista nos níveis macro e micro.  

Foi a partir desse olhar que Edward Hall (1976) teria cunhado a metáfora do 

iceberg, até hoje uma referência subjacente em outras classificações. No 

entendimento de Hall, a cultura se assemelha a um iceberg, visto que uma das partes 

mantém-se na superfície e, portanto, é claramente observável (por exemplo, o 

vestuário, a língua, os hábitos, os costumes); a segunda, bem maior, fica submersa e 

é quase imperceptível, dificilmente reconhecida pelos membros de uma comunidade 

de fala. Consiste, por exemplo, nos estilos de comunicação, valores, normas, crenças, 

atitudes.  

 Na esteira da metáfora do iceberg, foram propostas designações diversas, mas 

baseadas no mesmo princípio dicotômico.  Garcez (1998), por exemplo, fala em 
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cultura visível e cultura invisível, situando no primeiro grupo as belas artes, a literatura, 

arquitetura, folclore e artefatos da vida diária, enquanto no segundo grupo estariam 

as formas de ver, ser, agir e pensar o mundo.  Classificação semelhante é defendida 

por Bennett (1991), que prefere as denominações cultura objetiva e cultura subjetiva, 

a primeira referindo-se às artes, literatura, teatro, música clássica, eventos que ele 

chama de cultura institucionalizada. A cultura objetiva inclui também, segundo 

Bennett, aspectos sociais, políticos, econômicos, além do sistema linguístico.   

Por outro lado, a cultura subjetiva está associada aos aspectos psicológicos 

que caracterizam o comportamento e o modo de pensar de determinado grupo social. 

Em outras palavras, ela resulta das manifestações abstratas desse grupo, tais como: 

crenças, valores, hábitos, normas e, principalmente, a maneira como os falantes usam 

a língua, os estilos de conversação, a linguagem gestual.  Como se percebe, as 

culturas objetiva e subjetiva de Bennet correspondem, respectivamente, às culturas 

visível e invisível defendidas por Garcez. 

 Fugindo a esse modelo, no entanto, Adaskou, Britten e Fashi (1990), citados 

por Heidari, Ketabi e Zonoobi (2014), propõem uma definição de cultura num nível 

mais específico, relacionando quatro significados culturais: o primeiro – o sentido 

estético ─ inclui cinema, literatura, música e meios de comunicação, enquanto o 

segundo ─ o sociológico ─ refere-se à organização e à natureza da família, às 

relações interpessoais, costumes, condições materiais etc. O terceiro sentido, dito 

semântico, abrange todo o sistema conceitual que processa condições de percepções 

e pensamentos, enquanto o quarto, denominado pragmático ou sociolinguístico, 

refere-se ao conhecimento contextual, habilidades sociais e paralinguísticas, além do 

código linguístico, necessário à comunicação bem sucedida.  

Tal segmentação, sem dúvida, dá mais substância à definição e reflete as 

várias dimensões da cultura.  No entanto, no que concerne à Linguística Aplicada, a 

classificação em dois níveis atende plenamente aos objetivos do ensino e 

aprendizagem de uma língua.  Tornou-se frequente nessa área uma simplificação que 

se serve das expressões: cultura com ‘C’ maiúsculo (big C culture), ou cultura formal, 

e cultura com ‘c’ minúsculo (small c culture), também chamada de cultura profunda.  

Costuma-se dizer que a cultura formal constitui um refinamento ou sofisticação 

dentro da sociedade, enquanto a cultura profunda abrange o modo de vida global de 

um grupo de pessoas.  Em outras palavras, no primeiro caso, a cultura é tomada no 

sentido de civilização, das grandes realizações do povo refletidas em sua história, 
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instituições sociais, trabalhos de arte, arquitetura, música e literatura. Já no segundo, 

consiste nos costumes, tradições e práticas que o povo assume como parte de suas 

vidas (por exemplo, os modos de se cumprimentarem, se vestirem, comerem e 

realizarem seus afazeres cotidianos).  É este último sentido que está representado na 

língua. 

De acordo com Figueiredo (2009), os rótulos cultura com “C” maiúsculo/ com 

“c” minúsculo na verdade compõem um paradigma de referência que veio auxiliar 

grande parte de culturalistas na tarefa de categorizar uma ampla gama de elementos 

culturais para fins de análise teórica.  Apesar disso, explica com muita propriedade a 

autora,  

Como costuma ocorrer com grande parte dos termos guarda-chuva, a 
intensificação de seu uso acabou gerando uma grande diversificação 
nas definições para as respectivas categorias, atenuando, por vezes, 
seu valor funcional. (id., p.78) 
 

Na prática, foi o que ocorreu com o linguista aplicado Adrian Holliday (1999), 

que atribuiu significados próprios a esses rótulos. Em sua concepção, trata-se de duas 

perspectivas de análise diferentes.  A primeira ─ Cultura  com “c maiúsculo” ─  refere-

se ao conhecimento compartilhado a partir de uma etnia ou nacionalidade. Assim, o 

propósito principal é a criação de “enquadres culturais” nacionais que possibilitem 

responder a questões da seguinte natureza: Por que os japoneses são tão 

cerimoniosos nas relações interpessoais?  Por que os americanos agem como se 

fossem superiores a outros povos?  Como o brasileiro se posiciona diante dos países 

vizinhos da América do Sul? Por que somos capazes de definir uma cultura com base 

em vagas impressões sobre um povo e um país? Todas essas visões baseiam-se em 

estereótipos e, portanto, não devem ser consideradas. 

Apoiando-se nas ideias de Holliday (1999), esclarece Motta-Roth (2006, p. 

287):  

Nessa perspectiva, um sistema cultural se define por um conjunto de 
estereótipos que diferenciam “nós” e “os outros” ou o “si-mesmo” 
(Self’) e o “Outro”. Nesse caso, estudar “Cultura” significa “procurar 
descobrir e detalhar as diferenças que são consideradas a norma” 
(Holliday, 1999, p. 240) nacional ou étnica, como um conjunto de 
qualidades normativas, essencialmente diferentes e significativas para 
uma nação. 
 

 De outro modo, a segunda perspectiva valoriza o comportamento coesivo em 

atividades presentes em qualquer agrupamento social, o qual Holliday (1999) 
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denomina “pequena cultura” ou cultura com “c” minúsculo.  Por exemplo, no contexto 

de ensino universitário, a cultura abrangeria “a prática acadêmica ou o comportamento 

profissional usual na academia”. Por sua vez, a cultura familiar seria definida como o 

conjunto dos comportamentos considerados adequados nos eventos em que 

diferentes famílias interagem, como à noite, à mesa de jantar etc (MOTTA-ROTH, 

2006). 

 Em outros termos, como sintetiza Motta-Roth (2006, p. 287), “estudar uma 

cultura com “c minúsculo” significa questionar praticamente tudo que é naturalizado 

ou “inquestionável” para o grupo sob análise – no caso da língua estrangeira, o 

estrangeiro: o inglês, o francês, o alemão, o “outro”. 

 Como se observa, quantos forem os autores que discutem sobre cultura, tantas 

serão as diferenças conceituais, pois cada um deles vai privilegiar um ponto de vista 

diferente na análise. Em que pesem tais diferenças, é importante reafirmar a visão 

antropológica de cultura como aquela que embasa nosso estudo.  Segundo Mendes 

(2015, p.210), essa visão abarca a totalidade de características de um grupo social, 

ou seja, versa  

[...] sobre um estilo de vida especial e distinto desse grupo ou classe, 
o que inclui os significados, os valores e as ideias, e como eles são 
refletidos nas instituições, nas relações sociais, nos sistemas de 
crenças, nos costumes e tradições, no uso dos objetos e na vida 
material. 
 

 São estas as marcas culturais que pretendemos identificar no corpo das 

canções e que podem revelar não só ideias e valores que circulam na sociedade, 

como também aspectos da própria criação artística em um momento histórico 

particular.  Lembremos que letra e música refletem o modo como determinado 

compositor interpreta a realidade circundante mas ele próprio está sujeito a ela.  

 

2.5 LÍNGUA E CULTURA 

 

 Apesar dos avanços ocorridos nos estudos da linguagem e, em especial na 

pedagogia de línguas estrangeiras, a relação entre língua e cultura ainda suscita 

dúvidas e equívocos. Em alguns materiais didáticos, não é raro encontrar uma 

concepção instrumental de língua. Outras vezes há até uma intenção de usar a língua 

para a comunicação, mas, na prática, as atividades enfatizam aspectos gramaticais, 

quando não focalizam situações comunicativas artificiais.  No entanto, observa 
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Rajagopalan (2003, p. 69), “[...] as línguas não são meros instrumentos de 

comunicação, como costumam alardear os livros introdutórios.  As línguas são a 

própria expressão das identidades de quem delas se apropria. Quem transita entre 

diversos idiomas, está redefinindo sua própria identidade.” 

Na declaração do autor, está implícita a ideia de que o estudo de uma língua 

estrangeira inclui, necessariamente, uma dimensão cultural a ela inerente, inclusive 

no plano das identidades, do falante da língua alvo e do aprendiz.  Ou seja, quem 

aprende uma nova língua, expande seu capital cultural, já que, de acordo com essa 

visão, é impossível aprender uma língua sem aprender também sua cultura.  A cada 

novo aprendizado, são confrontadas diferenças e semelhanças entre a língua de 

partida e a língua de chegada, o que propicia mudanças no modo do aprendiz se 

relacionar com o Outro.   

Ideia semelhante é defendida por Christine Revuz (1998, p. 227), para quem 

“aprender uma língua é sempre, um pouco, tornar-se um outro”.  A autora entende 

que, ao se apropriar de uma língua, o aprendiz emprega grande esforço de expressão, 

pois está sempre se questionando sobre a adequação daquilo que diz àquilo que quer 

dizer.  Apenas com o tempo, quando há uma identificação com o falante nativo, seu 

pensamento, seus costumes, é que são automatizadas as formas mais corriqueiras 

da língua, aquelas comuns às interações do cotidiano.  Revuz acredita que “quanto 

melhor se fala uma língua, mais se desenvolve o sentimento de pertencer à cultura, à 

comunidade de acolhida, e mais se experimenta um sentimento de deslocamento em 

relação à comunidade de origem” (p. 227).   

Nem sempre, porém, no ensino de PLE, os livros didáticos trabalham com um 

modelo que associa língua à cultura, como já mencionamos, tratando esses dois 

eventos separadamente, como se fossem independentes. Se olharmos para o Ensino 

Brasileiro como um todo, observaremos que a insistência nesse modelo fragmentado 

não se restringe às línguas, é reflexo de uma mesma concepção idealista que norteia 

todo o sistema educacional. Mesmo tendo passado por sucessivas reformas, esse 

sistema não conseguiu até hoje superar uma organização curricular estruturada em 

disciplinas estanques, que aparentemente não mantêm nenhuma relação umas com 

as outras.  Houve uma tentativa de formular uma nova proposta, com base na 

recomendação da UNESCO de implementar uma abordagem holística para a 
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educação do século XXI12, mas a fragmentação se manteve. Essa inadequação ocorre 

em todos os níveis de ensino, até mesmo no superior, como entendem as 

pesquisadoras Dourado e Poshar (2007, p.1), que atribuem o caso particular do PLE 

à 

compartimentalização acadêmica de língua, literatura e cultura, [que] 
forjou uma dissociabilidade entre  língua e cultura, restringindo o 
ensino de língua estrangeira ora ao ensino de estruturas linguísticas 
da língua alvo (perspectiva estruturalista), ora ao ensino das quatro 
habilidades (perspectiva comunicativa),  visando possibilitar o acesso 
à literatura e às artes, essas  entendidas como cultura. 

 
 Porém não é apenas a tradição histórica a única responsável por essa 

compartimentalização, que acabou separando o que, por natureza, é indissociável.  O 

modo como percebemos o fenômeno linguístico também influi enormemente nesse 

resultado, já que ele determina o que, como e para que se ensina. Isto significa que, 

subjacente à prática pedagógica de todo professor encontra-se uma concepção de 

língua/linguagem, embora nem sempre no nível consciente.  

Ao longo dos anos, a língua tem sido analisada sob diferentes posições 

teóricas, que podem ser sintetizadas em três principais: a) como representação 

(“espelho”) do mundo e do pensamento. Segundo essa concepção, o homem 

representa para si o mundo através da linguagem e, portanto, a função da língua é 

representar (=refletir) seu pensamento e seu conhecimento de mundo. b) como 

instrumento (“ferramenta”) de comunicação.   Nesse sentido, é considerada um 

código, através do qual um emissor comunica a um receptor determinadas 

mensagens. O escopo principal da linguagem, nesse caso, é transmitir informações.  

c) como forma (“lugar”) de ação ou interação.  Nessa acepção, a língua é atividade, 

é forma de ação interindividual, finalisticamente orientada; como lugar de interação, 

possibilita a prática dos mais diversos tipos de atos, que esperam dos semelhantes 

reações ou comportamentos, levando ao estabelecimento de vínculos e 

compromissos antes inexistentes (KOCH, 2008). A seguir estabelecemos algumas 

implicações dessas correntes teóricas para o ensino de línguas e de cultura. 

                                                           
12 Relatório da Comissão Internacional de Educação para a UNESCO, intitulado “Educação: um tesouro a 
descobrir”, de 1994 (que é a base para documentos e pareceres atuais do MEC, por exemplo os PCN). De acordo 
com esse relatório, são quatro os pilares básicos da Educação para o século XXI: Aprender a fazer; Aprender a 
conhecer; Aprender a ser; Aprender a viver juntos. 
 

http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educatesouro/mostra_documento
http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educatesouro/mostra_documento
http://www.academos.com.br/med-010.html
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Na primeira concepção, que segue as ideias do linguista suíço Ferdinand de 

Saussure, a língua é considerada como um sistema de signos acabado, fechado, 

abstrato e sem interferência do contexto e da situação, nem de aspectos discursivos 

e históricos.  O que se reconhece nela, então, é a forma e não o uso, a língua viva. 

Em consequência, a cultura está excluída dessa abordagem. 

Neste modelo existe uma relação psíquica entre linguagem e pensamento, 

sendo a linguagem caracterizada como individual, dependente da capacidade mental 

do sujeito, que é dono de sua vontade e de suas ações. Não há qualquer interferência 

de fatores externos, como dissemos.  A língua está relacionada às chamadas 

gramáticas normativo-prescritivas, que correspondem ao conjunto de regras que 

devem ser seguidas pelos sujeitos para falarem e escreverem corretamente.  O 

produto da representação mental é o texto. 

Os seguidores dessa vertente aceitam como legítima apenas a variedade 

padrão, pautada nos modelos literários, enquanto as demais variedades são 

consideradas corrupções da língua padrão. Sintetizando, na concepção de língua 

como representação, em que o sujeito elabora individualmente seu pensamento 

(representação mental), nada mais cabe ao ouvinte/leitor senão “captar” essa 

representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) de quem a produz, 

exercendo, portanto, um papel essencialmente passivo. (KOCH, 2008). 

Na segunda concepção, a língua "é vista como um código, ou seja, um conjunto 

de signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir uma 

mensagem, informações, de um emissor a um receptor" (TRAVAGLIA, 1996, p. 22).  

Elaborada com base na Teoria da Comunicação, tem a seguinte visão do processo: o 

emissor deseja transmitir uma mensagem a um receptor e para isso a codifica e envia 

para o outro por meio de um canal (ar, ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe 

os sinais codificados e os transforma de novo (decodifica) em mensagem 

(informações). Por isso se diz que a língua é uma ferramenta empregada para 

transmitir uma mensagem. Basta que dois dominem o código, para haver 

comunicação. 

 Esta tendência assemelha-se à anterior, na medida em que também “privilegia 

a forma, o aspecto material da língua e as relações que constituem o seu sistema 

total, em detrimento do conteúdo, da significação e dos elementos extralinguísticos” 

(Fuza et al. 2001, p.488). Como na tendência anterior, a cultura também não é 

considerada neste sistema. 
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Por fim, a concepção interacionista da linguagem (que tem em Bakhtin seu 

introdutor) se contrapõe às anteriores, as quais concebem a língua como objeto 

autônomo, sem história e sem interferência do social. Este terceiro enfoque situa a 

linguagem como um lugar de interação humana, como o lugar de constituição de 

relações sociais.  Nesse sentido, a comunicação é mediada pela produção de efeitos 

de sentido entre interlocutores em uma dada situação e em um contexto sócio-

histórico e ideológico, sendo os interlocutores sujeitos ativos que ocupam lugares 

sociais. Não há, portanto, como dissociá-la da cultura, uma vez que os modos de ver, 

ser, agir e pensar o mundo (cultura invisível) são construídos pelos indivíduos nas e 

pelas práticas discursivas.  

 Na perspectiva interacionista, também chamada de dialógica, o discurso se 

realiza por meio de textos. De acordo com Koch (2002, p.17), “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...”  Dessa forma, o significado 

do enunciado não está nem no texto nem na mente dos interlocutores, como nas 

perspectivas anteriores, mas é constituído na interação entre eles.  Além disso, 

considerando que a língua está em constante movimento, a visão dialógica aceita 

todas as variedades existentes como pertencentes à nossa língua.  Ainda que a língua 

padrão seja socialmente mais prestigiada, as demais variedades possuem a mesma 

expressividade e comunicatividade.  

Para efeitos deste trabalho, adotamos a concepção interacionista da linguagem 

e, por extensão, a de seu principal objeto, a língua, no caso o PLE. Em vista disso, 

sempre que falarmos em língua, estaremos falando também em cultura, ou língua-

cultura, em concordância com o que defendem autores como Brown (1994), citado 

por Heidari et al. (2014). Para esse autor, uma língua é parte de uma cultura e uma 

cultura é parte de uma língua; as duas estão tão entrelaçadas, que não se pode 

separá-las sem perder a significação de uma ou de outra. Dessa forma, a competência 

cultural torna-se parte integrante do ensino de línguas, o que equivale dizer que, ao 

ensinar uma língua, estaremos ensinando ao mesmo tempo a cultura que lhe dá 

sustentação.  Tal é a razão de utilizarmos o termo língua-cultura para marcar a 

impossibilidade de desmembrar o aspecto cultural da dimensão linguística. Língua é 

cultura e cultura é língua, uma não existe sem a outra. 

A partir da década de 1990, essa visão de língua como prática social é 

retomada e ampliam-se cada vez mais as tendências que adotam esse referencial, 
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tendo surgido novas propostas de ensinar línguas em conjunto com a dimensão 

cultural.  No Brasil, autores como Almeida Filho (2002), Barbosa (2005), Ferreira 

(1998, 2007, 2008), Fontes (2002), Gimenez (2005), Mendes (2002, 2004, 2008, 2009, 

2010, 2011), Ortiz (2002, 2010) e Viana (2003), entre outros, trabalham nessa direção, 

apresentando, alguns deles, propostas para a elaboração de materiais didáticos que 

contemplam a interface língua/cultura. Muitos desses trabalhos são referenciados nos 

estudos da pesquisadora francesa Claire Kramsch, uma das principais formuladoras 

da educação intercultural do ensino de línguas. 

O termo intercultural, ou cross cultural, como denomina a autora, normalmente 

designa um contato entre línguas ou culturas através de fronteiras políticas de 

Estados-Nação, num contexto de comunicação entre pessoas ou grupos pertencentes 

a diferentes nacionalidades, origem social e étnica.  Em outras palavras, a 

aprendizagem de uma língua/cultura estrangeira, para Kramsch (1993), produz no 

aprendiz uma experiência de estranhamento, de deslocamento, de quem está na 

fronteira, pela necessidade de expressar-se em um novo código.  Porém essa 

experiência pode ocorrer também com aqueles que atravessam fronteiras dentro de 

sua própria cultura, de sua classe social ou gênero. Assim, as diferenças se 

manifestam não só em relação ao Outro, como também em relação ao próprio 

indivíduo, dentro da sua própria história de vida.  

Em última análise, a educação intercultural de que fala Kramsch se baseia no 

respeito à diferença e na aceitação do Outro e de seu modo de ver, agir e sentir o 

mundo.  O objetivo do ensino intercultural não é fazer com que as pessoas se 

comportem como membros de outra cultura, mas que desenvolvam, por meio do 

diálogo com diferentes línguas e mundos culturais, uma consciência crítica que lhes 

permita viver num clima de solidariedade e tolerância.  

 

2.6 COMO ENSINAR CULTURA  

 Como vimos na seção anterior, é frequente nas aulas de PLE ou nos materiais 

didáticos que subsidiam o ensino-aprendizagem dessa disciplina, a proposta de 

“ensinar cultura” de forma isolada da língua, como se a cultura fosse um “plus”, um 

adendo ao conhecimento linguístico.  Encontramos ainda hoje em livros didáticos, 

além da exploração do conteúdo linguístico (em geral, com foco na forma, ou mesmo 

nas quatro habilidades), uma seção à parte, que apresenta aspectos culturais da 
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língua alvo. Pouco se apresenta a respeito da cultura subjetiva ou invisível, a ênfase 

é maior na chamada alta cultura, daí a menção a personalidades que se destacam 

nas artes plásticas, na música ou no esporte.  Também se insiste em dados 

descontextualizados da História e/ou da Geografia do país, além de visões 

estereotipadas, em especial sobre o carnaval, o futebol e as belezas naturais do país.  

Muitos desses autores entendem o aspecto cultural do ensino de línguas, como frisou 

Kramsch (1993), como se fosse uma quinta habilidade linguística (ao lado de ler, ouvir, 

falar e escrever).  

 Na verdade, esses modos de ensinar cultura como conteúdos independentes 

do arcabouço linguístico de uma LE/L2 por muito tempo permaneceram como única 

alternativa, e não só no Brasil.  Em 1985, referindo-se ao ensino do inglês LE, 

Galloway (1984), citada por Hadley (1993), descreve quatro variações mais comuns 

dessa abordagem, naquele momento. Pelas denominações dadas, percebe-se um 

posicionamento crítico da autora, que, ao que parece, considerava inadequados tais 

modos de agregar o componente cultural ao ensino de línguas.  Galloway assim os 

classificou:  

a) Abordagem Frankenstein. Como o nome sugere, caracteriza-se pela 

apresentação de informações isoladas, provenientes dos mais diversos setores, que 

são reunidas sem qualquer unidade: “um taco daqui, um bailarino flamenco dali, um 

gaúcho daqui, uma tourada de lá”. No Brasil, seria o mesmo que apresentar uma 

baiana com seu traje típico, uma receita de feijoada, uma quadrilha de festa junina, 

um bando de cangaceiros e assim por diante.  Ou seja, pedaços de culturas regionais, 

apresentadas como se fossem representações da cultura nacional.  

b) Abordagem 4 F (do inglês Folk dances, Fairs, Food, Festivals, que em 

português correspondem a danças folclóricas, feiras, comidas e festivais). Nesse 

caso, as referências culturais se restringem a esses poucos aspectos, considerados 

como representativos da cultura da língua-alvo. 

c) Abordagem Guia Turístico. Nesta abordagem o foco é a apresentação dos 

principais pontos turísticos de cada lugar, em especial belezas naturais, arquitetura 

típica, praças, teatros, monumentos e outros. Ou seja, os elementos comumente 

recomendados por agências de viagem aos visitantes de um país.  

d) Abordagem “ by the way” (“falando nisso”).  Consiste na realização de palestras 

esporádicas ou na descrição de eventos selecionados indiscriminadamente, com o 

propósito de chamar a atenção para grandes diferenças comportamentais. Por 
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exemplo, costuma-se ressaltar a paixão de brasileiros pelo futebol. Mas seria correto 

atribuir a todos os brasileiros essa preferência?  Da mesma forma, que verdade há na 

afirmação de que o Carnaval é um espetáculo popular festejado com igual 

descontração em todo o país, com mulheres desnudas pelas ruas?  Generalizações 

dessa natureza levam a ideias equivocadas ou estereotipadas da cultura brasileira.  

Tais abordagens têm em comum o fato de apresentarem tópicos culturais de 

forma descontextualizada e não em situações comunicativas, como seria desejável.  

Isto não só reforça a crença na dissociação entre língua e cultura, como também 

interfere negativamente na aquisição das informações culturais, já que passa a ideia 

de uma cultura estática e monolítica, quando, na verdade, ela é dinâmica e variável.  

 Numa aproximação com as ideias de Galloway (1985), Gimenez (2002) propõe 

uma classificação que sintetiza as abordagens de ensino cultural mais encontradas 

na literatura especializada. A autora constrói um quadro comparativo com base nas 

categorias de cultura, língua e ensino, chegando a três tipos de abordagem, assim 

descritos:   

a) Abordagem tradicional.  Neste caso, a cultura diz respeito aos produtos 

culturais, tais como artes plásticas, literatura e música. A língua é percebida como 

algo isolado.  Assim, o ensino de cultura visa à aprendizagem dos fatos.  

b) Abordagem de cultura como prática social.  Nesta abordagem, a cultura 

é definida como o modo de agir coletivo por meio da linguagem, logo, considera que 

existe uma estreita relação entre língua e cultura, enquanto o ensino versa sobre 

modos de pensar e agir do Outro. 

c) Abordagem intercultural.  Aqui a cultura é concebida como modo de ver 

o mundo, enquanto língua e cultura estão imbricadas, uma não existe sem a outra. 

Por isso mesmo, os defensores dessa linha teórica preferem falar em língua-cultura, 

uma palavra composta, e não em dois eventos separados.  Nessa perspectiva, o 

interesse principal não é a estrutura linguística nem fragmentos de informações 

culturais; aqui o foco é a cultura.  Ressalte-se que ensinar/aprender uma língua 

estrangeira com foco na cultura não constitui um mero ajuste metodológico; envolve, 

antes, uma mudança radical no modo de conduzir o processo: as interações em sala 

de aula exigem uma nova dinâmica que favoreça a integração dos participantes e a 

criação de um ambiente propício ao diálogo cultural entre eles.  

Deve haver, portanto, uma sensibilização prévia dos aprendizes para essa nova 

forma de ensinar e aprender línguas.  Oliveira e Furtoso (2009) lembram que “os 
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objetivos do ensino intercultural envolvem a aprendizagem sobre a cultura, a 

comparação entre culturas e a exploração do significado de cultura”, não só para que 

o aprendiz possa identificar diferenças e compreendê-las, mas também para que, 

refletindo sobre sua própria visão de mundo, ele desenvolva em relação a essas 

diferenças um sentimento de aceitação e tolerância (id., p. 247).  

Com efeito, Kramsch (1993) chama a atenção para o fato de as interações entre 

as culturas dos aprendizes e a nova cultura introduzida em sala de aula configurarem 

um “terceiro lugar” ou “terceira cultura”, em que a língua a ser aprendida pode servir 

tanto para reforçar padrões usuais de pensamento e comportamento, quanto para 

produzir mudanças nas atitudes e na visão de mundo dos aprendizes.  

Diante da exposição a uma L-C2, que se contrapõe a sua própria L-C, o sujeito 

aprendiz terá que negociar sentidos e armar-se de espírito crítico para conseguir 

autonomia nas suas escolhas. De acordo com Kramsch (1993), a única maneira de 

construir um entendimento menos parcial de ambas as culturas é desenvolver uma 

terceira perspectiva, um entre-lugar que capacitaria os aprendizes a considerar tanto 

a visão de si mesmos, quanto a visão do outro.  Para ela, é precisamente esse terceiro 

lugar que a educação cross-cultural (intercultural) procura estabelecer.  É nessa zona 

de intersecção entre L-C1 e L-C2 que a esfera da interculturalidade se instaura e 

produz reflexões que determinam as escolhas por parte dos aprendizes.   

Kramsch (1993, p. 205) acredita que, quatro linhas de pensamento emergem, 

em particular, das novas formas de ensinar língua e cultura. São elas: 

1.  Estabelecimento de uma esfera de interculturalidade.  Dado que a 

relação entre formas linguísticas e estrutura social não é evidente, tem que ser 

construída. Essa construção não se limita a uma transferência de informação entre 

culturas, mas exige uma reflexão dupla, tanto sobre a cultura alvo (C2), quanto sobre 

a cultura nativa (C1).  

2. Ensino de cultura como um processo interpessoal.  Visto que o 

significado da língua emerge na interação social, o ensino normativo e fixo do uso 

da língua não faz sentido.  Logo, a apresentação/prescrição de fatos culturais e 

comportamentos deve ser substituído pelo ensino de um processo que conduza ao 

entendimento do que é “ser estrangeiro” ou da “alteridade”. 

3 Ensino de cultura como diferença.  Significa ter em vista que as 

características nacionais constituem apenas um entre vários aspectos culturais 

concernentes a uma pessoa. Ao lado dessas características, devem ser levados 
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em conta outros fatores culturais, como idade, gênero, origem regional, etnia e 

classe social. Essa ampliação torna-se importante na medida em que, nas 

sociedades globalizadas, multiplicam-se as etnias e, em consequência, as 

respectivas culturas.  

4   Cruzamento de fronteiras disciplinares.  Alguns educadores relacionam 

o ensino de cultura a disciplinas acadêmicas, como antropologia, sociologia e 

semiologia e incentivam os professores a lerem, além de obras clássicas literárias, 

estudos de cientistas sociais, etnógrafos e sociolinguistas, tanto da sua própria 

sociedade, como das referentes à língua que estão ensinando. 

Na seção a seguir, será examinada com mais detalhes a abordagem 

intercultural, que orientará a construção de materiais didáticos por meio de canções 

populares, escopo deste trabalho. 

 

2.7. A ABORDAGEM INTERCULTURAL 

 

Como vimos, existe uma estreita relação entre o entendimento que se tem do 

que seja a língua e seu funcionamento e do que seja cultura. Desse modo, o 

planejamento de um curso, as estratégias de ensino, os procedimentos, materiais 

didáticos, tudo reflete, ou, pelo menos, deve refletir essa relação. Apesar de ser 

comumente aceito que a cultura é um componente significativo do aprendizado de 

uma língua, há ainda dúvidas e divergências sobre a forma como conteúdos culturais 

devam ser ensinados, em particular, no caso de PLE.   

Tradicionalmente o ensino de cultura era a história da civilização de um país 

que falava a língua em estudo e se situava dentro de fronteiras físicas bem marcadas. 

O foco era a chamada Alta Cultura e o Folclore, com seus produtos artísticos e 

literários, sua História de conquistas, festivais etc. Ou seja, conteúdo linguístico e 

conteúdo cultural eram apresentados separadamente, este último mais com a ideia 

de ser um complemento às informações linguísticas, que poderiam ilustrar, enriquecer 

e motivar o aprendizado.  Na verdade, por trás dessa orientação, evidencia-se o 

conceito de cultura como algo estático e cristalizado, muito distante da realidade 

dinâmica das relações sociais, a qual exigiria uma atualização permanente dos dados. 

Esta corrente resistiu — e ainda resiste — durante muito tempo às teorizações 

advindas do Estruturalismo e da proposta chomskyana, entre outras.  
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No entanto, a noção de Competência Comunicativa (CC), formulada por 

Hymes (1972), muda completamente o paradigma de ensino de línguas, que passa a 

focalizar a situação comunicativa, os sentidos e intenções produzidos, a língua em 

uso, e o sujeito do discurso, antes ignorado.  Na prática, a contribuição hymesiana 

incorpora dados da cultura invisível e, apesar das críticas que recebeu em sua 

formulação original, foi importante porque indicou “os caminhos a seguir para 

compreender a “construção do sentido” dentro de contextos socioculturais, em outras 

palavras, o uso da linguagem” (BUSNARDO, 2010).  Percebeu-se que, para uma 

comunicação bem sucedida, não basta estar atento apenas a questões estruturais do 

sistema formal da língua, é necessário também processar outras informações, muitas 

das quais de natureza extralinguística, provenientes ou da situação de comunicação 

em si, ou de convenções sociais previamente definidas.  

Para Busnardo (2010), Hymes não foi bem compreendido, já que, muitos 

daqueles que recorrem à competência comunicativa para entender as relações entre 

língua e cultura, operam a partir de uma redução simplista —  enfatizam o componente 

sociolinguístico, esquecendo-se do pragmático-discursivo.   

O escopo da competência comunicativa foi sendo progressivamente ampliado 

por outros autores (CANALE e SWAN, WIDDOWSON), tendo se traduzido numa 

multiplicidade de abordagens. No início da década de 1990, surge a abordagem 

intercultural, que, partindo de uma visão dialógica de língua, pressupõe que língua e 

cultura são duas faces de uma mesma moeda e, portanto, seu estudo não pode ser 

dissociado.  Em outras palavras, ao invés de um ensino voltado para a língua e cultura, 

tomadas isoladamente, ou cultura na língua, isto é, indicações de cultura na língua, 

um novo conceito tem lugar: ensinar a língua como cultura. E isto muda tudo. Se a 

cultura até então exercia um papel secundário em relação à forma linguística, “passa 

a ser a porta de entrada, o elemento fundador a partir do qual a experiência de ensinar 

e aprender se constrói”, pontua Mendes (2002, p.186), referindo-se ao impacto que 

esse tipo de abordagem terá sobre a prática pedagógica.  

Até aqui, quando falávamos em ensino de cultura, estava implícita a referência 

à cultura da língua-alvo, que deveria ser direcionada ao aprendiz.  Nesta nova 

abordagem, ambas as culturas, ou línguas-cultura, são contempladas:  interessa tanto 

dar a conhecer a língua-cultura alvo, quanto apreender a língua-cultura do aprendiz, 

num diálogo constante entre os participantes do processo de ensino-aprendizagem.  
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Nesse sentido é que não cabe mais falar em abordagem cultural, mas, sim, em 

abordagem intercultural.   

Da mesma forma, não seria adequado falar em “ensino”, uma vez que não há 

um professor que ensina e um aluno que aprende. Digamos que existe uma “troca” 

entre os participantes, cada um, a seu tempo, expondo e sendo exposto a um conjunto 

de informações suscitadas na própria interação, as quais permitem um olhar curioso 

em relação ao outro e uma reflexão sobre si mesmo.  A importância dessa ação 

cooperativa já havia sido sublinhada no início do século passado por Bakhtin, citado 

por Stam (1992, p.78), ao considerar que “É só através dos olhos de uma outra cultura 

que uma cultura estrangeira se revela da maneira mais completa e profunda”.  No 

entanto, esse encontro dialógico não implica a perda de identidade de nenhuma delas, 

senão que “cada uma conserva sua unidade e sua totalidade aberta, porém ambas se 

enriquecem mutuamente” (STAM, 1992, p. 78). 

Mas em que consiste exatamente uma abordagem intercultural e de que 

maneira ela poderá orientar a prática pedagógica? Sabe-se que o ensino e 

aprendizagem de línguas implica várias etapas, que vão, desde o planejamento, 

passando pela seleção e elaboração de materiais, o domínio de classe do professor 

para lidar com o conteúdo e os procedimentos que ele vai utilizar para facilitar o 

processo.  Á “força” que regula todas essas ações, denominamos abordagem.  

Chegamos, assim, àquilo que Mendes (2008, p.61) define como Abordagem 

Intercultural (doravante AI):  

a força potencial que pretende orientar as ações de professores, 
alunos e de outros envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 
de uma língua, materna ou estrangeira, o planejamento de cursos, a 
produção de materiais e a avaliação da aprendizagem, com o objetivo 
de promover a construção conjunta de significados para um diálogo 
entre culturas”.   

 

Em outras palavras, quando falamos em intercultural, estamos falando em uma 

ação integradora, [...] num esforço para a promoção da interação, da integração e 

cooperação entre indivíduos de diferentes mundos culturais (MENDES, 2008) e a 

produção de materiais culturalmente sensíveis13 aos sujeitos participantes do 

processo de aprendizagem, direcionados à construção de um diálogo entre culturas.   

                                                           
13 A expressão culturalmente sensível foi usada originalmente em contextos educacionais específicos 

(Erickson, 1987), indicando o esforço que deveriam fazer a escola e os professores para trabalhar as diferenças 
existentes entre a cultura de crianças pertencentes a minorias étnicas ou a classes sociais desprivilegiadas e a 
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2.7.1 Fundamentos da Abordagem Intercultural (AI) 

 

Para que possamos entender melhor como funciona esse esforço que vai 

orientar o processo pedagógico, é bom que examinemos alguns dos fundamentos da 

AI, aqui adaptados de Mendes (2008). 

 

2.7.1.1 O primeiro fundamento refere-se ao modo como vemos o 

outro, o diferente de nós, enfim, o mundo ao redor.  Ao ensinar e aprender uma 

nova língua, diferentes mundos culturais se cruzam na sala de aula, representados 

pelas culturas individuais de professores e alunos, pelas suas línguas-culturas, pelas 

culturas nacionais etc.  Nesse convívio, tudo está em permanente interação, confronto 

e negociação, exigindo dos participantes um posicionamento.  Dependendo da visão 

que os aprendizes têm do ambiente, o encontro pode despertar simpatia e favorecer 

a aprendizagem. Mas também pode suscitar conflitos e choques culturais, impedindo 

a realização de um diálogo amistoso entre as culturas, impedindo o processo de 

aprendizagem.   

Desse modo, é desejável que os aprendizes sejam encorajados a manter uma 

atitude receptiva em relação às diferenças, exercitando o diálogo e o respeito e, da 

mesma forma, fazendo uma autocrítica das suas posições e atitudes.  

Deve existir, portanto, um ambiente favorável para que, ao lado das 

experiências de ensinar e aprender, se realizem também experiências de análise, de 

observação crítica de situações e ações.  Assim, como destaca Kramsch (1993), 

professor e alunos são, ao mesmo tempo, informantes e “etnógrafos”14, participantes 

e observadores das experiências realizadas num contexto intercultural.   

Mendes (2008) lembra que esse processo de tentar interpretar e compreender 

o que acontece à nossa volta passa pelo uso da língua.  O modo como vemos o outro, 

o diferente, aquele que deseja aprender uma nova língua-cultura, deve se dar por 

meio daquilo que ele expressa nessa língua ao interagir com o mundo.  No entanto, 

ela reforça que, embora haja todo um esforço para entender o pensamento do “outro” 

                                                           
cultura da escola. Esse esforço pode ser aplicado igualmente a outros contextos educacionais, como o aqui 
referido.  (apud MENDES, E., 2008, p.62).  

 
14  A autora compara o trabalho que os participantes do processo de ensino/aprendizagem desenvolvem em 

relação às culturas em interação na sala de aula ao trabalho etnográfico, de cunho antropológico.  
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nessa interação, isso não significa que tenhamos que nos transformar no outro ou ele 

em nós para partilharmos um mesmo mundo cultural e simbólico; interculturalidade 

não implica aculturação, muito pelo contrário.  

2.7.1.2 O segundo fundamento refere-se ao modo como nós nos 

posicionamos no mundo e compartilhamos nossa experiência.  Tudo o que 

fazemos em nossa vida é fruto de nossas crenças e convicções, está atravessado 

pelo pensamento e, portanto, pelo uso da linguagem, que representa e, ao mesmo 

tempo, constrói o mundo em que vivemos.   E nesse fazer, estamos em companhia 

de muitos outros, semelhantes ou diferentes, que partilham das experiências e coisas 

desse mundo.  Da mesma forma que olhamos para o outro querendo compreendê-lo, 

ele também nos olha e nos interroga, e assim tomamos consciência da própria 

existência. Nele identificamos um ser diferente, que é também semelhante a nós, com 

o qual podemos partilhar nossas experiências de viver. E desse confronto de ideias, 

transformamos a subjetividade em intersubjetividade.  É através da linguagem que 

exercemos essa intersubjetividade, que buscamos compreender o mundo e agir sobre 

ele, assim como entendermos a nós mesmos e ao próximo. 

No exercício dessa intersubjetividade, a visão de que somos apenas uma peça 

da engrenagem, que necessita da cooperação de muitos outros para movimentar a 

máquina da vida, está presente em todas as nossas ações, seja nas situações 

cotidianas, seja quando ensinamos e aprendemos uma língua. Ao nos tornar, de 

diferentes, iguais, essa visão nos prepara para o contato com outras línguas e 

culturas, com uma postura diferente. 

Uma abordagem que se pretende intercultural, portanto, nas palavras de 

Mendes (2008, p.68),  

[...] pressupõe também uma atitude, um modo de agir e de ser que deve 
orientar professores e alunos, instrutores ou aprendentes, para o 
desenvolvimento da intersubjetividade, de uma postura que reconheça as 
experiências do outro nas suas próprias experiências ao construir 
conhecimentos com/na língua que estão ensinando/aprendendo. 

 

 

2.7.1.3 O terceiro fundamento refere-se ao modo como interagimos, 

nos relacionamos e dialogamos com o outro.  Está diretamente relacionado aos 

dois fundamentos anteriores, dos quais depende para caracterizar uma abordagem 

de ensino intercultural.   
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É Interessante examinar essa interação no que ela tem de diferencial em 

relação às abordagens tradicionais de ensino: em geral, essas abordagens privilegiam 

uma prática pedagógica com características de monólogo, já que a construção do 

conhecimento e a interação entre seus participantes não são feitas em duas vias.  

Como se sabe, a comunicação entre pessoas, que, além do uso da língua, envolve 

também outros recursos, como tom de voz, movimentos corporais, gestos, expressões 

faciais, pressupõe uma ação em mão dupla — a interação entre sujeitos que 

constroem sentidos partilhados.  Não é o que tem caracterizado as situações nas salas 

de aula de língua portuguesa, nas quais não existe um verdadeiro “diálogo”, pois o 

professor fala e os alunos escutam.  A esse respeito, Mendes (2008, p. 69) esclarece 

que “[...] embora tenham a participação dos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem”, [tais situações] “revelam quase sempre um conjunto de vozes 

isoladas, estanques em si mesmas, vez que não atribuem e acrescentam significado 

umas às outras”. 

A opção por ensinar/aprender línguas numa perspectiva intercultural deve 

contemplar experiências autênticas de uso da língua num processo de mão dupla, de 

forma a possibilitar um verdadeiro diálogo de culturas.  Ao promovermos a 

intersubjetividade e a interculturalidade, a língua adquire particular importância, na 

medida em que, de acordo com Mendes (2008, p.70), “aproxima, promove a interação 

e constrói os significados do nosso mundo, sempre de modo a fazer com que o 

processo de interação através da linguagem não seja um ato solitário”.  

Essa orientação da palavra dirigida a um interlocutor foi também bastante 

discutida por Bakhtin, que via a dimensão dialógica da linguagem como central na 

comunicação.  Num texto em que discorre sobre a interação verbal, o autor (apud 

MENDES, 2008, p.70), destaca o fato de que  

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. [...] A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim 
numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. (BAKHTIN, 
2006, p.115) 

 

Essa concepção dialógica, portanto, é condição sine qua non para promover 

qualquer encontro entre línguas-culturas.  Isto implica aceitar o outro e suas 

experiências, permitindo que nossas próprias experiências dialoguem com elas de 

modo intersubjetivo; implica também nos aproximarmos do outro quando 
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interpretamos o mundo à nossa volta, manifestando nossas dúvidas, emoções, 

inseguranças.  Dessa forma, promovendo um diálogo verdadeiro, uma aproximação 

entre sujeitos-mundos diferentes e entre línguas-culturas diferentes, será possível 

criar um ambiente amistoso e pôr fim a resistências que por vezes impedem o 

processo de ensinar e aprender línguas.  Este é o caminho que pode viabilizar um 

processo real de interculturalidade, na concepção de Mendes (2008). 

Em síntese, os três princípios que acabamos de apresentar constituem o tripé 

no qual se sustenta uma atuação culturalmente sensível em sala de aula. Nas palavras 

de Mendes (2008, p.71), com as quais concordamos vivamente, eles constituem “[...] 

eixos teórico-filosóficos que orientam a abordagem intercultural, [...] orientações de 

como viver em comunhão, em paz e respeito mútuo, postura que deve estar presente 

em todas as nossas ações, inclusive ensinar e aprender uma língua, seja ela materna 

ou estrangeira”. 

 Nesse cenário, o papel do professor é fundamental, pois, além de responsável 

por conduzir o processo e orientar as experiências de uso da língua em sala de aula, 

também lhe cabe controlar as relações que se desenvolvem entre os sujeitos em 

situação de aprendizagem.  Mendes (2008) descreve muito bem esse papel do 

professor, ao caracterizá-lo como um movimento constante de ir e vir, entre teoria e 

prática, entre construir, desconstruir e reconstruir significados, entre ser aprendiz e 

professor, agente e observador ao mesmo tempo. 

 

2.7.2  Características da Abordagem Intercultural 

Considerando tudo o que até aqui foi dito sobre a perspectiva intercultural de 

ensino/aprendizagem de línguas, no caso, o português língua estrangeira — PLE, 

podemos estabelecer suas características principais, tanto relativas à competência 

linguístico-comunicativa dos aprendentes, quanto referentes a uma postura 

culturalmente sensível aos sujeitos do processo de aprendizagem.  Tais 

características fundamentam-se nos princípios propostos por Mendes (2008, p.72-3) 

para o ensino e aprendizagem de línguas.   

 

2.7.2.1 A língua como cultura e lugar de interação. A visão de 

língua/linguagem como atividade de interação social e inserção do sujeito no mundo.  

Não tem existência fora do contexto social de uso dos falantes. Língua como interface 

da cultura, denominada, por essa razão, língua-cultura. 
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2.7.2.2 O foco no sentido.  Língua centrada no uso comunicativo e 

interativo, ao contrário de práticas descontextualizadas de estruturas formais.  

2.7.2.3 Materiais como fonte.  Seleção e elaboração de materiais com 

conteúdos autênticos e culturalmente significativos, em função dos interesses e 

necessidades dos alunos.  Devem visar à interação e ao desenvolvimento de 

habilidades comunicativas entre eles.  Ponto de partida, apoio e referência para a 

realização de atividades e tarefas, e não suporte único para a aprendizagem. Flexíveis 

o suficiente para poderem ajustar-se a situações imprevistas.  

2.7.2.4 A integração de competências.  A competência linguístico-

comunicativa como um rótulo que inclui outras competências, entre as quais a 

gramatical (formal), a textual-discursiva, a sociolinguística, a estratégica, a implícita, a 

intercultural, isto é, um conjunto de conhecimentos e habilidades interdependentes, 

que são adquiridos pelo aluno ao longo da sua aprendizagem. 

2.7.2.5 O diálogo entre culturas.  Ensino/aprendizagem de uma língua-

cultura como processos que incluem, além dos conhecimentos linguísticos, uma rede 

de aspectos socioculturais, cognitivos, afetivos e psicológicos que caracterizam o uso 

da linguagem; processos dirigidos para a inserção social do indivíduo como sujeito 

histórico-cultural e como cidadão, e para o uso da nova língua-cultura em favor de 

uma interação consciente e solidária no mundo.  Implica também o desenvolvimento 

da intersubjetividade, orientada para a construção conjunta de conhecimentos e a 

troca de experiências entre pessoas que se reconhecem como pertencentes ao 

mesmo mundo.  

2.7.2.6 A agência humana.  Interação entre professores e alunos para a 

produção conjunta de conhecimentos, movidos por sentimentos de cooperação, 

colaboração, respeito mútuo e respeito às diferenças, aceitação do novo e tolerância.  

Nesse contexto, agem como analistas e críticos das experiências partilhadas a fim de 

transformar seu processo de aprendizagem em um processo autônomo e criativo.  

2.7.2.7 A avaliação crítica, processual e retroativa.  A avaliação focaliza 

o desenvolvimento do processo de aprendizagem e, como tal, privilegia a qualidade 

do que foi aprendido, com vistas à alimentação e retroalimentação permanente do 

processo.  Pressupõe, portanto, uma dimensão crítica, que contempla a avaliação de 

aproveitamento do aluno; a autoavaliação do aluno sobre sua aprendizagem; a 

avaliação do professor, da abordagem de ensino e dos materiais pelo aluno e, 
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finalmente, a avaliação do professor a respeito de todo o processo, ou seja, a 

abordagem de ensino, os materiais e seu próprio desempenho em sala de aula.  

 A criação de um diálogo entre culturas, no qual se vivencie a troca de 

experiências, o respeito às diferenças e a intersubjetividade pode levar ao desejado 

“terceiro lugar” de que nos fala Kramsch (1993), formado pela intersecção de 

experiências e sentimentos dos participantes do processo pedagógico, tornando 

possível que as diferentes vozes sejam igualmente ouvidas.  

 
2.8 QUESTÕES METODOLÓGICAS 

2.8.1 A seleção das canções 

 

 Quando se tem à disposição um patrimônio musical tão rico e diversificado 

como o brasileiro, a seleção de um corpus abrangente, que dê conta de ritmos 

variados e melodias inspiradoras, além da expressividade linguístico-cultural, não é 

tarefa fácil.  É preciso considerar, antes de mais nada, que essa escolha deve ir ao 

encontro das expectativas musicais dos estudantes a fim de motivá-los o suficiente 

para vivenciar a cultura brasileira e aprender a língua.  Foi nesse sentido que se 

priorizaram alguns critérios. 

 Em primeiro lugar, estabeleceu-se como recorte temporal da pesquisa o 

intervalo compreendido entre as décadas de 1950 e 2000.  Não apenas por se tratar 

de um período dos mais produtivos em termos musicais, mas também pelo fato de ter 

a pesquisadora participado das atividades culturais da época, o que agrega uma 

vantagem à análise.  Vale notar que, de 1964 a 1985, o país foi comandado por um 

governo militar ditatorial, em que a repressão, a falta de liberdade e a censura prévia 

eram a tônica.  Em vez de se constituir num ponto negativo, a repressão obrigou 

intelectuais, músicos e artistas a se tornarem mais criativos para driblar a censura.   

  Ademais, foi também nesse período que surgiram muitas inovações 

tecnológicas que colaboraram para a ampliação do mercado consumidor de música 

no país, entre elas o LP de 33 rotações (1951), o disco de 45 rotações (1953) e o 

aperfeiçoamento do processo de gravação do som, com o emprego de fita magnética 

e múltiplos canais.  Ao mesmo tempo, modernas eletrolas — as chamadas hi-fi — 

foram lançadas, melhorando em muito a reprodução das gravações. Como 

consequência, o rádio viveu seus melhores momentos (o CD e o leitor de CD surgiram 

anos mais tarde, no início dos 80). (MELLO e SEVERIANO, 1997). 
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 Cinquenta anos de cancioneiro poderiam parecer um período muito extenso 

para ser explorado (e, de fato, é), se pretendêssemos analisar todas as composições 

de cada década, todos os movimentos e tendências surgidos, ou mesmo nos 

determos sobre o conjunto da obra de determinados autores.  No entanto, esse recorte 

temporal significa apenas que qualquer canção composta e gravada nesse período, 

independentemente de gênero ou ritmo, compositor ou estilo musical, poderia ser 

selecionada para os objetivos deste trabalho. 

 Com efeito, o que importa é a canção em si, tomada como um produto artístico 

e cultural e, evidentemente, é fundamental contextualizá-la histórica e culturalmente. 

Porém vale lembrar que a análise dessas canções se faz sob um olhar diferente do 

que seria o de um musicista, de um historiador ou de um antropólogo.  Aqui se trata 

de um enfoque pedagógico, isto é, da utilização das canções populares como 

mediadoras do ensino/aprendizagem da língua e da cultura brasileiras a indivíduos de 

outras nacionalidades.  

 Uma vez definido o recorte com o qual seria constituída a relação de canções 

a serem estudadas, fez-se inicialmente um levantamento aleatório de cinquenta títulos 

a partir da memória musical da pesquisadora. A seguir foram consultadas listas 

significativas sobre música popular do século XX (v. bibliografia complementar).  Tais 

listas foram elaboradas individualmente por estudiosos da área, publicadas em livros 

ou resultaram de concursos realizados por publicações ou páginas culturais da 

internet.  Como critério para permanecerem na lista definitiva, as canções deveriam 

constar de, pelo menos, duas dessas listas.  Dessa forma, selecionamos vinte e nove 

canções, contemplando ritmos e linguagens variados e, dentro do possível, 

marcadores temáticos diversificados.  

 As canções foram sendo analisadas de forma aleatória e assim foram também 

organizadas as Unidades, já que não havia conteúdos didáticos pré-determinados 

nem uma hierarquia entre eles.  Pretendia-se, apenas, distribuir de forma equitativa 

as canções, tanto em relação às décadas abrangidas (final de 50, 60, 70, 80 e 90), 

quanto em relação aos níveis de proficiência.  Isto acabou não sendo possível, mas o 

resultado contabilizou 29 Unidades Didáticas com canções bastante significativas.  
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2.8.2 A organização do material didático 

 A proposta de ensinar português a estrangeiros utilizando como recurso 

didático as canções populares aparece com frequência em manuais de PLE, mas 

raramente explorando todas as suas potencialidades.  Limita-se, em geral, a sugerir o 

canto para observar o emprego de alguma expressão ou vocábulo, preencher lacunas 

para aquisição de vocabulário, construir sentidos localizados, ou ainda, no máximo, 

para destacar uma interpretação antológica ou a criatividade de uma letra.   Ou seja, 

o tratamento dado à canção é semelhante ao que receberia um texto qualquer, com a 

diferença de que a canção pode ser ouvida e cantada.  

 No nosso caso, o diferencial já começa na abordagem.  A canção é entendida 

como um objeto artístico-cultural, composto de duas dimensões — verbal e musical 

— ambas produtoras de sentido e mutuamente solidárias.  Portanto, interessa-nos 

tanto a questão cultural inscrita na própria língua, quanto as melodias e ritmos por ela 

instauradas.  

 Um ponto positivo do trabalho com canções populares reside na definição dos 

insumos aos quais os alunos serão expostos de uma forma global. Não há uma 

preocupação em estabelecer uma hierarquia entre conteúdos, do tipo só pode 

aprender o “imperfeito do subjuntivo” depois de aprender o “futuro do pretérito”.  Afinal, 

a língua se organiza em função do contexto comunicativo e não de regras 

hierarquizadas. Dessa forma, os insumos são definidos a partir das amostras 

linguísticas contidas na própria letra. 

 É interessante ressaltar esse ponto porque, quando se pensa em elaborar 

materiais didáticos para o ensino de línguas, em geral o primeiro passo é pensar no 

conteúdo (gramatical) julgado importante para só depois procurar textos passíveis de 

viabilizá-lo.  No caso das canções, ocorre justamente o contrário — é a partir do texto 

(letra), do que ele propõe em termos linguístico-culturais, que os conteúdos são 

estabelecidos. 

 Por isso mesmo, quem se propõe a criar atividades com base em canções 

deve, em primeiro lugar, ler e entender muito bem a letra, observando o que ela sugere 

em termos de construções, vocabulário, figuras etc.  Na nossa concepção, cada 

canção fornece elementos linguístico-culturais suficientes para elaboração de uma 

unidade de ensino completa.  Uma das vantagens desse trabalho é que as canções 

constituem materiais autênticos que apresentam situações comunicativas situadas e, 
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portanto, as amostras linguísticas estão prontas para serem estudadas. Cada unidade 

didática está estruturada em atividades que exploram de forma integrada habilidades 

de falar, ouvir, ler e escrever e alguma análise linguística, em uma perspectiva que 

tem no diálogo intercultural seu ponto de sustentação. 

 Para estruturar as Unidades Didáticas (UDs), buscou-se inspiração no modelo 

proposto pelo Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não 

Materna (PPPLE).  O PPPLE é uma plataforma on-line, que tem como finalidade 

oferecer à comunidade de professores, pesquisadores e interessados em geral, a 

partilha de experiências e recursos didáticos para o ensino e a aprendizagem do 

português como língua estrangeira / língua não materna. (OLIVEIRA, 2018) 

 Idealizado e desenvolvido de forma multilateral, o Portal é administrado e 

mantido por um consórcio de que participam os Estados Membros da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP)15, desempenhando uma importante cooperação 

linguístico-cultural entre eles.  Ao criar um sistema internacionalizado de gestão do 

ensino de PLE/PLNM, o PPPLE assume papel de destaque para as estratégias de 

promoção, difusão e projeção do português no mundo. (PPPLE, s/d) 

 Os materiais disponibilizados no PPLE, independente da variedade do 

português de interesse, são apresentados sob a forma de Unidades Didáticas (UDs) 

padronizadas.  A padronização das ações pedagógicas levadas a cabo pelos países 

do mundo lusófono se justifica pela necessidade de ampliar os laços político-culturais 

entre eles no sentido de tornar o português uma língua internacional.  Se as atividades 

didáticas seguirem um modelo similar nos variados sítios, torna-se mais fácil que 

professores e pesquisadores de países onde se desenvolve o ensino do português 

possam acessá-las.  

 Ao optarmos por replicar esse tipo de organização didática no nosso trabalho, 

consideramos as vantagens que o modelo oferece.  Além de se tratar de um formato 

funcional e inovador, as UDs foram desenvolvidas “de acordo com princípios 

contemporâneos que orientam o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras”, como 

esclarece o Portal em sua “Conversa com o Professor”.  (PPPLE, s/d). 

                                                           
15 Além do Brasil, fazem parte da CPLP: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. O PPPLE foi criado por recomendação da 

I Conferência Mundial sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizado em Brasília, 
em março de 2010. (OLIVEIRA, 2018)  
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 As unidades obedecem a uma padronização no que diz respeito ao formato e 

às etapas de apresentação de atividades. Cada unidade é composta de: situação de 

uso, marcadores temáticos, expectativas de aprendizagem, atividade de preparação 

e o bloco de atividades (as atividades de ensino propriamente ditas), inclusive as de 

extensão (com eventuais pontos de análise linguística) e de avaliação. (PPPLR, s/d) 

 Descrevemos a seguir essas etapas, com base no material publicado pelo 

PPPLE. 

 A Situação de Uso é entendida como uma ação de linguagem que pode ser 

realizada de diferentes modos, em diferentes contextos, com diferentes propósitos e 

diferentes interlocutores.  São exemplos de situações de uso: Aprender uma receita 

culinária; descrever uma festa típica; refletir sobre a vida; discutir sobre a jornada 

dupla da mulher pobre.  No caso do nosso trabalho, as situações de uso terão origem 

em textos musicados de canções populares, implicando em primeiro lugar, portanto, 

a escuta e o entendimento destas nas duas dimensões – verbal e musical. 

 As situações de uso podem demandar mais de uma habilidade. Por exemplo, 

no caso da reflexão sobre a jornada dupla da mulher pobre, é preciso ouvir a canção, 

ler a letra, discuti-la com os colegas e o professor, comparando-a à realidade do 

próprio país, para, só então, resumir as opiniões num texto destinado ao mural da 

turma.  

 A Expectativa de Aprendizagem é o comportamento esperado, aquilo que o 

aluno seja capaz de realizar como ações de linguagem a partir da situação de uso 

definida.  Corresponde ao objetivo. Consideram-se expectativas de aprendizagem, por 

exemplo, Elaborar um perfil masculino; Relacionar a canção ao momento político-

cultural do país; Identificar a Escola de Samba como uma manifestação da criatividade 

popular. 

 A Atividade de Preparação consiste na sensibilização do aluno para 

desenvolver as ações de linguagem programadas e, ao mesmo tempo, na ativação 

dos seus conhecimentos e experiências prévios. É nessa fase que o professor pode 

antecipar situações e identificar o conhecimento que os alunos já dispõem, as 

dificuldades que podem enfrentar.   

 O Bloco de Atividades reúne um conjunto de experiências de uso da língua 

pelas quais se chegará às expectativas de aprendizagem programadas. 
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Já as Atividades de Expansão, como diz o próprio termo, consistem em atividades que 

complementam e expandem as ações de linguagem trabalhadas. Podem ser 

utilizadas como tarefas realizadas em sala de aula ou fora dela, posteriormente. 

 A exemplo do que vigorou para as atividades desenvolvidas pelo PPPLE, 

também no nosso caso cada unidade está programada para ser desenvolvida num 

período de aproximadamente uma hora e meia, duas horas, e está estruturada num 

determinado padrão comum a todas elas. Mas se trata, como se poderia pensar, de 

unidades estanques com conteúdos fechados.  Não. Pode haver adaptações ou 

complementações, de acordo com necessidades e/ou interesses dos sujeitos.  

Ademais, o tempo estabelecido é apenas uma previsão para orientar o 

desenvolvimento das atividades, já que a duração concreta do desenvolvimento da 

aula depende da intervenção de outros fatores, em especial do ritmo de aprendizagem 

dos alunos. Cabe ao professor dosar o tempo necessário para a realização de cada 

atividade de forma equilibrada. 

 Como as Unidades têm foco na figura do aluno, para sua elaboração é 

necessário pensar na qualidade dos insumos que este será capaz de mobilizar nas 

interações. As atividades planejadas precisam ser adequadas às capacidades dos 

alunos a que se destinam e à sua experiência prévia com o uso da língua, o que pode 

ser resumido em diferentes níveis.  

 As UDs estão organizadas em função de três níveis de proficiência, que 

designamos como Básico, Intermediário e Avançado. Aqui mais uma vez balizamos 

nossa classificação nos níveis construídos pelo PPPLE, cuja proposta, como 

justificam os autores, representa  

[...] um esforço de compatibilização entre as referências já existentes, 
nomeadamente o Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) e 
o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 
(Celpe-Bras), com o objetivo de encontrar denominadores comuns que 
servissem de orientação para a elaboração dos materiais do Portal”. 
(PPPLE – Conversa com o Professor) 

 

 De fato, os comportamentos linguísticos descritos pelo PPPLE são simples e 

objetivos e correspondem àqueles que pensamos como parâmetros a serem 

seguidos.  Apenas preferimos usar os rótulos alfa em lugar dos numéricos, por uma 

questão de hábito.  Assim, repetimos, denominamos Básico, Intermediário e 

Avançado aos níveis 1, 2, 3, respectivamente, que se aproximam mais da 

nomenclatura do Celpe-Bras. Transcrevemos esses níveis no quadro a seguir. 
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QUADRO 1 – NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ADOTADOS PARA AS UNIDADES 
DIDÁTICAS DE ACORDO COM O PPPLE (http://www.ppple.org/conversa) 
 

NÍVEL 1 -  BÁSICO 

 O aluno evidencia um domínio operacional limitado da língua 

portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e produzir textos 

de gêneros e temas limitados, em contextos conhecidos. 

 Usa estruturas simples da língua e vocabulário reduzido, interagindo em 

situações limitadas e em contextos socioculturais restritos. 

NÍVEL 2 – INTERMEDIÁRIO 

 O aluno evidencia um domínio operacional parcial da língua 

portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e produzir textos 

de variados gêneros e temas relativamente diversos, em contextos 

conhecidos e em alguns desconhecidos, em situações simples e em 

algumas relativamente mais complexas. 

 Usa estruturas simples e algumas complexas e vocabulário adequado 

a contextos conhecidos e a alguns desconhecidos, interagindo em 

diferentes contextos socioculturais. 

NÍVEL 3 – AVANÇADO  

 O aluno evidencia domínio operacional amplo da língua portuguesa, 

demonstrando ser capaz de compreender e produzir, de forma fluente, 

textos de gêneros e temas diversos, em situações de uso conhecidas e 

desconhecidas, simples e complexas. 

 Usa estruturas complexas da língua e vocabulário adequado e amplo, 

interagindo com desenvoltura nas mais variadas situações que exigem 

domínio da língua-alvo e em diferentes contextos socioculturais. 

 

 Ao elaborarmos as UDs, consideramos o nível de dificuldade que teriam as 

questões para o público a que se destinavam e, nesse particular, as letras das 

canções, por si sós, constituem um parâmetro.  Algumas apresentam um grau de 

dificuldade maior, talvez porque suas letras sejam construídas por meio de metáforas 

e referências culturais só acessíveis com a ajuda de um “conhecedor”.  Outras 

http://www.ppple.org/conversa
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canções têm estrutura informacional mais simples e vocabulário majoritariamente 

denotativo, o que as torna mais acessíveis aos sujeitos com nível de proficiência 

intermediário ou mesmo básico.  

 É importante observar que as Unidades foram planejadas para o professor.  Isto 

significa que este não deve simplesmente copiar as atividades e entregá-las para os 

alunos acompanharem.  A intenção é que as atividades sejam apenas um guia, uma 

orientação para a ação do professor. Esse guia contém atividades escritas e orais e 

ninguém pode prever se elas se esgotam naquilo que está proposto. Dependendo do 

desenvolvimento dos alunos, o nível de proficiência sugerido para a Unidade pode ser 

adaptado.  A ficha técnica, então, é para o professor se situar e, se quiser, pesquisar 

mais facilmente sobre o momento político e cultural em que a canção foi lançada. 

Assim, o professor reproduzirá apenas as atividades relacionadas à compreensão e 

produção escrita ou passará no quadro de giz. 

 

 

3 AFINANDO OS INSTRUMENTOS 
     OS MATERIAIS DIDÁTICOS  
     NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
 
3.1 LIVRO DIDÁTICO, ORIENTADOR DA CULTURA ESCOLAR BRASILEIRA 
 

Um dos aspectos mais desafiadores para aqueles que estão envolvidos no 

ensino da língua-cultura do Brasil como LE/L2 diz respeito à seleção dos materiais 

didáticos (MD) que embasarão o curso.  Como selecionar os materiais adequados, 

que deem conta dos interesses e expectativas de alunos e professores?  Essa tarefa 

torna-se mais difícil quando se trabalha com uma perspectiva intercultural, que tem 

como objetivo não só atingir a competência comunicativa na língua-alvo, mas também 

promover um diálogo entre as culturas em contato na sala de aula.  

Ainda são pouco numerosos no Brasil os estudos e pesquisas que discutem 

em profundidade a elaboração e utilização de materiais didáticos no ensino de línguas.  

As publicações existentes provêm em geral de autores anglófonos e muitas vezes são 

distantes da nossa realidade.  É bem verdade que, nos últimos quinze anos, tem 

aumentado o interesse pelo assunto, mas, como pontua Vilaça (2009, p.3), “esse 

aumento ainda parece bastante tímido, especialmente se levarmos em consideração 

os múltiplos papéis dos materiais didáticos no processo de ensino/aprendizagem e os 
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diferentes sentimentos, reações e expectativas que estes despertam em professores 

e alunos”. 

Na verdade, os textos nacionais abordam preferencialmente questões relativas 

ao livro didático (LD) de língua estrangeira (LE), focalizando sua atenção em critérios 

para análise e avaliação dos conteúdos, propostas de adaptação de atividades e 

tarefas, técnicas de ensino e representação de gêneros discursivos.  Com referência 

ao ensino-aprendizagem de PLE, em particular, os trabalhos e pesquisas seguem a 

mesma linha de análise de livros didáticos, embora sob um prisma mais específico: 

ora abordam os conteúdos em geral, apontando critérios para avaliá-los, ora 

evidenciam práticas pedagógicas, exploração de gêneros discursivos, elaboração de 

módulos didáticos ou de unidades de ensino  

Um grupo maior de pesquisadores tem investigado a relação entre cultura e 

língua, levantando questões sobre como tratar esse tema nas salas de aula de PLE, 

discussão que teve início no final dos anos 1990 e continua até os dias de hoje, 

ampliando a percepção sobre que cultura interessa trabalhar e de que maneira. Aos 

poucos, foi sendo explicitada a necessidade de que a abordagem comunicativa nas 

aulas de PLE incorporasse um viés intercultural. Assim, pressupondo língua e cultura 

como indissociáveis, firma-se a tendência que defende a promoção do diálogo entre 

as línguas-culturas em contato na sala de aula.  Entende-se que só a partir do 

conhecimento das diferenças e semelhanças entre as línguas-culturas em contato, 

será possível eliminar estereótipos e preconceitos que porventura existam e promover 

o respeito mútuo entre os participantes do processo de ensino-aprendizagem.   

Em que pese a ampla diversidade de interesses, a grande contribuição da 

pesquisa sobre materiais de ensino no Brasil está centrada nos livros didáticos 

(doravante LD).   Não é difícil entender as razões dessa preferência:  o ensino 

brasileiro, em todos os níveis, é planejado para se desenvolver a partir de materiais 

impressos, entre os quais o livro didático (LD), também conhecido como manual 

didático, tem destaque. Na verdade, há mais de um século esta é uma espécie de 

marca registrada da nossa cultura escolar, hoje ainda mais reforçada desde que foi 

criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), implementado pelo MEC, o qual 

garante a distribuição gratuita de manuais das diversas disciplinas que compõem os 

currículos, nas escolas públicas de ensino fundamental e médio do país.  
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Assim, uma representação desses manuais está presente na mente de todos 

aqueles que passaram pelos bancos escolares, porquanto, embora possam se 

apresentar sob diferentes formatos, até certo ponto todos eles se assemelham na 

forma como estão organizados.  Os manuais tanto apresentam os conteúdos que 

devem ser ensinados, como apontam as formas de fazê-lo, seja por meio da 

estruturação didático-metodológica, seja pelas atividades propostas.  Mais do que os 

conteúdos a serem aprendidos, o manual didático inclui, ao mesmo tempo, um método 

de ensino e um planejamento das sequências didáticas, o que, para professores e 

alunos, facilita o acompanhamento do curso, sendo, por isso mesmo, considerado 

uma vantagem. (GARCIA, 2011) 

Apesar da crescente incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação no cotidiano social de professores e alunos, o LD continua sendo o 

material didático por excelência e, em muitos casos, a única fonte de insumos de que 

dispõem os alunos, para além das exposições feitas pelos professores.  

Se a adoção de um LD representa uma comodidade para os estudantes, para 

alguns professores também constitui ponto de referência importante.  De fato, diz a 

professora Garcia (2011, p. 2), [...] “os livros podem ser materiais de leitura e consulta, 

podem gerar debates e atividades, podem ainda fornecer informações sobre as quais 

os professores e alunos trabalham para reelaborar o conhecimento em questão”.  

Dados de uma pesquisa confirmam tal situação, segundo Garcia (2011, p.3), 

ao relatar que apenas uma pequena parcela de professores diz preferir “preparar seus 

próprios materiais ou fazer seus alunos copiarem do quadro”.  Alguns, curiosamente, 

dizem usar os livros “para estudar o conteúdo, suprindo lacunas na sua formação”, 

enquanto outro grupo informa “que os livros são guias para a organização das aulas, 

orientando temas e atividades”, que eles selecionam de acordo com as orientações 

da escola ou de seu próprio planejamento.  

Mas, afinal, o livro didático seria mesmo imprescindível para o desenvolvimento 

de um curso?   Trata-se de uma comodidade que é sempre bem-vinda em sala de 

aula, mas isso não significa que seja um recurso obrigatório. O professor tem a 

alternativa de elaborar seus próprios materiais, impressos ou não, tendo em vista as 

necessidades imediatas dos alunos, seus conhecimentos prévios a respeito do 

conteúdo e os objetivos pretendidos.   Num curso de língua estrangeira, por exemplo, 

a presença de um LD evita o risco de improvisação, pois, como a comunicação se dá 

por meio de gêneros materializados em textos, a ausência de planejamento pode 
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gerar textos artificiais.  Com os impressos, os conteúdos, as habilidades requeridas e 

a prática linguística que os aprendizes devem vivenciar estarão ali previstos.   O LD, 

assim, pode ser de grande ajuda, em particular no caso de professores inexperientes.  

Ao discutir o papel dos livros didáticos em cursos de línguas estrangeiras, 

Richards (2002) aponta entre as principais vantagens o fato de estes serem 

cuidadosamente planejados e testados, o que comprovaria sua eficiência; ademais, 

os livros oferecem a possibilidade de trabalhar um conteúdo unificado em diferentes 

salas de aula e apresentam modelos de linguagem e produções efetivas.  Embora 

alguns desses itens possam se aplicar aos didáticos brasileiros, o autor está baseando 

suas referências na tradição editorial dos didáticos de origem inglesa ou americana, 

os quais são exportados para o mundo inteiro.  No caso brasileiro, em especial quanto 

à publicação de LD de PLE, muito mais recente, permanecem alguns problemas, que 

abordaremos mais adiante.  

Porém Richards reconhece que nem sempre a qualidade dos manuais didáticos 

é exemplar. Em particular quando apresentam uma linguagem artificial, quando textos, 

diálogos e outros elementos do conteúdo são elaborados especialmente para expor 

aspectos gramaticais e não são representativos da língua real de uso.  Além disso, 

em termos culturais e ideológicos, diz o autor, alguns manuais podem distorcer 

conteúdos, apresentando uma visão idealizada do mundo ou representações 

falseadas dos fatos.   

Apesar disso, existe uma crença generalizada de que os bons livros de língua 

estrangeira são os publicados no país de origem da língua-alvo.  Não se pode negar 

que, em termos de projeto gráfico e da qualidade de impressão e ilustração, os livros 

de espanhol, inglês, francês ou italiano (em geral importados) que utilizamos em 

cursos no Brasil sejam visualmente bem editados e atraentes.  Os manuais de PLE 

editados no país já foram piores; os mais recentes até têm projetos editoriais 

interessantes, mas apresentam ainda alguma falha com relação à estruturação de 

conteúdos e atividades.   

É de ressaltar, no entanto, que não existem manuais cem por cento perfeitos. 

Até porque eles se destinam a um público idealizado e teriam, a rigor, que estar em 

sintonia com as novidades, com aquilo que professores e estudantes esperam 

encontrar para atender a seus objetivos, e, ao mesmo tempo, irem ao encontro das 

expectativas de venda do mercado editorial.   
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As alternativas para corrigir prováveis distorções ou lacunas ficam por conta da 

produção de materiais complementares dos mais variados tipos.  Essa iniciativa, aliás, 

deve ser uma constante na prática docente, uma vez que, conhecendo os alunos mais 

de perto, os professores têm condição de avaliar melhor seus conhecimentos prévios 

da língua-alvo, e, assim, orientá-los de forma mais adequada.   

É fundamental para o professor exercitar essa capacidade de elaborar 

materiais alternativos ou ainda de adaptar conteúdos que encontra nos livros, de 

forma a calibrar o grau de dificuldade desejado, sob pena de ter seu papel reduzido 

ao de mero executor de propostas alheias.  Muitos abrem mão dessa tarefa por não 

se consideram capazes, por se sentirem inseguros. Ou ainda por se sentirem 

pressionados pelos alunos, que, ao adquirirem o livro por um valor alto, insistem em 

otimizar sua utilização.  Independentemente do nível de conhecimento de que 

dispõem, alguns alunos desejam acompanhar todas as lições, seguindo as 

sequências didáticas na ordem em que estas se apresentam.  

Nesse sentido, convém que o professor explique aos alunos no início do curso 

que o manual é apenas um guia facilitador e, eventualmente, a ordem das unidades 

não será obedecida.  Da mesma forma, que as informações que eles já dominam 

poderão ser “saltadas”.   Ou seja, o professor deve esclarecer que um manual é 

flexível, podendo, inclusive, ter acrescentados ou eliminados conteúdos e atividades.   

Com essa orientação, o aluno se sentirá mais à vontade, inclusive, para fazer 

perguntas que não estão diretamente relacionadas com o conteúdo desenvolvido na 

unidade, mas são importantes para que ele integre algum conhecimento de que sente 

necessidade no momento.   

E que ninguém estranhe se essa dinâmica se estabelecer naturalmente na sala 

de aula, com professor e alunos tentando acertar o compasso entre conhecimentos 

necessários e significativos. Usando sua experiência e sensibilidade, o professor pode 

realizar mudanças no planejamento inicial, tornando-o mais produtivo.  

Acompanhando o pensamento de Richards (2002, p.26), consideramos que “aprender 

como usar e adaptar livros escolares é um importante aspecto do conhecimento 

profissional requerido para um professor”.  
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3.2 MATERIAIS DIDÁTICOS: DEFINIÇÃO, ELABORAÇÃO E USO 

 

Como vimos até aqui, no nosso sistema escolar o livro é considerado, 

tradicionalmente, o material didático (MD) por excelência. Com isso, outros materiais 

muitas vezes são desprezados, não porque não sejam eficientes para a 

aprendizagem, mas porque o professor não se sente seguro para manejá-los. Para 

Vilaça (2009; 2011), isso se deve principalmente a duas razões: primeiro, trata-se de 

um tema pouco aprofundado; a compreensão do que seja MD, sua elaboração e 

função específica só aparecem em textos esparsos, discutindo um ou outro aspecto 

em particular.   Segundo, os cursos de formação/capacitação de professores 

raramente focalizam a elaboração e o uso de materiais, sendo privilegiadas, em geral, 

a análise e a avaliação dos LD.  Daí resulta a concepção equivocada de grande parte 

dos professores de que o desenvolvimento de materiais de ensino é uma tarefa para 

especialistas, da qual eles estão excluídos. Como se tivesse sido convencionada uma 

divisão de trabalho em que umas poucas cabeças pensam (os autores de livros e 

outros materiais) e milhares de outras, como eles (professores) apenas executam o 

que foi elaborado.   

Antes de discutirmos que outros tipos de materiais, para além do LD, podem 

ser mobilizados para dinamizar aulas de línguas, cabe primeiro examinar algumas 

definições. Algumas vezes há diferenças entre elas, uma vez que as definições se 

fundamentam no ponto de vista do autor sobre os processos de ensinar e aprender.  

Assim, tanto podem enfatizar o trabalho do professor, quanto o do aluno.  Nesse 

sentido, Vilaça (2009, p.4) mostra como a mudança do ponto de vista de Tomlinson 

alterou as formulações que fez a respeito do assunto.  Em 1998, Tomlinson define MD 

como “qualquer coisa que ajude a ensinar aprendizes de línguas”. Num segundo 

momento, em 2001, o autor ajusta seu foco, passando a definir MD como “qualquer 

coisa que possa ser usada para facilitar a aprendizagem de uma língua” (grifos 

nossos).   

Ora, a primeira definição subentende a presença de um professor, pois é este 

que normalmente “ensina”; portanto, está focada no trabalho do professor.  Já a 

segunda parece mais ampla, uma vez que fala em facilitar a aprendizagem (pelo 

aluno), que seria resultante de um processo de ensino (pelo professor); nesse caso, 

o MD é entendido como um meio auxiliar a serviço tanto do professor, quanto do aluno. 

Ou, como propõe a professora Tânia Garcia (2011, p.1) com maior precisão: “[os 
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materiais didáticos] se constituem em uma das mediações entre professor, alunos e o 

conhecimento a ser ensinado e aprendido”.  

 Como dissemos, apesar do objeto ser o mesmo, o ponto de vista pode enfatizar 

diferentes aspectos.  Se considerarmos o ponto de vista de Bandeira (s/d, p.14), há 

uma insistência maior no papel desempenhado pelos materiais, que podem ser 

definidos “amplamente como produtos pedagógicos utilizados na educação e, 

especificamente, como o material instrucional que se elabora com finalidade didática”.  

 Em vista dessas considerações, a argumentação que nos traz Vilaça é bastante 

reveladora das possibilidades de uso dos materiais, mostrando que estes não 

constituem um conjunto fechado de artefatos, ao contrário, propiciam uma ampla 

liberdade de escolha, dependendo da necessidade do momento e do conteúdo a ser 

ensinado.  Diz Vilaça (2011, p.1020): 

Em termos gerais, qualquer material que seja usado para fins didáticos 
pode ser considerado um material didático, mesmo que sua produção 
inicial não tenha sido orientada ou voltada para seu uso educacional. 
Poemas, letras de música, filmes, jornais, por exemplo, não são 
produzidos para fins pedagógicos, mas mesmo assim são usados com 
certa frequência por professores de língua estrangeira.  

 

 Como se percebe, há um vasto universo de materiais que, com criatividade, 

podem ser adaptados para o uso em sala de aula. Pensemos numa situação de um 

falante nativo de uma língua eslava, por exemplo, iniciando seus estudos em 

português.  Seu vocabulário é bastante reduzido, por isso, para se expressar, recorre 

muitas vezes ao inglês ou à mímica.  Numa aula de música popular brasileira, falando 

sobre instrumentos típicos, o professor tem que fazê-lo compreender o significado de 

afoxé ou de casaca.  Para facilitar essa compreensão, o professor pode recorrer ao 

desenho, mostrar imagens ou mesmo levar para a sala de aula exemplares desses 

dois instrumentos e permitir que o estudante os manuseie.  Por meio dessa 

experiência direta, além de aprender a pronúncia dos nomes e conhecer sua origem, 

o estudante poderá ainda conhecer o som que cada instrumento produz, o que tornará 

a experiência mais enriquecedora. Dizemos, então, que o desenho, as imagens e os 

próprios instrumentos desempenham o papel de materiais didáticos naquele contexto.  

A função básica de um MD é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem.  Isto 

significa, no dizer de Vilaça (2009, p.7), “contribuir de formas variadas para que a 

aprendizagem seja bem sucedida e, se possível, rápida, prazerosa e significativa”.  
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Não se pense, no entanto, que eles são a panacéia para as dificuldades 

porventura surgidas nas aulas de línguas estrangeiras. É importante assinalar que 

materiais didáticos não se bastam por si mesmos, isto é, sua simples presença não 

produz um resultado mágico que garanta o aprendizado. Têm que ser usados com 

critério e competência para que produzam o efeito desejado. E, principalmente, devem 

estar relacionados a objetivos claros.  

Em outra parte deste trabalho, falamos do uso preferencial dos manuais de 

ensino em todos os níveis do nosso sistema educacional.  Existe uma discussão 

(ainda não resolvida) a respeito da caracterização dos livros didáticos: trata-se de 

gêneros ou de suportes textuais?  Na perspectiva defendida por Marcuschi (2008, 

p.179), com a qual concordamos,  

O livro didático é nitidamente um suporte textual... [...] Não 
obstante os argumentos em contrário, ainda se pode dizer que o livro 
didático (LD), particularmente o LD de língua portuguesa, é um suporte 
que contém muitos gêneros, pois a incorporação dos gêneros textuais 
pelo LD não muda esses gêneros em suas identidades, embora lhe dê 
outra funcionalidade, fato ao qual denominei reversibilidade de função. 
[...] Por exemplo, uma carta, um poema, uma história em quadrinhos, 
uma receita culinária e um conto continuam sendo isso que 
representam originalmente e não mudam pelo fato de migrarem para 
o interior de um LD.  

 

As considerações de Marcuschi são importantes para entendermos a 

classificação posterior de materiais didáticos, que também faz referência aos 

suportes. Também vale a pena examinar o que diz Roger Chartier (2002, p. 127) a 

propósito da relação texto/suporte.  Para esse autor, [...] “é necessário recordar 

vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, que não 

há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa das formas 

através das quais ele chega ao seu leitor”.  Essa mesma ideia serve de base para a 

argumentação de Marcuschi (2008, p.174), para quem a presença de um suporte é 

[...] “imprescindível para que o gênero circule na sociedade, e deve ter alguma 

influência na natureza do gênero suportado”.  

Ainda segundo esse autor, o suporte de um gênero se define como “um locus 

físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do 

gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008, p.174). Podemos afirmar, a 

partir dessa definição, que o suporte mais convencional de uma sala de aula é o 

quadro de giz, que, ao longo do tempo, tinha a cor preta, depois verde, e hoje é branco, 

tendo trocado o giz por pinceis de cor, na grande maioria das instituições de ensino.  
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Levando em conta o raciocínio explicitado por ambos, Chartier (2002) e 

Marcuschi (2008), podemos, analogamente, explicar a relação existente entre 

materiais instrucionais e seus respectivos suportes, tal como faz Bandeira (s/d, p. 2).  

“A definição de material didático vincula-se ao tipo de suporte que possibilita 

materializar o conteúdo”.   Em outras palavras, todo material de ensino só tem 

existência real quando localizado em um suporte.  Podemos, a partir dessa premissa, 

classificá-los.  A seguir apresentamos um quadro contendo alguns dos MD mais 

usuais no ensino de línguas estrangeiras, inspirado numa proposta de Vilaça (2011, 

p.52). 

 

 
MATERIAIS 

IMPRESSOS DE BASE 
TEXTUAL 

 
MATERIAIS DE 

ÁUDIO 

 
MATERIAIS 

VISUAIS/GRÁFICOS 

 
MATERIAIS 

MULTIMÍDIAS 

Livro Fita de áudio Slides Vídeo 

Gramática CD Pôsteres CD-ROM 

Dicionário Arquivos MP3 e 
similares 

Quadros e figuras DVD 

Enciclopédias   Fotografias Vídeotape 

Outros  Transparências  

Quadro 2 – Materiais didáticos mais usuais no ensino de língua estrangeira (adaptado 
de VILAÇA, 2011) 
 

 A classificação proposta por Vilaça leva em conta os suportes que viabilizam 

os materiais, o que nem sempre tem tanta precisão, uma vez que materiais impressos, 

por exemplo, são encontrados seja na versão física (em papel), seja na versão virtual 

(via computador).  Gramáticas, dicionários, enciclopédias estão nesse caso, assim 

como os livros.  O livro comporta os mais diversos gêneros que se queira, por isso a 

referência aqui é tanto o livro simples — portador de romance, poesia, tese de 

doutoramento etc — quanto o livro didático, que traz gêneros próprios da esfera do 

discurso pedagógico, tal como a explicação textual, os exercícios escolares, a 

redação, instruções para produção textual e muitos outros.  (Marcuschi, 2008) 

Vale observar que materiais impressos como jornais e revistas não fazem parte 

dessa relação. Em primeiro lugar, talvez tenham sido excluídos porque também são 

suportes que apresentam uma profusão de gêneros que costumam servir de base 

para a preparação de materiais. Em segundo lugar, há ainda o problema de onde 
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encaixá-los. Ao que parece, a dúvida estaria sanada se os distribuíssemos em duas 

colunas, impressos de base textual e materiais multimídias.  

A seguir são apresentados os materiais auditivos, que se localizam em alguma 

base que permita ouvir ou gravar sons, falas, músicas.  Entre estes, estão gravador 

de fita, toca CD, gravador/tocador de Mp3 e Mp4.   

Um aspecto interessante da classificação como um todo é a separação entre 

materiais de áudio e materiais visuais/gráficos, que normalmente vêm reunidos sob a 

designação de audiovisuais, o que, nesse caso, seria inadequado, já que fotografias, 

pôsteres e outros não dispõem de elementos auditivos.  

Aos materiais multimídias correspondem portadores eletrônicos. A própria 

designação multimídia sugere que alguns materiais podem ter mais de um suporte, 

enquanto um mesmo suporte, como o computador, por exemplo, também pode dar 

lugar a tipos variados de materiais. Se tomarmos o vídeo como ilustração, 

constatamos que este pode ser gravado e exibido em diversos tipos de suporte: 

filmadora, câmera fotográfica ou telefone celular.  Sem contar com o computador (e a 

internet) e o data show, suportes que também abrigam vídeos e outros materiais 

multimídias.  

Alguém poderá questionar a ausência, nessa classificação, de itens 

importantes como o rádio, a televisão, o cinema e o teatro.  Na verdade, não temos aí 

materiais na real acepção do termo, mas meios de transmissão, os conhecidos meios 

de comunicação de massa.  Marcuschi (2008) é de opinião que esses casos são 

problemáticos e precisam ser mais estudados, já que, pela diversidade de funções, 

podem ser considerados ora suportes, ora meios ou serviços.  Para os propósitos 

deste trabalho, essa discussão não se faz necessária.  Acrescente-se apenas que 

cinema e teatro, e também a televisão, em alguns casos, são meios que apresentam 

um viés artístico, com linguagem própria, e, portanto, têm que ser considerados sob 

uma perspectiva diferente.  Uma peça de teatro ou um filme, por exemplo, constituem 

gêneros passíveis de serem adaptados e usados como materiais didáticos para 

ensinar a língua-cultura em questão.   

Não se pretende, com o quadro acima, classificar ou categorizar todas as 

possibilidades de MD, mas tão somente, como explica Vilaça (2011, p.52), “ilustrar 

diferentes tipos ou modalidades de materiais que são empregados em aulas de 

línguas estrangeiras, sem que muitas vezes sejam reconhecidos, por professores 

e alunos, como materiais didáticos” (grifo nosso).   
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É curiosa essa constatação do autor de que determinados materiais são 

utilizados, até com certa frequência, sem que professores e alunos se deem conta de 

que aquilo que têm em mãos é um material de ensino.  É bem verdade que alguns 

deles são tão recorrentes, como dicionários, gramáticas e os CDs que acompanham 

os manuais, que passam despercebidos. Outros, ao contrário, necessitam da 

intervenção do professor para adquirirem alguma função.   A utilização de uma 

canção, por exemplo, exige um planejamento prévio, além da preparação de uma 

série de atividades para atender aos objetivos que o professor espera atingir.  A mídia 

para reproduzir a canção constitui o suporte, assim como a folha de papel que contém 

a letra e as atividades impressas. A canção, a letra e as atividades são, 

incontestavelmente, materiais de ensino.  

Nem sempre se encontram, porém, materiais disponíveis que sejam adequados 

ao nosso planejamento.  A solução, então, é construir materiais alternativos. Mas que 

competências são necessárias para esse ofício? Quem detém a prerrogativa de 

tornar-se autor de MD? Até bem pouco tempo se pensava que esta fosse uma tarefa 

reservada a poucos. Talvez porque a referência fossem os manuais didáticos, cuja 

abrangência e complexidade exigem maior experiência dos autores.  Isto não significa, 

no entanto, que professores não possam se tornar autores e, como já mencionamos, 

muitos deles de certa maneira já o são, mesmo sem terem consciência do fato. Como 

mediadores entre o conhecimento e o aluno, o professor está sempre buscando 

caminhos que facilitem essa mediação e tornem o resultado mais efetivo.   

Leffa (2003, p.8) considera que os materiais didáticos elaborados pelo próprio 

professor são mais relevantes, já que tornam o professor mais presente no seu 

trabalho pedagógico.  “A ideia” ─ assinala o autor ─ “é de que, pela mediação do 

material produzido, a interação entre professor e aluno fique mais intensa e produza 

melhores resultados em termos de aprendizagem”. 

 Embora a produção de materiais didáticos esteja ao alcance de todos, é óbvio 

que, além de conhecimentos específicos, é necessário um treinamento anterior 

visando evitar equívocos que autores novatos costumam cometer. Vejamos o que diz 

Almeida Filho (2013, p. 16) a respeito das competências desejáveis para essa tarefa:  

[...] todo e qualquer material está em primeiro lugar marcado por um 
conceito, por uma filosofia de ensino, por uma abordagem de ensinar 
que também contempla um conceito de língua, de aprender língua(s) 
e uma expectativa de como devem proceder professores de línguas 
se quiserem de fato mediar com sucesso o adquirir ou o aprender 
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exitoso de quem já vai crescendo no seu poder de expressar e 
compreender os sentidos de uma língua-alvo em uso.  

 

 Referindo-se aos livros didáticos em particular, Almeida Filho (2013) chama a 

atenção para fatores que interferem na sua elaboração, como a tendência a se 

fazerem escolhas previsíveis de conteúdos e atividades, reforçando abordagens 

tradicionais.  Isto porque a prática dos professores já determinou certos papéis para 

os alunos e os editores limitam o número de inovações, de olho no aspecto comercial 

da obra.    

 O profissional que se dispuser a construir materiais didáticos ─ impressos, 

auditivos, visuais/gráficos ou multimídias ─ deve seguir alguns preceitos.  Na 

concepção de Leffa (2003, p.9), a produção de materiais é um processo composto de 

quatro fases, que “se inicia com uma análise das necessidades dos alunos, continua 

com o planejamento e desenvolvimento do material propriamente dito, segue com a 

implementação desse material junto aos alunos e termina com sua avaliação”.   Para 

esse autor, “essas quatro etapas devem formar um ciclo recursivo, onde a avaliação 

leve a uma nova análise, reiniciando um novo ciclo” (LEFFA, 2003, p.13).  

 Uma das maiores dificuldades apontadas pelos professores, além da falta de 

experiência para pegar materiais brutos e darem a eles um aporte pedagógico para o 

ensino de uma língua, é o tempo empregado nessa construção, quase impossível de 

dispor na prática diária de sala de aula.  Em particular no caso do PLE, ainda há 

poucos materiais prontos, como encontramos com mais facilidade para inglês ou 

espanhol, por exemplo. Estamos nos referindo a trechos de filmes, novelas ou vídeos 

editados, áudios de entrevistas ou notícias, já com as tarefas planejadas 

(compreensão e produção oral ou escrita), prontas para serem retiradas na biblioteca 

do centro ou instituto onde se realizam as aulas. Assim, se quiser recorrer a tais 

recursos, o professor terá que selecionar e gravar por conta própria os gêneros 

textuais desejados, a fim de preparar, com base neles, atividades diversas de língua 

e cultura.  

 Como alternativa, existem algumas páginas na internet que pretendem ser 

locais de troca de experiências e materiais entre professores de PLE.  Cadastrando-

se nessas páginas, o interessado terá acesso a insumos variados, inclusive alguns 

que podem ser trabalhados online..  
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3.4 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE PLE 

 

A “tradição centenária” do livro didático na cultura escolar brasileira também 

influencia o ensino de português como língua estrangeira, tornando-o, em muitos 

casos, o elemento central do curso tanto para alunos, quanto para professores.  

Ocorre que, ao adotar um LD, na prática, o professor também estará adotando 

planejamento, objetivos, competências priorizadas e atividades que nortearam a sua 

elaboração. E pode acontecer de toda essa orientação estar em desacordo com o 

modo como o professor concebe o ensino/aprendizagem de PLE.  A esse respeito, 

ressaltam Diniz; Stradiotti e Scaramucci (2009, p.266): “A adoção de um LD, na nossa 

perspectiva, não é, por princípio, nem vantajosa nem prejudicial. O grande problema 

reside no fato de que o LD, muitas vezes, acaba por substituir o professor”.  Em outras 

palavras, se o professor segue estritamente o que diz o livro, se fica preso à 

organização dos conteúdos, sem aproveitar as oportunidades de ampliação que 

surgem normalmente nas aulas, seu trabalho se esvazia. 

Para justificar tal posição, esses autores (id. ibid.) recorrem a Xavier e Urio 

(2006, p.31), que recomendam ser necessário repensar e reavaliar os LD, por duas 

razões: primeiro, por não atenderem às demandas de aprendizagem de cada contexto 

de ensino; e segundo, por serem elaborados por profissionais que nem sempre 

dominam questões linguísticas e culturais, nem estão preparados para oferecer “uma 

metodologia voltada para uma aprendizagem significativa, autônoma e 

potencializada”. 

Talvez até por identificarem lacunas nos conteúdos ou outros tipos de 

problemas, alguns professores preferem selecionar, a partir de vários livros de PLE, 

os insumos e atividades que entendem serem pertinentes e os organizar de forma a 

montar seu curso. Outros elaboram unidades didáticas a partir de material autêntico 

retirado de jornais, revistas, fôlderes, e mesmo programas radiofônicos ou televisivos. 

Esses modos alternativos de organizar materiais para ensinar o português a falantes 

de outras línguas, pelo tempo empregado na sua elaboração e pelos conhecimentos 

requeridos, acabam por se tornar mais raros como materiais centrais e mais 

frequentes como materiais complementares ao LD.  Este modelo não está muito 

distante daquilo que recomendam pesquisadores de PLE, com base, inclusive, na 

avaliação que fizeram de livros didáticos em circulação no Brasil.  Selecionamos 

algumas dessas avaliações.  
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Mendes (2006) pesquisou cinco manuais e seus respectivos cadernos de 

atividades, destinados a aprendizes dos níveis básico e intermediário. Seu objetivo 

era analisar atividades de produção e compreensão escritas presentes nesses 

manuais, além de concepções de ensinar/aprender uma língua estrangeira. 

 A pesquisadora verificou que, apesar de terem defendido uma abordagem 

comunicativa, os LD deixam transparecer nos tipos de atividades apresentadas uma 

preferência pela forma, em detrimento do uso.  [...] “Muitos são os livros didáticos que, 

ainda hoje, reproduzem as concepções de base estrutural da língua no processo de 

ensino-aprendizagem. Deve-se dizer que, por inúmeras razões, essa é uma postura 

condenável, que não satisfaz” (MENDES, 2006, p.62).  A título de esclarecimento, ela 

acrescenta: “A ênfase maciça em exercícios mecânicos e exercícios de produção e 

recepção de frases acaba por inibir o desenvolvimento das capacidades 

comunicativas” (id., ibid., p.42).  

 Mendes identificou outros tipos de problemas nos livros estudados, como o fato 

de muitos dos textos por eles utilizados parecerem “forjados para o reconhecimento 

de formas verbais, distanciando-se de uma das principais características do ensino 

comunicativo, que é o uso social e interativo da língua para fins de aquisição” (id., 

Ibid., p.62) 

 A insatisfação com os materiais disponíveis para o ensino de Português para 

Estrangeiros é evidenciada em outros estudos.  Contudo, Furtoso  e Oliveira (2009, p. 

239) consideram que “as publicações tenham crescido consideravelmente e o 

mercado já ofereça bons livros didáticos para este contexto de ensino”. Dentro dessa 

oferta, encontram-se manuais que se aproximam ou se distanciam de uma orientação 

mais consistente.  Por esse motivo, acreditam as pesquisadoras que se devam 

“preparar os professores para a tarefa de avaliar e selecionar o material para uso em 

sala de aula” (FURTOSO e OLIVEIRA, 2009, p.240) e propõem um projeto vinculado 

à graduação de Letras, com essa finalidade.  

Nesse projeto, os alunos-professores foram distribuídos em grupos para, 

partindo de um roteiro previamente traçado, analisarem livros didáticos de PLE e 

escolherem aquele que seria adotado pelo curso mantido pela instituição.  Era uma 

forma de treinar futuros professores de PLE.  O roteiro estabelecia os seguintes 

aspectos a serem analisados: objetivo, público-alvo, lista de conteúdos (syllabus), 

interação, natureza das atividades, disposição dos diferentes componentes 

linguísticos, aspectos culturais e contexto.  Foram examinados nove livros. 
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Os resultados revelam a predominância de atividades que promovem 

compreensão escrita e produção oral, sem, no entanto, superar a grande ênfase dada 

à gramática descontextualizada.  Já a lista de conteúdos apresenta-se, em geral, num 

formato misto, variando entre as combinações com foco em situações e funções ou 

estrutura e temas.  De acordo com Furtoso e Oliveira (2009, p.249), esses conteúdos 

são trabalhados por meio de exercícios que “revelam uma forte crença da 

aprendizagem como reprodução do conhecimento traduzido pelo professor”. Da 

mesma forma ─ acreditam as autoras ─ os modos preferenciais de interação em sala 

(professor/aluno e aluno/livro) também reforçam esse tipo de aprendizagem, assim 

como o tratamento dado ao aspecto cultural. Este se resume a fatos e informações 

sobre a cultura brasileira, “com raras oportunidades de discussão ou comparação dos 

aspectos culturais do Brasil com os do país de origem do aluno, e de uma expansão 

desta comparação para a compreensão da diferença e diversidade”.  (id.,ibid., p.250) 

Apesar das críticas, Furtoso e Oliveira (2009, p.252) identificam sinais de 

mudança nas abordagens adotadas pelos livros didáticos, razão pela qual justificam 

sua avaliação como positiva. E concluem dizendo que “deveríamos olhar para os livros 

didáticos como propostas de trabalho que refletem perspectivas no ensino de línguas 

num determinado momento da história e que, por isso, podem não atender às 

expectativas num período posterior”.  

 Em vista dessas conclusões, a seleção de materiais para ensinar o português 

brasileiro a falantes de outras línguas deve ser feita com um critério ainda maior.  Na 

opinião de Júdice (2003), quando um professor adota um material didático, além de 

estar endossando, totalmente ou em grande parte, os textos verbais e não-verbais 

que nele configuram um determinado perfil da língua-cultura alvo, ainda está 

conferindo a ele um estatuto de representante autorizado da língua-cultura do Brasil 

junto aos alunos.  Isto significa que “esse material adotado tem muita influência na 

construção das representações da língua e da cultura-meta pelo aprendiz, sobretudo 

em situação de ensino-aprendizagem de não-imersão”. (JÚDICE, 2003, p. 1) 

 No entanto, a pesquisadora entende as dificuldades que os autores de LD têm 

que enfrentar numa sociedade multifacetada como a nossa. Ainda que se observe, a 

partir da década de 1980, uma tentativa de incluir nos livros publicados textos 

autênticos, esta não é uma questão tão simples assim.  Ao contrário,  

constitui um permanente desafio, pois observar, recortar, articular e 
capsularizar os múltiplos aspectos do cotidiano dispersos por uma 
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infinidade de textos em circulação em nosso contexto para oferecê-lo 
a professores e aprendizes exige uma boa dose de sensibilidade e 
habilidade. (JÚDICE, 2003, p. 2)  

 

Visto que não existe um enfoque “correto”, acaba prevalecendo a perspectiva 

de quem elabora o MD sobre o contexto brasileiro. Cabe ao autor decidir o que recortar 

sem cair nos estereótipos ou visões particulares que excluem outras possibilidades.  

Numa realidade tão contraditória, o autor vai ter que se posicionar a respeito da 

representação de país que deseja apresentar aos aprendizes.  Júdice (2003, p.3) 

enumera algumas das perguntas que devem nortear a decisão sobre o Brasil que o 

autor deseja mostrar: 

o país superlativo e/ou o país depauperado? o país do abraço amigo 
e/ou da agressão banalizada?  da água no feijão e/ou da fome não 
zerada? da palavra dos sempre incluídos e/ou da fala dos 
permanentemente esquecidos? da era digital e/ou da era da pedra 
lascada?” 

 

 Em linhas gerais, Júdice (2003) reconhece que há nos LD um número 

crescente de textos autênticos, mesmo adaptados, porém, para que eles atinjam o 

objetivo de ativar representações da língua-cultura brasileira, é necessário 

contextualizá-los, indicando autor, origem e datas, além das fontes.   Isto é válido para 

textos tanto verbais, quanto não verbais.  Segundo Júdice, poucos autores se deram 

conta de que ler textos não verbais (fotografia, cartun, charge) é tão importante para 

construir representações do país quando ler um texto verbal.  O material fotográfico 

que aparece nos LD é pouco representativo, fragmentado, descontextualizado, não 

traz indicação de autor nem de fonte. Ao invés de colaborar para o leitor ir construindo 

imagens do Brasil a partir da sua sensibilidade, as fotografias, em geral de pequenas 

dimensões e impressão ruim, acabam por dificultar a leitura e as representações do 

país. 

 

3.4.1 Os gêneros textuais e o ensino de PLE 

 

 Uma outra questão que emerge das análises dos LD de PLE diz respeito à 

organização do ensino por meio de gêneros textuais.  No Brasil esse tema começou 

a ser discutido com mais intensidade a partir da implantação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), nos final dos anos 1990.  Tais diretrizes, destinadas à 

organização dos Ensinos Fundamental e Médio, não foram imediatamente 
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assimiladas, talvez porque tivessem sido elaboradas por especialistas convidados 

pelo MEC, sem a participação direta de professores das esferas estaduais e 

municipais.   

Até então, o ensino de português como língua materna guiava-se 

fundamentalmente por uma perspectiva estruturalista, cuja ênfase centrava-se na 

gramática normativa.  A nova proposta, embasada em conhecimentos linguístico-

pedagógicos que a grande maioria dos professores não dominava, teria exigido um 

esforço suplementar para seu entendimento e, por extensão, para colocá-la em 

prática.  Daí as mudanças terem ocorrido lentamente, mais pela influência dos livros 

didáticos, que foram atualizando os conteúdos em conformidade com as orientações 

contidas nos PCN, com vistas à sua aprovação e aquisição pelo Programa Nacional 

do Livro Didático ─ PNLD.   

A respeito da introdução dos gêneros textuais, Júdice argumenta num texto de 

2008 (p.11): “percebe-se esse reflexo na pluralidade de gêneros oferecidos à leitura e 

numa espécie de teorização sobre cada um deles, mas raras são as atividades de 

produção e leitura de textos com uma abordagem consistente nessa perspectiva”. As 

atualizações também chegaram aos livros didáticos de português língua estrangeira 

publicados no país. No entanto, como reconhece Júdice (2008) no mesmo texto, 

nestes, “o panorama é mais desanimador ainda” (p.11). 

 A concepção de gêneros textuais16 a que nos referimos aqui corresponde 

à formulação de Mikhail Bakhtin e tem respaldo numa perspectiva de linguagem como 

atividade ou lugar de interação entre sujeitos.  Para Bakhtin, a linguagem é o eixo de 

tudo.  É pela linguagem que interagimos com o outro, construímos nossos discursos, 

significações, representações, enfim, é na interação que a linguagem se constitui e, 

ao mesmo tempo, nos constitui como sujeitos sociais.  A interação verbal é, portanto, 

um conceito fundador no pensamento bakhtiniano.   

 Nessa perspectiva, ao sustentar que “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”, Bakhtin (2003, p. 262) redefine o 

conceito clássico de gênero.  Para ele, cada esfera de utilização da língua elabora 

                                                           
16 Bahktin utiliza a denominação gêneros do discurso. Neste trabalho, gêneros do discurso e gêneros textuais são 

utilizados como termos equivalentes.  
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seus tipos de enunciados relativamente estáveis dos pontos de vista composicional, 

enunciativo e estilístico, aos quais denominou gêneros discursivos (ênfase do autor). 

Apoiando-se na teoria bakhtiniana, Marcuschi (2008, p.155) atualiza esse 

conceito, denominando gêneros aos  

textos materializados em situações comunicativas recorrentes [...], 
textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
padrões sociocomunicativos característicos, definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas.   

 

Observa-se nos dois autores a intenção de enfatizar os aspectos socio-

comunicativos, históricos e funcionais dos gêneros e, em contrapartida, mostrar que 

características formais, estruturais ou linguísticas, não têm a mesma relevância. Ao 

invés de modelos fixos e definidores, eles são flexíveis, dinâmicos e até fluidos em 

seus limites e demarcação.  Daí porque Bakhtin tenha se referido a eles como 

enunciados relativamente estáveis.  Porém Marcuschi é de opinião que a forma não 

deve ser desprezada, já que, em alguns casos, é ela que determina o gênero.  

Dadas as suas características, os gêneros podem ser entendidos como nossa 

forma de inserção, ação e controle nas relações sociais.  Nas palavras de Marcuschi, 

eles “são, em última análise, o reflexo de estruturas sociais recorrentes e típicas de 

cada cultura” (2002, p. 32). Em vista disso, é possível deduzir que, em culturas 

distintas, sendo os usos e práticas sociodiscursivas peculiares, as categorias de 

gêneros e sua funcionalidade poderão ser outras, bem diferentes.  É importante 

lembrar, com Júdice (2008, p. 39), que [...] “a observação dos gêneros representados 

em um MD pode proporcionar uma visão das formas de ação de uma sociedade 

concretizadas em linguagem”.  

De acordo com Bakhtin, “a vontade discursiva do falante se realiza antes de 

tudo na escolha de um certo gênero de discurso”.  Em seguida, essa vontade é 

“aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma 

determinada forma de gênero” (BAKHTIN, 2003, p. 282).  Em outras palavras, 

aprender uma língua significa aprender a construir gêneros, na medida em que a 

comunicação entre sujeitos, seja ela oral ou escrita, se realiza por meio de gêneros e 

não de orações isoladas. Assim, quanto maior for a exposição do aprendiz à recepção 

e à produção de gêneros, mais eficiente será o aprendizado.  
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A esse respeito, é de se esperar que autores e editores de livros didáticos 

concebam os gêneros textuais como ferramentas importantes para uma maior 

capacitação linguística do aprendiz de língua estrangeira.  Com um ensino baseado 

em GTs (gêneros textuais), o aprendiz estará apto a participar de forma mais efetiva 

do contexto da língua alvo e, podendo utilizá-la em situações reais, otimizará seu 

desempenho linguístico. (TOSATTI, 2009) 

Porém deve-se dizer que a eficácia desse trabalho não se mede pela 

quantidade de gêneros presentes nos livros didáticos. A seleção e exploração desses 

materiais devem recair sobre aqueles de maior interesse para o contexto dos 

aprendizes e mais produtivos do ponto de vista do aprendizado da língua e da cultura 

do país.  Alguns manuais até inserem gêneros, mas perdem a oportunidade de realizar 

“um trabalho consistente com foco na constituição dos gêneros e nas esferas de uso 

da língua em que estes se realizam como atividades de interação verbal”. (DELL’ 

ISOLA, 2009, p.101) 

 Na verdade, em alguns casos, os gêneros têm o propósito apenas de ilustrar 

um tema já explorado, não trazem um objetivo, nem propõem atividades específicas. 

É o que constatou Tosatti (2009), que se propôs investigar em que medida os gêneros 

que integravam alguns livros de PLE exploram (ou não) os GTs.  Explica a 

pesquisadora:  

[...] nosso propósito não foi verificar se as obras buscam ensinar os 
gêneros aos alunos, mas se esses LDs promoviam, por meio de 
categorias textuais, diversas situações de compreensão e produção 
que estivessem próximas ao uso real da língua alvo. (2009,  p.86) 

 

Em síntese, Tosatti (2009) desejava “verificar e descrever a funcionalidade dos 

GTs que faziam parte das obras”.  Ela assumiu como hipótese, em consonância com 

os avanços da Linguística Aplicada, que encontraria ampla quantidade de gêneros 

nos cinco livros de PLE que iria examinar, o que, de fato, ocorreu. No entanto, havia 

pouca variedade e muita recorrência de gêneros. Por exemplo, artigo, anúncio, 

cardápio, notícia e carta foram encontrados na quase totalidade das obras.  

Em conjunto, os manuais totalizaram 351 gêneros, dos quais vinte por cento 

não foram explorados, serviam apenas como complemento do tema principal discutido 

na unidade.  Outros, embora estivessem acompanhados de atividades, nem sempre 

se orientavam para o processo de comunicação, o que representa um desvirtuamento 

de seus propósitos funcionais.     
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 Manifestando-se sobre essa questão, Dell’ Isola (2009, p. 114) reforça os 

resultados encontrados por Tosatti, considerando que   

O trabalho com gêneros nos manuais de PLE continua extremamente 
formalista, revelando despreparo dos autores em conduzir a exploração das 
condições de produção, das instâncias enunciativas em que os gêneros são 
produzidos e praticados. Além disso, observa-se relativa desconsideração 
dos propósitos comunicativos dos gêneros presentes nesses materiais.  

 

Para a pesquisadora, existe, sim, alguma variedade de gêneros nas 

publicações mais recentes, embora seja ainda “incipiente a abordagem que promove 

a exploração de aspectos multidimensionais dos textos, ou seja, aspectos que 

envolvem língua, cultura, comunicação e consciência de linguagem” (id. ibid.).  

Também os textos são muito datados e já há coisas bem mais recentes. 

 

3.3.2 Lacunas nos livros de PLE 

 

 Os registros sobre as publicações destinadas ao ensino de PLE dão conta de 

que estas tiveram início nos anos 1970, já desde 1950 há livros de PLE... aumentaram 

na década de 1980 e ampliaram-se expressivamente a partir da década de 1990 no 

país, algumas delas, inclusive, dirigidas a segmentos específicos, como colegiais 

adolescentes e profissionais do mundo dos negócios.  

 Numa análise cuidadosa de um conjunto de trinta livros, onze dos quais 

publicados em outros países, Diniz, Stradiotti e Scaramucci (2009, p.272) enumeram 

[...] “algumas características recorrentes desses materiais, no que tange os 

desenvolvimentos das chamadas quatro competências/habilidades e ao tratamento 

de questões culturais”.  

A primeira lacuna é a carência de materiais específicos para hispano-falantes:  

os poucos existentes, de circulação restrita no Brasil, são publicados no exterior.  Os 

nossos, quando muito, trazem algumas observações sobre semelhanças e diferenças 

entre português e espanhol numa seção à parte ou em anexo.  No entanto, isso não 

é suficiente.  Diniz, Stradiotti e Scaramucci (2009) defendem que, devido a uma série 

de questões de natureza linguística e pedagógica, um curso de português para 

falantes de espanhol deve ser necessariamente diferente dos cursos para outras 

nacionalidades. Nos últimos tempos começa a haver uma preocupação com esse 

tópico e dois ou três obras apareceram. 
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 Acontece, porém, que os materiais destinados a esse público-alvo em geral 

focalizam as diferenças entre os sistemas fonético-fonológicos das duas línguas ou 

mesmo as dificuldades de comunicação motivadas por falsos cognatos, enquanto 

diferenças estruturais significativas são pouco exploradas. Assim, Diniz, Stradiotti e 

Scaramucci (2009, p.276) postulam que os LDs de português específicos para 

hispano-falantes deveriam “incluir também materiais baseados não apenas numa 

análise contrastiva entre os sistemas do português e do espanhol, mas também em 

comparações de ordem funcional, pragmática, discursiva e cultural”. 

 A segunda lacuna apontada por esses pesquisadores refere-se à necessidade 

de publicações voltadas para o ensino de português como segunda língua (PL2), o 

que se justifica em função do grande número de estudantes e profissionais que 

aprendem o português no Brasil.  Até então, são utilizados livros de PLE, cujas 

propostas às vezes deixam de fazer sentido, já que não foram planejadas para o 

contexto de imersão.   Ora, se nas aulas de PLE, em especial naquelas que trabalham 

numa perspectiva comunicativa, são criadas “situações de comunicação que se 

assemelham às da vida real, não vemos razões para simulá-las no ensino de PL2, 

uma vez que o aluno está, a todo momento, rodeado por elas, em contextos reais” 

(Diniz et al., 2009, p. 277).  

 De fato, acontece com frequência que o professor tenha que dispensar uma 

atividade do livro de PL2, ou adaptá-la, quando possível, porque diz respeito a uma 

situação que o estudante vivencia diariamente fora da sala de aula.  “Cabe ao 

professor, em tal situação, indicar ao aprendiz diferentes maneiras de atentar para 

essa linguagem”, incluindo-se aí “a possibilidade de observação in loco de questões 

de ordem funcional, pragmática, discursiva e cultural, que não podem ser 

desvinculadas do uso e aprendizagem da língua” (SCARAMUCCI, 1996, citada por 

DINIZ et al., 2009, p. 277).  

 Os autores destacam como terceira lacuna no mercado editorial a falta de livros 

adequados para estudantes universitários, que constituem grande parte dos 

estrangeiros que procuram nossos cursos de português, a fim de cursar graduação 

ou pós-graduação, graças a convênios ou programas de intercâmbio.  Eles 

consideram que, para esses estudantes,  

[...] o foco dos LDs poderia estar no desenvolvimento de habilidades 
de estudo, tais como tomar notas, ser capaz de fazer referências, 
assistir a palestras, redigir textos acadêmicos (aí inclusos os diferentes 
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gêneros que fazem parte da esfera universitária, como resumos, 
resenhas, artigos, entre outros). (DINIZ et al., 2009, p. 277-8) 

 

 Por último, os autores chamam a atenção para a necessidade de livros 

adequados para crianças e jovens em fase de escolarização, uma vez que o português 

é “oferecido como disciplina obrigatória nos currículos de escolas de países do 

Mercosul”.  (id., ibid., p. 278). Como forma de tornar o aprendizado mais significativo, 

eles propõem como estratégia a adoção de uma abordagem interdisciplinar na 

elaboração dos materiais didáticos ─ um trabalho que integre a língua-alvo às demais 

disciplinas escolares, isto é, a utilização de conteúdos de outras disciplinas para 

ensinar o português.   

Só vale a pena deixar este item se você for atualiza-lo, pois do jeito que está não 

corresponde aos problemas da atualidade. Caso contrário, seria melhor retira-lo.  

 

 
3.3.3 Habilidades linguísticas 
         e a competência cultural nos livros de PLE 

 
 O ensino de uma língua estrangeira, numa perspectiva comunicativa, abrange 

quatro habilidades (ou competências): produção oral, compreensão oral, produção 

escrita e compreensão escrita (leitura).  Vale salientar, no entanto, que tal divisão tem 

caráter puramente didático, na medida em que, nas situações reais de comunicação, 

essas habilidades não ocorrem de forma isolada. Por exemplo, quando leio uma 

notícia numa página da internet e a comento com um amigo, temos aí a compreensão 

escrita e a produção oral sendo ativadas. Se atendo a uma chamada telefônica para 

uma pessoa que não está no momento e anoto o recado para lhe entregar, temos 

também a integração de duas habilidades – a escuta e a escrita.  Por essa razão, é 

desejável que as habilidades linguísticas sejam trabalhadas, de maneira integrada, 

pelo menos aos pares.  Numa concepção de língua interacional e de ensino da língua 

em uso, as competências/capacidades/habilidades são sempre integradas! 

 Um estudo realizado por Diniz et al. (2009) analisa o modo como essas 

habilidades são desenvolvidas; primeiro, consideradas em separado, em seguida, de 

forma integrada. Nos trinta livros de PLE examinados, são recorrentes os pontos a 

seguir, que, ao que tudo indica, começam a ser corrigidos nas publicações mais 

recentes: 
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3.3.31 Pontos recorrentes na produção oral 

 

Acompanhando as tendências atuais no ensino de línguas estrangeiras, os LDs 

de PLE mais recentes dão prioridade ao desenvolvimento da produção oral.  

Diferentemente do que acontecia no passado, quando as atividades de produção oral 

eram compostas de frases descontextualizadas, tendo como objetivo o treinamento 

de estruturas sintáticas e aspectos gramaticais, nos materiais didáticos atuais, a 

orientação é produzir pequenos diálogos em que apareçam estruturas e aspectos 

lexicais previamente trabalhados.  

Isto representa um avanço, no entanto ainda há muito a ser melhorado.  Não 

existe uniformidade no tratamento dessa habilidade nos manuais.  Enquanto alguns 

propõem temas ou questões que geram discussões, outros têm como objetivo a 

exploração de aspectos gramaticais e lexicais ou ainda o desenvolvimento da 

compreensão escrita ou oral.  Diniz et al. (2009) observam que faltam eventos que [...] 

“focalizem de maneira mais analítica os diferentes aspectos da oralidade” e tomam 

como parâmetro os critérios adotados pelo exame Celpe-Bras para avaliá-la, entre 

eles: competência interacional, fluência, pronúncia, adequação lexical, adequação 

gramatical e compreensão oral. (DINIZ et al., 2009, p.279).   

Destacando a importância desses elementos na comunicação oral, esses 

pesquisadores explicam, em particular, em que consiste a chamada “competência 

interativa”.  Trata-se da capacidade “de ajustar: o que à mudança de tópico; de 

adequar a fala ao interlocutor, ao assunto e ao contexto; de usar estratégias (a 

exemplos de paráfrases, correções e reformulações) para suprir eventuais lacunas 

lexicais ou gramaticais”.  Em vista disso, eles salientam a importância dos LDs 

focalizarem “aspectos característicos da interação oral, como hesitações, tomadas de 

turnos e marcadores conversacionais” (DINIZ et al., 2009, p.279-80).  

A competência interativa inclui também o domínio de gêneros orais, porém fica 

difícil identificá-los nos materiais didáticos, que trabalham quase que exclusivamente 

com as discussões a partir de tópicos sugeridos.  A recomendação, então, é ampliar 

o leque de gêneros orais, em consonância com o público-alvo. Por exemplo, em livros 

destinados a estudantes universitários, seria produtivo trabalhar gêneros como 

palestras, exposições, seminários, debates, etc.   
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Os autores ainda chamam a atenção para o fato de que aspectos gramaticais 

e lexicais durante a produção oral têm relativa importância, ainda que demasiada 

insistência nesses pontos possa comprometer a fluência, elemento primordial na fala.  

Ainda sobre a competência oral, os trabalhos mais específicos encontrados nos 

LDs dizem respeito à pronúncia, em particular no concernente ao quadro fonético do 

português.   Segundo Diniz et al.  (2009,  p.279),  

Praticamente inexistentes são as atividades que objetivam 
desenvolver uma competência fonético-fonológica para além 
do nível da palavra, o que compreende o domínio de padrões 
prosódicos (acentuação, ritmo e entonação da frase, processos 
de elisão, assimilação e redução, entre outros).  
 

 Com efeito, tais padrões prosódicos são fundamentais, ao lado da pronúncia, 

para que o aprendente compreenda a fala do seu interlocutor e, da mesma maneira, 

se faça compreender.  As atividades para exercitar a competência fonético-fonológica, 

quando existentes, se dão no nível da palavra ou de frases descontextualizadas, o 

que impossibilita a percepção de alguns dos elementos acima mencionados, por 

exemplo, a acentuação, o ritmo e a entonação.   Nesse sentido, o ideal é trabalhar 

com gêneros orais como diálogos, discussões ou relatos.  Ou ainda com canções 

populares, que apresentam uma vantagem sobre os anteriores, uma vez que, pelas 

suas características, utiliza naturalmente os padrões prosódicos e os processos 

fonéticos citados. 

A canção é, como se costuma definir, “palavra cantada”, já que ela se origina 

na fala coloquial, assumindo todas as suas peculiaridades. É como explica o 

pesquisador musical Carmo Jr. (2011, p.19): “A palavra cantada resulta da 

superposição de uma estrutura musical a uma estrutura linguística, não 

necessariamente compatíveis entre si, de modo que texto e melodia precisam ser 

ajustados um ao outro frequentemente”.  Para esse ajuste, entram em ação tanto a 

seleção vocabular, quanto a prosódia e os processos fonéticos.  

Ainda quanto ao ensino de aspectos fonético-fonológicos do português do 

Brasil a falantes de outras línguas, um outro estudo encontrou resultados que 

reforçam a idéia de que os livros didáticos dão pouca ou nenhuma importância ao 

assunto.  Silveira e Rossi (2006) examinaram treze LDs, só encontrando referência a 

aspectos fonéticos em seis deles, e em um guia de pronúncia editado na Argentina.  

Mesmo assim, de modo geral, esse conteúdo aparece como um componente isolado 
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dos demais, além das atividades terem cunho descritivo, mesmo nos casos em que 

os livros seguem uma orientação comunicativa.  

 Na verdade, como assinala Morley (1994), citada por Silveira e Rossi (2006), o 

ensino de pronúncia esteve ausente das aulas de língua estrangeira durante muito 

tempo, em função de algumas crenças que acabaram se generalizando na área, como 

as seguintes: (a) a pronúncia não é importante; (b) a aprendizagem da pronúncia não 

requer ensino explícito, pois se dá de forma espontânea e/ou intuitiva e (c) o ensino 

da pronúncia é bastante complexo.   

 Negligenciar o aprendizado da pronúncia da língua-alvo nem de longe é a 

melhor orientação, pois há o risco de um processo de fossilização que dificilmente 

será corrigido.  Claro está que o ensino da pronúncia não tem a pretensão de 

transformar a fala de um estrangeiro em similar à de um falante nativo, mas é 

necessário estabelecer um patamar mínimo para que haja compreensão entre 

estrangeiro e nativo.   A esse respeito, apoiando-se em Morley (1994), Silveira e Rossi 

(2006) destacam quatro objetivos indicados pela  pesquisadora para justificar o ensino 

da pronúncia: “(a) inteligibilidade funcional, ou seja, a pronúncia do aluno tem que ser 

boa o suficiente para que os seus interlocutores o compreendam; (b) comunicabilidade 

funcional, isto é, a pronúncia do aluno deve possibilitar uma comunicação bem 

sucedida em atividades cotidianas; (c) estímulo da autoconfiança, o que significa fazer 

com que o aluno adquira confiança na sua habilidade de se expressar na língua alvo 

e, por último, (d) desenvolvimento de habilidades de monitoramento da fala e 

estratégias de modificação da fala para serem usadas fora da sala de aula”. 

(SILVEIRA e ROSSI, 2006, p. 2 -3) 

 Nos livros didáticos analisados, Silveira e Rossi (2006) encontraram problemas 

no ensino da pronúncia, “seja pela superficialidade dada a esse componente, seja 

pelas inconsistências e limitações encontradas nas metodologias e exercícios 

empregados” (p. 17). Como tópicos recorrentes nesses materiais estão: contrastes 

consonantais, alguns casos particulares de consoantes, sistema vocálico e ditongos, 

timbre e intensidade das vogais, alçamento de vogais em posição átona, processos 

fonológicos em final de sílaba ou de palavra. As autoras assinalam confusões na 

relação grafia/som, como no caso da letra R, e também na explanação de algumas 

regras, que são apresentadas como absolutas, quando, na verdade, constituem 

variação dialetal.   



89 
 

 Por outro lado, propõem as pesquisadoras que as atividades, tanto de 

percepção quanto de produção da pronúncia, não se restrinjam a palavras ou frases 

isoladas, já que estas não são suficientes para ilustrar contextos de uso real da língua.  

Sendo assim, recomendam a utilização de canções ou outras “atividades de 

simulação de situações cotidianas, [...] ou seja, fazer uso de textos que privilegiem a 

ocorrência dos sons trabalhados em situações as mais próximas possíveis do real” 

(SILVEIRA e ROSSI, 2006, p. 16).  Como exemplo, consideremos a necessidade de 

ensinar a pronúncia de vogais nasais, problemática para muitos.  Em vez de dar listas 

de palavras em que elas figurassem, poderíamos escolher uma canção que 

contivesse esses fonemas — como “Ecos do ÃO”, por exemplo, cantada por Lenine.  

 

3.3.3.2 Pontos recorrentes na compreensão oral 

 

É forçoso reconhecer que alguns dos livros de PLE publicados na última década 

são acompanhados de material de áudio, em fita cassete ou CD.  Trata-se de um 

avanço, em termos. Na verdade, esses materiais gravados reproduzem textos e 

diálogos presentes nos livros.  Isto significa, como bem assinalam Diniz et al. (2009, 

p.280), que “não visam ao desenvolvimento da compreensão oral em si, mas à fixação 

de estruturas gramaticais ou ao reconhecimento de sons para a produção oral”.  

Quando acontece de aparecerem atividades de compreensão oral de forma 

autônoma, estão direcionadas para a avaliação dessa competência e não para o seu 

desenvolvimento.  Ademais, de forma semelhante ao que acontece na leitura, a 

compreensão oral também se limita às informações explícitas no texto, “não havendo 

preocupação em levar o aluno a perceber implícitos ou fazer inferências e 

interpretações” (DINIZ et al., 2009, p. 281). Para corrigir essa falha, os autores 

sugerem que a compreensão oral seja desenvolvida a partir de textos orais de 

diferentes gêneros, inclusive os que constam das instruções do exame Celpe-Bras, 

entre eles: “entrevistas, depoimentos, noticiários, debates, reportagens, 

documentários, anúncios de produtos...”.  E alertam para a preparação que deve 

preceder essas audições, não só recorrendo ao conhecimento prévio dos estudantes, 

como também chamando atenção para a prosódia e a entonação, aspectos que 

influenciam na construção de sentidos.  

 

3.3.3.3 Pontos recorrentes na produção escrita 
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A análise feita por Diniz et al.  (2009) a respeito do tratamento dado à 

produção escrita nos livros didáticos de PLE não é nada animadora.  Os autores 

relatam o que chamam de falsa compreensão do que seja o desenvolvimento dessa 

competência, em geral ligada apenas à oralidade. As propostas de produção de 

textos escritos se resumem a frases descontextualizadas (no máximo, diálogos) ou, 

mais raramente, a textos maiores, tendo como objetivo exercitar aspectos 

gramaticais e/ou lexicais já vistos em lições anteriores.  

As recomendações para tornar as atividades de escrita mais concretas 

apontam para um trabalho com um amplo leque de gêneros textuais, de interesse do 

público-alvo.  Por exemplo, num livro destinado à esfera empresarial, seriam mais 

apropriados gêneros como cartas, e-mails, relatórios, memorandos, atas, entre 

outros.  Além do ensino das características estruturais e discursivas de cada um 

desses gêneros, é necessário também chamar a atenção para uma série de 

parâmetros que regulam a escrita de textos produzidos em situações reais de 

comunicação.  Aqui também os autores aconselham utilizar os critérios de avaliação 

de produções escritas do exame Celpe-Bras, quais sejam: “a) a adequação 

contextual, isto é, se o texto atinge seus objetivos; b) a adequação discursiva, que 

compreende aspectos relacionados à coesão e à coerência e c) adequação 

linguística (adequação lexical e gramatical)”. Também em relação a esse ponto 

começa a haver um cuidado maior nos LDs. 

 

3.3.3.4 Pontos recorrentes na compreensão escrita 

 

Mesmo com todas as pesquisas sobre a leitura realizadas nas últimas décadas, 

muitos dos livros analisados ainda não absorveram os fundamentos que a 

concebem, hoje, como um processo interacional de construção de sentidos e 

continuam assumindo essa competência como mero processo de decodificação de 

informações contidas no texto.    

 Para mudar essa visão e trabalhar de fato a compreensão de textos escritos, 

Diniz et al. (2009, p.283-4) propõem que o professor/autor reveja o conceito tradicional 

de texto e ensine aos alunos algumas estratégias de leitura, como as elencadas a 

seguir: 

[...] inferir o sentido de palavras desconhecidas, identificar informações 
principais e secundárias, mobilizar conhecimentos prévios, relacionar 
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informações dadas no texto com aquelas pressupostas no contexto, 
analisar a relação entre a linguagem verbal e não-verbal no processo 
de construção do sentido, identificar implícitos e pressupostos etc. O 
processo de construção de sentidos na leitura [...] também envolve a 
compreensão do funcionamento do gênero, a análise de mecanismos 
de coesão, a percepção de relações intertextuais, a identificação de 
marcas reveladoras da posição do autor, a avaliação do registro 
utilizado, o exame das condições de produção do texto, entre outros.  

 

 Acreditam os autores que um trabalho com tais características não ocorre, 

muitas vezes, por conta de uma crença, segundo a qual o aluno já é leitor em sua 

própria língua, ou seja, já as domina.  Para eles, trata-se de uma visão equivocada, já 

que, dificilmente, nas aulas de leitura em língua materna tais competências e 

habilidades são ensinadas.  Assim, as atividades de leitura encontradas nos livros de 

PLE ficam mesmo no nível da superficialidade. 

 

3.3.3.5 Integração de habilidades 

 

Em outra seção deste trabalho mostramos que as habilidades/ competências 

são postas em prática de forma integrada nas situações reais de comunicação.  É o 

que acontece quando recebemos um e-mail e o respondemos (leitura/escrita) ou 

assistimos a um show e contamos a experiência para um amigo (compreensão oral/ 

produção oral).  Dado que se trata de movimentos naturais na comunicação diária, 

é desejável que os livros didáticos adotem estratégia semelhante, apresentando 

também habilidades linguísticas integradas.  Nas publicações mais recentes, essa 

falha está sendo superada, já se observa uma preocupação em desenvolver 

atividades integradas tanto no nível do ensino, quanto no da avaliação de PLE. 

Tal orientação está explícita nas questões do exame Celpe-Bras, uma iniciativa 

inovadora em relação a exames de proficiência de outras línguas.  O Celpe-Bras [...] 

“estrutura-se a partir de tarefas, que, na parte coletiva (realizada conjuntamente 

pelos candidatos), integram compreensão (oral e escrita) e produção escrita, e, na 

parte individual (interação face a face), compreensão (oral e escrita) e produção 

oral”.  (DINIZ et al., 2009, p. 286) 

Vez por outra encontram-se em LDs de PLE propostas para um trabalho 

integrado, principalmente entre as habilidades de leitura e produção oral. No entanto, 

um olhar mais cuidadoso mostra não haver integração de fato, visto que a leitura 
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funciona apenas como habilidade auxiliar para uma discussão oral, não é explorada 

em si mesma.   É preciso, portanto, que os autores de materiais didáticos fiquem 

atentos a equívocos dessa natureza.  

A integração de habilidades é uma atividade complexa, que deve ser 

compatível com situações reais de interação verbal.  Porém, embora situações que 

envolvam compreensão e produção orais sejam muito comuns no cotidiano, quase 

não aparecem nos livros.   Por outro lado, as tarefas de produção escrita quase 

sempre aparecem desvinculadas de leitura, quando seria interessante que viessem 

articuladas a esta. Para Scaramucci (2005), apud Diniz et al. (2009), a integração 

aqui seria vantajosa, na medida em que a leitura funcionaria como motivadora para 

a escrita, permitindo, ao mesmo tempo, nivelar o conhecimento prévio sobre o 

assunto solicitado.  Assim, seria mais fácil avaliá-los não por seus conhecimentos 

prévios, mas por sua capacidade de produção escrita.  

Por último, vale lembrar que a integração de habilidades deve passar 

necessariamente por um trabalho em que cada uma é estudada em separado, a fim 

de que deficiências em uma habilidade não interfiram na outra.  

De fato, encontramos algumas vezes atividades em que a compreensão oral, 

ou a falta dela, interfere na produção escrita.  Nos manuais mais recentes, nota-se 

um cuidado maior na exploração de habilidades isoladas para evitar que depois, no 

processo de integração, não fique a dúvida de onde foi cometido o equívoco. 

 

3.3.3.6 Aspectos Culturais 

 

Já mencionamos em outra parte deste trabalho a importância de que se reveste 

o livro didático para ensinar/ aprender uma língua estrangeira, no nosso caso o 

português brasileiro.  Isto porque, para além da questão metodológica, os textos 

verbais e não-verbais nele contidos acabam configurando um determinado perfil da 

língua-cultura alvo, que tanto pode reforçar quanto desconstruir estereótipos 

culturais porventura presentes no imaginário dos estudantes.   

 Análises de livros didáticos de PLE mostraram a necessidade de promover 

mudanças, orientando-os, de um lado, para um ensino baseado em gêneros textuais, 

numa aproximação com situações reais de interação entre sujeitos (nos comunicamos 

por meio de textos materializados em gêneros) e de outro lado, para um trabalho 

integrado entre as competências linguísticas.  A questão da cultura é outro tópico que 
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incomoda os críticos da organização dos livros de PLE, e vem sendo discutido mais 

fortemente desde a década de 1990.  

 Língua e cultura são indissociáveis. Ou, dito com mais propriedade, por Diniz 

et al. (2009, p. 290), [...] “a cultura é um fator constituinte da linguagem, ou seja, [...] 

lhe é inerente”. É de supor, portanto, que uma proposta de ensinar uma língua 

estrangeira inclua também a respectiva cultura dessa língua.  No entanto, tudo indica 

que a dimensão cultural tem sido colocada em segundo plano nos materiais didáticos 

de PLE, como se fosse um complemento da língua e não algo que a perpassa em 

todos os níveis. Sugere-se nesse caso que a aquisição do conhecimento linguístico 

seria feita de modo independente do conhecimento cultural. 

 Em vista disso, concordamos com Fontes (2002, p.177), quando assinala que 

[...] “há o desejo de que os temas culturais não sejam apenas acessórios, “enfeites” 

usados a título de ilustração, mas passem a ser parte essencial dos nossos materiais 

didáticos” 

Na verdade, a forma como são tratados os tópicos culturais nos vários LDs de 

PLE é explicada por diferentes concepções de cultura, que incluem desde uma visão 

mais tradicional até uma visão mais antropológica, como aquela que fundamenta o 

exame Celpe-Bras, a qual referendamos vivamente. Vejamos:  

[...] entende-se por cultura as experiências de mundo e as práticas 
compartilhadas pelos membros de uma comunidade. Os indivíduos 
agem em contexto e, como tal, são influenciados por sua própria 
biografia e pelo contexto social e histórico no qual estão inseridos. 
Cultura não é vista aqui como uma lista de fatos, autores ou datas 
importantes, mas como vários processos culturais inter-relacionados, 
tais como formas de interagir em diversas situações e contextos, 
atribuição de valores, representações de si próprio e do outro, modos 
de relacionar a interação e a organização cotidiana com sistemas e 
processos culturais mais amplos. Cultura não é algo acabado, mas co-
construído nas práticas cotidianas de uma comunidade.  (Ministério da 
Educação, 2006, p.4, apud DINIZ et al. 2009, p. 290-1) 

 

 Lamentavelmente é raro encontrar materiais didáticos que contemplem tal 

concepção. Dentre as visões mais recorrentes, está aquela que considera a cultura 

como informação turística, isto é, se preocupa em mostrar as belezas naturais, obras 

arquitetônicas e outras atrações, como num cartão postal, priorizando apenas os 

aspectos que favoreçam uma imagem positiva da realidade brasileira.  Num dos livros 

analisados, em que é trabalhado um texto sobre o Rio de Janeiro, os exercícios 
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propõem questões bem dirigidas e fechadas, para não dar margem ao aparecimento 

de imagens negativas. (DINIZ et al. 2009). 

 Uma segunda visão identifica cultura com dados históricos e geográficos, 

informações biográficas de escritores, poetas, artistas, inventores e esportistas, 

considerados como um “patrimônio cultural dos brasileiros”, que deve ser conhecido 

por quem se interessa em aprender português. (DINIZ et al. 2009)  

 Mas nem tudo são positividades. Em outro livro, a exploração de um conto do 

humorista Stanislaw Ponte Preta fornece elementos que produzem estereótipos 

negativos do Brasil.  A intenção talvez fosse mostrar o espírito brincalhão do brasileiro, 

porém o texto não surte o efeito esperado, provavelmente porque as atividades não 

apontam para tal objetivo.  

Não é fácil explorar um texto humorístico para ser trabalhado por um 

estrangeiro, pois o humor é um traço cultural.  Significa dizer que as maneiras de fazer 

rir são diferentes nas diversas culturas ─ o que é engraçado para uns pode não ser 

para outros. Especialmente nos textos verbais, que não vêm acompanhados de 

ilustração, o leitor tem que dominar alguns recursos linguísticos utilizados para 

provocar o riso na língua-alvo, como as metáforas, metonímias, ironias e implícitos.  

Se, para um brasileiro, um texto marcadamente humorístico provoca alguma graça, 

para um estrangeiro, seria necessário pontuar e explicar esses recursos.  

O conto de Stanislaw reforça a imagem do brasileiro malandro, que gosta de 

levar vantagem em tudo.  As atividades propostas se resumem a reescrever a história, 

passar as frases para o discurso indireto e exercitar expressões idiomáticas, não 

permitindo uma negociação de sentido entre autor-leitor, mas tão somente uma 

repetição do texto com outras palavras.  Essas atividades não deixam margem para 

questionamentos e o texto passa a ser entendido denotativamente.  “Dessa forma, 

apaga-se o fato de que, se, para alguns, ludibriar outras pessoas parece algo 

legitimado socialmente, para outros, a “Lei de Gerson” resume o que deve ser 

combatido e condenado como modo de pensar e agir tidos como típicos do brasileiro”. 

(DINIZ et al. 2009, p. 293) 

 Ainda a propósito da exaustiva pesquisa realizada por Diniz et al. (2009, p.293), 

merecem destaque dois livros que se inspiram nas concepções de linguagem e cultura 

que norteiam os exames de proficiência do Celpe-Bras.  O primeiro deles, “Estação 

Brasil”, traz uma seção intitulada “Questões Culturais”, cujo foco é a chamada “cultura 

invisível”:  Nela são abordados temas como “pontualidade, convenções sociais, uso 
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de expressões não diretivas na fala do brasileiro (como o caso de se evitar o “não”) e 

sua possível relação com a suposta cordialidade do brasileiro, diferenças culturais e 

preconceito”. 

 O segundo livro, intitulado “Interagindo em português. Textos e visões do 

Brasil”, também foge às abordagens tradicionais de cultura, o que fica claro logo nas 

primeiras fotografias e ilustrações.  Percebe-se que os “textos e visões” não se 

reportam a aspectos turísticos ou àqueles que integram os livros escolares.  Também 

não privilegiam uma região geográfica específica e a classe média alta, como 

geralmente acontece.  São comuns, por exemplo, imagens de trabalhadores do 

campo e da cidade, e representações de profissões mais populares, como eletricista 

e verdureiro.   Outro ponto positivo é que este livro contém uma seção em que 

são apresentadas diferentes formas de interagir em português, variando os 

enunciados de acordo com graus de formalidade (do mais informal, com gírias, ao 

mais ou menos formal, com questões de próclise e ênclise) e sentido igual ou 

semelhante. Isto significa, de acordo com Diniz et al. (2009), considerar diferentes 

formas de interação em português, em conformidade com o contexto, a função 

comunicativa e os interlocutores.  

 

3.3.3.7 Síntese 

 

 Ao longo desta seção, foram discutidas algumas lacunas presentes nos livros 

didáticos de PLE publicados nas quatro últimas décadas.  Dos mais antigos até os 

mais recentes, observou-se uma sensível melhora em termos de conteúdo e 

metodologia, em consonância com os avanços obtidos no campo da Linguística 

Aplicada.  Porém ainda existe um descompasso entre teoria e prática, sobretudo no 

que concerne à integração das competências linguísticas e à concepção de cultura 

desejável.  Ademais, existe uma demanda não atendida de materiais didáticos para 

fins específicos e para falantes de línguas próximas, como o espanhol. Esse 

panorama pouco a pouco começa a mudar. 

 Diniz et al. (2009) chamam a atenção para um aspecto primordial que orienta a 

produção de livros didáticos, mas não tem sido levado em conta por ocasião de sua 

análise. Trata-se da concepção de linguagem a eles subjacente.  Comparando as 

publicações da década de 1980, observamos uma abordagem estruturalista da 

linguagem, que focaliza as regras que combinam gramática e vocabulário. “Não há, 
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portanto, espaço para o contexto, conhecimentos prévios ou interpretação, [enquanto 

a cultura é] vista como algo à parte, um conteúdo composto de dados, fatos, datas” 

(DINIZ et al. 2009, p.295)   

 Mais do que um modelo de ensino de língua ultrapassado, os manuais que 

desenvolvem seus conteúdos com foco na forma não deixam aos alunos outra saída 

senão o aprendizado por meio de exercícios repetitivos de alguns padrões 

gramaticais, que, teoricamente, os levariam a um bom nível de proficiência.  Quanto 

ao ensino, não são necessários muitos conhecimentos da língua, nem mesmo uma 

formação específica dos professores, basta que sigam o planejamento feito pelo autor 

do livro.  A esse respeito, esclarecem Diniz et al. (2009, p.295):  

É essa tradição que explica, em certa medida, a falta de materiais para 
públicos específicos, já que, em uma visão segundo a qual ensinar 
gramática significa ensinar a língua, não se levam em consideração 
as diferentes situações de comunicação e suas especificidades, e, 
tampouco, os diferentes públicos-alvos.  

 

 Numa visão mais contemporânea de linguagem, em vez de foco na forma, 

temos o foco no uso linguístico. A linguagem é entendida como atividade social, o que 

pressupõe não apenas o conhecimento de formas e regras linguísticas, mas também 

o conhecimento de regras socioculturais, implicando uma comunicação baseada em 

textos tanto gramaticalmente corretos, quanto socialmente adequados. Nessas 

circunstâncias, a cultura deixa de ser uma prática dissociada da língua, para se tornar, 

justamente, inerente a esta.  Fontes (2002) propõe dedicar às questões culturais um 

lugar de destaque, o que supõe discutir a cultura brasileira, valorizar as diferenças 

culturais e trabalhar as questões culturais contrastivas. 

 Em síntese, vale ressaltar que a aprendizagem do português se dá pela 

participação do estudante em diferentes situações de interação e não pelo simples 

conhecimento das regras gramaticais.  

 

3.4 MATERIAIS DIDÁTICOS INTERCULTURAIS 

 

 Em outra seção deste trabalho, lembramos que ensinar/aprender uma LE/L2 

requer um cuidadoso planejamento, que inclua desde a definição de princípios 

orientadores da ação pedagógica, até a organização de cursos, seleção e construção 

de materiais didáticos e elaboração de instrumentos de avaliação, sem deixar de 
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considerar a que público essa ação se destina, em que contextos e sob que condições. 

Em outras palavras, o planejamento deve abranger todo o processo de 

ensino/aprendizagem, que, dentro da perspectiva intercultural, vai muito além da 

transmissão e apreensão de estruturas formais da língua e de regras para sua 

utilização.  Como o próprio nome sinaliza, a noção de interculturalidade focaliza o 

diálogo entre a língua-cultura dos aprendentes e a língua-cultura que está sendo 

ensinada, no caso, o português brasileiro. 

 Nesse cenário, a seleção de materiais didáticos adquire fundamental 

importância. Utilizar materiais organizados em torno de questões gramaticais ou 

mesmo de situações comunicativas artificiais, quando o foco deve ser a interação 

entre os sujeitos culturais presentes na sala de aula, favorecendo o diálogo e a 

cooperação entre eles, seria contraproducente.  Afinal, um material instrucional, 

qualquer que seja ele, deve estar em consonância com aquilo que pensa seu autor e 

quem o utiliza (muitas vezes de forma inconsciente), no sentido de ser adequado aos 

propósitos e aos contextos de ensino.   

 Assim, apesar de o ensino de línguas estrangeiras com uma perspectiva 

cultural vir se fortalecendo nas três últimas décadas, ainda há um descompasso entre 

teoria e prática, que se reflete no número reduzido de materiais adequados para esse 

propósito, em especial quando visam promover a interculturalidade, isto é, o 

entendimento e a colaboração entre sujeitos de várias culturas.  

Os materiais existentes de PLE/PL2 estão organizados de modo direcionado e 

rígido quanto aos insumos, que obedecem a uma estruturação e dosagem de acordo 

com as etapas ou unidades ordenadamente apresentadas. Além disso, costumam 

trazer indicações de como o professor deve agir ao tratar desses insumos (Mendes, 

2012).  Tal estratégia de ensino não mais se sustenta nos dias de hoje, como observa 

Almeida Filho (2013).  Apoiando-se no linguista aplicado Prabhu (1988), ele salienta 

que “materiais exaustivos, completos, cuidadosamente sequenciados e resolvidos 

para os professores não mais correspondem ao ideal profissional contemporâneo de 

ensino de idiomas”. [...] A recomendação atual é a de “materiais-fonte incompletos [...] 

aguardando uma finalização de professores e suas turmas nos contextos reais em 

que estiverem imersos”. (Almeida Filho, 2013, p.15). 

 Esse conceito de material como “fonte” também foi desenvolvido por Mendes 

(2012), ao tratar de materiais adequados à pedagogia de línguas intercultural.  De 

acordo com essa autora, o assim chamado material-fonte “deve fornecer a 
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possibilidade de ser ajustado, modificado, adaptado às necessidades de professores 

e alunos, levando em consideração as experiências construídas na própria interação” 

(p. 357). Assim, enquanto material didático intercultural, deve funcionar como “apoio 

e ponto de partida para que as experiências de ensinar e aprender português como 

LE/L2 possibilitem a construção de conhecimentos conjuntos e estimulem, de fato, o 

diálogo entre as diferentes culturas em interação”.  (MENDES, 2012, p. 357) 

 Os produtores de materiais de ensino comprometidos com uma visão 

intercultural, portanto, não podem perder de vista que o foco mudou e o interesse 

agora recai sobre os sujeitos em interação e as relações que se desenvolvem entre 

eles, e não mais sobre a língua em si mesma.  Diante disso, a decisão de adotar uma 

perspectiva intercultural em sala de aula passa pelo reconhecimento de que existem 

problemas a serem superados. Apesar de todos os avanços e conquistas ocorridos 

no século passado, as diferenças culturais ainda afetam as relações entre os povos 

ou entre grupos formados dentro de um mesmo país, os quais são alvo de todo tipo 

de discriminação e marginalização. 

 Nesse sentido, a concepção de sala de aula como um local política e 

culturalmente neutro, sem a influência de fatores externos, como alguns acreditam, 

chega a ser ingênua.  Em vez disso, o contexto da sala de aula surge como “um tipo 

de microcosmos da ordem social maior”, dentro do qual as relações sociais e políticas 

devem ser compreendidas em sua relação com o mundo externo, como salienta 

Auerbach (1995, p. 9), citada por Pereira (2013, p. 118-9).  No entanto, é preciso que 

se diga, em alguns contextos de ensino e aprendizagem de línguas, a concepção 

ingênua de neutralidade ainda permanece, o que se reflete em pesquisas realizadas 

no campo da Linguística Aplicada, como aponta Pereira (2013). 

Na verdade, as práticas sociais presentes na sala de aula podem revelar 

situações que reproduzem relações de poder próprias de uma sociedade desigual, as 

quais reforçam e se multiplicam no ambiente exterior.  Auerbach (1995, p.10) acredita 

que, “embora dinâmicas de poder e dominação possam ser invisíveis, elas permeiam 

o tecido da vida da sala de aula”. Logo, segundo esse mesmo autor, as decisões 

tomadas nesse ambiente social “moldam e são moldadas pela ordem social exterior à 

sala de aula” (1995, p. 10).  

 É nesse ponto que a educação intercultural começa a fazer sentido, na medida 

em que se coloca ao lado de um projeto que acredita ser possível, “no emaranhado 

das diferenças e choques culturais que estão em jogo no mundo contemporâneo, 
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estabelecer pontes, diálogos inter/entre culturas, individuais e coletivas, de modo que 

possamos conviver mais respeitosamente, mais democraticamente”, como tão bem 

sustenta Mendes (2012, p.359-60).    

 Mas ninguém se engane achando que essa tarefa de reconhecer a diversidade 

e promover o diálogo entre as diferenças seja algo fácil de se realizar.  É preciso 

empenho e esforço de todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, pois 

não se trata de elaborar programas e produzir materiais didáticos com viés cultural, 

nem selecionar aspectos ou temas culturais para serem apresentados isoladamente, 

procedimentos comuns em aulas de língua estrangeira ou segunda língua.  Muito 

menos, como esclarece Mendes (2012, p. 361), antecipando-se a uma ideia 

equivocada, “levar para a sala de aula exemplares de comportamentos politicamente 

corretos ou representações de grupos étnicos e minoritários, veiculados em textos 

elaborados com tal objetivo”.  

 Enfim, podemos dizer que ensinar/aprender uma LE/L2, no caso o português, 

pressupõe incentivar os aprendizes a reconhecerem a língua em seus aspectos 

formais, culturais e contextuais, além de se reconhecerem nela, como sujeitos 

capazes de ser e agir como o Outro.  Promover o diálogo intercultural entre o aprendiz 

de LE/L2 e o português é uma forma de colocá-lo frente a frente com a língua-cultura 

brasileira e, ao mesmo tempo, com a sua própria língua-cultura revisitada. (MENDES, 

2012) 

 

 

3.4.1 Características de materiais centrados na interculturalidade 

 

 Por tudo o que foi discutido acima, cabe uma pergunta: De que maneira 

podemos construir materiais instrucionais que favoreçam uma abordagem intercultural 

nas aulas de PLE? Infelizmente não existe uma receita que possa ser seguida sem 

correr o risco de dar errado.  Dada a complexidade de uma integração imediata entre 

sujeitos de diferentes culturas, torna-se quase impossível prever todas as reações que 

os aprendizes terão ao ser expostos a experiências que contrariem seus valores e 

crenças. Dessa forma, o material ideal vai se construir na própria interação entre os 

sujeitos participantes.  Isto não significa, porém, que atividades potencialmente 

significativas não possam ser elaboradas previamente. Observando-se alguns 

critérios, podemos imprimir uma orientação intercultural nos materiais didáticos.  
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Em primeiro lugar, ao contrário do que acontece com os materiais em 

circulação nos livros, em geral fechados sobre si mesmos, o material intercultural deve 

funcionar como suporte, apoio, fonte de recursos, referência para que a sala de aula 

se torne um ambiente propício às experiências de interação na língua-cultura alvo.  

Isto significa a adoção de materiais necessariamente flexíveis, de modo que possam 

sofrer adaptações, modificações, adequações a diferentes situações, a critério do 

professor, em função dos desejos e necessidades dos alunos.  (MENDES, 2012) 

Breen, Candlin e Waters (1998), citados por Mendes (2012), também 

argumentam a favor dessa flexibilidade.  Para esses autores, produzir materiais com 

uma preocupação excessiva em relação à organização prévia dos insumos e à sua 

categorização e ordenação em sequências, ao invés de facilitar a apreensão da língua 

pelo aprendiz, acaba por torná-la menos acessível, porquanto estruturalmente mais 

rígida. 

Com efeito, ainda segundo Breen, Candlin e Waters (1998), mais vale o modo 

como o aprendiz vai se apropriar dos dados e interagir com eles do que como estes 

estão organizados.  Dessa forma, é preciso cuidar para que o conteúdo do material-

fonte seja significativo para quem aprende. Algumas teorias cognitivas preconizam 

que apenas os conteúdos significativos são incorporados à estrutura mental do 

aprendente e passam a integrar seus conhecimentos, ao contrário do que acontece 

com a aprendizagem mecânica.  Se o conteúdo a ser ensinado não faz sentido para 

o aluno, deixa de ter importância e é desprezado.  

Essa concepção de “aprendizagem significativa” foi proposta pelo pesquisador 

norte-americano David Ausubel, em 196817, em contraposição à corrente behaviorista, 

que destacava a influência de fatores do ambiente e da experiência sobre a 

aprendizagem do indivíduo.  Ausubel postula que a aprendizagem significativa é 

duradoura, enquanto a mecânica é efêmera, não permanece, por se tratar de 

informações soltas, que servem apenas para situações já conhecidas. No caso da 

aprendizagem significativa, também pode haver esquecimento, porém de uma forma 

distinta, já que permanece na memória um conhecimento residual, que pode ser 

recuperado de forma relativamente rápida.  

                                                           
17 Na abertura de seu livro “Psicologia Educacional”, David Ausubel é taxativo: "O fator isolado mais 
importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece". Para ele, aprender 
significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz 
de relacionar e acessar novos conteúdos. 
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 Um outro aspecto a ser observado na seleção e produção de materiais diz 

respeito ao baixo grau de previsibilidade que deve nortear o que será ensinado, o 

modo como será ensinado e em qual dosagem.  Tais decisões seguem o que alunos 

e professores decidirem como significativo para a construção do conhecimento em 

sala de aula.  E, como dito acima, as atividades e tarefas serão sempre pontos de 

partida, um pontapé inicial para que se construam experiências de uso da língua-

cultura entre os aprendizes.  Nesse particular, não há lugar para o foco na forma 

linguística como ponto de partida para a aprendizagem. Colocada em segundo plano, 

ela emergirá quando as situações de uso da língua-cultura assim o exigirem, ou em 

função das necessidades e interesses de alunos e/ou das dificuldades e necessidades 

detectadas pelo professor durante o desenvolvimento da aula.  

 Se os critérios acima discutidos constituem orientações para o desenvolvimento 

de materiais, então o que deve pesar na seleção das amostras da língua-cultura a ser 

ensinada, ou, como diz Mendes (2012, p. 368), na “seleção dos ‘gatilhos’18 que 

desencadearão as experiências de interação em sala de aula”? Que fique bem claro 

que produzir materiais interculturais não é apresentar conteúdos culturais 

referenciados em situações típicas, fatos históricos ou folclóricos, personalidades da 

alta cultura ou dos esportes, relativos a determinado país ou grupo social.  Tal prática 

ainda está presente em alguns materiais destinados ao ensino de línguas, que 

concebem a cultura como conteúdo a ser ensinado, um conteúdo homogêneo, 

estático, definitivo e imutável, ignorando a dinamicidade das culturas e sua 

capacidade de influenciar e ser influenciada por outras culturas, de se hibridizar.    

 Nesse contexto, o produtor de materiais deve ter em mente qual a concepção 

de cultura que vai nortear sua produção.  Entendemos, com Mendes (2012, p.369), 

que [...] “a cultura é o produto de tudo o que sentimos, fazemos e produzimos ao 

vivermos em sociedade, o que inclui as nossas crenças, tradições, práticas, artefatos” 

e ainda [...] “toda a rede simbólica de interpretação do mundo que nos cerca e de nós 

mesmos”.  Daí ser desnecessário recortar “amostras de cultura” para incluí-las nos 

materiais de ensino de PLE/PL2, como habitualmente se vê nos sumários de seus 

manuais.  Dentro da nossa visão, todo e qualquer produto que traduza um modo de 

                                                           
18 Para a autora, a expressão “gatilho” denomina todo tipo de desencadeador de experiências de uso 
da língua-cultura, como textos de variados gêneros (orais e escritos), imagens, figuras, situações, 
jogos, filmes etc. (MENDES, 2012, p.377) 
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viver em sociedade pode ser considerado cultura e não somente as manifestações 

artísticas, formas de agir e pensar, comidas típicas, entre outros aspectos.  

 A proposta de nosso trabalho é a elaboração de materiais interculturais a partir 

de canções populares brasileiras.  Acreditamos que tais artefatos constituem “gatilhos 

culturais” privilegiados, de vez que apresentam uma dupla materialidade, a linguagem 

sonora somada à linguagem verbal.  Por meio das canções, os aprendizes poderão 

ter acesso não só a ritmos e melodias diversos, que recuperam movimentos e 

tendências musicais do século XX, como também a textos que refletem a diversidade 

regional, os modos de ver e sentir a vida, os valores e costumes dessa época.  

 

 

4 A ALEGRIA DE SER UM ETERNO APRENDIZ 

 A MÚSICA COMO MATERIAL DIDÁTICO 

 
4.1 PRESENÇA DA MÚSICA NA VIDA SOCIAL 

 

Para muitas pessoas, a música é tão essencial quanto respirar ou alimentar-

se.  E não parece haver nisso nenhum exagero, já que tanto o senso comum quanto 

a ciência veem na música efeitos extraordinários, quase mágicos.  Alívio de tensões, 

elevação de autoestima e de confiança na vida, cura de enfermidades ou 

simplesmente recuperação da paz interior e da alegria, tudo isso é muitas vezes 

atribuído à ação da música sobre o indivíduo. O interessante é que, na maioria das 

vezes, não se trata de uma ação passiva.  

Se a audição de uma peça musical pode beneficiar de forma surpreendente 

alguém que carrega doenças no físico ou na alma, tudo indica que o canto traz efeitos 

ainda maiores.  “Quem canta, seus males espanta”, registra a sabedoria popular, num 

provérbio repetido à exaustão. Na verdade, tal asserção reforça a tese de que cantar 

é uma forma de comunicação com o divino, crença que talvez esteja associada à 

milenar prática dos cânticos religiosos.  

A associação música/saúde está presente na vida da Humanidade desde os 

primórdios. Para citarmos apenas alguns casos, lembramos que o filósofo e cientista 

Pitágoras, já no século IV a.C., “acreditava que cantar e tocar diariamente ajudava a 

alcançar catarse emocional, e que a saúde seria promovida através de uma rotina 

regular de música”, como destaca a psicóloga Elizabeth Brisola (2000, p.16) em sua 

dissertação de Mestrado.  A mesma autora também informa que Platão via a música 
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como a medicina da alma, enquanto Aristóteles acreditava que ela podia influenciar 

tanto a alma quanto o corpo. (BRISOLA, 2000). 

Com o progresso social e o advento dos meios de comunicação de massa, a 

música, antes uma atividade restrita aos espaços da vida privada, impulsionada pela 

tecnologia e pela indústria fonográfica, tornou-se parte fundamental das relações 

sociais, assim como da nossa experiência de linguagem.  Hoje, sob a forma de 

canções populares, ela está por toda parte.  Tal é sua importância que Gugliemino 

(1986), citada por Schoepp (2001), lembra que “as pessoas cantam em cerimônias 

religiosas, em bares, no chuveiro ou ouvindo uma canção no carro”.  Muitas têm na 

memória no mínimo um par de canções que associam a pessoas, a momentos felizes 

ou momentos tristes; outras são capazes até de construir uma verdadeira “trilha 

sonora” para suas vidas.  

De fato, como lembra a etnógrafa inglesa Ruth Finnegan (2008, p.15) 

A canção é um fenômeno tão difundido por todos os tempos e culturas 
que pode sem dúvida ser considerada como um dos verdadeiros 
universais da vida humana.  [...] termina por existir na experiência de 
todos. Em última instância, tudo de que precisamos é de um ouvido 
que escute e uma voz que soe. 

 

Da observação dos efeitos benéficos da música sobre o indivíduo, nasceu a 

percepção do quanto ela poderia ser estimulante e motivadora para ensinar/aprender 

conteúdos escolares, entre os quais matemática, ciências, história, geografia e 

linguagem.  A rigor, os precursores dessa inovação no Brasil foram os padres da 

Companhia de Jesus, num trabalho que teve início já em 1549, quando aportaram em 

Salvador na esquadra de Tomé de Sousa.   

Chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, tinham diante de si a tarefa de 

catequizar os gentios e ensinar-lhes a fé cristã.  Ao perceberem a curiosidade que não 

só os instrumentos musicais, mas também os cânticos e louvores despertavam nos 

nativos, logo viram nessa atitude um caminho para atraí-los.  A esse respeito, revela 

a historiadora Luisa Wittmann (2008, p. 2): 

O gosto acentuado dos índios pela música e o desejo que 
manifestavam em expressá-la e aprendê-la, desde os primeiros 
momentos do contato, fez com que alguns missionários se utilizassem 
dela como forma de aproximação e comunicação com os Tupi da 
costa. 
 

Mais tarde, tendo vindo para a colônia um grupo de meninos órfãos para serem 

educados pelos jesuítas, ampliou-se a influência dos padres sobre os nativos. Com a 
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presença das crianças, o interesse era ainda maior.  Àquela altura, os religiosos 

haviam musicado orações, ladainhas e outros textos, utilizando em muitos casos 

estruturas híbridas ─ língua brasílica junto com o português, sonoridade europeia 

misturada à dos indígenas.  A estratégia funcionava mesmo. Segundo relato de 

Wittmann (2008, p. 5), quando os jesuítas entravam cantando nas aldeias, “os índios, 

que antes costumavam esconder seus filhos, se aproximavam para dançar, enquanto 

os curumins os seguiam pedindo que lhes ensinassem aquela diferente música”. 

Ainda de acordo com a mesma historiadora, “os Tupinambá permitiam até a entrada 

de inimigos em seu território, se estes soubessem cantar e tocar. Mas, do ponto de 

vista jesuítico, o que interessava é que os indígenas tinham a tendência de acreditar 

em tudo o que lhes era dito, se feito através da música”. (WITTMANN, 2008, p.5). 

Dessa forma a missão catequizadora pôde se desenvolver mais facilmente, 

repetindo-se a experiência em outras cidades, tais como São Vicente, São Paulo e 

Rio de Janeiro, onde, sob as ordens de Nóbrega, a criada “Escola de Meninos”, além 

do canto, passou a ensinar pequenos índios também a ler e a escrever.   

A intuição dos jesuítas acabou se repetindo em outras mentes e momentos 

históricos, de tal forma que, nas muitas reformas pelas quais passou o ensino 

brasileiro no século XX, a formação musical entrou e saiu dos currículos escolares ao 

sabor dos interesses políticos das classes dominantes ou por influência de alguma 

personalidade artística. Sem entrar no mérito dessa questão, consideremos apenas a 

inclusão de canções como ferramentas didáticas nas aulas de línguas estrangeiras, 

em especial a partir da segunda metade do século passado.  Naquele período, o 

francês era a língua dominante, embora começasse a perder terreno para a língua 

inglesa. Em ambos os casos a aprendizagem era reforçada pelas canções tradicionais 

da época. 

Mas será mesmo que a música facilita a aquisição de conteúdos novos, 

inclusive de línguas estrangeiras, como se acredita? Existe uma variedade de razões 

que parecem determinar esse fato, mas uma, em particular, se sobrepõe às demais e 

está ligada à própria natureza humana, como explica didaticamente o médico Eugênio 

Mussak.  Num artigo publicado na Revista Vida Simples, de fevereiro de 2006, ele 

assevera que: 

[...] Cantar é um exemplo de atitude impulsionada por forças positivas, 
capazes de promover mudanças internas e, como consequência, 
externas. O cérebro humano funciona porque tem neurônios e porque 
estes estão conectados através das sinapses. Estas, por sua vez, 
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dependem de hormônios próprios para serem ativadas – os 
neurotransmissores. Entre eles encontramos as endorfinas [que] têm 
efeitos sobre nosso corpo, mas também atuam sobre nossa condição 
emocional. [São] um poderoso antidepressivo e estimulante. [...] Pois 
bem, quando cantamos, produzimos endorfinas.  

 

Em outras palavras, podemos afirmar que o simples fato de entoarmos uma 

canção provoca uma reação bioquímica em nosso cérebro, que proporciona 

relaxamento e prazer.  A canção seria, portanto, uma espécie de “gatilho” que, uma 

vez acionado, cria condições favoráveis à cognição.  Dessa forma, novas informações 

sobre a língua estrangeira (LE) podem ser absorvidas mais rápida e eficazmente.  

 

4.2 MÚSICA E CANÇÃO 

 

Até aqui vimos usando indiferentemente os termos música e canção, embora 

não haja uma exata correspondência de significado entre os dois vocábulos.  Esse 

emprego de um termo pelo outro é encontrado com frequência na literatura, nacional 

ou estrangeira, que trata do uso pedagógico da arte musical na escola.  Na verdade, 

“música” é um termo mais genérico e implica sons, enquanto “canção” é um misto de 

música e linguagem verbal. Designamos “canção” ao gênero textual-discursivo. Para 

efeitos deste trabalho, são válidos esses significados. 

Por definição, “música” é uma prática cultural e humana; não se tem notícia, 

atualmente, de nenhuma civilização ou agrupamento social onde manifestações 

musicais não estejam presentes.  O termo tem origem no grego (musiké téchne) e 

significa a “arte das musas”.  

A matéria prima utilizada na composição da música são os sons, que seguem 

determinada forma de organização.  Dizemos que música é 

a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao 
ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e 
silêncios (pausas). No sentido restrito, é a arte de coordenar e 
transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, 
podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. 
(www.significados.com.br) 
 

Como a finalidade das composições musicais foi evoluindo ao longo dos 

séculos, surgiu uma grande variedade de gêneros19 musicais, entre os quais a música 

                                                           
19 Destacamos a polissemia do termo “gênero”, aqui referindo-se à finalidade de uma composição 
musical.  Mais adiante, encontramos “gênero” associado a discurso, no sentido bakhtiniano do termo.   

http://www.significados.com.br/
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sacra ou religiosa, a erudita ou clássica, a popular e a tradicional ou folclórica.  Cada 

um desses gêneros possui uma série de subgêneros e estilos. Alguns são elaborados 

apenas para serem executados por instrumentos musicais, enquanto outros são 

compostos para a voz humana.  Quando a música é para ser cantada, temos uma 

“canção”.  Ou, mais propriamente, como define a literatura especializada, canção é a 

“palavra cantada”, entendendo-se, dessa forma, uma composição que combina uma 

materialidade musical (sonora) a outra linguística (letra). Juntas, essas materialidades 

propiciam a construção global de sentidos.  

O interesse deste estudo é o aproveitamento de canções populares como 

materiais didáticos. Como o próprio nome deixa claro, “canção popular” é aquela 

composta para o povo, logo, acessível ao público em geral. Tem uma letra 

predominantemente jovem, com refrãos fáceis de memorizar. Por isso mesmo, sua 

apreciação não exige conhecimentos especializados, depende apenas da atenção e 

do gosto do ouvinte.  

A canção popular tem estrutura simples e foco no intérprete; sua circulação é 

regulada pelos meios de comunicação de massa, pela indústria fonográfica e pelos 

interesses do mercado.  Como se deduz, a canção popular se opõe à canção 

erudita, composta para outro tipo de público.  Também se distingue da canção 

folclórica ou étnica, apesar de esta ter, igualmente, motivação popular.  A diferença 

é que, nesse caso, a autoria da canção é o que menos importa; muitas vezes ela é 

anônima e se caracteriza por ser transmitida oralmente, passando de geração a 

geração.  Já na canção popular ─ ou música popular, como insistem alguns ─ o 

intérprete e a performance vêm em primeiro lugar.  

 Do ponto de vista teórico, entendemos a canção como um gênero discursivo, 

no sentido proposto por Bakhtin (2006).  Para ele, gêneros discursivos são “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” encontrados no interior de cada esfera da 

atividade humana (BAKHTIN, 2006, p. 261).  Ou seja, são como repertórios de uso da 

linguagem que se atualizam a cada enunciação. Bakhtin destaca a natureza dialógica 

inerente à língua, assim como a dimensão sócio-histórica dos gêneros e a flexibilidade 

de suas características e fronteiras. Os enunciados são considerados gêneros quando 

atingem certo grau de estabilidade, a qual é definida por conteúdo temático, 

propriedades funcionais, estilo e estrutura composicional. 

 Se analisarmos a presença de tais elementos na canção, constatamos de 

imediato uma estrutura formal relativamente estável de enunciados curtos, rimados 
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ou não, acompanhados de um refrão que organiza o texto por meio de repetições.  

Com isso, a canção traduz aspectos da realidade histórico-social, levando os ouvintes 

a refletirem sobre essa realidade de forma natural e descontraída, não importando 

qual seja o estilo nem a melodia em questão. 

 A exemplo de outros gêneros discursivos, a canção é um gênero híbrido.  A 

história em quadrinhos conjuga texto e imagens para narrar histórias de tipos variados 

em jornais e revistas. Já o noticiário de televisão utiliza imagem, som e narração para 

informar. Da mesma forma, a canção é composta por sons musicais e palavras. 

A canção é também um objeto cultural-artístico. Cultural porque se produz em 

um contexto social a partir de um conjunto de significados partilhados e construídos 

pelos homens, em determinado período, para representar e explicar o mundo 

circundante. Como tal, a canção veicula valores estéticos, ideológicos, religiosos, 

filosóficos e morais.  É artístico porque envolve criação e valor estético.  Quem 

compõe uma melodia ou escreve uma letra, sejam quais forem seus propósitos 

(refletir, relaxar, divertir, dançar), deseja produzir uma peça artística para ser admirada 

ou, no mínimo, para despertar alguma emoção em quem vai ouvir.    

   

 

 

4.3  POR QUE USAR CANÇÕES NAS AULAS 
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

 Já existe um volume considerável de estudos a respeito do uso da música 

(canções) como ferramenta didática no ensino de uma língua estrangeira, 

provenientes seja de pesquisas empíricas, seja do relato de experiências de 

professores. A grande maioria refere-se à língua inglesa e vê a utilização de música 

em sala de aula como bem sucedida. Nessa literatura, há uma recorrência de 

argumentos teóricos, que apontam razões de natureza afetiva, cognitiva e linguística, 

visando justificar a prática da música e do canto em sala de aula. Na sequência, 

explicitamos esses argumentos.  

 Em primeiro lugar, estão as razões de natureza afetiva, imediatamente 

associadas ao conceito de Filtro Afetivo, uma das cinco hipóteses desenvolvidas por 
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Stephen Krashen (1982) a propósito da aquisição de uma segunda língua.20  Entende-

se por filtro afetivo (doravante FA) um tipo de bloqueio mental que impede os 

indivíduos de incorporarem os novos insumos aos conhecimentos preexistentes, 

atitude necessária para a aquisição de uma nova língua.  O FA, portanto, atua 

diretamente sobre fatores emocionais e atitudes como motivação, autoconfiança, 

ansiedade e medo. 

É comum que estudantes não se sintam à vontade nas aulas de LE, em 

particular os iniciantes. O aprendizado formal de uma LE gera tensão e ansiedade, 

uma vez que se instaura em alguns alunos o medo de não ser capaz de pronunciar 

adequadamente as palavras ou de expressar aquilo que deseja comunicar, por 

exemplo. Essa atitude negativa, assevera Krashen (1982), cria uma barreira à 

aquisição. Ou seja, quanto maiores forem a ansiedade e o medo, mais elevado (forte) 

será o FA e, em consequência, menor será o nível de aquisição da língua-alvo. Ao 

contrário, haverá maiores chances de aprendizagem quando o FA for fraco. A música 

(canção) tem o poder de criar um ambiente descontraído, relaxado, altamente 

favorável à aprendizagem. 

Assim, é lícito afirmar que a Hipótese do Filtro Afetivo (FA) explica por que 

alguns indivíduos aprendem e outros, não, e diz respeito à atitude que estes adotam 

em relação à aprendizagem. O FA baixo (fraco) marca uma atitude positiva para 

aprender; enquanto o alto (forte) significa desinteresse: o aprendiz não procura novos 

inputs, não se mostra aberto à aquisição de linguagem.  

A atitude positiva ou negativa é determinada por um grupo de variáveis, que, 

de uma forma ou de outra, pode ser resumida nas três categorias a seguir: (1) 

motivação, (2) autoconfiança e (3) ansiedade. Um estudante automotivado e 

desinibido, autoconfiante, com uma expectativa positiva em relação à língua- cultura 

que vai estudar, tende a obter melhores resultados. Da mesma forma, a baixa 

ansiedade, individual ou coletiva, parece favorecer a aquisição de uma nova língua 

(KRASHEN, 1982).  Cabe ao professor, portanto, trabalhar com estratégias que 

propiciem um FA fraco. As canções constituem estratégias capazes de promover um 

ambiente positivo (KRASHEN, 1982; SCHOEPP, 2001).  Junto com elas, vêm sempre 

risos e descontração. Talvez por isso mesmo, independente da faixa etária dos 

aprendentes, as canções têm quase aceitação unânime.   Alguns estudos revelam 

                                                           
20  Neste trabalho não estamos diferenciando os termos aquisição e aprendizagem, como faz Krashen 
(1982).   Também não distinguimos língua estrangeira (LE) e segunda língua (L2). 
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que a música pode reduzir o nível de cortisol – um hormônio do estresse – em 

diferentes situações.  Assim, quando utilizada na sala de aula, a música e o canto 

propiciam um clima de confiança mútua e cumplicidade entre os alunos e entre estes 

e o professor. 

Além de razões afetivas, também existem razões de natureza cognitiva 

igualmente importantes no ensino de línguas.  Importa lembrar que as canções são 

composições formadas por dois tipos de linguagem, a musical e a verbal, ambas 

produtoras de sentidos.  Prova disso é que se torna mais fácil recuperar na memória 

a letra de uma canção quando cantarolamos sua melodia.  

 A utilização de canções como estratégia de ensino está fundamentada na sua 

retenção fácil e duradoura na mente do aprendiz.  De fato, elas parecem ter uma 

capacidade particular de desenvolver a memória e facilitar a armazenagem de 

informações.  Algumas pessoas são capazes de lembrar sem esforço canções inteiras 

ou trechos de canções aprendidas há muitos anos em aulas de língua.  E por um 

mecanismo quase automático, conseguem ativá-los na memória quando precisam 

produzir língua em situações de comunicação. Conclui-se, portanto, que as canções 

podem ajudar a lembrar mais rápida e facilmente conteúdos linguísticos e isto se deve, 

seguramente, à integração estrutura verbal/estrutura sonora. 

  Com efeito, ao investigar o impacto de um elemento sonoro ─ o ritmo ─ sobre 

a memória verbal, Medina (1994) observou que existe uma correlação forte entre eles. 

O ritmo musical age sobre ambas as memórias, a de curto termo e a de longo termo. 

Na primeira, a facilidade de memorização ocorre mesmo a partir de estímulos não 

relacionados semanticamente, enquanto na segunda, a memorização se dá a partir 

de estímulos semanticamente relacionados.  

 As canções também ensejam o desenvolvimento de automatismos, o que é um 

fator importante do ponto de vista cognitivo.  Gatbonton e Segalowitz (1988, p.473), 

citados por Schoepp (2001), definem automatismo como “um componente da fluência 

linguística, que envolve tanto saber o que dizer, quanto uma produção rápida, sem 

pausas”.  Um meio para se atingir automatismos linguísticos são as repetições. Nesse 

sentido, as canções constituem um veículo por excelência porque, em geral, são 

compostas por poucos versos (ritmados) e um refrão, que se repetem várias vezes 

durante uma execução.  O fato de as repetições serem realizadas de forma 

contextualizada aumenta o seu potencial de memorização.  
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 As teorias de aprendizagem alertam para as diferenças cognitivas dos 

aprendizes, as quais devem ser observadas em qualquer programa de ensino.  Os 

aprendizes visuais aprendem mais quando leem ou veem alguma imagem.  Os 

auditivos preferem aprender ouvindo.  Já os chamados cinéticos aprendem melhor 

quando realizam alguma tarefa ou se movimentam. Outros aprendizes não têm 

preferência por um estilo definido, antes preferem misturá-los. Uma canção pode 

mobilizar esses três estilos de aprendizagem: ela permite ouvir a gravação, 

acompanhar o ritmo com palmas ou batuques, ler a letra, realizar atividades diversas, 

orais e escritas.  Daí a probabilidade de ser um instrumento eficaz para grande parte 

dos aprendizes. 

 As canções têm sido apontadas também como ferramenta capaz de integrar o 

funcionamento cerebral, tão desejável no ensino/aprendizagem, de acordo com 

alguns psicólogos, entre eles Howard Gardner, de Harvard.  Gardner foi o introdutor 

da teoria das Inteligências Múltiplas, muito difundida a partir da década de 1980, 

alertando para a necessidade de mudanças radicais nas metodologias de ensino.  Ele 

lembra que as habilidades intelectuais e criativas podem ser expressas de variados 

modos, mas a escola não as leva em consideração.  Nesse sentido, as canções 

apresentam vantagens sobre outras ferramentas didáticas, uma vez que ativam 

simultaneamente os dois hemisférios cerebrais: o esquerdo, onde se localizam as 

funções de linguagem, lógica, matemática e conhecimentos acadêmicos, processa a 

letra; enquanto o hemisfério direito, local onde se realizam funções de ritmo, poesia, 

imagens, emoções e criatividade, processa a música. Ou seja, todo o cérebro é 

envolvido nessa tarefa.  Como fundamenta Anton (1990, p.1170), citado por Salcedo 

(2002), “quando uma atividade particular de aprendizagem combina os hemisférios 

cerebrais esquerdo e direito simultaneamente, uma situação ideal de aprendizagem 

se estabelece e se torna mais produtiva”.   

A grande vantagem de ensinar uma língua por meio de canções é que o aluno 

aprende de forma natural. E há muitas razões de natureza linguística.  Em relação à 

dimensão textual, as canções apresentam bons exemplos de linguagem coloquial, e, 

por isso mesmo, preparam os alunos para o uso linguístico diário e para interações 

em variados contextos sociolinguísticos.   Num artigo em que destaca a presença da 

música popular na vida social, Schoepp (2001) considera que, na vida dos jovens, 

talvez as canções ocupem um espaço maior do que outros conteúdos, e conclui que 

essa presença massiva pode aliar um filtro afetivo fraco e automatismos. Na prática, 
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afirma o autor, se os estudantes gostarem das canções que aprendem em sala de 

aula, vão continuar a cantá-las em outros ambientes, favorecendo os automatismos 

da língua meta. Isto é altamente positivo porque nas canções prevalece a língua que 

é usada no dia a dia, com sua prosódia, expressões idiomáticas, gírias e 

coloquialismos. 

A ideia de que as canções funcionam como um veículo que propicia o 

aprendizado inconsciente da língua é defendida por alguns especialistas (MURPHEY, 

1993; SCHOEPP, 2001; SALCEDO, 2002).  Eles acreditam que, mesmo que a gente 

cante apenas por diversão, sem analisar o conteúdo das letras, ainda assim as 

estruturas formais da língua são absorvidas. Para Murphey (1993), a linguagem 

aprendida por meio da música é assimilada mais naturalmente, em maior quantidade 

e com melhor fixação. Não seria por outra razão, de acordo com esse autor, que a 

publicidade usa música em seus anúncios: dessa forma, o nível de persuasão 

aumenta consideravelmente.  

Outro ponto positivo reside na grande diversidade de temas presentes nas 

canções. Assim, a cada canção estudada, o aprendiz entrará em contato com uma 

série de vocábulos novos, entre os quais se incluem expressões idiomáticas, 

regionalismos e gírias. 

Enfim, as canções possibilitam, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas. Na compreensão oral, o aluno poderá aprender a 

discriminar os fonemas, perceber a entonação e o acento da língua e construir 

sentidos para o que ouve. Na produção oral, ele poderá praticar os mesmos 

elementos, usando-os na interação com os colegas e o professor. Em contato com a 

letra, poderá exercitar a leitura, enquanto treinará a escrita ao resolver os exercícios 

propostos. As canções permitem também que as formas gramaticais sejam 

aprendidas de forma contextualizada.   

 É fundamental que o professor se preocupe com a compreensão do texto da 

canção como um todo, não só propondo questões sobre o tema, mas também sobre 

os propósitos e intenções do compositor, situando-os num contexto histórico bem 

definido.  

Em algumas propostas de uso de canções na aprendizagem de línguas 

estrangeiras, a questão cultural fica relegada a um segundo plano, em especial 

quando se trata de jovens estudantes que, supostamente, não teriam capacidade nem 

interesse para entender as implicações culturais contidas na música popular.   
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Ora, se considerarmos que a língua é produto da cultura e, ao mesmo tempo, 

produz cultura, então não há como desvincular esses dois conceitos, sendo, portanto, 

impossível falar de língua (aprender uma língua), sem mencionar sua relação com a 

cultura que ela veicula. Língua é cultura. 

Ao refletir sobre a dimensão cultural, voltamos a lembrar a importância de se 

trabalhar a canção como um gênero discursivo híbrido e um objeto artístico.  Como 

ressalta Orlova (2003, p.1), [...] “embora a canção seja uma unidade inseparável de 

música e letra, a parte musical é constantemente desprezada e ignorada”.  No entanto, 

como um fenômeno cultural, ainda segundo essa autora, a canção pode apresentar 

os estudantes aos padrões musicais e culturais típicos da comunidade da língua-meta, 

e, dessa forma, contribuir para desenvolver o senso estético e formar seu gosto 

artístico, na medida em que estes formulam juízos de valor a respeito das canções 

que ouvem e discutem. 

Orlova (2003) rejeita a ideia de que a utilização de canções no ensino de LE 

seja adequada apenas aos alunos mais jovens; para ela, os jovens adultos também 

podem tirar proveito dessa ferramenta, até num nível maior de profundidade. “Na 

minha opinião” ─ assevera Orlova (2003, p.2) ─ “o principal objetivo de usar canções 

em turmas de nível avançado deveria ser desenvolver as habilidades de fala e 

promover a competência cultural”.  

 

 

4.4 A PESQUISA SOBRE MÚSICA POPULAR NO BRASIL 

 

 No início dos anos 1970, além de ensaios críticos publicados nos cadernos de 

artes e entretenimento da Grande Imprensa, a música popular chega, enfim, às 

universidades.  De acordo com Silvano Baía, é por essa época que ela ganha 

formatação como objeto de estudo e constrói uma metodologia para analisá-la. Diz o 

historiador: “A música popular conquistou neste processo um status de produto 

artístico, de parte da cultura brasileira a ser valorizada, e de objeto passível de estudos 

sérios” (BAÍA, 2011, p. 52). Provavelmente porque ainda oferecesse um espaço para 

a resistência política e cultural ao regime.   

 Nesse contexto de grande tensão social, surge o que Baía chama de ensaísmo 

acadêmico, termo que, segundo ele, se refere a “ensaios propriamente ditos ─ 

realizados por autores acadêmicos ou não, mas com refinamento metodológico e de 
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pesquisa ─ e também às primeiras dissertações e teses de pós-graduação” (BAÍA, 

2011, p.53).   

 O foco de muitos estudos era, então, a correspondência entre poesia e letra de 

música ou os efeitos do contexto sociopolítico sobre a canção.  Curiosamente, na 

perspectiva de Baía (2011, p.54), a “Musicologia demoraria muito mais que a área de 

Letras para se dar conta de que estava aí um objeto de estudo pertinente, que oferecia 

muitos elementos para pesquisa, que poderia e deveria ser estudado sem que isso 

desmerecesse o pesquisador”.  

 Se a associação entre a letra das canções e a poesia literária contribuiu para 

legitimar o objeto no campo científico, de certa forma também foi responsável por 

delinear um problema que se reflete até os dias de hoje nas investigações.  

Convencionou-se que “a música popular é a poesia cantada”, o que até hoje 

permanece como referência para alguns pesquisadores. Como consequência, a letra 

passa a ser o elemento enfatizado na canção e é estudada desvinculada do texto 

musical, causando uma distorção na análise. Com efeito, como destaca Napolitano 

(2005, p.96), 

Quase sempre, ao menos na área de humanidades (sobretudo 
história), o pesquisador opta por analisar a “letra” da canção, 
priorizando esta instância como a sua base de leitura crítica. Este 
recorte, por mais justificado que seja, traz em si alguns problemas: 
além de reduzir o sentido global da canção, desconsidera aspectos 
estruturais fundamentais na composição deste sentido, como o 
arranjo, a melodia, o ritmo e o gênero.  Muitas vezes o impacto e a 
importância social da canção estão na forma como ela articula a 
mensagem verbal explícita à estrutura poético-musical como um todo. 

 

 Assim, propomos em nossa pesquisa uma análise que contemple, na medida 

do possível, tanto as letras das canções quanto alguns parâmetros relativos à 

linguagem musical, mas não sem antes fazer uma ressalva. Se é verdade que os 

estudos sobre canção popular já não causam estranheza, sempre haverá alguma 

resistência a esse objeto por parte de algumas pessoas mal informadas, que veem na 

música “popular” algo inferior. Talvez porque a comparem com a música erudita, 

aparentemente mais elaborada, que elas consideram a verdadeira arte. Pode ser 

também que, em comparação com o texto literário mais formal, no qual sobressaem 

a intenção estética e o zelo com a linguagem, a letra da canção lhes pareça “pobre”.  

O que está em jogo nesse caso é a concepção de língua como um código rígido, que 
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deve seguir sempre as mesmas normas em vez de adequar-se ao gênero e à situação 

discursiva.  

 Assumimos os usos coloquiais na dimensão textual das canções como 

legítimos, assim como admitimos a possibilidade de registros mais formais ou 

poeticamente marcados. Sendo as canções populares representações do cotidiano 

ou de situações subjetivas, que têm como funções principais a obtenção de prazer 

estético e o divertimento, independem do registro linguístico para que a interlocução 

com o receptor se estabeleça.  Não existe motivo, portanto, para considerar “menor” 

o registro coloquial que nelas predomina. 

 

 4.4.1 Letra de música ou poema? 

 

 Com frequência deparamos com estudos que dão à letra da canção tratamento 

de arte literária e baseiam sua avaliação em critérios próprios da análise poética como.  

Ora, não é difícil perceber letras servindo-se de características semelhantes às de 

poemas, nem encontrar poemas que, musicados, resultaram em belas canções.  São 

tantos os exemplos de versos preciosos e elegantes no cancioneiro brasileiro que 

seria ocioso enumerar. Porém isso não é o bastante para afirmar-se que letra de 

canção e poema sejam um mesmo gênero. Embora ambos utilizem a palavra como 

matéria prima, o modus faciendi de cada um é diferente, assim como são distintas as 

formas de apreciá-los (MACHADO, 2016).  Letristas de destaque, como Edu Lobo e 

Fernando Brant, e até Manuel Bandeira, que também se aventurou pelo universo da 

canção, compartilham dessa opinião.  Ligado aos sucessos do Clube da Esquina 

mineiro, Brant dizia que as duas artes “são primas”, isto é, compartilham alguns traços 

de DNA, mas não são a “mesma pessoa” (apud MACHADO, 2016). 

 Com efeito, um poema é escrito para ser lido de forma silenciosa ou em voz 

alta, ou mesmo declamado de cor.  O texto está ali, numa folha de papel impresso, e 

sua leitura/ interpretação depende da subjetividade de quem o lê, da inflexão de voz 

a ele atribuída, ao maior ou menor grau de dramaticidade.   

 Já uma letra de música é composta para ser integrada a uma melodia; não 

importa se ela é composta antes ou depois da parte musical, sempre será pensada 

em função desta.  Ou seja, uma letra só fará sentido quando acompanhada do canto 

ou da música.  Ainda que o ritmo de sua execução possa algumas vezes ser 
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intencionalmente modificado, ela, a letra, está presa ao que o compositor traçou em 

termos de ritmo, de métrica, da tônica e da divisão das sílabas, da respiração entre as 

palavras — elementos fundamentais para que a letra caiba em sua melodia.   

 A respeito dessa distinção, diz o filósofo, letrista e poeta Antonio Cícero (2007, 

p.1), numa formulação emblemática: 

Um poema é um objeto autotélico, isto é, ele tem o seu fim em si 
próprio. Quando o julgamos bom ou ruim, estamos a considerá-lo 
independentemente do fato de que, além de ser um poema, ele tenha 
qualquer utilidade. (…) Já uma letra de canção é heterotélica, isto é, 
ela não tem o seu fim em si própria. Para que a julguemos boa, é 
necessário e suficiente que ela contribua para que a obra lítero-
musical de que faz parte seja boa. Em outras palavras, se uma letra 
de canção servir para fazer uma boa canção, ela é boa, ainda que seja 
ilegível. E a letra pode ser ilegível porque, para se estruturar, para 
adquirir determinado colorido, para ter os sons ou as palavras certas 
enfatizadas, ela depende da melodia, da harmonia, do ritmo, do tom 
da música à qual se encontra associada.  

 

 Em que pesem tais esclarecimentos, a questão está longe de se resolver. É 

que em outros estudos aparece a oposição letra/poesia, em vez de letra/poema, como 

até aqui foi considerada.  Sabe-se que a confusão entre os termos poema/poesia é 

uma constante na sociedade brasileira. Essa confusão é chancelada por um dos 

dicionários mais conceituados da língua portuguesa —Dicionário Aurélio (1976) — 

onde se lê:  

 Poesia é a “arte de escrever em verso”, mas é também “Composição poética 

pouco extensa; pequeno poema”, ou “Caráter do que desperta o sentimento do belo; 

inspiração”. Já o verbete Poema do mesmo dicionário traz como significados “Obra 

em verso” ou “Assunto ou coisa digna de ser cantada em verso”.  

 Em tempo, Menezes (2009, p.2) traz luz à diferença dos conceitos:  

Efetivamente, existe distinção entre poesia e poema, pois este (...) é 
uma obra em verso com características poéticas. E aquela poderia ser 
identificada com a própria arte, a poiesis, dando sentido mais amplo 
ao termo grego. Ou seja, enquanto o poema é um objeto literário 
com existência material concreta, a poesia tem caráter imaterial e 
transcendente (grifo nosso). 

 

  É ainda Menezes (2009) quem levanta outros questionamentos relativos à 

distinção letra/poema/poesia. Para ela, a questão deve ser examinada sob outro ponto 
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de vista, pois não se pode considerar um gênero melhor que o outro. Ela acredita que, 

por trás da insistência em associar letra de canção a poesia (poema), estaria a 

intenção de valorizar as letras (e os letristas) e que atribuir às letras um status de arte 

literária seria uma forma de elogiá-las, colocá-las num patamar mais elevado.  Nesse 

sentido, questiona Menezes (2009, p.2): “Por que uma letra de música precisa ser 

chamada de poema para tornar-se meritória?” “Ser poeta aos olhos do mundo é ser 

mais importante do que ser compositor?” 

 Se Menezes (2009) assume uma posição favorável às letras de canções 

enquanto tais, o escritor, professor e letrista Francisco Bosco (2001, p.132) argumenta 

na mesma direção, lembrando que a canção popular, ao longo do século XX, tornou-

se “uma força da cultura brasileira, uma força de representatividade internacional”.  

Apesar disso, o autor pontua que, na relação que esta mantém com “alguns dos 

demais discursos que compõem a cultura, observa-se ainda hoje uma espécie de 

tensão”.  Vez por outra, surgem na imprensa ou no meio acadêmico, “intervenções 

territorializantes e ressentidas contra a canção popular” (BOSCO, 2001, p.134).  

Essas intervenções pretendem marcar um distanciamento entre poetas e intelectuais, 

a quem seria atribuído o prestígio, e os compositores, que teriam apenas um sucesso 

ocasional.  

 Como se vê, trata-se de uma discussão interminável. Mesmo assim, não faltam 

avaliações mais pertinentes, mostrando a canção não só como objeto de interesse 

sociológico, mas também como produção estética de grande valor, posição de que 

compartilhamos. A canção popular é manifestação estética das mais representativas 

da cultura brasileira, tradutora de nossas múltiplas identidades e instrumento valioso 

para a preservação da memória coletiva da nação. Assim, é fonte inestimável para a 

realização de leituras e interpretações do Brasil.   

 

 4.4.2 Presença de canções populares em livros de PLE 

 

Como produto ilustrativo da nossa cultura, as canções populares podem se 

constituir em matéria-prima privilegiada para a construção de materiais didáticos 

visando ensinar, de forma descontraída e divertida, o português do Brasil a falantes 

de outras línguas. Cresceu nos últimos anos, e continua a crescer, o interesse de 

estrangeiros de todos os continentes do mundo para aprenderem o português 

brasileiro. E não se pode deixar de reconhecer que a música brasileira é um referencial 
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para esses jovens, homens de negócios, pesquisadores ou mesmo aventureiros que 

gostam de viajar pelo mundo para conhecer novas culturas. As canções têm muito a 

ver com esses sonhos que impulsionam a procura por cursos no país e no exterior. 

Na verdade, a língua-cultura brasileira se autorrepresenta nessas canções, como 

defendem muitos pesquisadores da canção, entre os quais o professor de Literatura 

e compositor José Miguel Wisnik (1997, p. 123), que assim se expressa:  

Meio e mensagem do Brasil, pela tessitura densa de suas ramificações 
e pela sua penetração social, a canção popular soletra em seu próprio 
corpo as linhas da cultura, numa rede complexa que envolve a tradição 
rural e a vanguarda, o erudito e o popular, o nacional e o estrangeiro, 
o artesanato e a indústria.  

Além de gêneros e estilos variados, as canções apresentam diferentes usos da 

língua, expressões idiomáticas, coloquialismos e implícitos culturais que constituem 

uma chave para entender o povo brasileiro.  Apesar disso, toda essa potencialidade 

não é adequadamente explorada nos livros didáticos de PLE, que parecem não ter 

ainda entendido as vantagens que podem advir da adoção de canções como recurso 

didático.  

O ponto de partida para a escolha das canções como objeto de estudo é a 

certeza de que, sendo notória a íntima relação existente entre as dimensões verbal e 

musical que caracterizam a canção, os livros desconsideram esta última, o que 

significa explorar o gênero pela metade.  Nas publicações especializadas, os 

estudiosos da música popular fazem questão de insistir na dupla articulação da 

canção como fundamental para o seu completo entendimento. Para Bosco (2007, 

p.75), “a essência da canção reside na formulação irredutível: canção é quando há 

relação entre letra e música, isto é, quando letra e música se sobredeterminam 

reciprocamente, exploram mutuamente seus sentidos, transformam-se uma pela 

outra”. 

O historiador Marcos Napolitano (2005) lembra que as análises focadas 

exclusivamente nas “letras” das canções, muito habituais ainda hoje, levam a 

conclusões problemáticas, porquanto generalizam aspectos parciais das obras e seus 

significados.  Isto porque é a partir do efeito global das duas linguagens que “a música 

se realiza socialmente e esteticamente”, como esclarece Napolitano (2005, p.80).  

Além do que, continua o autor:  

Palavras e frases que ditas podem ter um tipo de apelo ou significado 
no ouvinte, quando cantadas ganham outro completamente diferente, 
dependendo da altura, da duração, do timbre e ornamentos vocais, do 
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contraponto instrumental, do pulso e do ataque rítmico, entre outros 
elementos. 

 

Visando verificar se a canção popular está entre os gêneros discursivos que 

aparecem nos LD de PLE, realizamos um levantamento no conteúdo de oito livros 

publicados ou reeditados no Brasil no período de 1997/2010. Examinamos se a 

canção é tomada como um gênero que possibilita discutir aspectos linguísticos e 

socioculturais relevantes. Levamos em consideração apenas o manual do aluno, 

deixando de lado o caderno de atividades, quando existente.  Não interessou à nossa 

análise a organização geral do LD, nem a abordagem adotada; focalizamos 

exclusivamente a presença de canções.  Basicamente, buscamos responder às 

seguintes perguntas:  

a) O LD apresenta canções populares? Quantas? 

b) Que tipos de atividades são propostas para o estudo das canções? Com 

que objetivos de ensino?  

c) São exploradas as duas linguagens, a verbal e a musical? 

d) A cultura é abordada como uma dimensão indissociável da língua?  

e) Há uma contextualização cultural e histórica das canções, com informações 

sobre compositores e intérpretes? 

 

Os títulos pesquisados estão listados no Quadro 2 apresentado nas páginas 

subsequentes, com a indicação das canções e atividades neles contidas. Três deles 

não fazem nenhuma menção a canções, indicando que não reconhecem nesse 

gênero um valor cultural e estético que justifique sua presença entre os demais 

gêneros.  Nos demais elas estão presentes, mas as atividades propostas não chegam 

a ser culturalmente significativas.  A análise vale para as edições indicadas, e somente 

para elas.  Algumas obras foram atualizadas depois disso, o que nos faz considerar a 

possibilidade desse quesito ter sido modificado. Seria necessária uma nova pesquisa 

a todas as obras para verificar se os autores reconsideraram a utilização (e 

valorização) das canções como material didático para ensinar a língua e a cultura do 

Brasil.    
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   QUADRO 3 - LEVANTAMENTO DO  
 

USO DE CANÇÕES EM  LIVROS DE PLE 

Nº LIVRO ANO CANÇÕES COMPOSITORES ATIVIDADES 
1 APRENDENDO PORTUGUÊS DO BRASIL. 

Um curso para estrangeiros. 
1997 
2.ed. 

Construção 
 
Conversa de Botequim 
Raio das cores 
Valsa Brasileira  
 
Casa no Campo 

Chico Buarque 
 
Noel Rosa  
Caetano Veloso 
Edu Lobo e Chico Buarque 
 
Zé Rodrix 

Audição e preenchimento de lacunas com v. no pret. 
perfeito 
Estudo de vocabulário 
Vocabulário de cores 
Destaque de verbos no pretérito imperfeito do 
indicativo 
Compreensão vocabular 

      

2 BEM-VINDO. A língua portuguesa no 
mundo da comunicação. 

2004 
6. ed. 
atual.  

Resumo informativo sobre música popular 
desde o início do século XX. 
Primeira estrofe do Hino Nacional 

Citação de vários autores  Leitura complementar do resumo 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

3 SEMPRE AMIGOS.  Fala Brasil para jovens. 2000 Aquarela  
 
A casa 

Vinicius de Moraes e Toquinho 
 
Vinicius de Moraes 

Dada como poema. Estudo do vocabulário. 
Dada como poesia infantil. Estudo do vocabulário.  

      

4 PASSAGENS. Português do Brasil para 
estrangeiros. 

2002 Resumo da música do século XIX, apresentando 
Carlos Gomes (ópera), Ernesto Nazaré 
(chorinho) e Chiquinha Gonzaga (carnaval, 
música de teatro) 
 
Lata d’ água (trecho) 

 Apenas os citados no resumo 
 
 
 
 
Luis Antonio e J. Júnior. 

Pergunta sobre compositores do país do estudante. 
Apresentação de uma música favorita, explicando a 
letra. 
 
Ensino de contração da expressão d’ água 

      

5 DIÁLOGO BRASIL. Curso intensivo de 
português para estrangeiros 

2003 Não traz nenhuma canção xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

6 TERRA BRASIL. Livro de língua e cultura. 2008 Sou praieiro. 
Eu não sou da sua rua 
 
Você vai gostar (Lá no pé da serra) 
Garota de Ipanema  
Conversa de Botequim 
 
 
Amante à moda antiga 

Jammil e uma noites 
Branco Melo e Arnaldo Antunes 
 
Sergio Reis (com Almir Sater) 
Vinicius de Moraes e Tom Jobim 
Noel Rosa e Vadico 
 
 
Erasmo e Roberto Carlos 

Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 
 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição. Preenchimento de 
lacunas de acordo com opções dadas (vocabulário) 
 
Busca no site indicado e audição 
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Cabeça, ombro, joelho e pé 
 
Partida de futebol 
Te ver 
Gostava tanto de você 
Eduardo e Mônica 
País Tropical 

 
Cook; Fatt; Page; Field/ Vanessa Alves  
Banda SKANK 
Banda SKANK 
Tim Maia 
Renato Russo 
Jorge Bem Jor 

 
Vocabulário de partes do corpo. Fragmento 
 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 
Busca no site indicado e audição 

      

7 MUITO PRAZER. Fale o português do 
Brasil 

2008 Não traz nenhuma canção xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

8 LEARNING PORTUGUESE. Conversation 
and Grammar 

2010 Cidade Maravilhosa  
 
Você já foi `a Bahia? 
 
O que é que a baiana tem? 
 
Samba Lelê 
 
O cravo brigou com a rosa 
Ciranda, cirandinha 
Nesta rua  
Jardineira 
Garota de Ipanema 

André Filho 
 
Dorival Caymmi 
 
Dorival Caymmi 
 
Canção de roda apreciada por crianças  
Canção de roda infantil 
Canção de roda infantil 
Antiga canção de roda  
André Fº e Aurora Miranda 
Vinicius de Moraes e Tom Jobim 

De 1934, apenas a primeira estrofe. Ainda hoje 
cantada no carnaval do RJ.   
Informação sobre Caymmi; Apenas a primeira 
estrofe. 
Informação sobre Carmen Miranda (bombshell) que 
gravou a canção. 
Informação sobre folclore 
 
Faz parte do folclore brasileiro 
Informação sobre folclore (pron. tu) 
Informação sobre folclore  
Ilustra texto curto sobre Carnaval 
Ilustra texto curto sobre Bossa Nova.  Seção leitura. 
Convite a cantar. 
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 O primeiro título, Aprendendo português do Brasil, traz cinco canções de 

diferentes períodos históricos, mas o objetivo para seu estudo passa longe de 

qualquer proposta cultural. Uma das canções é Construção, de Chico Buarque de 

Holanda, considerada uma das mais belas composições de todos os tempos.  Como 

atividade, a partir da audição desta, os estudantes deveriam apenas preencher 

lacunas usando formas verbais do pretérito perfeito. O fato de haver muitas repetições 

nos versos cantados indica que a tarefa não representou nenhuma dificuldade para 

os estudantes.  As demais canções também foram usadas para preenchimento de 

lacunas, ora com conjugação verbal, ora com estudo de vocabulário.  

 O Bem-Vindo, dos mais antigos, não apresenta canções para estudo. Já na sua 

6ª edição, não parece ter atualizado o seu conteúdo Isso! Mostre que essas 

características continuam em versões mais recentes dos materiais. , que, pelo menos 

na aparência, iguala-se à primeira. Em substituição às canções, propõe um texto 

informativo breve, no qual resume os caminhos da música popular brasileira no século 

XX. Em outro momento, quando se refere aos símbolos nacionais, menciona o Hino 

Nacional, citando a primeira estrofe. Nenhuma tarefa é solicitada. 

 Em “Diálogo Brasil” e “Muito Prazer”, tampouco aparece o gênero canção.  

Esses LD foram publicados, respectivamente, em 2003 e 2008.  Nessa época já eram 

conhecidas produções que davam conta das vantagens de se utilizar canções como 

materiais didáticos nas aulas de línguas estrangeiras, o que não foi absorvido pelos 

autores desses livros.  

 Da mesma forma, o livro “Passagens” tampouco inclui canções no seu 

conteúdo. A única referência à música brasileira é um resumo sobre a produção do 

século XIX, citando compositores como Carlos Gomes, Ernesto Nazaré e Chiquinha 

Gonzaga.  Fica claro, portanto, que os autores consideram a música popular uma arte 

menor, indigna de ser citada como uma referência cultural. 

 O “Sempre Amigos” foi publicado no ano 2000 e é destinado ao público 

jovem. Os autores não esclarecem a faixa etária, mas, pela forma de apresentar os 

conteúdos e as ilustrações, deduz-se que se trata de estudantes do nível 

correspondente ao nosso segundo ciclo do ensino fundamental.  Aparecem no livro 

as letras de duas canções ─ “Aquarela” e “A Casa”.  A primeira, no final de um módulo, 

não traz nenhuma informação prévia, embora sejam indicados como autores Vinicius 
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de Moraes e Toquinho. O texto é apresentado como um simples poema e vem 

acompanhado de uma atividade com lacunas, que o aluno deve completar para, 

supostamente, demonstrar se o entendeu. Segue-se uma questão de relacionar 

palavras e outra estimulando o jovem a criar um texto inspirado em uma gravura ou 

em desenho próprio. No fundo o texto tem como pretexto ensinar as cores.  

  A segunda letra é antecedida de um texto curto sobre Vinicius de Moraes, no 

qual se destaca que ele compôs com Tom Jobim a famosa canção “Garota de 

Ipanema”, além de ser autor de vasta obra literária, inclusive para o público infantil, 

como “A Casa”, também apresentada como poesia.  Só fica claro que o texto é parte 

de uma canção quando é perguntado ao aluno se ele já a tinha ouvido. Mas em 

nenhum momento há um convite à audição nem ao canto.  As atividades apresentadas 

exploram a produção escrita: depois de solicitar o significado de quatro palavras, 

pede-se ao aluno para escrever com elas um ‘versinho’ usando a imaginação e a 

emoção. Em outras palavras, estimula-se a composição de um poema, sem que 

tivessem sido trabalhadas as características desse gênero literário. Pede-se também 

para compor um texto imaginando “o tipo de família que poderia morar na casa 

descrita na poesia”. 

Na verdade, observamos em “Sempre Amigos” dois grandes equívocos. O 

primeiro, muito comum nos livros de PLE, é a redução do gênero canção à sua letra, 

limitando-se o estudo ao que diz o texto e, nesse caso, muito superficialmente. Além 

do mais, o livro confunde canção com poema, gênero discursivo totalmente distinto. 

O segundo equívoco reside na escolha das canções, que parecem inadequadas à 

faixa etária pretendida. Semelhante escolha pode acarretar desinteresse e 

desmotivação. De fato, selecionar canções adequadas ao público-alvo é um fator 

importante para atingir os objetivos esperados. A experiência mostra que jovens do 

segundo ciclo do fundamental são mais afeitos a outros gêneros musicais, como o 

rock, que têm ritmo mais rápido e letras mais provocadoras.   

 O livro “Terra Brasil, curso de língua e cultura”, de 2008, apresenta doze 

canções de diferentes épocas e estilos, sempre no final das unidades, numa seção 

especial chamada Sons da Terra. No entanto, as autoras apenas mencionam os 

nomes das canções, dos compositores e dos intérpretes, indicando o endereço da 

internet onde os estudantes poderão encontrá-las e escutá-las, se quiserem. Não há 

atividades relacionadas. 
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Na apresentação do livro, as autoras justificam a seção Sons da Terra com a 

afirmação de que “as músicas muito contribuem para a consolidação da compreensão 

auditiva e da expressão oral da língua”, o que é consensual entre os professores de 

línguas estrangeiras.  Trata-se, no entanto, de uma justificativa reducionista, visto que 

o potencial da canção como mediadora do ensino-aprendizagem de PLE vai muito 

além da consolidação das habilidades de compreensão auditiva e da expressão oral.   

Com essa mesma finalidade, muitos outros recursos podem ser utilizados, como 

notícias de rádio e TV, podcasts, filmes, vídeos, telenovelas, para citar apenas alguns. 

A questão é que a língua não tem existência independente da cultura e isto em 

nenhum momento foi considerado pelas autoras, o que é de lamentar, já que as 

canções constituem artefatos artístico-culturais dos mais representativos.   

Encontramos nesse livro uma canção que foge à regra em relação às 

anteriores. É “Conversa de Botequim”, de Noel Rosa, a única que teve a letra transcrita 

e com lacunas. São doze as lacunas e, para cada uma, são dadas ao estudante três 

opções para preenchê-las a partir da audição. As palavras que faltam são aleatórias, 

não pertencem à mesma classe gramatical. A atividade acabou ganhando contornos 

lúdicos, já que foram estabelecidos três níveis de competência de acordo com a 

pontuação obtida.  

Há um outro caso apresentado na mesma seção Sons da Terra, identificado 

como um fragmento de “Cabeça, ombro, joelho e pé”, ao que tudo indica, tradução de 

uma cantiga infantil estrangeira. O inusitado é que aqui não foi sugerido acessar um 

endereço da internet para escutar a quadrinha, nem foi solicitada nenhuma atividade. 

Fica evidente que o motivo maior é complementar, com o vocabulário, a unidade 

didática, que trata de saúde, dores e cuidados médicos.  

O livro “Learning Portuguese. Conversation and Grammar”, edição de 2010, é 

direcionado ao mercado americano, trazendo, inclusive, algumas instruções em 

inglês.  O livro trabalha com canções ─ nove, no total ─ não por seu valor cultural 

intrínseco, mas como ilustração para textos informativos curtos versando sobre um 

aspecto cultural.  Vêm sempre localizadas no final da unidade.  Assim, “Cidade 

Maravilhosa” (apenas a primeira estrofe) ilustra um resumo sobre o Carnaval do Rio 

de Janeiro, com a ressalva de que, mesmo gravada em 1934, ainda é cantada nos 

carnavais atuais. Em outra unidade, um texto curto informa algumas cidades onde o 
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Carnaval de rua é mais famoso, mencionando antigas marchinhas e sambas 

carnavalescos, entre os quais “Jardineira” (1939), cuja letra é apresentada. 

Duas outras canções focalizam o Estado da Bahia, com destaque para o 

compositor Caymmi e as baianas do acarajé, com seus turbantes e balangandãs.  

Tudo isto para fazer uma ligação com as canções “Você já foi à Bahia?” (apenas a 

primeira estrofe) e “O que é que a baiana tem?”, desse compositor, gravadas em 1941 

e 1938, respectivamente. Mas a intenção subjacente a essas escolhas é recuperar na 

memória dos americanos a figura de Carmen Miranda (a bombshell, como a 

chamavam), que fez sucesso em Hollywood na primeira metade do século XX e ainda 

hoje é considerada um mito. Ela é mencionada como a intérprete das duas canções 

de Caymmi.  

Tanto as canções sobre Carnaval, quanto as outras sobre o “exótico” da figura 

de Carmen Miranda têm em comum o fato de serem informações adicionais de um 

tópico e não o foco.  Além do que são todas gravações da primeira metade do século 

passado, distantes da realidade daqueles que desejam aprender português nos dias 

de hoje. O conceito de cultura que subjaz a essa apresentação é como algo separado 

da língua, algo que deve ser “aprendido” pelos aprendizes de PLE e não um tópico 

que eles possam discutir, analisar e entender. Prova disso é que não há indicações 

de onde encontrar as músicas, nem solicitação de nenhuma atividade.  Os autores 

preferem ficar na órbita dos estereótipos culturais. 

Ao lado dessas antigas canções, aparece uma mais recente (de 1962), para 

ilustrar um tópico sobre Bossa Nova. Também aqui os autores não arriscam: 

presumindo que a melodia de “Garota de Ipanema” (uma das canções brasileiras mais 

regravadas no exterior) seja conhecida por todos, os autores convidam o leitor a cantá-

la a partir da letra dada, mas nenhuma apreciação sobre o conteúdo nem sobre a 

melodia é apresentada ou solicitada.  

Um segundo grupo de canções que aparecem no ”Learning Portuguese” é 

composto de antigas cantigas de roda infantis, que são apresentadas como folclóricas 

e muito apreciadas no Brasil.  São elas: “Samba Lelê”; “O cravo brigou com a rosa”; 

“Ciranda, cirandinha”; “Nesta rua tem um bosque”.  Não há nenhuma razão explícita 

que justifique a presença dessas canções infantis num livro que é destinado a adultos, 

a não ser a curiosidade sobre o folclore.  Elas não são acompanhadas de nenhuma 

observação sobre o uso linguístico, exceção feita a “Nesta rua”, na qual aparece o 
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tratamento tu em lugar de você, mais comum, o que é sinalizado simplesmente como 

uma variedade geográfica.  

É lícito perguntar por que razão, em meio ao vasto cancioneiro brasileiro, a 

escolha de tais canções?  Que interesse teria um aluno estrangeiro, motivado para 

travar conhecimento com a língua e a riqueza cultural brasileira, em começar por 

composições do início do século passado e por canções infantis?  Que concepções 

de cultura subjazem a tais escolhas?  

Os autores pinçaram alguns poucos aspectos ─ Carnaval, Carmem Miranda, 

Caymmi e Bossa Nova ─ e não fizeram mais do que reforçar os estereótipos. O Brasil 

se resume ao Rio de Janeiro e é lá que acontece o Carnaval, como se essa 

manifestação popular não se realizasse de diferentes formas em todo o país. A Bahia 

também aparece indiretamente, nas letras de duas canções, ora destacando a 

culinária, ora deixando a entender que as brasileiras se vestem com babados, turbante 

e balangandãs, tal como se vestia Carmem Miranda. Caymmi foi um compositor 

baiano que compôs as canções cantadas por Carmem Miranda. Por fim, a Bossa Nova 

é apresentada como um movimento musical hegemônico e duradouro no país, 

também nascido no Rio de Janeiro. De resto, o fato de destacarem como produtos 

culturais canções infantis folclóricas só reforça uma concepção tradicional de cultura, 

dissociada da língua, centrada em aspectos isolados da sociedade (artes, literatura, 

folclore, artefatos da vida diária), contrariando a concepção moderna de cultura 

(também conhecida como cultura invisível), mais preocupada em revelar as formas de 

ver, ser, agir e pensar o mundo, próprias de um povo.  

O tratamento dado às canções nos livros de PLE pesquisados mostra, em 

síntese, o seguinte:  

a) Nem todos incluem canções nas suas unidades didáticas.  Dentre aqueles 

que as apresentam, há uma grande variação na quantidade, que vai de uma 

única a doze canções por livro.  Além de serem em número reduzido, são 

mal aproveitadas. 

b) As questões propostas versam sobre vocabulário (5), gramática (3) e 

compreensão textual (2). São muito frequentes questões com 

preenchimento de lacunas. Por outro lado, algumas canções estão apenas 

para serem ouvidas, sem objetivo definido.  
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c) Os objetivos de ensino ficam mais no âmbito da leitura, da aquisição de 

vocabulário e da informação gramatical e menos no domínio da 

compreensão textual. 

d)  A seleção de canções, em alguns casos, é inadequada: canções infantis 

apresentadas para jovens adolescentes ou adultos; canções do início do 

século passado para aprendizes da atualidade. Faltam informações sobre a 

importância de canções e cantores no movimento artístico, além de 

contextualização histórica.  

e) As canções não são tratadas como um gênero discursivo composto de duas 

articulações, verbal e musical.  As poucas proposições referem-se 

exclusivamente à linguagem verbal, sendo a musical ignorada. 

f) As canções não são apresentadas como um artefato de valor artístico-

cultural que, na prática, revelam a face e a história cultural dos brasileiros. 

g) A concepção de cultura que subjaz às atividades não está em consonância 

com aquela que considera língua e cultura como duas faces de uma mesma 

moeda.  Ora o aspecto cultural emerge como algo à parte do evento 

linguístico, ora como folclore.   

 

 

4.5 CANÇÕES COMO MATERIAIS DIDÁTICOS INTERCULTURAIS 

A utilização de canções populares como material didático para ensinar a língua-

cultura do Brasil a estudantes estrangeiros requer um olhar particular e certo domínio 

das linguagens musical e verbal em conjunto. Normalmente o que se vê são as 

palavras se sobrepondo aos sons, dando à canção o estatuto de um texto qualquer. 

No entanto, como aponta o ensaísta e letrista Francisco Bosco (2007, p.75),   

A essência da canção reside na formulação irredutível: canção é 
quando há relação entre letra e música, isto é, quando letra e música 
se sobredeterminam reciprocamente, exploram mutuamente seus 
sentidos, transformam-se uma pela outra. 

 

 Tal formulação é reforçada por Napolitano (2005), para quem a canção deve 

ser analisada em seus parâmetros verbais e musicais conjuntamente, apesar de os 

separarmos para fins didáticos.  Contudo, as relações entre os dois parâmetros ─ 

conteúdo da letra e gênero musical ─ e entre língua e melodia — são essenciais para 

o entendimento.  
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 Portanto não faz sentido falar de canção e analisar apenas a letra 

isoladamente.  Reflitamos: o que tanto agrada ao ouvido do estrangeiro é a 

materialidade sonora – da música propriamente dita, e da sonoridade da “palavra 

cantada” do português brasileiro, que, mesmo sem entender, ele aprecia.  Mas, é bom 

que se diga, os fonemas, os acentos variados dos vocábulos, a prosódia da fala, os 

ritmos acelerados ou vagarosos, tudo isto dá um colorido especial ao registro em 

questão.  

 É possível que alguns professores não se sintam à vontade para lidar com a 

linguagem musical.  Acreditamos ser um equívoco pensar que são necessários 

grandes conhecimentos de teoria musical para falar de ritmo, melodia, arranjo, etc. A 

experiência mostra que, frequentemente, os professores de língua recorrem a outras 

linguagens, — como pintura, fotografia, teatro, televisão e cinema — para ilustrar suas 

aulas de línguas, mesmo não sendo especialistas nessas áreas.  Por que seria 

diferente com a linguagem musical, sendo ela tão ou mais frequente na vida social?   

 Hoje qualquer canção pode ser baixada na internet, inclusive no formato de 

vídeo, o que facilita muito o trabalho do professor e acrescenta um elemento a mais 

na contextualização histórico-cultural, uma vez que é possível visualizar detalhes 

como cenário, vestuário e postura do intérprete, local do show, comportamento da 

plateia etc.  Esse conjunto de informações contribui para ampliar o diálogo entre as 

culturas em interação.  

O propósito deste estudo é utilizar as canções populares, enquanto objetos 

artístico-culturais representativos da língua-cultura do Brasil, como materiais de 

ensino.  Ainda que tenhamos à nossa disposição um extraordinário cancioneiro, este 

não tem sido convenientemente valorizado em termos pedagógicos.  Por isso mesmo, 

pretendemos inseri-lo como ferramenta e conteúdo nas aulas de PLE.  A opinião 

abalizada de alguns especialistas na área musical, como o maestro e arranjador Júlio 

Medaglia, reforça — e muito — nossa intensão.  Diz Medaglia (1988, s/p.): 

A riqueza musical que existe sobre as terras brasileiras é, sem dúvida, 
uma das mais abundantes e motivadoras matérias-primas culturais do 
planeta. 

 

 Então, por que não transformar toda essa riqueza em fator motivador para 

ensinar e aprender a língua-cultura do Brasil, em um diálogo direto com outras línguas-

culturas?  
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 4.5.1 Alguns parâmetros de análise  
 

Como se sabe, o samba constitui o mainstream, a tendência dominante na 

música brasileira, ritmo que se modifica e se atualiza constantemente, a ponto de 

coexistirem diversos subgêneros ─ samba-rock, samba de raiz, samba de breque, 

samba-canção, samba-enredo, samba-exaltação, pagode. Isto não significa, contudo, 

que nosso cancioneiro não abrigue outros ritmos igualmente profícuos, como baião, 

marcha, balada, reggae, frevo, rock brasileiro, toada, bolero, xote, chorinho, sertanejo 

e outros.   

 É oportuno ressaltar que à criatividade melódica das canções, soma-se uma 

diversidade temática sem precedentes. Desde os sentimentos mais cotidianos, como 

o amor, a tristeza, o modo de ver a vida, as dificuldades, alegrias e inquietações, até 

o posicionamento político, o futebol, a questão social, tudo vem refletido na dupla 

articulação da canção popular (musical e verbal).   

Com o surgimento da indústria fonográfica no início do século passado, as 

canções ganharam popularidade e público, em função das novas tecnologias de 

captação e registro de sons.  Ao mesmo tempo, a exemplo do que havia acontecido 

com a virada da poesia modernista de 1922, a linguagem coloquial firmou-se 

plenamente, na década de 1930, como matriz do registro cancional. (BOSCO, 2007)   

Na verdade, começava ali uma nova história para nosso cancioneiro, de acordo 

com Bosco (2007, p.64), que desenvolve sua argumentação com base nas palavras 

do professor e compositor Luiz Tatit (2002). Para este, a fala constitui a origem 

histórica da canção popular brasileira, ainda que permanentemente atualizada: a cada 

nova canção, o canto necessariamente estabelece uma relação diferente com a fala.  

Isto porque, como esclarece Tatit (2002, p. 12): “não há modelo único de fala. Há falas 

que expressam sentimentos íntimos, outras expressam enumerações quase 

ritualísticas, outras elaboram uma espécie de argumentação, e outras, ainda, refletem 

automatismos decorrentes do hábito. Todas essas variáveis podem interferir na 

canção”.  

Diante disso, um bom cancionista sempre busca aproximar as frases melódicas 

de suas correspondentes no campo da fala. O que significa dizer que deve saber 

manejar dois elementos fundamentais da composição: a entoação e a naturalidade.  

Bosco (2007) assim se refere a esses dois elementos: “A entoação é uma espécie de 

metáfora melódica da fala; mimetiza, no canto, as variações (ou tons: emotivo, 
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assertivo, imperativo, jubilatório etc.) da fala”.  Se existe na fala uma musicalidade 

(prosódia), então a entoação é a prosódia do canto, ou seja, a melodia é cantada 

como se fosse falada. Dizemos que a naturalidade “é o efeito de uma entoação bem 

sucedida”. (BOSCO, 2007, p.65)  

Já ouvimos de alguns estrangeiros que o português do Brasil é uma língua 

“doce”, “musical”, pontos de vista provavelmente influenciados pela nossa prosódia 

peculiar e pela variado acento dos vocábulos. Essa sonoridade também é evidenciada 

na canção, já que, na prática, temos aí uma fala dentro da fala.  É ainda Bosco (2007) 

quem esclarece: “A naturalidade que resulta da habilidade entoativa é a mesma que 

o cancionista busca ao tentar equacionar a tensão entre o escrito e o cantado”, na 

medida em que deve “fazer parecer que letra e música nasceram juntas, nunca 

estiveram separadas” (BOSCO, 2007, p.66).  

Isto faz com que ele tenha que buscar, quando necessário, alternativas no nível 

da segmentação fonética, recorrendo a processos naturais na fala, como redução, 

elisão, ditongação, crase e aférese, entre outros. Ao ouvir as canções, os professores 

de PLE identificarão tais processos, visando facilitar sua realização pelos 

aprendentes.   

Como proposta que visa ao ensino conjunto de língua e cultura, tendo a cultura 

como “porta de entrada”, é importante identificar na primeira escuta estes elementos: 

o tema geral; o “eu poético” e seus possíveis interlocutores (quem fala e para quem 

fala); a narrativa em questão; a ocorrência de figuras de linguagem e de 

intertextualidade (citação de outros textos ou discursos); léxico e sintaxe 

predominantes e rimas, entre outros.  Ainda com esse espírito, é interessante observar 

se há referências culturais explícitas ou mesmo referências sugeridas na letra, que 

podem constituir obstáculo ao seu entendimento21. Em alguns casos, o aluno sozinho 

pode procurar o significado de certos vocábulos no dicionário e continuar sem 

compreendê-los, já que eles formam uma expressão idiomática, cujo sentido só um 

falante nativo é capaz de esclarecer. Analisando o significado de palavra por palavra 

em “Eu estou pro que der e vier”, um estrangeiro conseguiria entender que essa 

expressão significa mostrar “disponibilidade para resolver qualquer situação 

                                                           
21 Um estudo realizado por Barbosa (1999) verificou que as muitas referências culturais 

presentes nas canções de Chico Buarque de Holanda constituem um obstáculo ao seu processamento 
por alunos de PLE.  Sem compreendê-las previamente, torna-se impossível o entendimento global da 
letra.   
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problemática”?  E uma “Cerveja estupidamente gelada”, o que seria? Um aprendiz de 

português entenderia que é a cerveja na temperatura ideal para ser consumida, de 

acordo com o brasileiro, num clima tropical como o nosso?  

A título de ilustração, apresentamos nos quadros a seguir alguns dos 

fenômenos que poderão ser encontrados nas letras, nas melodias e nos contextos 

das canções.  No Quadro 3, encontramos fenômenos de natureza fonética, gírias, 

regionalismos, formas variantes, expressões idiomáticas, figuras de linguagem e de 

expressão poética, entre outros. Sua ocorrência deve ser checada em cada canção, 

embora um elemento que apareça em uma letra não se repete, necessariamente, nas 

demais.  Não existe fórmula fixa para escrever o texto de uma canção.  É isto que faz 

com que cada letra se torne singular.  

São naturais e muito frequentes na oralidade de qualquer língua fenômenos de 

redução de palavras dos mais diversos tipos; eles fazem parte da espontaneidade e 

fluência dessa modalidade.  Porém para um estrangeiro, é necessário “treinar o 

ouvido” para perceber sua realização em português, já que fenômenos como as 

elisões, por exemplo, alteram a segmentação frasal na audição, dificultando o 

entendimento.  
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QUADRO 4 — ALGUNS PARÂMETROS DE ANÁLISE DA DIMENSÃO TEXTUAL 

PARÂMETRO LETRA COMENTÁRIO 

EXPRESSÃO IDIOMÁTICA 
REDUÇÃO DE PALAVRA 

Salta cerveja estupidamente gelada  
Prum batalhão 
E vamos botar água no feijão  
 

Salta cerveja = traga cerveja 
Estupidamente gelada = excessivamente gelada, ao 
gosto dos brasileiros, talvez pelo clima tropical.  
Botar água no feijão= para aumentar a quantidade, 
quando aparecem convidados inesperados. 
Prum = para um 

LINGUAGEM GESTUAL Deixa em paz meu coração  
Que ele é um pote até aqui de mágoa. 
E qualquer desatenção, faça não 
Pode ser a gota d’água. 
 

Até aqui = fazer gestual até o pescoço. Chegou ao 
limite. A canção foi composta para uma peça teatral. 
A gota d’água = elemento que faz com que algo ou 
alguém exceda seu limite, ou ainda que seja um fator 

decisivo para que algo aconteça.  
GÍRIA Diz que tá dura, pendura 

A fatura no nosso irmão 
Dura= sem dinheiro;  Pendura= deixa para pagar 
depois;     Fatura= conta 

 Ai, esse cara tem me consumido Cara= esse homem 

REGIONALISMO É de laço e de nó 
De gibeira o jiló 
Dessa vida  
cumprida a só  

Vocábulos constituem metáfora da vida de luta e 
dificuldades de um vaqueiro. A só = sozinho. 
Vida rural – região centro-oeste. 

 Arnesto nos convidô 
Pro samba, ele mora no Brás 
Nós fumo e não encontremos ninguém 
Nós fiquemo cum uma baita de uma reiva 

Grafia reproduz fala de descendente de italiano. 
Ernesto nos convidou/ pro samba, ele mora no Brás/ 
Nós fomos e não encontramos ninguém/ nós ficamos 
com uma baita ( grande) de uma raiva. 

PROVÉRBIO Espere sentado ou você se cansa 
Tá provado quem espera nunca alcança 
 

Espere sentado para não se cansar. 
Quem espera sempre alcança. 
Há uma desconstrução dos provérbios. 

EXPRESSÃO IDIOMÁTICA Eu estou pro que der e vier 
Estava à toa na vida  

Pro que der e vier= para qualquer coisa 
À toa = sem fazer nada 
 

 Gostava de sombra e água fresca Ócio, descanso 
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REDUÇÃO DE PALAVRAS E meus amigos, cadê? 
Meu amor, cadê você?  
 

Cadê = que é de, onde está? 

 Pra mudar a minha vida 
Vem, vambora  
 

Pra =  para  
Vambora = vamos embora 

 Bota uma Brahma pra gelar  
Que eu tô voltando 

Pra gelar = para gelar 
Brahma = cerveja, a marca designa a bebida 
Tô = estou 

 Faz tempo que não te vejo 
Ai que saudade d’ ocê 

D’ ocê = de você 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA Molha eu, seca eu,  
Deixa que eu seja o céu  
Beija eu, beija eu, me beija.  

Molha eu, seca eu = molha-me, seca-me 
Beija eu = me beija 
Emprego de pronome pessoal oblíquo por reto. 

 E nem deixou-a só num canto 
Pra seu grande espanto,  
Convidou-a pra rodar. 

Deixou-a, convidou-a = deixou ela, convidou ela 
Emprego do pronome pessoal oblíquo obedecendo à 
norma estrita. 

PALAVRAS DE OUTRAS 
LÍNGUAS 

Uma brasa incendeia, ô, you, you, you 
One more time, time, time 
 

Palavras do inglês misturadas ao português não 
comprometem o sentido do texto. 
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Por outro lado, convém verificar se há, na dimensão textual, referências 

culturais — explícitas ou implícitas —, como no caso de: “Bota uma Brahma pra gelar 

/ que eu tô voltando”, em que “Brahma” é uma marca de cerveja que passou a designar 

a bebida cerveja de um modo geral (metonímia).  Da mesma forma, é importante 

averiguar a presença de expressões idiomáticas, provérbios e gírias, por meio dos 

quais podemos perceber diretamente valores culturais, modos de pensar e agir dos 

brasileiros num determinado momento histórico. 

Nos quadros subsequentes indicam-se parâmetros de análise da dimensão 

musical (Quadro 4) e Instâncias de análise contextual (Quadro 5). Esses parâmetros 

foram inspirados em uma proposta de Marcos Napolitano (2005), pensada para 

pesquisadores no campo da música popular.  Dentre eles, selecionamos alguns que 

nos pareceram mais apropriados para os propósitos deste trabalho.   

 

QUADRO 5 - ALGUNS PARÂMETROS DE ANÁLISE DA DIMENSÃO MUSICAL 
  (adaptado de Napolitano, 2005) 
 
GÊNERO/ESTILO 
MUSICAL 

Samba, reggae, pop, sertanejo, bossa nova, MPB etc. 

MELODIA Pontos de tensão/repouso melódico; “clima” predominante 

(alegre, triste, exortativo, lírico, épico etc). 

ANDAMENTO Rápido, lento, misturado. 

ARRANJO Instrumentos predominantes, função dos instrumentos no 

“clima”. 

VOCALIZAÇÃO Tipos e efeitos de interpretação vocal, considerando-se: 

muito/pouco volume; graves/agudos; divisão das frases 

musicais e das palavras; ocorrência de ornamentos vocais. 

 

 

No caso dos parâmetros da dimensão musical, serão analisados em conjunto 

com a letra naquilo que contribuem para a construção dos sentidos da canção como 

um todo.  Não se trata, pois, de fazer um questionário contendo cada um dos itens a 

que os estudantes devem responder. De posse dessas informações, o professor as 
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usará na conversa que terá com os alunos, chamando a atenção para o que for mais 

evidente na música. 

 

QUADRO 6 -  INSTÂNCIAS DE ANÁLISE CONTEXTUAL 
  (adaptado de NAPOLITANO, 2005) 
 
 

CRIAÇÃO 

- A subjetividade do artista, sua formação cultural 

específica, singularidade bibliográfica e psicológica, 

colocação social e simbólica no seu tempo. 

- Identificação do interlocutor privilegiado da obra. 

(Ex.:para entender Caminhando, de Vandré, é preciso 

considerar que ela foi criada para encaminhar o 

movimento estudantil e a esquerda na resistência ao 

regime militar, em 1968). 

 

PRODUÇÃO 

- Uma obra é plena de intenções e subjetividades 

expressivas, mas ganha vida mesmo é na voz do(s) 

intérprete(s). Acrescente-se a isto o tratamento técnico e 

a tecnologia empregada no registro da obra, que vão 

determinar o seu sucesso conforme propósitos. 

 

CIRCULAÇÃO 

Meio privilegiado de circulação e de escuta de uma 

canção, um gênero, um artista ou movimento musical.  

Ex. o rádio dos anos 30, a televisão dos anos 60, o 

carnaval e festas populares no início do século, o 

movimento estudantil, os festivais da canção de 65/69.  

 

Da mesma forma, os parâmetros contidos no quadro 5 fornecem informações 

para a contextualização da canção que terá lugar durante a conversa em que o 

professor apresentar a canção, recorrendo a aspectos culturais importantes tais como:  

momento histórico do aparecimento; estilo musical; dados sobre o compositor e o 

intérprete; filiação a movimentos; sucesso alcançado; circulação feita em discos, 

televisão, shows ou festivais; interlocutor privilegiado, etc. Tais dados contribuem para 

situar a canção no cenário musical do país.  

No Quadro 6 a seguir, apresentamos as canções selecionadas para estudo.  

Na seção reservada às questões metodológicas, discorremos sobre os critérios 
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utilizados para sua seleção. Compõem o quadro, além do título da canção, os nomes 

dos compositores, do intérprete escolhido e do ano de lançamento da canção. Os 

títulos estão apresentados em ordem alfabética. 
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QUADRO 7 - CANÇÕES SELECIONADAS 

 
TÍTULO 

 
COMPOSITOR(ES) 

 
INTÉRPRETE(S)  

 
ANO 

A Banda Chico Buarque de Holanda Chico Buarque de Holanda 1966 

Ai que saudade d’ocê Vital Farias Geraldo Azevedo 1982 

Beija-flor Xexéu/ Zé Raimundo Timbalada 1993 

Canção da América Fernando Brant/Milton Milton Nascimento 1980 

Chega de saudade Tom Jobim/Vinicius João Gilberto 1958 

Chiclete com banana Gordurinha/Almira Jackson do Pandeiro 1959 

Como uma onda Nelson Mota/Lulu Santos Lulu Santos 1983 

Eu só quero um xodó Dominguinhos/Anastácia Dominguinhos 1974 

Epitáfio Sergio Brito (Titãs) Titãs 2000 

Feijoada completa Chico Buarque de Holanda Chico Buarque de Holanda 1977 

Festa do interior Moraes Moreira/Abel Silva Moraes Moreira 1982 

Influência do Jazz Carlos Lyra Carlos Lyra 1962 

Linha do Equador Djavan/Caetano Veloso Djavan 1993 

Mama África Chico César Chico César 1995 

Maria Maria Fernando Brant/Milton Milton Nascimento 1978 

Menino do Rio  Caetano Veloso Baby Consuelo 1980 

Ovelha Negra Rita Lee/Roberto Carvalho Rita Lee 1975 

Paciência Lenine/Dudu Falcão Lenine 1999 

País Tropical Jorge Ben Jor Jorge Bem Jor 1969 

Por você Frejat (Barão Vermelho) Frejat 1988 

Que maravilha Jorge Benjor/Toquinho Jorge Benjor 1971 

Quem te viu quem te vê Chico Buarque de Holanda Nara Leão 1966 

Romaria Renato Teixeira Renato Teixeira 1977 

Samba do avião Tom Jobim  Tom Jobim 1962 

Sinal fechado Paulinho da Viola  Paulinho da Viola 1969 

Tô voltando Paulo Cesar Pinheiro/ 
Maurício Tapajós 

Simone 1979 

Tocando em frente Almir Sater/R. Teixeira Renato Teixeira 1991 

Valsinha Vinicius de Moraes/Chico Chico Buarque de Holanda 1970 

Wave Tom Jobim Tom Jobim  1967 
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 Após a definição das canções, começamos a elaborar as Unidades Didáticas, 

cuja relação é apresentada no Quadro 7 a seguir.  A organização das atividades nas 

Unidades foi inspirada, como explicamos em outra seção, no modelo de Unidade 

produzida pelo Portal do Professor de Português Língua Estrangeira/ Língua Não 

Materna (PPLE), sendo acrescentado a este uma Ficha Técnica com as informações 

referentes às canções (conforme Quadro 6, acima).  

 As Unidades foram produzidas aleatoriamente, visto que são independentes e 

não obedecem a nenhuma hierarquia em termos de conteúdo. Os níveis de 

proficiência sugeridos para sua aplicação também são aqueles estabelecidos no 

PPPLE, por sua vez referenciados nos parâmetros do Quadro Europeu Comum de 

Referência (QECR) e do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras).  

 Os títulos das Unidades foram motivados pelos conteúdos das canções ou seus 

títulos.  A distribuição das Unidades foi feita com base na ordem alfabética das 

canções, apresentada no Quadro 6.     

http://www.uc.pt/fluc/cl/diplomas/qecr
http://www.uc.pt/fluc/cl/diplomas/qecr
http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/celpe-bras
http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/celpe-bras
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QUADRO 8 

UNIDADES DIDÁTICAS PRODUZIDAS 

 

Nº UNIDADE 
 

 
TÍTULO 

 
NÍVEL SUGERIDO 

 
CANÇÃO UTILIZADA 

 
PÁGINA 

1 Vamos ver a banda passar? BÁSICO A banda 182 

2 Ai que saudade d’ocê BÁSICO Ai que saudade d’ocê 188 

3 No tic-tac do meu coração INTERMEDIÁRIO Beija-Flor 193 

4 Triste Despedida INTERMEDIÁRIO Canção da América 198 

5 Isto é bossa nova INTERMEDIÁRIO Chega de saudade 204 

6 Samba não é rumba INTERMEDIÁRIO Chiclete com banana 209 

7 Como uma onda no mar AVANÇADO Como uma onda no mar 215 

8 O acaso vai me proteger INTERMEDIÁRIO Epitáfio 218 

9 Um xodó pra mim BÁSICO Eu só quero um xodó 224 

10 Vamos falar de comida? INTERMEDIÁRIO Feijoada completa 227 

11 Vamos dançar quadrilha? AVANÇADO Festa do interior 234 

12 S.O.S. Samba INTERMEDIÁRIO Influência do jazz 239 

13 Amor infinito AVANÇADO Linha do Equador 243 

14 Viver para trabalhar? INTERMEDIÁRIO Mama África 252 

15 Mulher trabalhadora INTERMEDIÁRIO Maria, Maria 256 

16 Você sabe surfar? BÁSICO Menino do Rio 261 

17 Saindo da casa dos pais BÁSICO Ovelha negra 269 

18 O tempo voa INTERMEDIÁRIO Paciência 275 

19 Bonito por natureza BÁSICO País tropical 280 

20 Promessas de amor AVANÇADO Por você 285 

21 Encontro na chuva BÁSICO Que maravilha! 291 

22 Quando o Carnaval chegar AVANÇADO Quem te viu, quem te vê 296 

23 A romaria segue AVANÇADO Romaria 302 
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24 Quem gosta de viajar, levanta o 
dedo 

INTERMEDIÁRIO Samba do avião 308 

25 No meio do trânsito INTERMEDIÁRIO Sinal fechado 317 

26 Vida que segue AVANÇADO Tocando em frente 325 

27 Lar, doce, lar INTERMEDIÁRIO Tô voltando 331 

28 Quer dançar comigo? INTERMEDIÁRIO Valsinha 335 

29 Contando estrelas INTERMEDIÁRIO Wave 344 
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5. AGORA FALANDO SÉRIO 

 DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Usar canções populares como pretexto para construir materiais de ensino para 

aulas de PLE exige, antes de tudo, um olhar intercultural.  Significa que as canções 

estão sendo assumidas como manifestações culturais de grande expressão nacional, 

que serão apresentadas ao outro, integrante de uma cultura diversa, no sentido de 

promover o diálogo, o respeito e a tolerância entre elas. É no bojo dessa interação 

que surgirá a língua a ser aprendida.   

De fato, quando a cultura dos aprendizes entra em contato com a nova cultura 

introduzida em sala de aula, ocorre o que Kramsch (1993) chama de “terceiro lugar” 

ou “terceira cultura”, que serve tanto para reforçar padrões usuais de pensamento e 

comportamento, quanto para produzir mudanças nas atitudes e na visão de mundo 

dos aprendizes.  Diante de uma língua-cultura que se contrapõe à sua própria língua-

cultura, o sujeito aprendiz tem que negociar sentidos e usar de espírito crítico para 

fazer suas escolhas. A interculturalidade se estabelece a partir desse “terceiro lugar”, 

quando ambas as culturas são confrontadas. 

A reflexão sobre a própria cultura a partir do confronto com a cultura do outro 

sempre esteve entre as nossas preocupações enquanto elaborávamos as atividades 

didáticas, como a seguir exemplificaremos.  As atividades comentadas serão 

identificadas pelo número da Unidade Didática (UD) a que pertencem para que 

possam ser checadas pelos interessados.   

 
______________________________________________ 
 

 Em seu país existem trabalhadoras como a da canção? As mães 
solteiras pobres são discriminadas?  

 
Em seu país, mulheres e homens recebem salário igual para o mesmo 

tipo de trabalho? Por quê? 
 (UD14) 

 

 No Brasil, o pagamento de uma mercadoria pode ser feito de variadas 
formas, como explicitado abaixo.  Como é na sua cultura, também existem 
muitas possibilidades? Como funciona? Se você tivesse que comprar um 
objeto aqui, um notebook, por exemplo, roupas ou presentes, que forma de 
pagamento escolheria?  Por quê?  
 À vista 
 A prazo — Parcelado 
 No cartão — (débito ou crédito) 
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 Com cheque 
 Em dinheiro  

(UD 20) 

______________________________________________ 
 

O estímulo à consciência intercultural constitui um diferencial daquilo que em 

geral encontramos nos manuais de ensino de português, seja de LE ou LM, os quais 

utilizam canções populares para ensinar aspectos gramaticais da língua, mormente 

conjugação verbal, concordância e regência e funções sintáticas.  Alguns se 

preocupam em especial em identificar desvios da norma padrão que teriam sido 

cometidos pelos letristas, desconsiderando mesmo as chamadas “licenças poéticas”, 

motivadas quase sempre pela necessidade de adequar frases linguísticas a frases 

melódicas.  Em resumo, embora utilizem letras de canções, na prática esses manuais 

as exploram como se fossem outros gêneros escritos, já que ignoram toda a parte 

musical, indispensável para a construção do sentido da canção.    

 A escolha de uma canção deve passar primeiro pela análise desses elementos 

musicais e de como eles se conectam com a letra.  O produtor do material deve ouvir 

a canção quantas vezes forem necessárias para seu entendimento, tendo em mente 

que a canção só existe quando cantada e, portanto, ambas as dimensões — música 

e letra — são formadoras de sentido.   

 Este aspecto é tão importante, que pode impedir o entendimento da intenção 

original do compositor.  Foi o que aconteceu com a canção Festa do Interior, de 1982, 

quando vigorava a ditadura militar no país.  Insatisfeitos com a abertura política que 

se configurava, setores de extrema direita das Forças Armadas articularam um 

atentado para demonstrar que a anistia era precipitada.  Aproveitaram, então, uma 

comemoração do Dia do Trabalhador, promovida por centrais sindicais na noite de 30 

de abril de 1981 no Riocentro, Rio de Janeiro, para fazer uma provocação detonando 

bombas.  No entanto, por algum imprevisto, a bomba estourou no colo do militar que 

a carregava, ainda no carro, atingindo-o mortalmente.  Com isso, ficou difícil incriminar 

outras pessoas.  A farsa foi denunciada e teve grande repercussão no país. 

 O letrista Abel Silva queria contar este episódio numa canção e, para não ser 

censurado, fez uma associação com uma festa junina, em que apareciam alguns 

vocábulos associados a guerra — bombas, fagulhas, guerra-magia, trincheiras, 

explodia.  Moraes Moreira musicou a letra com um frevo animado.  Festa do Interior 

fez muito sucesso e tocou muito nas rádios.  Mas a real motivação de sua existência 
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só foi revelada anos mais tarde, embora algumas pessoas ainda duvidem dessa 

versão. O próprio compositor Abel Silva confessou, em um debate realizado em 

novembro de 2003 no Clube do Comércio de Porto Alegre, que ficava incomodado 

com isso: “Ninguém acredita quando eu digo que uma música como 'Festa do Interior' 

foi feita por causa do Riocentro”. 

 É bem provável que as razões para esse descrédito resida na falta de sintonia 

entre o gênero musical e a letra. O frevo é, por definição, efervescência, agitação, 

confusão, e também alegria. O acontecimento que o letrista desejava destacar, ao 

contrário, é funesto, sinistro, fatal. O ritmo acelerado e efervescente daquele se 

sobrepôs às palavras cifradas deste e estabeleceu-se um ruído na comunicação. A 

informação nova não chegou ao destinatário, infelizmente para o compositor.   Esta 

hipótese é testada por meio de questões simples:  

 

_______________________________________________________________ 

Quando Festa do Interior foi composta, em 1982, ainda havia censura no 
Brasil.  O vocabulário relacionado a práticas de guerra, presente na canção, 
permite suspeitar que a canção queria denunciar um ato terrorista, como era 
intenção do autor?  
 
O compositor declarou ficar incomodado por ninguém acreditar que Festa 
do Interior foi motivada por um ato terrorista.  Na sua opinião, o fato de ser 
o frevo um gênero animado e alegre, tem relação com esse descrédito? 

 (UD 11) 

 

 

 A inadequação música/letra na produção de sentidos, como em Festa do 

Interior, é caso raro na arquitetura das canções, mas pode acontecer, a depender do 

grau de entrosamento entre letrista e músico.  O mais habitual, porém, é que as 

parcerias ou o compositor único funcionem bem, até porque sempre há a possibilidade 

de buscar melhor resultado.  O caso de Sinal Fechado é tido como canção 

emblemática, na qual melodia e letra desfrutam de total harmonia e se completam 

mutuamente. 

 Composta por Paulinho da Viola, Sinal Fechado venceu o V Festival de MPB 

da TV Record em 1969, alcançando o primeiro lugar tanto do Júri Especial quanto do 

Júri Popular.  O Brasil vivia um clima de desesperança, pois no mês de dezembro do 

ano anterior a ditadura militar havia instituído o AI-5, que suprimia os direitos 

constitucionais do cidadão, e as perseguições políticas haviam recrudescido. Na 
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gravação original, do próprio Paulinho, a composição tenta reproduzir tal clima. Na 

verdade, reflete os desencontros do mundo contemporâneo, das grandes cidades em 

que as pessoas correm de um lado para outro, tornando-se cada vez mais 

individualistas e solitárias.  Pessoas que não se viam há tempos se encontram 

casualmente no trânsito e não sabem como agir.  O sinal fecha num determinado 

momento e os amigos ficam ali tentando uma comunicação que não se estabelece. 

 O clima de angústia e constrangimento é representado na melodia e na letra.  

Na primeira, Paulinho mistura música erudita moderna e samba para marcar a 

evidente tensão entre os amigos; na segunda, introduz silêncios e hesitações nas 

falas (Quanto tempo... pois é, quanto tempo...) e, por alguns segundos, a música para. 

A tensão volta e há uma tentativa de “quebrar o gelo” e ser mais cordial (Me perdoe a 

pressa... Qual não tem de quê, eu também só ando a cem...).  No final a música torna-

se mais rápida e acelerada, demonstrando a vontade de ambos em acabar com 

aquela situação desconfortável. Aproveitando que o sinal vai abrir, os amigos 

prometem se telefonar (Quando é que você telefona? /Pra semana, prometo talvez 

nos vejamos/ Quem sabe?), mas tudo indica que esse encontro não se realizará (um 

indicador é a forma “adeus”, que, no Brasil, se usa apenas quando imaginamos que 

não vamos encontrar a pessoa tão cedo). 

 Sinal Fechado permanece até hoje como uma metáfora do período pós-AI5, 

quando não havia liberdade de reunião e as pessoas viviam amedrontadas. Podemos 

identificar na estrutura da canção alguns sentimentos e reações que traduzem aquele 

momento, o que é explorado por atividades do estudo.  

_______________________________________________________________ 

Qual a relação existente entre as pessoas? Elas se sentem à vontade uma 
com a outra? Na sua opinião, por que isso acontece?  
 
O clima do diálogo mantido entre os amigos fica evidente no arranjo musical, 
que alterna momentos de silêncio e de retomada do diálogo num ritmo mais 
suave.  Em sua opinião, o que esses movimentos na composição podem 
significar, respeitada a ordem de ocorrência? 
 (    ) pressa e desconhecimento   
 (    ) tensão e vontade de aproximação 
 (    ) felicidade e irritação 
 (    ) medo e desconfiança 
 
Analisando música e letra separadamente, você diria que: 
(   )  O sentido da música contradiz o da letra. 
(   )  O sentido da música está em desacordo com o sentido da  
 letra. 
(   )  Música e letra apresentam uma unidade de sentidos. 
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(   )  Enquanto a música é mais agitada, a letra é mais calma. 
(   )  A música não influi no sentido da letra. 

(UD 25) 

_______________________________________________________________ 
 

 Em outras momentos, vamos encontrar canções que se conectam a fatos 

políticos, ainda que, algumas vezes, não tenha sido esta a intenção original dos 

compositores.  É o que acontece, por exemplo, com a canção Tô voltando, de Paulo 

Cesar Pinheiro e Maurício Tapajós, de 1979. Naquela época o Brasil vivia um clima 

de euforia com a abertura política que se insinuava.  Como conta o próprio autor no 

livro “História das minhas canções” (Ed. Leys, 2010), seu parceiro Maurício Tapajós, 

depois de uma turnê de mais de um mês pelo Nordeste, já cansado e vivendo a 

expectativa de voltar para casa, ligou para ele encomendando uma letra para uma 

melodia. Quando chegou, finalizaram a canção, que tinha muito apelo popular e foi 

gravada por Simone.  Poucos meses depois, assistindo ao noticiário da televisão, 

Paulo Cesar viu a chegada de vários aviões carregados de exilados que, entre 

entrevistas e choros cantavam “Tô voltando”.  Foi uma emoção enorme, como ele 

contou depois, a canção havia se tornado o hit da anistia. 

 Segundo acreditamos, o conhecimento de fatos como este, de canções que 

são ressignificadas para outros contextos, interessa e muito aos aprendentes da 

língua-cultura brasileira, pois significa ser impossível controlar totalmente a recepção 

da canção.  O AI-5 trouxe um grande impacto sobre as artes (sobretudo o cinema, 

teatro, música e artes visuais), quando a censura passou a ser exercida previamente:  

havia um censor em cada redação de jornal e as peças artísticas precisavam ser 

submetidas aos censores para serem ou não autorizadas. Alguns músicos usavam a 

própria música para protestar contra a censura. Assim, aprenderam a utilizar uma 

linguagem mais indireta e metafórica.  O público, por sua vez, habituou-se a procurar 

sentidos ocultos nas entrelinhas das canções, algumas vezes ressignificando a 

proposta original.  

 Pensando nisso, elaboramos atividades que permitem refletir e recuperar esses 

aspectos, como a seguir mostramos:  

_______________________________________________________________ 

 
Ouça a canção e tente identificar alguns instrumentos que fazem parte da 
sua execução.  Considerando a estrutura musical, a letra e a interpretação, 
você diria que o “clima” é de:  
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(   )  Muita alegria 
(   )  Alguma decepção 
(   )  Nostalgia 
(   )  Irritação e nervosismo 

 
 
Percebe-se que a personagem está feliz de voltar para casa.  Ele sente 
saudades da mulher, de hábitos do cotidiano e dos filhos.  Por isso, ele pede 
à mulher para providenciar: 
 (    )  lençóis limpos 
 (    )  cerveja gelada 
 (    )  paredes pintadas 
 (    )  poucas flores 
 (    )  roupa lavada 
 (    )  comida sofisticada 
 (    )  silêncio  
 
Além disso, ele também recomenda à mulher: 
(    )  fazer faxina na casa 
(    )  ir à praia se bronzear 
(    )  comprar um vestido novo 
(    ) mandar os filhos ao cinema com a empregada 
(    ) chamar os amigos para uma festa 
(    ) se enfeitar e perfumar 

 
Leia a história da canção acima.  Qual era o propósito inicial do compositor 
e como o público entendeu a canção?  Por quê? 

(UD 27) 

_______________________________________________________________ 

 

 Para um trabalho proveitoso com canções, é necessário que os sujeitos 

estejam muito motivados.  Antes de tudo, é fundamental entabular uma discussão 

sobre o tema que perpassa a canção, antes mesmo de anunciá-la, de preferência 

oralmente. Com o auxílio de uma imagem, quadro, provérbio, desenho, anedota ou 

poesia, vídeo ou um objeto qualquer, a discussão mobiliza conhecimentos prévios e 

cria expectativas em relação ao tema sugerido.  Só então o professor revela o título 

da canção e faz perguntas do tipo:  

 — Alguém conhece a canção pelo título (já ouviu?)  

 — É capaz de cantarolar um trecho?   

 — Que tipo de situação pode ser antecipada pelo título?   

 Após esta introdução, o professor apresenta a canção (áudio ou vídeo), 

chamando a atenção tanto para a parte musical quanto para a letra, e continua com 

perguntas do tipo: 
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 — De que gênero se trata?  Que instrumentos sobressaem na execução? Quais 

as características da melodia? Reconhece a voz de quem canta? Já ouviu falar do 

compositor? O que sabe dele? Conhece outras composições desse compositor?  

Conhece o intérprete? 

 Continuando, a respeito da letra, o professor pergunta que palavras ou 

enunciados os alunos seriam capazes de repetir. Para facilitar a interação, ele propõe 

a segunda audição da canção, antes de prosseguir com as perguntas, desta vez sobre 

a situação comunicativa, a(s) personagem (ns) e palavras que os estudantes não 

conhecem o significado, as quais serão anotadas no quadro. 

 Apenas quando essa etapa preparatória terminar, terá início a seguinte, que 

inclui o contato com a letra por escrito e a realização de atividades de ensino orais e 

escritas.  O professor estabelecerá dinâmicas de trabalho que favoreçam a interação 

aluno/aluno, propiciando, assim, que estes construam o conhecimento em conjunto e 

num clima de cordialidade e cooperação. 

Ao se escolher uma canção para estudo, deve prevalecer a ideia de que estamos 

lidando com um objeto cultural e artístico e como tal deverá ser explorado.  Ou seja, 

a canção oferece uma materialidade simbólica, que tem função de representar 

culturas e subjetividades, ao mesmo tempo que é também criação, tem função 

estética, de expressar emoções e ideias.   Portanto, deve-se sempre seguir um roteiro 

que considere essa interface. 

 Como já foi dito em outra seção deste trabalho, as Unidades Didáticas baseiam-

se no modelo produzido pelo Portal do Professor de Português Língua Estrangeira — 

PPPLE, a partir de situações de uso e expectativas de aprendizagem.  Como o foco 

discursivo são as canções, achamos importante incluir uma Ficha Técnica, que agrega 

dados específicos, como ano da composição, compositores, intérprete, gênero, nível 

sugerido (Básico, Intermediário e Avançado), além de um link que remete ao áudio da 

canção ou a um vídeo.  Com a ficha técnica, fica mais fácil o usuário localizar a canção 

no momento histórico e estabelecer conexões culturais, como no exemplo abaixo. 
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UNIDADE 23:  A ROMARIA SEGUE 

_______________________________________________________________ 

 Ao selecionar as amostras de língua a serem estudadas, pontuamos itens como 

criação de palavras, expressões coloquiais, expressões idiomáticas e regionalismos, 

que integraram atividades nas diversas unidades.  Alguns exemplos: 

__________________________________________________ 
 
O letrista cria a palavra jatomóveis para descrever os veículos que circulam 
na rua.  Qual seria o motivo? 

(UD 21) 
_______________________________________________________ 
 
Na letra aparecem duas expressões com o verbo pegar  —  “pegar uma 
praia” (= ir à praia)  e “pegar uma cor” (= tomar sol, bronzear-se). Veja outras 
expressões compostas com o mesmo verbo e, com a ajuda de um dicionário, 
estabeleça seu significado. Troque ideias com um colega.  
 
Pegar um ônibus ou taxi: __________________________________ 
Pegar uma gripe: ________________________________________ 
Pegar no sono: __________________________________________ 
Pegar no pé:  ___________________________________________ 
Pegar fogo: _____________________________________________ 

(UD 25) 

__________________________________________________ 
 

 As expressões coloquiais aparecem com elevada frequência nas canções, 

dando um colorido especial à expressão. É o caso das que aparecem nas questões:  

__________________________________________________ 
“Cerveja estupidamente gelada prum batalhão” (linha 6) refere-se ao 

hábito dos apreciadores de cerveja de: 
 a) considerar estupido bebê-la muito gelada; 
 b) gostar de bebê-la à temperatura ambiente; 
 c) considerar contraindicado deixá-la muito tempo na geladeira; 

Canção:  ROMARIA (1977) 
Compositor:  Renato Teixeira   Gênero: Toada 
Nível sugerido: AVANÇADO 
SITUAÇÃO DE USO: Reflexão (monólogo) sobre a vida dura no campo 
MARCADORES:  Religiosidade.  Vida de boiadeiro.  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Reconhecer vocabulário regional e entender metáforas 

 Construir um sentido para a canção. 

 Compreender a religiosidade do homem do campo. 

 Distinguir ações concluídas no passado. 

 Informar-se sobre as religiões professadas no país. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AURfyB-ho7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AURfyB-ho7s
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 d) apreciar a bebida o mais gelada possível, em especial no verão; 
 e) respeitar a temperatura recomendada pelo fabricante. 

      (UD 10) 

 
 “Estou morrendo de saudade” significa que a personagem: 
a) tem uma doença grave. 
b) está à beira da morte. 
c) está muito triste com a situação. 
d) sente muita falta da vida no Rio de Janeiro. 
e) quer fugir do Rio de Janeiro. 

(UD 24) 
 

O refrão, repetido muitas vezes, diz “E vamos botar água no feijão”. O que 
você entende desta expressão? Por que ela é usada? 

(UD 10) 
____________________________________________________ 

 

 Entre as expressões coloquiais, há um tipo especial, que são as chamadas 

expressões idiomáticas:   Elas diferem das anteriores porque são expressões fixas e 

têm significado cristalizado. Isoladamente as palavras têm um significado, mas, juntas, 

o sentido é visto como um todo, diferente do convencional.  As expressões idiomáticas 

são usadas até mesmo num nível mais formal da língua.  

__________________________________________________ 
Em “Gostava de sombra e água fresca”, a expressão metafórica significa: 

(   )  situação problemática 
(   )  situação cômoda e confortável 
(   )  situação aborrecida 
(   )  situação muito triste e difícil   

  (UD 17)  
 

No refrão, aparece a expressão “Quem te viu, quem te vê”, usada quando 
se encontra uma pessoa que está muito diferente da última vez que a vimos.   
Corresponde mais ou menos a: “Quem te conheceu antes e te vê agora, não 
acredita que seja a mesma pessoa”.  
O mestre-sala inconformado repete a frase para a cabrocha PORQUE:  
 
a) Ela já não samba como antigamente. 
b) Ela perdeu a beleza rapidamente. 
c) Ela agora anda mal vestida e em más companhias. 
d) Ela mudou de vida e hoje frequenta os salões elegantes. 
e) Ela passou a ser rainha de bateria da escola. 
f) Ela agora é porta-bandeira. 

  (UD 22) 

__________________________________________________________________ 

 

 Também aparecem regionalismos nas canções. Quando isso acontecer, além 

de mostrar a diversidade linguística do país, será uma boa oportunidade para falar 

das contribuições que o português recebeu de várias línguas-culturas e também dos 
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vocábulos portugueses que foram incorporados por outras línguas nacionais do 

mundo. 

__________________________________________________ 
 
 Xodó é um regionalismo (nordeste) e tem origem africana.  Você 
conhece outras palavras do português que têm origem em línguas 
africanas? Identifique algumas a seguir: 
 
(  ) JACARÉ  (  ) MOQUECA   (  ) CAPIXABA (  ) MOLEQUE 
(  ) BASQUETE (  ) TRICÔ  (  ) FAROFA  (  ) SAMBA 
(  ) CHIQUE   (  ) FILME   (  ) ABACAXI (  ) MANDIOCA 

(UD 9) 

________________________________________________ 
 

 Nesta canção, o poeta Vinicius de Moraes utiliza uma linguagem poética e mais 

formal para contar sua história.  Em que pares de versos (dois) o grau de formalidade 

não está explicitamente marcado?  

 
(a) Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 
.................................................. 

(b) E nem deixou-a só num canto 
Pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar 

..................................................... 
(c) E então ela se fez bonita 

Como há muito tempo não queria ousar 
..................................................... 

(d) Com seu vestido decotado 
Cheirando a guardado de tanto esperar 

..................................................... 
(e) Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo não se usava dar 
(UD28) 

_______________________________________________________ 

 

 Também encontramos em algumas letras reduções de palavras grafadas do 

modo como se pronuncia, como no caso abaixo. Em geral tais reduções ocorrem 

visando adequar a métrica dos versos à melodia da música, mas isso não causa 

estranheza, visto que as reduções estão presentes também na fala coloquial, 

motivadas por fatores como fluência e articulação. Muito frequentes são as reduções 

da preposição para e suas contrações, assim como dos verbos de ligação ser e estar, 

como identificamos na canção que serviu de base para elaboração da Unidade10.  

__________________________________________________ 
A grafia de algumas palavras reflete as reduções naturais que ocorrem 

no português falado informal.  Recupere a grafia formal: 
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 Tô (linha 3)        __________________ 
 Pra (linha 3)      __________________ 
 Prum (linha 6)  ___________________ 
 Tá (linha 11)      __________________ 

 Pro (linha 12)     __________________ 
     (UD 10) 

____________________________________________________ 
 

 Um outro caso de redução, já naturalizado na língua falada, é o da fórmula de 

pergunta que é de, usada para procurar por alguém ou por um objeto.  Essa fórmula, 

que acabou se transformando em cadê, soa um pouco estranha quando não se 

conhece sua origem.  Na Unidade 6 há uma atividade chamando atenção para a 

fórmula cadê.  

__________________________________________________ 
Nos enunciados: 
— E o rebolado, cadê? não tem mais?  
— Cadê o tal gingado que mexe com a gente? 
 
Que significado tem a palavra cadê nos versos? 
(    )  por quê?  
(    )  onde está?  
(    )  quanto é? 

(UD 6) 

__________________________________________________ 
  

 Além dessas atividades com foco na língua em uso e em questões tipicamente 

culturais, produzimos outras que remetem à reflexão e análise linguística, na fase de 

extensão. São atividades que complementam as ações de linguagem desenvolvidas 

na UD, entre as quais destacamos duas: 

______________________________________________________________ 

Quando usada para indicar tempo, a forma verbal faz fica invariável, 
ainda que o tempo seja plural. Observe: 

 Faz tempo que não te vejo. 
 Faz dois dias que meu primo partiu. 
 Faz muitos anos que Peter não vem ao Brasil. 

 
Agora complete: 

a.  ____________ meses que não recebo e-mail de meus primos.  
b. Quantos dias ________________ que você não vai à aula? 
c. Não tenho ideia de quantos anos ____________  que comprei meu 

último notebook.  

(UD 2) 

 

Relacione as ações ocorridas no passado de acordo com chave 
seguinte: 
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(1) Fato passado já concluído.  Ação momentânea, determinada no 
tempo e concluída (PRETÉRITO PERFEITO). 

(2) Fato habitual, rotineiro. Ação passada mas que continua — 
durativa (PRETÉRITO IMPERFEITO). 

 
(    ) Eu levava uma vida feliz na minha cidade. 
(    ) Minha mãe brigou comigo. 
(    ) Meu primo tinha um amigo italiano. 
(    ) O cunhado dele queria ser engenheiro. 
(    ) O avô dele trabalhou na fábrica de doces durante 5 anos. 
(    ) Minha tia era professora daquela escola. 
(    ) Meu pai e minha mãe conheceram Buenos Aires. 
(    ) Os tios de André moravam em Nova Iorque até a semana passada. 
(    ) Nossa prima Mônica era a ovelha negra da família. 

(UD17) 
______________________________________________ 
 

 Tais foram os principais tipos de atividades que desenvolvemos para elaborar 

as Unidades Didáticas.  Como se trata de um material aberto, outras atividades 

poderão surgir no desenrolar da aula, a partir de perguntas formuladas por alunos ou 

mesmo da necessidade de um esclarecimento. 

 

 

É PAU, É PEDRA, É O FIM DO CAMINHO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho pretendíamos demonstrar que as canções populares brasileiras 

poderiam oferecer elementos bastante significativos para se tornarem materiais 

didáticos privilegiados, sob a perspectiva de uma aprendizagem colaborativa 

intercultural.  Essa hipótese se justifica porque, em primeiro lugar, as canções são, 

por si sós, objetos artístico-culturais, na medida em que, de um lado, representam o 

talento e a criatividade de gerações de compositores, e de outro lado, trazem as 

marcas do tempo e do lugar de criação, além das subjetividades autorais.  Por último, 

por terem as canções uma função social bem definida, se configuram como materiais 

autênticos, característica ideal para qualquer atividade de ensino-aprendizagem de 

PLE.   

 Referenciado nos princípios da abordagem intercultural, a investigação discutiu 

o papel dos materiais didáticos no ensino de línguas, em especial daqueles que 

pretendem promover o diálogo entre as línguas-culturas de partida e de chegada.  

Nesse sentido, analisou manuais didáticos de PLE visando estabelecer modelos mais 
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frequentes e encontrar possíveis lacunas.  Também realizamos um levantamento 

especial em uma série de livros para saber de que maneira estes exploram o rico 

acervo de canções populares — quando as exploram. 

 Constatou-se que, no geral, tais manuais utilizam apenas os textos (letras) das 

canções como se fossem um gênero escrito qualquer.  Por isso nosso trabalho 

constitui um diferencial importante, visto que as canções se realizam na interface 

música/letra, indissociável, ambas produtoras de sentido.  Dificilmente encontramos 

esse tratamento em materiais didáticos em circulação no mercado, mesmo os mais 

recentes. Sabendo que faz parte da rotina de professores de PLE a procura por 

materiais atualizados, entre eles aqueles que exploram as canções com uma visão 

intercultural, por sua escassez, nos propusemos a elaborar uma série de unidades 

didáticas com foco em canções populares para colocar à disposição desses colegas.  

Paralelamente relatamos o modus operandi do desenvolvimento desses materiais 

para que os professores possam elaborar, eles próprios, outros materiais mediados 

por canções de sua preferência ou que sirvam para ilustrar um uso linguístico 

particular. 

 
 Um aspecto importante quando se estudam canções é a sua localização no 

tempo e espaço em que foi produzida e apropriada. Não estivesse a música presente 

nos mais variados setores da vida social, desempenhando diferentes papéis, diríamos 

que ela tem protagonismo sobretudo entre as jovens gerações. Ao menos na segunda 

metade do século XX, é o que se verifica, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que 

se consolidou como principal polo cultural, mesmo após a mudança da capital federal 

para Brasília. 

 As canções populares, nesse período, foram pano de fundo dos principais 

acontecimentos políticos e culturais do país. Muitas delas serviram de instrumento de 

protesto, denúncia ou simplesmente de manifestação de utopias cultivadas por jovens. 

Nos agitados anos 50, marcados pelo processo de industrialização e urbanização das 

grandes cidades, deram voz a uma classe média emergente que buscava maior 

participação na vida cultural do país, quando grupos de jovens reuniam-se para tocar 

violão e cantar em apartamentos e residências da zona sul do Rio de Janeiro.  Nascia 

aí um modo especial de interpretação, marcado na batida do violão e na emissão de 

voz baixa – a Bossa Nova. 
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 O estilo bossanovista representou uma ruptura com as tradições do passado e 

virou produto de exportação, alcançando no exterior o respeito de países antes 

refratários à nossa música.  Na prática, era o mesmo samba, só que com uma nova 

roupagem, resultante, principalmente, de um diálogo com o cool jazz americano.   

 Os períodos de modernização do país foram acompanhados de momentos 

políticos conturbados. Nos anos 60, com a renúncia de Jânio Quadros poucos meses 

depois da posse e da sua substituição pelo vice João Goulart, as contradições da 

política populista de Goulart se agravaram, servindo como pretexto para um golpe 

militar em abril de 1964.  Instaura-se, assim, um longo período de ditadura no país, 

com perda dos direitos democráticos, censura, repressão, e perseguição aos 

discordantes.  

 No cenário musical, surge o iê-iê-iê, depois conhecido como Jovem Guarda, 

primeiro movimento musical no país que pôs a música brasileira em sintonia com o 

fenômeno internacional do rock da época, representado especialmente por Elvis 

Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones.  Iniciou-se em São Paulo, no auditório 

da TV Excelsior.  Mais do que um fenômeno televisivo, o movimento ensejou não só 

o lançamento de discos, mas também o uso de roupas, acessórios variados e gírias 

próprias.  

 Sustentada pelo entusiasmo de jovens e adolescentes, a Jovem Guarda 

congregou um numeroso grupo de artistas. Porém não era unanimidade; seus críticos 

a acusavam de se manter afastada das discussões políticas que sacudiam o Brasil 

durante os primeiros anos da ditadura militar.   Era considerada música alienada pelo 

público engajado e setores da crítica que defendiam as composições de Bossa Nova. 

 A televisão só começou a ser implantada no Brasil por volta dos anos de 1950, 

de forma gradativa e precária, em poucas capitais.  Só muito mais tarde é que passou 

a funcionar em rede nacional e por meio de satélite, e com emissão em cores e auxílio 

do vídeo tape em sua programação.  Nos anos 60, a televisão torna-se o principal 

canal de circulação das composições, começando a produzir programas musicais 

variados, e se torna usual a realização de festivais de música, uma espécie de 

concurso para premiar as melhores canções. 

 Nos anos iniciais da ditadura, um grupo de novos artistas, formados sob a 

batuta da bossa nova, se torna conhecido nacionalmente por sua participação em 

festivais da canção patrocinados por canais de televisão (primeiro a Excelsior, depois 

a Record e a Globo). De 1965 a 1972 a juventude universitária usou os festivais como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964%E2%80%931985)
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forma de pressão contra a falta de democracia no país, usando as canções como 

canal de protesto. Esse período ficou conhecido como Era dos Festivais. Os festivais 

de canção despertavam grandes paixões nos jovens e tinham torcidas organizadas.  

 Em 1967/1968, alguns componentes da geração de festivais, capitaneados 

pelos baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, aos quais se juntariam Capinam 

e Torquato Neto, lançaram o Tropicalismo, um movimento poético-musical de 

vanguarda.  Ao contrário da Bossa Nova, que primava pela contenção, pelo canto 

quase sussurrado, o Tropicalismo acena com a estética do exagero, mas com uma 

boa dose de sofisticação. Mistura numa mesma harmonia sonoridades tão distintas 

quanto a guitarra elétrica trazida do rock, o violino clássico e o berimbau da música 

regionalista.  

 O Tropicalismo (ou Tropicália) contribuiu para modernizar a música brasileira, 

já que desenvolveu novos padrões estéticos. Ainda assim foi muito criticado na época 

por aqueles que defendiam a música politicamente engajada. No entanto, os 

tropicalistas não estavam interessados em utilizar a música como arma política contra 

a ditadura que vigorava no país. Queriam é liberdade para ousar na forma; 

consideravam que a inovação estética musical era, por si só, revolucionária.  

 Em dezembro de 1968, o Governo editou o Ato Institucional n. 5, que pôs fim 

às últimas possibilidades de manifestação contra o regime.  O AI-5 instituiu a censura 

prévia para teatro, música e artes visuais; em cada redação de jornal havia um censor 

que analisava o que podia e o que não podia ser publicado.  Muitas canções foram 

censuradas e não puderam ser executadas, a música popular brasileira teve que 

aprender a protestar nas entrelinhas, se tornou mais fechada e metafórica.    

 Todas essas tendências musicais conviviam (nem sempre pacificamente) num 

mesmo momento histórico.  Os festivais da canção, com suas composições 

politicamente mais engajadas, se destacavam na disputa pela liderança junto ao 

público.  Nascia assim a MPB, Música Popular Brasileira, que acabou se 

transformando num novo estilo musical, em que as canções apresentavam um 

acabamento musical cuidadoso e letras poéticas e engajadas.  

 A formação de redes nacionais de televisão impulsionou a veiculação de 

telenovelas (principalmente as da Rede Globo) e, em consequência, também mudou 

os contextos de produção e recepção das canções populares. Como a novela ficava 

no ar diariamente em média durante seis meses, as trilhas sonoras influíam na 
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definição dos sucessos musicais em nível nacional, na prática impondo os hits das 

paradas de sucessos.   

 No âmbito da tecnologia, eventos importantes — implantação do sistema 

estereofônico de registro e reprodução do som; gravadores domésticos de fita 

magnética, especialmente o cassete; desaparecimento do disco de 78 rotações — 

criaram novas possibilidades nos contextos de produção e recepção de composições. 

A rápida expansão da televisão ocasionou uma mudança na programação do rádio, 

que passou a enfatizar a música gravada, ao lado do esporte e a notícia. 

 No final dos anos 70, início dos 80, observou-se o crescimento dos 

regionalismos musicais, com vários artistas se deslocando para o eixo Rio-São Paulo 

em busca de oportunidades, em especial grupos de cantores nordestinos, baianos, 

mineiros e gaúchos.  No pop brasileiro, continuaram em voga Roberto Carlos e seu 

parceiro Erasmo, agora com suas baladas românticas.  Também se multiplicam as 

vozes femininas no cenário musical, enquanto na área do rock  sobressai Raul Seixas, 

considerado o inventor do rock brasileiro, além da cantora-compositora Rita Lee, que 

posteriormente opta por caminhos mais ligados à disco music.  

 O ano de 1982 marca a consagração do rock nacional, que ficou conhecido 

como BRock, com o surgimento de várias bandas que fizeram muito sucesso no resto 

da década.  É também nesse ano que o CD é lançado do mercado, elevando em muito 

a produção da indústria fonográfica e o consumo de música brasileira. Por essa época 

havia se iniciado o processo de redemocratização do país, pois o período ditatorial 

era dado com oficialmente extinto em 1985.  

 Desse ano em diante, aparece com força total e conquista um público cada vez 

maior a música sertaneja, competindo com o pagode e o rock nacional. Até a década 

seguinte, se multiplicariam as duplas sertanejas Brasil afora, repetindo o sucesso 

pelos anos 90.   

 Surgiu e ganhou notoriedade na segunda metade dos anos 80 e nos anos 90, 

a axé music, gênero de música para dançar individualmente, com coreografia, 

desenvolvida na Bahia, e novamente mudou o tipo de recepção.  Além de fazer shows 

em ginásios e ao ar livre, os grupos de axé participam nos trios elétricos puxados no 

carnaval de Salvador.   

 Depois de mais de uma década de sucesso de vendas, a indústria 

fonográfica chega ao final do século XX enfrentando uma crise sem precedentes. 

Vários fatores contribuíram para o fato, dentre eles o barateamento dos computadores 
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de uso pessoal, que ampliou em muito a facilidade de acesso à internet, e o 

aparecimento de novas tecnologias digitais, que permitem a reprodução de música 

por um custo baixíssimo, haja vista a pirataria que se generalizou.  Os CDs se 

tornaram obsoletos e caros, pois muitas vezes o consumidor comprava um exemplar 

para ouvir uma ou duas músicas de sua preferência.  Com as rádios online, as MP3, 

os serviços de distribuição digital, tudo se tornou mais econômico e acessível, dessa 

forma eliminando a concorrência com a circulação tradicional de música via CD.   

Como é notório, o acesso às informações de contextualização de uma canção, 

como as acima mencionadas, facilita o seu entendimento.  Neste estudo, tais 

informações não foram incluídas nas Unidades sob a forma de questões ou atividades 

porque alongariam em muito o tempo gasto para resolvê-las.  Consideramos mais 

produtivo que o professor faça essa contextualização oralmente no momento da 

apresentação da canção.  Tentamos construir uma lista de canções que fosse 

representativa dos vários momentos históricos compreendidos na segunda metade do 

século XX, que constitui o recorte do trabalho. De um total de 29 canções que 

constituem o corpus, duas são da década de 50, sete da de 60; oito da década de 70; 

seis da década de 80 e seis da de 90.  O professor que for utilizar uma Unidade 

Didática só terá que, a partir do ano do lançamento da canção, situá-la no respectivo 

contexto.  Além disso, convém levantar dados sobre as características dos 

compositores, pois há casos em que a obra de um autor é influenciada por diferentes 

acontecimentos. Outros há que estão no mercado musical desde os anos da ditadura 

e continuam produzindo até os dias de hoje, tendo diversificado suas atividades para 

áreas afins, como de produção musical e música incidental (trilha sonora para cinema 

ou espetáculos).  

 Por último, reafirmamos a importância de se trabalhar as canções sempre 

fazendo referência à dimensão musical para que o aluno entenda que a criação 

artística reside no conjunto (letra e música).  Obviamente não devem ser feitas 

perguntas muito especializadas sobre a parte musical, até porque isto fugiria ao 

escopo do estudo. O cancioneiro brasileiro constitui um rico patrimônio histórico e 

cultural do país. Recorrer a esse patrimônio para ensinar e aprender português não 

poderia ser mais significativo. 
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GLOSSÁRIO 

AXÉ  OU AXÉ MUSIC —  Gênero musical surgido no estado da Bahia na década 

de 1980 durante as manifestações populares do Carnaval de Salvador, misturando o 

frevo pernambucano, ritmos afro-brasileiros, reggae, merengue, forró, maracatu e 

outros ritmos afro-latinos.  O termo axé tem sido utilizado erroneamente algumas 

vezes para designar todos os ritmos de raízes africanas ou o estilo de música de 

qualquer banda ou artista que provém da Bahia. No entanto, nem toda música baiana 

é axé, pois lá há o samba-reggae, representado principalmente pelo bloco afro 

Olodum, o samba de roda, o ijexá – tocado com variações diversas por bandas 

percussivas de blocos afro como Filhos de Ghandi, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, e Muzenza, 

entre outros; o pagode baiano produzido por muitas bandas e até uma variação de 

frevo, bem como o sertanejo e forró que tem se expandido.  

A palavra axé é uma saudação 

religiosa usada no candomblé e na 

umbanda, que significa energia 

positiva. Expressão corrente no circuito 

musical de Salvador, ela foi anexada à 

palavra em inglês music pelo jornalista 

Hagamenon Brito em 1987 para formar 

um termo que designaria 

pejorativamente aquela música 

dançante com aspirações 

internacionais. 

Com o impulso da mídia, o axé music 

rapidamente se espalhou por todo o 

país (com a realização de carnavais 

fora de época, as chamadas 

micaretas), e fortaleceu-se como 

potencial mercadológico, produzindo 

sucessos durante todo o ano, tendo 

como alguns dos maiores nomes 

Daniela Mercury, Ivete Sangalo, 

Claudia Leitte, Margareth Menezes, 

Asa de Águia, Chiclete com Banana, 

entre outros. 

 

BOSSA NOVA – Movimento da música popular brasileira do final dos anos 1950, 

derivado do samba e com influência do jazz. Lançado pelo baiano João Gilberto e os 

cariocas Tom Jobim, Vinicius de Moraes e outros jovens compositores e/ou cantores 

da zona sul do Rio de Janeiro, oriundos da classe média.  O termo bossa nova 

inicialmente se referia a um novo modo de cantar e tocar samba, quer dizer, 

relacionava-se a uma reformulação estética do moderno samba carioca urbano. 

Pouco a pouco se tornou um dos movimentos mais importantes da história da música 

popular brasileira, conhecido em todo mundo, do qual Garota de Ipanema, de Tom 

Jobim e Vinicius de Moraes, composta em 1962, é um exemplo incontestável, já que 

foi regravada por dezenas de artistas estrangeiros. 
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 A ideia de chamar o movimento 

de bossa nova foi inspirada na letra do 

samba Coisas Nossas, de 1930, do 

popular compositor Noel Rosa, que 

dizia: “O samba, a prontidão e outras 

bossas/ são nossas coisas/ são coisas 

nossas...”  Se alguns críticos do 

movimento viam nele a influência do 

cool jazz e do bebop americanos, o fato 

é que ele propiciou um processo de 

sofisticação musical das composições 

e uma mudança no modo de cantar.  

Em oposição ao canto com grande 

potência vocal, habitual no período 

anterior, passou-se a uma performance 

mais suave e minimalista, como vinham 

fazendo Lúcio Alves e Dick Farney, 

considerados percursores.  

 O movimento teve origem já na 

década de 50, quando jovens de classe 

média se reuniam em apartamentos em 

Copacabana (como o de Nara Leão) 

para fazer e ouvir música.  Daí surgiram 

novos compositores, como Carlos Lyra, 

Ronaldo Bôscoli, Billy Blanco e Sergio 

Ricardo, entre outros, egressos do 

movimento  

universitário, razão pela qual os 

primeiros concertos foram 

apresentados em faculdades. Só 

depois é que se estenderam aos bares 

de Copacabana, em particular no 

chamado Beco das Garrafas. 

 A bossa nova é considerada um 

divisor de águas na musicografia 

brasileira pela renovação no modo de 

compor e de cantar. Foi por meio da 

bossa nova que a música popular 

brasileira chegou ao exterior, 

conquistando, de acordo com 

Severiano & Mello (2002), “a admiração 

e o respeito de todo o mundo por sua 

criatividade e acabamento profissional”.  

 A canção que constitui o marco 

da Bossa Nova é “Chega de Saudade”, 

composição de Vinicius de Moraes 

(letra) e Tom Jobim (música). Foi 

gravada pela primeira vez em 1958 na 

voz de Elizeth Cardoso, com arranjos 

do próprio Jobim e acompanhamento 

pelo violão de João Gilberto, que 

apresentava um jeito diferente de tocar 

as cordas do violão, num ritmo 

particular.  Logo outras versões da 

canção surgiram, inclusive a do próprio 

João Gilberto, que estabeleceu os 

contornos definitivos da bossa nova. 

 A bossa nova tinha uma 

marcação rítmica inovadora e preceitos 

jazzísticos. Alguns pesquisadores 

alegam que essa batida teria sido 

inspirada na do cool jazz americano. 

Sem dúvida, há semelhanças, mas 

João imprimiu um suingue próprio ao 

tema. Outras características são: tom 

coloquial da narrativa das canções; 

emissão de voz baixa e calma; temas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes
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ligados à vida da classe média, amores, 

elementos da natureza.  Instrumentos 

predominantes: violão e piano.  

 Em meados de 1960, o 

movimento sofreu uma cisão 

ideológica, sob a alegação de que 

estava se tornando muito elitista.  Um 

grupo mais engajado politicamente, 

que participava do CPC (Centro 

Popular de Cultura) da UNE (União 

Nacional dos Estudantes), propõe uma 

reaproximação com o samba do morro, 

representado por Zé Ketti.  Integravam 

o grupo Marcos Valle, Dori Caymmi, 

Edu Lobo e Francis Hime, que 

contaram com a adesão de Carlinhos 

Lyra e Nara Leão, parceiros de Cartola 

e Nelson Cavaquinho, e João do Vale.  

 Por volta de 1965, com o 

surgimento dos festivais da canção na 

televisão, a bossa nova deu lugar à 

MPB (música popular brasileira), um 

gênero difuso que abarcaria várias 

tendências até início de 1980. 

Outros participantes da bossa nova: 

Roberto Menescal, Sergio Ricardo, Luis 

Carlos Vinhas, Paulo Sergio Valle, 

Nelson Motta, Simonal. 

 

BAIÃO — Gênero de música e dança popular da região Nordeste do Brasil, derivado 

de um tipo de lundu, denominado “baiano“, de cujo nome é corruptela. O baião utiliza 

muito os seguintes instrumentos musicais: viola caipira, triângulo, flauta doce e 

acordeão (também chamado de sanfona). Os sons desses instrumentos são 

intercalados ao canto. A temática do baião é o cotidiano dos sertanejos e das 

dificuldades da vida dos tais, como na canção “Asa Branca” que fala do sofrimento do 

sertanejo em função da seca nordestina. O maior divulgador do baião foi Luiz 

Gonzaga, que ficou conhecido com “O Rei do Baião”. 

 

BRock — O ROCK DOS ANOS 80 — Os anos 80 ficaram conhecidos pela 

explosão do rock ‘n roll em todo o país e isto tem relação com o momento que a nação 

atravessava. Era um momento de transição entre ditadura e democracia, daí a 

oportunidade de letras contestatórias, que reivindicavam liberdade de expressão e 

identidade em meio a uma revolução sociocultural que se impunha. 

 O termo “BRock” foi criado pelo crítico musical Arthur Dapieve (1995, p.52), que 

assim definiu o movimento: “Era um novo rock brasileiro [...] falando em português 

claro de coisas comuns ao pessoal da sua própria geração: amor, ética, sexo, política, 
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polaroides urbanos, dores de crescimento e maturação — mensagens transmitidas 

pelas brechas do processo de redemocratização”.  E completando, Dapieve cita 

Renato Russo, um dos compositores mais expressivos dessa época. Diz Russo: “Era 

um corte proposital em relação à MPB, era a valorização da juventude nos anos 80”.  

 Essa juventude se expressava 

pela formação de bandas, que surgiram 

nas principais capitais e ostentavam 

nomes interessantes e bem 

humorados.  No Rio, numa linha mais 

romântica, destacaram-se Blitz, 

Paralamas do Sucesso, Barão 

Vermelho e Kid Abelha, além de nomes 

individuais como Lobão e Lulu Santos.  

Em São Paulo, as bandas eram 

influenciadas pelo caos urbano, como 

Titãs, RPM e Ultraje a Rigor.  Já em 

Brasília, o foco era a rotina da cidade, 

que não oferecia muitos atrativos para 

os jovens da época, em geral filhos da 

classe média, que se agruparam em 

bandas como Aborto Elétrico, que deu 

origem mais tarde à lendária Legião 

Urbana, liderada por Renato Russo, um 

dos maiores letristas da época. Além de 

Capital Inicial e Plebe Rude. Por fim, na 

região sul, apareceram grupos 

importantes como Engenheiros do 

Hawai, Nenhum de Nós e Replicantes.   

 A criação do “Rock in Rio” em 

1985, por Roberto Medina, abriu 

caminho para a consolidação e 

profissionalização das bandas de rock 

no cenário musical. Foi a oportunidade 

para elas atuarem ao lado de grupos 

internacionais famosos como ACDC, 

Iron Maiden, Ozzy Osbourne, 

Scorpions e Whitesnake. O festival não 

só afirmou as bandas que se 

apresentaram, como também abriu 

caminho para outras que surgiram 

depois. Algumas dessas bandas 

sobreviveram à década de 80 e 

permanecem em atividade até hoje. 

 

FORRÓ — Não é um estilo ou ritmo musical e sim uma dança popular de origem 

nordestina. De acordo com pesquisadores, o forró surgiu no século XIX. Nessa época, 

como as pistas de dança eram de barro batido, era necessário molhá-las antes, para 

que a poeira não levantasse. As pessoas dançavam arrastando os pés para evitar que 

a poeira subisse. O nome forró deriva de forrobodó, “divertimento pagodeiro”, segundo 

o folclorista Câmara Cascudo. O forró era em sua origem um baile animado por vários 

gêneros musicais, como o baião, o xote, e o xaxado. Nesse sentido, também era 

conhecido como “arrasta-pé” ou “bate-chinela”. O forró, hoje, é praticamente um 
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gênero musical que engloba os ritmos acima mencionados. Sua origem é o 

sertão nordestino e os instrumentos musicais utilizados são basicamente a sanfona 

ou acordeão, o triângulo e a zabumba.  

 

FREVO — Ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de 

Pernambuco, misturando marcha, maxixe, dobrado e elementos da capoeira.  Foi 

declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO no ano de 2012.  

Surgido em Pernambuco no fim do século XIX, o frevo caracteriza-se pelo ritmo 

extremamente acelerado. Muito executado durante o carnaval, eram comuns conflitos 

entre blocos de frevo, em que capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para 

intimidar blocos rivais e proteger seu estandarte.  A capoeira, luta desenvolvida por 

escravos africanos em solo brasileiro e que tem em Pernambuco um de seus berços, 

influenciou diretamente as origens do frevo.  A palavra frevo vem de ferver, por 

corruptela, frever, que passou a designar: efervescência, agitação, confusão, rebuliço; 

apertão nas reuniões de grande massa popular no seu vai e vem em direções opostas. 

Com o decorrer do tempo, o frevo ganhou características próprias. 

 

JOVEM GUARDA – Movimento cultural surgido na segunda metade da década de 

60, que mesclava música, comportamento e moda. Teve início com um programa 

televisivo que levou o mesmo nome, exibido pela Tv Record, em 1965, comandado 

por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.  Ao contrário de outros movimentos 

surgidos na mesma época, a Jovem Guarda não tinha cunho político, razão pela qual 

sofreu restrições de setores da crítica e do público engajado, muito mais afeitos à 

bossa nova e às canções de protesto, que colocavam em cheque a situação política 

da época. 

 A inspiração da Jovem Guarda 

era o rock and roll do final da década de 

1950 e início de 1960, sobretudo dos 

Beatles, Rolling Stones e Elvis Presley. 

Grande parte de suas letras tinham 

temáticas amorosas, adolescentes e 

açucaradas; algumas das quais eram 

versões de hits do rock britânico e 

norte-americanos da época. Tornou-se 

o primeiro movimento musical a colocar 

a música brasileira em sintonia com o 

rock internacional e arrastou multidões. 

A jovem guarda era conhecida também 

por iê-iê-iê, em alusão direta à 

expressão yeah-yeah-yeah, presente 

em sucessos dos Beatles.  
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 Ao lado de Roberto, Erasmo e 

Wanderléa, destacaram-se no 

movimento artistas como Ronnie Von, 

Eduardo Araújo e Sylvinha Araújo, 

Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, 

Martinha, Antônio Marcos e Vanusa, 

além de bandas como Golden Boys, 

Renato e Seus Blue Caps, Os Incríveis, 

Os Vips e The Fevers. 

 Mais do que um fenômeno 

televisivo, a Jovem Guarda impulsionou 

o lançamento de discos e se refletiu no 

comportamento dos jovens, nas roupas 

e nos acessórios.  Criou também uma 

linguagem característica, com gírias e 

expressões que eram referência para 

os jovens.  Exemplos: broto, legal, 

coroa, barra limpa, papo firme, pra 

frente, e a clássica é uma brasa, mora? 

No ápice da popularidade, o programa 

de auditório chegou a atingir 3 milhões 

de espectadores apenas em São 

Paulo. Com o fim do programa, em 

1968, a Jovem Guarda se dispersou, 

cada artista tomou um rumo diferente.   

 

MÚSICA — Manifestação artística e cultural de um povo, em determinada época ou 

região. É um veículo usado para expressar sentimentos. 

 Objetivamente, música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de 

maneira agradável ao ouvido.  No sentido amplo, dizemos que é a organização 

temporal de sons e silêncios (pausas).  No sentido restrito, consiste na arte de 

coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, o que 

pode ser transmitido através da voz ou de instrumentos musicais. 

 São componentes básicos de uma música a melodia, a harmonia e o ritmo.  

 a melodia —  é conjunto de 

sons que soam de forma 

sucessiva e que são percebidos 

com uma identidade e sentido 

próprio; sons combinados 

tocados separadamente. 

 a harmonia— regula a 

concordância dos sons; sua 

unidade básica é o acorde; sons 

combinados tocados 

simultaneamente. 

 o ritmo — é a pauta de 

repetição dos sons e silêncios.  

É a parte da música que 

determina a velocidade, a 

intensidade, os valores de cada 

nota. São principalmente 

determinados por meio de 

instrumentos percussivos, como 

a bateria ou a percussão, que se 

responsabilizarão pela 

marcação do tempo da música: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Von
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Ara%C3%BAjo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sylvinha_Ara%C3%BAjo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wanderley_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerry_Adriani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vanusa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golden_Boys
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renato_e_Seus_Blue_Caps
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Incr%C3%ADveis_(banda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Vips
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Fevers
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se será mais lenta ou mais 

acelerada.  

 

Música popular — É aquela que tem uma letra predominantemente romântica, 

jovem, dançante e com refrãos fáceis de memorizar. Cantada por grandes nomes do 

showbiz, com melodias suaves e ritmos dançantes, a música popular se enraizou na 

cultura da juventude urbana, virou sucesso comercial e é um dos mais bem sucedidos 

gêneros da música contemporânea. 

 Subgêneros da música popular: o tango, o samba, o frevo, o forró, a música de 

viola, a música sertaneja, o maracatu, o reggae, o blues. 

 

Música Pop (Pop Music) —  Há na literatura uma distinção sutil entre música 

popular e música pop (pop= popular). A primeira em geral refere-se a música de gosto 

popular, enquanto a segunda remete para um caráter radiofônico, comercial e 

destinada a disseminação em massa.  Consiste em canções curtas, letras simples, 

com o uso de inovações tecnológicas e sonoridade específica. Explora gêneros 

musicais específicos.  

 

Música de protesto — Para muitos músicos, as canções de música popular devem 

ter um papel ideológico, isto é, devem chamar a atenção do ouvinte para um 

determinado problema de um país, seja de origem social, política, econômica ou 

mesmo cultural.  Em outras palavras, para eles, com a denúncia por meio das canções 

seria possível mudar a realidade cruel em que grande parte do mundo vive.   

 A música de protesto, como é 

conhecida no Brasil, ou música de 

intervenção, como denominada no 

português europeu, existe há muito 

tempo, mas foi a partir da década de 

1960 que ganhou popularidade no 

mundo, com a expressividade do rock, 

em especial com os Beatles e os 

Rolling Stones. Discussões em favor da 

liberdade de expressão, pelo fim das 

guerras e do desarmamento nuclear, 

eram temas focalizados nas canções, 

que idealizavam um mundo de “paz e 

amor”, como pregava o movimento 

hippie.  

No Brasil, a música de protesto era 

muito frequente nos anos 60 e 70 do 

século XX, durante a ditadura militar, e 

teve seu auge em 1967, amplamente 

divulgadas com a massificação que a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
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TV, em franca expansão, permitia. O 

Festival da Música Popular da TV 

Record foi o programa de TV mais 

popular nesse estilo, possibilitando ao 

grande público ter acesso a artistas que 

se transformariam em ícones do gênero 

música de protesto, como Chico 

Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, 

Geraldo Vandré, Carlos Lyra, Taiguara.  

Após o decreto do AI-5, em 13 de 

dezembro de 1968, as liberdades como 

um todo na sociedade brasileira 

sofreram uma rígida censura e os 

artistas tiveram que encontrar formas 

alternativas de expressarem suas 

mensagens, alguns, inclusive, se viram 

obrigados a sair do país, fugindo da 

inevitável perseguição de que seriam 

vítimas por parte dos militares. Usando 

metáforas e ambiguidades, alguns 

compositores conseguiram burlar a 

censura e fizeram sucesso na época.  

São exemplos as canções: Cálice 

(1973; Chico Buarque e Milton 

Nascimento); Pra não dizer que não 

falei das flores (1968 – Geraldo 

Vandré); Alegria, alegria (1967; 

Caetano Veloso); Proibido proibir 

(1968; Caetano Veloso); Apesar de 

você (1970; Chico Buarque).  

 A música de protesto brasileira 

continuou também em outras épocas. 

Os anos 80 marcaram o surgimento 

dos principais nomes do rock nacional, 

em especial as bandas nascidas em 

Brasília e São Paulo, como Legião 

Urbana, Capital Inicial, Paralamas do 

Sucesso, Ultraje a Rigor e Titãs, cada 

uma com seu estilo próprio e suas 

indignações contra os problemas e a 

hipocrisia da sociedade. São dessa 

época canções como Geração Coca-

Cola e Que país é este? (Legião 

Urbana), Inútil (Ultraje a Rigor), Comida 

e Homem Primata (Titãs).   

 O protesto dos jovens se 

manifestou mais recentemente de 

forma inusitada: pulou de um jingle 

comercial da Fiat, feito para a Copa das 

Confederações da Fifa, em 2013, para 

as gigantescas manifestações que 

pediam o fim da corrupção e do 

aumento do preço dos transportes 

públicos.  Aproveitando o slogan “vem 

pra rua porque a rua é a maior 

arquibancada do Brasil”, surgiu o 

Movimento Vem Pra Rua, para o qual 

foi criada uma música, cantada pelo 

Rappa, que passou a ser tema das 

manifestações.  

 

MPB – MÚSICA POPULAR BRASILEIRA — O termo surgiu pela primeira vez 

no início dos anos 1960 para designar um tipo de música que configurava um novo 
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gênero musical.  Esse novo gênero foi tão importante, que influenciou toda a música 

brasileira que viria nas décadas seguintes.  

  

Na verdade, a MPB tem origem na 

segunda geração da Bossa Nova, que 

fazia restrições à influência do cool jazz 

americano nesse gênero, desejando 

maior proximidade com as raízes do 

samba. Era um grupo ligado ao CPC 

(Centro de Cultura Popular) da UNE 

(União Nacional dos Estudantes), que 

defendia um padrão mais tradicional de 

música.  Na prática, a MPB representou 

uma fusão dos dois movimentos — 

enquanto a Bossa Nova defendia a 

sofisticação musical, os jovens do CPC 

pregavam o engajamento político e a 

fidelidade à música de raiz.  Com o 

golpe de 1964, os dois movimentos se 

juntaram e unificaram seus propósitos 

contra o regime militar, incluindo a sigla 

MPB na sua bandeira de luta.   

Em meio ao regime militar, a 

MPB acabou virando símbolo de 

resistência para os jovens 

universitários, por isso era também 

chamada de música universitária. 

Nessa época foram compostas grandes 

canções de cunho social, com letras 

poéticas e contornando a censura, que 

embalavam a resistência ao regime.  

Essas canções ganharam notoriedade 

com os festivais de música popular que 

foram realizados a partir de 1965 pelos 

canais de televisão do Rio e São Paulo. 

Além de revelar e afirmar grandes 

compositores e intérpretes (Elis 

Regina, Chico Buarque, Nara Leão, Jair 

Rodrigues, Tom Jobim, Edu Lobo, entre 

outros), os festivais consolidaram a 

MPB, que persistiu pelas décadas 

seguintes.  

 Com um perfil nacionalista, a 

MPB englobou diversas tendências e 

foi misturando outros ritmos, como o 

soul, a música pop, e mesclas como 

samba-rock e samba-reggae, por 

exemplo.   
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REGGAE —  Estilo underground jamaicano, o Reggae recebeu influência do Blues 

e do Jazz americano, além da percussão africana com efeitos de teclados. Os 

divulgadores deste estilo no Brasil foram Peter Tosh e Bob Marley.  O Reggae ainda 

hoje é cultuado e identificado com o movimento Rastafári, que se propagou e 

conquistou muitos adeptos mundo afora, devido a sua filosofia de paz, amor, 

resistência, conscientização e crítica social.  

 

SAMBA —  O samba nasceu na Bahia, no século 19, da mistura de ritmos africanos. 

Mas foi no Rio de Janeiro que ele criou raízes e se desenvolveu, mesmo sendo 

perseguido. Durante a década de 1920, por exemplo, quem fosse pego dançando ou 

cantando samba corria um grande risco de ir batucar atrás das grades. Isso porque o 

samba era ligado à cultura negra, que era malvista na época. Só mais tarde é que ele 

passou a ser encarado como um símbolo nacional, principalmente no início dos anos 

40, durante o governo de Getúlio Vargas. Nessa música brasileiríssima, a harmonia é 

feita pelos instrumentos de corda, como o cavaquinho e o violão. Já o ritmo é dado, 

por exemplo, pelo surdo ou pelo pandeiro. Com o passar do tempo, outros 

instrumentos, como flauta, piano e saxofone, também foram incorporados, dando 

origem a novos estilos de samba. “À medida que o samba evoluiu, ele ganhou novos 

sotaques, novos modos de ser tocado e cantado. É isso que faz dele um dos ritmos 

mais ricos do mundo”, afirma o músico Eduardo Gudin. É o gênero principal do Brasil. 

 Misturado a outros ritmos, o samba tomou outros nomes:  samba canção, 

samba enredo, samba rock, sambalanço, samba de breque, partido alto, pagode, 

entre outros. 

 

SERTANEJO — Também chamado de música caipira, é um gênero musical do 

Brasil produzido a partir da década de 1910 por compositores rurais e urbanos, outrora 

chamada genericamente de modas, toadas, cateretês, emboladas, cujo som da viola 

é predominante. Tem sua origem nas fazendas do interior do Estado de São Paulo e 

segundo o folclorista Cornélio Pires, “sua música se caracteriza por suas letras 

românticas, por um canto triste que comove e lembra as típicas histórias do sertão, 

mas sua dança é alegre”.  É também conhecida por música sertaneja de raiz.  

SERTANEJO UNIVERSITÁRIO —  Provém de uma mistura da música sertaneja, 

do Funk Carioca e dos embalos das danças do Arrocha. Em geral é cantado por 

duplas, que têm origem mais comum nos estados do Centro oeste brasileiro.  Canções 

https://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-os-panteras-negras
https://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-foi-o-real-motivo-de-o-brasil-ter-entrado-na-segunda-guerra
https://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-o-instrumento-musical-mais-antigo-ja-encontrado
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simples predominam nesse estilo, e por conta dos cantores jovens é considerado 

“universitário”. Em vez dos tradicionais acordeões e violões, sintetizadores e guitarras 

elétricas começaram a ser usadas com mais frequência nesse estilo de música. Esta 

variação se diferencia do sertanejo de raiz por ter mais elementos do pop, e linguagem 

voltada ao público mais jovem se comparada com demais movimentos do gênero. Já 

houve quem quisesse definir “sertanejo universitário” como sendo o “caipira que 

passou no vestibular” ou “o cidadão urbano com origens no sertão”. Nenhum desses 

conceitos, é claro, corresponde à realidade. De “sertanejo” esse universitário não tem 

absolutamente nada. Trata-se, na verdade, da juventude da cidade que decidiu 

colocar um chapéu de cowboy e “cair na balada”.  

 

TROPICÁLIA (TROPICALISMO) — Movimento musical surgido no Brasil no 

período de 1967/1968, sob a influência de correntes artísticas de vanguarda e da 

cultura pop nacional e estrangeira.  Considerado um movimento de ruptura com a arte 

estabelecida, mais empenhada na situação política do país na época da ditadura, a 

qual tinha na música um sustentáculo de contestação, o Tropicalismo atingiu também 

outras esferas culturais (artes plásticas, poesia, teatro e cinema).  

 Na música, seus maiores representantes foram Caetano Veloso, Gal Costa, 

Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Apesar de marcante, o 

Tropicalismo era visto por seus adversários como um movimento sem 

comprometimento político, comum àquela época.  De fato, os artistas tropicalistas 

ressaltavam que não estavam interessados em promover por meio de sua música 

referências político-ideológicas, mas, sim, inovar, romper barreiras e sacudir a cultura 

brasileira.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetano_Veloso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torquato_Neto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Mutantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom_Z%C3%A9
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Eles se caracterizavam pelo excesso, 

roupas coloridas, cabelos compridos e 

agregavam várias influências musicais. 

A intenção era chocar e, por meio de 

performances caracterizadas pela 

violência estética, protestar contra a 

música brasileira bem comportada. 

Influenciados pela contracultura, se 

apoderaram da linguagem da paródia e 

do deboche.  

 As letras das canções eram 

inovadoras; nelas estavam presentes 

os jogos de linguagem, ao gosto da 

poesia concretista. As mensagens 

eram codificadas, exigindo certa 

bagagem cultural para serem 

compreendidas. "Alegria, Alegria", de 

Caetano Veloso, não carrega sentido 

explícito, mas percebe-se em sua letra 

preocupações típicas da juventude da 

década de 60.   

 O tropicalismo inovou também 

em possibilitar um sincretismo entre 

vários estilos musicais como, por 

exemplo, rock, bossa nova, baião, 

samba, bolero, entre outros. Da mesma 

forma, do ponto de vista instrumental, 

incorporou definitivamente a guitarra 

elétrica e misturou instrumentos tão 

diferentes quanto violino e berimbau. 

 São canções marcantes deste 

movimento:  Alegria, Alegria (Caetano 

Veloso; Domingo no parque (Gilberto 

Gil); São Paulo (Tom Zé); Aquele 

abraço (Gilberto Gil); Tropicália 

(Caetano Veloso); Cadê Teresa (Jorge 

Ben). 

 

Fontes: 

SEVERIANO, J.; HOMEM DE MELO, Z. A 
canção no tempo. 85 anos de músicas 
brasileiras. Vol. 2: 1958 – 1985. 4. ed. São 
Paulo: Ed. 34, 2002. 
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APÊNDICE 

 

UNIDADE 1: VAMOS VER A BANDA PASSAR? 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Para começar, ouça a versão instrumental de A Banda.  Atente à melodia e ao ritmo 

e responda às questões a seguir. 

1. Essa sonoridade lhe é familiar?  Já ouviu esse tipo de música antes? Em que 

situação? 

2. Analisando melodia e ritmo, você considera a música: 
a) romântica   d) tensa 
b) suave   e) triste 
c) alegre 
 
3. Esse gênero de música é comum em sua cultura? Onde costuma ser executada? 

BLOCO DE ATIVIDADES 

4. Agora vamos ouvir a canção completa, com música e letra.  Anote as palavras ou 

frases que entender, depois confira com o professor. 

5. Eis a letra completa da canção. Após a leitura, verifique o que entendeu do texto.  

Texto 1 

A Banda 

Canção:  A BANDA 
Compositor: Chico Buarque de Holanda (1966)           Gênero: Marcha 
Nível Sugerido: BÁSICO 
SITUAÇÃO DE USO: Exibição musical nas ruas  
MARCADORES: Música na rua. Alegria. Banda. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Identificar o gênero musical e os instrumentos de uma banda. 

 Compreender textos escritos. 

 Distinguir ações habituais (durativas) e ações concluídas no passado. 

 Usar pronomes possessivos. 
Link: Instrumental: https://www.youtube.com/watch?v=CTDg4jXyI8k 
         Cantada: https://www.youtube.com/watch?v=nWM-bz4_0kU 
 
 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
https://www.youtube.com/watch?v=CTDg4jXyI8k
https://www.youtube.com/watch?v=nWM-bz4_0kU
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1 Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

2 A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

3 O homem sério que contava dinheiro 

parou 
O faroleiro que contava vantagem parou 
A namorada que contava as estrelas parou 
Para ver, ouvir e dar passagem 

4 A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 
E a meninada toda se assanhou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

1 Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 
 

2 A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

5 O velho fraco se esqueceu do cansaço e 

pensou 
Que ainda era moço pra sair no terraço e 
dançou 
A moça feia debruçou na janela 
Pensando que a banda tocava pra ela 

6 A marcha alegre se espalhou na avenida e 

insistiu 
A lua cheia que vivia escondida surgiu 
Minha cidade toda se enfeitou 
Pra ver a banda passar  
Cantando coisas de amor 

7 Mas para meu desencanto 

O que era doce acabou 
Tudo tomou seu lugar 
Depois que a banda passou 

8 E cada qual no seu canto 

Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor... 

6. Qual o efeito da passagem da banda na vida das pessoas do lugar? 

7. Preencha os espaços com as expressões e palavras que fazem sentido nas frases. 

à toa — coisas de amor  — fraco  —  dar passagem 

a) Os namorados, abraçados, conversavam ____________________ 

b) Por conta de uma gripe, o menino está muito ___________________. 

c) Com licença, pode me ______________________ para a sala de informática? 

d) Minha amiga estava _________________ esta tarde, por isso foi ao cinema. 
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8. Há na letra algumas palavras bem pitorescas. Relacione-as com as definições 

equivalentes. 

a) faroleiro (estrofe 3) (    ) as crianças, os meninos 

b) namorada (estrofe 3)                     (    ) moça comprometida sentimentalmente 

c) meninada (estrofe 4) (    ) desilusão, tristeza 

d) terraço (estrofe 5) (  ) indivíduo que quer demonstrar prestígio 
exagerado 

e) desencanto (estrofe 7) (   ) pavimento de casa, com ou sem cobertura 

 

10.  Repare que as estrofes 1 e 2 se repetem: é o que chamamos de estribilho. Ao longo 

de toda a canção, aparece em quase todas as estrofes, menos as de números 

_______________________, o seguinte verso:_______________________________ 

_________________________________________________   

11.  O sentido do verbo contar aparece na letra com três significados diferentes na 

estrofe 3. Marque os significados que aparecem na sequência:   

O homem sério que contava dinheiro... 
O faroleiro que contava vantagem... 

A namorada que contava as estrelas... 
 

a) relatava —   observava —   conferia 
b) observava — conferia —   relatava 
c) conferia —   relatava —   observava 
d) relatava —    conferia —   observava 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

12. Observe as formas verbais do passado (pretérito) nas frases a seguir, com seu 

diferente emprego.  Em cada uma, a primeira ação é habitual (pretérito imperfeito), 

estende-se durante um tempo (durativa); a segunda ação é concluída no passado 

(pretérito perfeito).  

 Pretérito imperfeito Pretérito perfeito 

A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 

 

Escolha no texto a seguir uma das formas entre parênteses, conforme o sentido seja de 

uma ação durativa ou de ação concluída no passado. 
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Meu nome é André. Eu achava essa coisa de orquestra meio complicada, porque não (tinha — 
teve) um vocalista vestido com uma roupa legal e cantando algo que eu conseguisse acompanhar. 

Mas tudo (mudava — mudou) quando (conhecia — conheci) melhor a 
Anninha, uma garota muito divertida, que adora música. Ela estuda no 
meu colégio, na minha sala, mas só há pouco tempo (descobria — 
descobri) que ela toca numa orquestra. O mais legal que ela me 
(ensinava — ensinou) é que aquela história toda de concerto ser só pra 
professores e entendidos não é verdade. Mas, no começo, (achava — 
achei) meio estranho uma garota tão extrovertida gostar de música 
clássica. Mesmo porque eu sempre a (via — vi) cantando músicas 
populares no coral da escola... E a Anna não só canta muito bem, mas 
também toca oboé – instrumento de que eu nunca (tinha — tive) 

ouvido falar antes dela me mostrar. (Ficava — Fiquei) curioso pra saber um pouco mais sobre este 
e outros instrumentos da orquestra. 
 
GOVERNO DE MINAS/CULTURA. Setembro de 2012. Primeiros passos na música clássica para adolescentes. Orquestra 
Filarmônica de MG.  Disponível em: 
< www.filarmonica.art.br/wp-content/upload/2014/10/primeiros-passos-adeolescentes.pdf> 
Acesso em 22 maio 2015. 

 

13. Observe as palavras em destaque nas frases. Elas se relacionam com as pessoas 

do discurso e indicam posse. Por isso são conhecidas como pronomes possessivos.  

O meu amor me chamou pra ver a banda passar. 
Minha cidade toda se enfeitou. 

Vocês encontraram seus colegas no espetáculo? 
Você se lembra de Ruth? Hoje recebi um e-mail dela. 

Vamos trazer nossos pais para ouvirem a apresentação da banda. 
 

 PRONOMES POSSESSIVOS 

NÚMERO PESSOAS PRONOMES 

SINGULAR Eu Meu, minha, meus, minhas 

 Você 
Ele, ela 

Seu, sua, seus, suas 
Dele, dela, deles, delas 

PLURAL Nós Nosso, nossa, nossos, nossas 

 Vocês 
Eles, elas 

Seu, sua, seus, suas 
Dele, dela, deles, delas 

 Tu Teu, tua, teus, tuas 
 

http://www.filarmonica.art.br/wp-content/upload/2014/10/primeiros-passos-adeolescentes.pdf
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A seguir, alguns instrumentos musicais utilizados numa banda marcial, também 

chamada de fanfarra.  Qual os nomes desses instrumentos na sua língua?   

 

 

Clarinete (clarineta) - _______________ 
Tuba - __________________________ 
Trompete - _______________________ 
Trompa - ________________________ 
Saxofone - _____________________ 
Bumbo (bombo)- ________________ 
Pratos - _______________________ 
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BANDA MARCIAL OU FANFARRA? 

A diferença entre as duas formações está na utilização de instrumentos específicos.  Mas ambas 
têm instrumentos da percussão, de sopro e metais: flautas, clarinetes, saxofones, bumbos, pratos, 

etc.   Suas apresentações podem acontecer em ruas, avenidas, ginásios e campos de futebol, 
trazendo sempre em seus repertórios, músicas e performances das mais diversas. Algumas 
bandas são uniformizadas e fazem evoluções, podendo utilizar espada, lança, bandeira ou mastro 
para dar beleza ao espetáculo. O movimento de bandas ou fanfarras no Brasil segue estilos muitas 
vezes regionais, uma vez que existem muitas culturas diferenciadas em todas as regiões do país. 
Acesso em: http://fanfarradecaieiras.org.br/noticia-30/2011/11/28/voce-sabe-a-diferenca-entre-

fanfarra-e-banda-celia-bitencourt-explica  

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

 Converse com os colegas e o professor:  

Você toca ou já tocou algum instrumento? Se não, qual instrumento gostaria de 

tocar? Que gênero de música você prefere?  

 Pesquise na internet sobre dois instrumentos típicos brasileiros, ambos 

de origem africana. São eles: o berimbau e a cuíca.  Na sua opinião, são 

instrumentos usados nas fanfarras? Em que gênero de música são mais 

frequentes? Em seu país o berimbau e a cuíca também são utilizados? 

Em que ocasiões? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÍCA 

 

BERIMBAU 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mastro
http://fanfarradecaieiras.org.br/noticia-30/2011/11/28/voce-sabe-a-diferenca-entre-fanfarra-e-banda-celia-bitencourt-explica
http://fanfarradecaieiras.org.br/noticia-30/2011/11/28/voce-sabe-a-diferenca-entre-fanfarra-e-banda-celia-bitencourt-explica
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UNIDADE 2: AI QUE SAUDADE D’OCÊ 

 
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

1. Você conhece o beija-flor? Leia as informações a seguir para saber mais 

sobre essa pequena ave. Depois converse com os colegas e o professor. 

 O beija-flor é uma pequena e colorida ave existente apenas nas 
Américas, sendo mais abundante nas regiões próximas ao Equador. Suas 
asas podem bater até 80 vezes por segundo e eles podem permanecer 
parados no ar, além de serem capazes de voar para trás. São também 
conhecidos pelo nome de colibri. 
 Os beija-flores possuem um bico fino e comprido e uma língua 
bifurcada com a qual se alimentam do néctar no interior das flores. 
Embora sejam tão pequenos, podem comer uma quantidade de néctar 
cerca de duas vezes maior do que o peso de seu próprio corpo. Muitas 
espécies também comem pequenos insetos e outros invertebrados.  O 
beija-flor é um importante agente polinizador, já que, ao introduzir seu bico 
na flor em busca de 
alimento, milhares de 
grãos de pólen grudam em 
seu corpo e ele acaba os 
levando de uma flor a 
outra. 
 Geralmente os 
machos possuem uma 
coloração chamativa e 
brilhante, enquanto as 
fêmeas possuem cores 
mais discretas. O cuidado 
com os filhotes é realizado 

Canção: AI QUE SAUDADE D’OCÊ (1982) 
Compositor: Vital Farias   Gênero: Xote 
Cantor: Geraldo Azevedo 
Nível sugerido: Básico 
SITUAÇÃO DE USO: Confissão amorosa. 
MARCADORES: Amor.  Romance. Separação. Saudade. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Conhecer um gênero musical nordestino — o xote. 

 Identificar as rimas que marcam o ritmo. 

 Entender a mensagem simples da letra. 

 Reconhecer a redução do pronome você como marca dialetal. 

 Compreender as expressões faz tempo, cair no choro e um monte de. 
 

http://educacao.uol.com.br/biologia/polinizacao-a-maneira-pela-qual-as-plantas-se-reproduzem.jhtm
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exclusivamente pelas fêmeas. Elas constroem o ninho, encubam os ovos 
e alimentam os filhotes sem ajuda dos machos. Geralmente os beija-flores 
botam apenas dois ovos e o período de incubação dura entre 15 e 20 dias. 
A maioria dos filhotes abre os olhos com quatro ou cinco dias e começa a 
voar após três ou quatro semanas. Em média estas pequenas aves vivem 
entre quatro e oito anos.  
 
Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/beija-flor-caracteristicas-alimentacao-e-
reproducao.htm (Alice Dantas Brites -25/09/2007). Acesso em 25 abr. 2016  

  

2. Assinale as informações Corretas (C) e Erradas (E) em relação ao texto. 

 

C E  

  O beija-flor é uma ave nativa das Américas e vive, em particular, nas 

regiões mais próximas do Equador. 

  Algumas espécies alimentam-se de pequenos insetos. 

  Por serem aves muito pequenas, sua alimentação não pode ser feita 

em grandes quantidades.  

  São as únicas aves do mundo que conseguem ficar paradas no ar, 

graças à velocidade com que batem as asas. 

  O beija-flor tem importante função social: ajuda a polinizar as flores, 

garantindo sua reprodução. 

  Os machos sempre ajudam as fêmeas nos cuidados com os filhotes. 

  Mal abrem os olhos, essas aves estão prontas para voar. 

   

 

3. Vamos assistir agora ao vídeo da canção Ai, que saudade d’Ocê, onde 

um dos personagens é um beija-flor. Acompanhe a letra a seguir. 

Link: https://youtu.be/pH_O7B-36xQ 

 

  

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/beija-flor-caracteristicas-alimentacao-e-reproducao.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/beija-flor-caracteristicas-alimentacao-e-reproducao.htm
https://youtu.be/pH_O7B-36xQ
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Ai Que Saudade D'Ocê 
 

 

Não se admire se um dia 
Um beija-flor invadir 
A porta da tua casa 
Te der um beijo e partir... 
Fui eu que mandei o beijo 
Que é pra matar meu desejo 
Faz tempo que não te vejo 
Ah! que saudade d'ocê... 
 
Se um dia ocê se lembrar 
Escreva uma carta pra mim 
Bote logo no correio 
Com frases dizendo assim... 
Faz tempo que não te vejo 
Quero matar meu desejo 
Te mando um monte de beijo 
Ah! que saudade sem fim... 
 
E se quiser recordar 
Aquele nosso namoro 
Quando eu ia viajar 
E ocê caía no choro... 
Eu chorando pela estrada 
Mas o que eu posso fazer 
Trabalhar é minha sina 
Eu gosto mesmo é d'ocê!... 
 
Eu gosto mesmo é d'ocê!... 
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BLOCO DE ATIVIDADES: 
 

1. Você já conhecia esse ritmo? É típico de um gênero de música 

nordestina chamado xote. 

 

 
Xote é um ritmo musical dançante executado por cantores 
e conjuntos de forró, em especial nas festas juninas em 
diversos estados do Nordeste brasileiro. A palavra xote 
teve origem na palavra alemã "schottisch", que significa 
“escocesa”, já que o nome inicialmente era uma referência 
à polca escocesa. Chegou ao Brasil em 1851, com os 
portugueses, e era uma dança da elite. Mas os escravos se 
interessaram e, através de observações, acabaram 
adaptando a coreografia para seu próprio jeito, com mais 
giros e movimentos, passando a ser conhecido com o 
nome de xótis ou xote. Em geral é tocado por uma banda 
composta principalmente de sanfona, tambor e triângulo. 

 

2. Além do beija-flor, quem são as outras personagens da história? 
 
3. Por que o cantor diz “d’ocê” em lugar de “de você”? 
 

4. Para marcar melhor o ritmo da música, o autor usou versos rimados. 
Identifique algumas dessas rimas. 

 

a beijo  fim 

b namoro  viajar 

c recordar  desejo 

d assim  partir 

e mim  choro 

f invadir  assim 

 
5. Encontramos na letra da canção algumas expressões habituais em 

português. Você saberia precisar o seu significado? 
 
a) Te mando um monte de beijo. 
 
b) Quando eu ia viajar/ ocê caía no choro. 
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6. Na expressão faz tempo, quando usada para indicar tempo decorrido, 
a forma verbal faz fica invariável, ainda que o tempo seja plural. 
Observe: 
 

 Faz tempo que não te vejo. 

 Faz dois dias que meu primo foi embora. 

 Faz muitos anos que Peter não vem ao Brasil. 

Agora complete: 

d.  ____________ meses que não recebo e-mail de meus primos.  

e. Quantos dias ________________ que você não vai à aula? 

f. Não tenho ideia de quantos anos ____________  que comprei 

meu último notebook.  

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: 

Você foi convidado por um amigo brasileiro para um forró onde se tocava 

xote, baião e outros ritmos nordestinos e acabou aprendendo a dançar, 

aproveitando as aulas de uma menina.  Escreva um e-mail a um amigo ou 

familiar, contando essa sua experiência.  
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UNIDADE 3 – NO TIC TAC DO MEU CORAÇÃO 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

Atividade 1 

Você já ouviu falar do TIMBAL? É um instrumento de origem africana, uma 

espécie de tambor de estrutura metálica ou de madeira, tocado com as mãos ou 

com uma baqueta.  O timbal é o instrumento básico utilizado por um grupo de 

percussão baiano, que costuma ser acompanhado por outro instrumento com a 

forma de dois sinos paralelos, tocado por uma baqueta  — o agogô, também de 

origem africana. O nome timbal deu origem ao nome da banda TIMBALADA, 

que vamos conhecer hoje.  

Canção:  Beija-flor (1993)  

Compositores: Xexéu e Zé Raimundo   Gênero: samba-reggae 

Cantor: Xexéu (Timbalada) 

Nível sugerido: Intermediário 

SITUAÇÃO DE USO: Declaração à mulher amada. 

MARCADORES: Partida. Romance. Declaração. Sentimentos. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

- Conhecer uma banda de percussão baiana famosa internacionalmente. 

- Conhecer instrumentos de percussão característicos.  

- Conhecer a história da formação da banda e seu sucesso. 

- Observar a simplicidade e, ao mesmo tempo, a poesia da letra.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o7vpartSlfs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7vpartSlfs
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Atividade 2 
- Você prefere o som de instrumentos de sopro, de cordas ou percussão? Qual 

é o seu preferido?  Por quê?  

- Você sabe tocar algum instrumento? Como foi que aprendeu a tocar? 

- Você gostaria de tocar numa banda? Que estilo de música ela deveria tocar? 

 

Atividade 3 
No vídeo que vamos assistir, a Timbalada apresenta um de seus maiores 

sucessos, o samba-reggae Beija-Flor, gravado em 1993.  Observe as 

características dos músicos e tente entender a letra da canção.   

1.  Que frases você conseguiu entender? 

2.  Há alguma coisa de inesperado na letra? 

3. O que tem de especial no ritmo da música? 

4. Agora vamos ouvir de novo a canção, acompanhando a letra escrita. 

 

BEIJA-FLOR  (TIMBALADA) 

Eu fui embora 

Meu amor chorou 

Eu fui embora 

Meu amor chorou 

Eu fui embora 

Meu amor chorou 

Eu fui embora 

Meu amor chorou 

Vou voltar 

 

Eu vou nas asas 

De um passarinho 

Eu vou nos beijos 

De um Beija-Flor 

 

No tic tic tac 

Do meu coração 

Renascerá 

No tic tic tac 

Do meu coração 

Renascerá 

 

Timbalada é a semente 

De um novo dia 

Nordeste sofrimento 

Povo lutador 

Entre mares e montanhas 

Com você eu vou 

Yo quero te namorar amor 

Yo quero te namorar amor 
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Teu lábio é tão doce 

Doce feito mel 

Todo azul sua beleza 

Feito a cor do céu 

Quero me aquecer 

Sentir o seu calor 

Rolar, rolar na cama 

Lhe chamar de amor 

 

Fazer mil poesias 

Pra te conquistar 

Deixá-la simplesmente 

Coberta de flor 

Quero me aquecer 

Sentir o seu calor 

Amor é só me chamar 

Ah! Ah! Que eu vou 

Amor é só me chamar 

Ah! Ah! Que eu vou 

Estou sentindo 

A falta de você 

Sonhando com seu beijo 

Espero amanhecer 

Tu levas as palavras 

Soltas pelo ar 

Yo quero te namorar amor 

Yo quero te namorar amor 

Yo quero te namorar amor 

 

Eu te bandê! Eu te bandê! 

Eu te bandê! Eu te bandê! 

Eu te bandê! Eu te bandê 

Preta! 

Yo quero te namorar amor! 

Yo quero te namorar amor! 
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BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Em que situação a história ocorre? Quem são as personagens da 

canção? 

 

2. A letra de Beija-flor é bastante simples, mesmo assim apresenta 

algumas imagens poéticas, como: 

- Teu lábio é tão doce/ doce feito mel 

- Rolar, rolar na cama/ lhe chamar de amor 

- Fazer mil poesias / pra te conquistar 

- Deixá-la simplesmente/ coberta de flor 

No meio desse romantismo, há um momento que os compositores não 

esquecem as dificuldades da vida e a luta por dias melhores.  Em que versos se 

encontram essas ideias? 

3. Quais são as características mais marcantes dos participantes da 

Timbalada? 

4. Algumas rimas aparecem para marcar melhor o ritmo do texto. Associe 

as duas colunas. 

 

a. Mel    (   ) amor 

b. Calor    (   ) namorar 

c. Flor   (   ) céu 

d. Ar    (   ) amanhecer 

e. Você   (   ) calor 

 

 

5.  Você faz alguma ideia do que seja “Eu te bandê”? 
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4. Pelo que você viu no vídeo e considerando sua própria experiência, que 

reações a apresentação da banda Timbalada, com sua coreografia sensual, 

provoca no público?  

a) Curiosidade para apreciar os movimentos sincronizados dos 

músicos. 

b) Desejo de cantar a letra na mesma rapidez que os integrantes do 

grupo. 

c) Vontade de acompanhar o ritmo, dançando.  

d) Ficar parado, admirando a beleza da coreografia executada quando 

eles tocam os timbales.  

Explique as reações escolhidas. 

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Muitos instrumentos musicais de origem africana foram incorporados aos ritmos 

brasileiros, como o samba e o axé.  Pesquise na internet outros dois 

instrumentos, com seus nomes, explicando como são tocados. Junte também 

uma ilustração desses instrumentos.   

 

UM POUCO DE HISTÓRIA DO TIMBALADA 

O grupo nasceu de um projeto social do compositor e cantor Carlinhos Brown 

em 1991 para incentivar o surgimento de novos artistas, compositores, músicos 

e cantores no Candiau, bairro de Salvador, Bahia. Inicialmente se juntaram 

umas 40 pessoas e logo uma profusão de composições surgiu, conquistando 

um público fiel.  Depois o grupo foi diminuindo e ficou em cerca de 18 pessoas. 

Para se destacarem das demais bandas, resolveram pintar o corpo com tinta 

branca, com motivos africanos O sucesso foi imediato e a Timbalada levou o 

seu som. marcante a outros estados do Brasil e ao exterior.  Em 2000, se 

apresentou no Festival Internacional de Jazz de Montréal, no Canadá. De lá pra 

cá desentendimentos foram fazendo a formação mudar e hoje a banda ainda 

tem uma participação no Carnaval baiano, mas já não desfruta de tanto sucesso 

como no início.  
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UNIDADE 4:TRISTE DESPEDIDA 

 
 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1.Você conhece a palavra SAUDADE, do português?  Você seria capaz 

de explicar seu significado ou citar um exemplo?  

 

2. No Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001), encontramos os 
seguintes significados para essa palavra: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Em sua língua, existe uma palavra que corresponda exatamente a saudade? 
Como se diz na sua língua os enunciados a seguir? 

 

a) Sinto saudades das nossas brincadeiras de criança.  
 

Canção:  CANÇÃO DA AMÉRICA (1980)    Álbum: Sentinela 

Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant Gênero: MPB 

Cantor: Milton Nascimento 

Nível sugerido:  INTERMEDIÁRIO 

SITUAÇÃO DE USO: Exortação a uma amizade sincera. 

MARCADORES: Encontro. Amizade. Saudade. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Entender o significado da palavra SAUDADE em português. 

 Conhecer formas de despedida mais utilizadas. 

 Expressar desejo de que aconteçam ações prováveis usando o modo 

subjuntivo. 

 Conhecer o modo como brasileiros costumam se comportar em relação a  

pessoas que consideram amigas verdadeiras. 

Sentimento mais ou menos melancólico de incompletude, 
ligado pela memória a situações de privação de presença 
de alguém ou de algo, de afastamento de um lugar ou de 
uma coisa, ou à ausência de certas experiências e 
determinados prazeres já vividos e considerados pela 
pessoa em causa como um bem desejável. 
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b) Ela tem muitas saudades dos momentos felizes que viveu em Lisboa. 
 

c) No feriado, vamos matar as saudades da comida feita por vovó.  
 

d) Que sentimento é este, tristeza ou saudade? 
 

e) Tenho muitas lembranças da minha infância e sinto saudades do tempo 
em que passava férias na praia de Guarapari.  

 

3. Você se lembra de uma pessoa querida de quem sente saudades no 
momento? Por quê? 

  

BLOCO DE ATIVIDADES: 

 
Vamos ouvir a Canção da América, composta em 1979 por Milton Nascimento.  
Atentem para seu belíssimo arranjo e, ao mesmo tempo, tentem entender as 
palavras.  
 

 
 

1. Amigo é coisa pra se guardar 

2. Debaixo de sete chaves, 

3. Dentro do coração, 

4. Assim falava a canção que na América ouvi, 

5. Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir, 

6. Mas quem ficou, no pensamento voou, 

7. Com seu canto que o outro lembrou 

8. E quem voou no pensamento ficou, 

9. Com a lembrança que o outro cantou. 

 

10. Amigo é coisa para se guardar 

11. No lado esquerdo do peito,  

12. Mesmo que o tempo e a distância digam não, 

13. Mesmo esquecendo a canção. 

14. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. 

15. Pois, seja o que vier, 

16. Venha o que vier 

17. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar 

18. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. 

 
 

ATIVIDADE 1: TENTANDO ENTENDER AS PALAVRAS 
 
Leia a letra da canção, propondo um sentido para os enunciados.  
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1. Que situação parece estar acontecendo no contexto da canção? O que 

leva você a fazer essa interpretação? 
 

2. Que relação existe entre as pessoas envolvidas na situação? A partir de 
que elementos você interpreta dessa maneira?  
 

3. Associe os versos da canção de acordo com o seu significado. 
 
a.  Guardar no coração debaixo de sete chaves. 

b.  Guardar do lado esquerdo do peito. 

c.  Mesmo que o tempo e a distância digam “não”.  

d.  Mesmo esquecendo a canção.    

e.  Ouvir a voz que vem do coração. 

f.  Seja o que vier/ venha o que vier. 

 

(    )  Ainda que o tempo e a distância façam esquecer as amizades.   

(    )  Guardar sob grande segurança, protegido de tudo.  

(    )  Aconteça o que acontecer 

(    )  Considerar as emoções, os sentimentos de amizade. 

(    )  Apesar de a canção poder ser esquecida. 

(    )  Guardar no coração por ser um sentimento precioso.  

 
4. Por que razão uma das pessoas chorou? É costume as pessoas do seu 

país chorarem nas despedidas? E você, também se emociona ao se 
despedir de amigos que vão para longe? 

 
5. Do que você observou nas relações com brasileiros, você os considera 

mais emotivos que outros povos que você conhece?  Em geral, não temos 
vergonha de chorar em público, de gritar de alegria, de cumprimentar as 
pessoas com abraços e beijos.  Como você vê essas manifestações? Na 
sua cultura, elas também são habituais? 
 

6. Na sua opinião, a Canção da América pode ser classificada como: 
 

(a) Um protesto   (c) Um hino à amizade 
(b) Um lamento   (d) Uma despedida sem esperança 

 

ATIVIDADE 2 
 
Agora que você já entendeu bem a canção, vamos cantá-la mais uma vez? 
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ATIVIDADE 3 

Você gostaria de saber mais sobre a Canção da América?  A história da 

composição foi relatada pelo próprio compositor e é bem interessante.  Leia 

abaixo.  

 

 A Canção da América, de Milton Nascimento, foi composta excepcionalmente 

em inglês, com o título de Unencounter.  A palavra, na verdade, foi inventada, mas, 

visto que alguns produtores americanos disseram ao músico que se podia entender 

claramente o significado, ele preferiu conservá-la.  De acordo com depoimento do 

próprio autor, no Programa Altas Horas (11 

ago. 2012), trata-se de uma homenagem a seu 

amigo sul-africano Ricky Fataar, gravada em 

1979 e incluída no álbum Journey To Dawn, 

que  Milton gravava em Los Angeles, ocasião 

em que conheceu Ricky, de quem se tornou 

amigo.  Quando se separaram, perderam o 

contato e só se reencontrariam anos mais 

tarde por puro acaso. 

 Nesse meio tempo, Fernando Brant, parceiro frequente de Milton, escreveu 

uma letra em português para a canção, que recebeu o nome de Canção da América e 

foi gravada em 1980 (álbum Sentinela).  A versão contou com um belíssimo arranjo e 

o sucesso foi tão grande, que acabou se tornando uma espécie de “hino à amizade", até 

hoje entoado em diversas situações.  Foi gravada e regravada por intérpretes de 

diferentes gêneros. 

 

Observação: 
Como curiosidade, apresentamos a versão em inglês no final desta unidade. 
 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
 

1. Como as pessoas se despedem usualmente no Brasil? 
 

MODOS DE DESPEDIDA MAIS USADOS NO BRASIL 
 

TCHAU!   ATÉ AMANHÃ! 

ATÉ LOGO!  A GENTE SE VÊ! 

ATÉ MAIS!  A GENTE SE FALA 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Journey_To_Dawn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Brant
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2. Observe as formas verbais nos enunciados a seguir: 

 
Seja o que vier. 
Venha o que vier.  

 
 As formas seja e venha estão num tempo verbal do modo subjuntivo, o 
presente, usado, neste caso, para expressar um desejo do falante em relação a 
uma possibilidade.  Já a forma vier está no futuro do subjuntivo, indicando que 
essa possibilidade poderá ocorrer no futuro.  
 
 Em português, existem estruturas semelhantes na fala coloquial, 
construídas com o mesmo presente do subjuntivo, usado para expressar valores 
de desejo expressos pelo falante. Confira:  
 
 Seja o que Deus quiser...  
 
 Que vença o melhor...   
  
 Tomara que chova esta tarde... 
 
 Haja o que houver. 
 
 Doa a quem doer. 
 
 
FORMAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO PRESENTE. 
 
 O Presente do subjuntivo é formado a partir da primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo  —  subtrai-se a desinência e acrescenta-se 
as desinências correspondentes a esse tempo. Observação: os verbos ser e 
haver são irregulares e  não obedecem a esse processo. 
 
Verbo vencer   Eu venço    (Que) vença 
 
 Chover   _________   (Que) chova 
  
 Ser   Eu sou    (Que) seja 
 
 Haver   eu hei    (Que)  haja 
 
 Doer    eu doo    (Que)  doa 
 
 Vir    eu venho    (Que) venha 
 
 
 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 
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Você tem um amigo (uma 

amiga) que guarda do lado esquerdo 

do peito debaixo de sete chaves? 

Fale a respeito dele (dela), contando 

o que ele (ela) tem de tão especial.  

 

 
Letra original da Canção da América em inglês. 
 
UNENCOUNTER (Milton Nascimento) 

 

Why did you too leave this town, my friend? 

Do you remember that tune 

The song you sang to me 

Asking about the friends 

Who were leaving the town? 

You didn't see but I cryed 

Because it was my time to go 

You were so sad and I didn't know what to do 

But to leave with that song leaving you 

You were so sad and I didn't know what to do 

But to leave with that song leaving you 

Do you remember that tune my friend? 

I can remember you saying 

Maybe those people are searching for their place 

Maybe their time isn't here 

But you could never understand 

Because it was your time to stay 

But always the same goes on 

Always the same goes on 

Now you left the town 

And I'm here looking for you 
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UNIDADE  5: ISTO É BOSSA NOVA 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

 Resolva as palavras cruzadas para obter informações sobre um 
importante movimento musical brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  5 J    M    

4G            

      7V      

            

2  S     V     

            

3R     6  N     

            

            

Canção: Chega de Saudade  
Compositor: Tom Jobim e Vinicius de Moraes (1958)  
Cantor: João Gilberto 
Nível sugerido: INTERMEDIÁRIO  Gênero: Bossa nova 
SITUAÇÃO DE USO: Recado de homem à mulher amada 
MARCADORES: Saudade. Amor. Bossa Nova. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Conhecer o movimento musical brasileiro chamado Bossa Nova e sua 
importância no mundo. 

 Identificar as características bossanovistas na canção.   

 Perceber a simplicidade do vocabulário como um valor estético. 

 Identificar o uso do futuro do subjuntivo do verbo voltar. 

 Usar o verbo haver na forma impessoal. 

site:   https://www.youtube.com/watch?v=yUuJrpP0Mak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUuJrpP0Mak
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Horizontais: 

1. Compositor, autor de Garota de Ipanema. 

2. Nome do movimento musical surgido no ano de 1958. 

3. Cidade onde surgiu e se desenvolveu o movimento. 

Verticais:  

4. Introduziu uma nova forma de canto e acompanhamento no violão, seu 

primeiro nome é João. 

5. Tema frequente nas letras das canções.  

6. Ritmo musical americano que inspirou compositores. 

7. Instrumento musical indispensável nos acompanhamentos. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

Ouça atentamente a canção, para responder às questões.  

Chega de saudade 
Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes (1958)  

 

Vai minha tristeza 
E diz a ela  
Que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse  
Por que eu não posso mais sofrer 
Chega de saudade 
A realidade 
É que sem ela não há paz 
Não há beleza 
É só tristeza 
E a melancolia  
Que não sai de mim 
Não sai de mim, não sai 

Mas se ela voltar, se ela voltar 
Que coisa linda, que coisa louca 

Pois há menos peixinhos a nadar no 
mar 
Do que os beijinhos  
Que eu darei na sua boca 

Dentro dos meus braços 
Os abraços  
Hão de ser milhões de abraços 
Apertado assim 
Colado assim, calado assim 
Abraços e beijinhos  
E carinhos sem ter fim 
Que é pra acabar com esse negócio 
De você viver sem mim 
Não quero mais esse negócio 
De você viver sem mim 

 

1. Chega de Saudade, de 1958, é considerada a canção inaugural da Bossa 

Nova.  Analisando melodia e letra, identificamos nela as seguintes 

características: 

(    )  Destaque para acompanhamento de violão. 

(    )  Linguagem simples, ordem direta. 

(    )  Valorização da “grande voz”, de estilo operístico. 

     Z       

https://www.google.com.br/search?q=Tom+Jobim&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCxKiy8HALQHSskNAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOkrGJvsHWAhUJiZAKHVnNBwkQMQgqMAA
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(    )  Inspiração no cool jazz americano. 

(    )  Típica canção de protesto. 

(    )  Emissão de voz baixa e calma. 

(    )  Temática leve, sem compromisso. 

(    )  Ritmo bem marcado nos acordes do violão. 

(    )  Revolta contra realidade. 

 

2. Chega de Saudade tem letra simples e, entre as ideias que o “eu-lírico” 

expressa, destacam-se: 

a) Está sofrendo porque a amada foi embora. 

b) O mundo perdeu a graça com a ausência dela. 

c) Não quer a amada de volta. 

d) Implora para a amada voltar. 

e) Mesmo ela voltando, ele continuará sofrendo.  

f) Ele promete cobri-la de beijos e abraços. 

g) Não quer que ela corresponda a seu amor. 

 

3. Associe as palavras rimadas  do texto. 

(1) Sofrer    (   ) Prece 

(2) Braços    (   )  Saudade 

(3) Regresse    (   )  Ser 

(4) Fim    (   )  Louca 

(5) Boca     (   )  Assim 

(6) Realidade   (   )  Abraços  

 

ATIVIDADE DE EXPANSÃO 

 

1. Em Se ela voltar, que coisa linda, a forma verbal expressa um desejo 

no futuro.  Observe as outras formas: 

Se eu voltar 

Se você voltar 

Se ele voltar 

Se a gente voltar 

Se nós voltarmos 

Se vocês voltarem 

Se eles voltarem. 
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Construa duas frases usando uma das formas do verbo.  

2. Observe os enunciados: 

- Não há paz no mundo. 

 - Não há frutas na geladeira. 

O verbo haver, usado no sentido de existir, fica invariável (sempre no singular), 
enquanto como auxiliar ele concorda com o sujeito:  
 

Os abraços hão de ser milhões de abraços ...  

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.  

 

Veja:  

a) Eles hão de ganhar o prêmio pelo trabalho realizado.  

b) Nada haverá de fazê-los desistir dos seus sonhos.  

c) Havia muitas pessoas dispostas a adotar as crianças que perderam 

os pais. 

d) Naquela noite houve diversas tentativas de assalto no parque 

municipal. 
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ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: 

Pesquise mais sobre o movimento de Bossa Nova e escreva um e-mail para 

um colega que ficou em seu país, contando o que você aprendeu e sobre a 

importância desse gênero para a música brasileira. 

 

Chega de Saudade, canção escrita por Vinicius de Moraes (letra) e por Antonio Carlos 

Jobim (música) foi gravada pela primeira vez em 1958 na voz de Elizeth Cardoso, com 

arranjos do próprio Jobim e acompanhamento pelo violão de João Gilberto. Essa gravação 

apresentava um jeito diferente de tocar as cordas do violão, num ritmo particular, por isso 

foi reconhecida mais tarde como o primeiro registro fonográfico da bossa nova.  Logo outras 

versões da canção surgiram, inclusive a do próprio João Gilberto, que nela repetiu a “batida 

da bossa nova” que o notabilizou no disco de Elizeth.   

 

A bossa nova estabeleceu seus contornos definitivos a partir do disco de João Gilberto.  A 

partir daí, os sambas-canção chorosos e sofridos, gênero até então dominante, deram 

lugar a versos que falavam de “abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim”.  As vozes 

poderosas de Vicente Celestino ou Silvio Caldas encontraram concorrência nos quase 

sussurros de João. E havia a incontestavelmente revolucionária batida do violão do baiano, 

que mesclava marcação rítmica inovadora e preceitos jazzísticos. Alguns pesquisadores 

alegam que essa batida teria sido inspirada na do cool jazz americano. Sem dúvida, há 

semelhanças, mas João imprimiu um suingue próprio ao tema. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Carlos_Jobim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Carlos_Jobim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
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UNIDADE 6: SAMBA NÃO É RUMBA 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

 

 

1. Você conhece este instrumento musical?  Sabe como o chamamos em 

português?  Alguma vez já tentou tocá-lo?  Consegue identificar seus sons 

numa música? 
 

Canção:  CHICLETE COM BANANA  (1959)  

Compositores: Gordurinha/ Almira Castilho   Gênero: Samba rock 

Cantor: Jackson do Pandeiro 

Nível sugerido:  INTERMEDIÁRIO 

SITUAÇÃO DE USO: Crítica bem-humorada à internacionalização da música 

brasileira. 

MARCADORES: Música brasileira. Mistura de culturas.  Nacionalismo. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Identificar ritmo e instrumentos musicais brasileiros. 

 Distinguir a cultura musical brasileira da hispano-americana e da 

americana. 

 Compreender texto como crítica bem-humorada. 

 Praticar uso do futuro do subjuntivo 
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2.  Chamamos este instrumento de PANDEIRO.  Embora ele faça parte com 

frequência dos conjuntos que tocam choro e samba em nosso país, não 

é um instrumento brasileiro, nem tem origem nos povos africanos. Então, 

qual é a sua origem? Veja a seguir algumas informações: 

 

 

 Historiadores que acompanharam a trajetória do pandeiro 

informam que ele já existia em diversas outras culturas.  Os 

hebreus o utilizavam em cerimônias religiosas, enquanto os 

ibéricos o usavam em festas de casamentos.  Tudo indica que era 

de origem fenícia e foi adotado pelos europeus em seus ritmos 

folclóricos. Difundiu-se a partir dos povos árabes.  Trazido pelos 

portugueses em nossa colonização, o pandeiro passou a ser 

utilizado pelos escravos africanos em seus rituais, daí sendo 

incorporado à nossa cultura.   

 

BLOCO DE ATIVIDADES  

1. Vamos ouvir a canção intitulada Chiclete* com Banana. O que você 

consegue deduzir desse título? Pode antecipar, de alguma maneira, a 

discussão que será apresentada na canção?  

*Chiclete = chewing gum (inglês); chicle; goma de mascar (espanhol) 

 

2. Vamos assistir a um vídeo com o criador da canção, o paraibano Jackson 

do Pandeiro. Veja se sua suposição estava correta e indique os elementos 

que a comprovam.  

Link do vídeo :  

https://www.youtube.com/watch?v=EWjLg74cS4A> 

3.  Agora acompanhe a letra e tente entender as palavras. Você percebeu 

que existe uma certa oposição entre Estados Unidos e Brasil. Por meio de 

que elementos ela está marcada? Complete o quadro abaixo: 

 

 

ESTADOS UNIDOS BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=EWjLg74cS4A
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bebop  

Tio Sam  

 Copacabana 

 Banana 

 

 

4. Agora confira as palavras e seu significado na letra da canção. 
CHICLETE COM BANANA   

 

Eu só boto bebop no meu samba 
Quando Tio Sam tocar um tamborim 
Quando ele pegar 
No pandeiro e no zabumba. 
Quando ele aprender 
Que o samba não é rumba. 
Aí eu vou misturar 
Miami com Copacabana. 
Chiclete eu misturo com banana, 
E o meu samba vai ficar assim: 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
 
Eu quero ver a confusão 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 

Tururururururi bop-bebop-bebop 
Olha aí o samba-rock, meu irmão 
É, mas em compensação, 
Eu quero ver um boogie-woogie 
De pandeiro e violão. 
Eu quero ver o Tio Sam 
De frigideira 

Numa batucada brasileira. 
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a) Num certo ponto, a melodia é preenchida com vocalizações que imitam 

instrumentos tocados em ritmo de samba misturado com bebop. Tente 

repetir esses sons, acompanhando a canção.  

 

b) Você consegue identificar abaixo os instrumentos citados na letra da 

canção? 

      

  

1. 

2. 

 
3. 

 

Os instrumentos são:  

(   )   zabumba 

(   )   tamborim 
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(   )   frigideira 

5. “Chiclete com banana” foi lançada em 1959, ano em que apareceram as 
primeiras composições de bossa nova.  Muitos músicos foram contrários 
a esse movimento, receosos de que a influência americana pudesse 
mudar a essência do samba. 

 Quatro anos depois, esse receio permanecia em alguns setores mais 
conservadores, o que foi registrado em outra canção. Veja a seguir um trecho 
dela. 

 

“Pobre samba meu 

Foi se misturando, se modernizando, e se perdeu  

E o rebolado**, cadê? não tem mais  

Cadê o tal gingado que mexe com a gente? 

Coitado do meu samba mudou de repente 

Influência do jazz”. 

 

**  Rebolado – Movimento sinuoso feito com os quadris, em algumas danças, 

no caso, o samba. 

 

Compare as duas letras e assinale as ideias comuns a ambas.  

 

 Proposta de incluir instrumentos brasileiros nos gêneros bebop e 
jazz. 

 Alguns músicos americanos aprovam misturar samba com rock. 

 Reação à influência de gêneros musicais americanos no samba. 

 Para o Tio Sam, dançar rumba é ser quase brasileiro 

 Crítica às inovações introduzidas no samba. 

 O samba mudou de repente e se tornou igual à rumba. 

 A mistura de características tem que ser recíproca. 
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ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

 

1. Observe a forma verbal – futuro do subjuntivo, usada para indicar 

casualidade, incerteza ou possibilidade em orações subordinadas que 

se referem ao futuro: 

Quando Tio Sam tocar um tamborim. 

Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. 

Quando ele aprender que o samba não é rumba. 

Como seria a conjugação dos verbos a seguir, no mesmo tempo e modo? 
a)  Quando ela  __________________  (ter) chance, vai participar de uma 

batucada brasileira. 

b) Todos cairão no samba quando o instrumentista __________________ 

(começar) a tocar. 

c) Quando eles _______________________ (aprender) o samba, saberão 

quais são as diferenças em relação à rumba. 

d) Quando o músico ______________________ (misturar) chiclete com 

banana, surgirá o samba-rock. 

e) Você pode aprender a tocar pandeiro quando __________________ 

(querer). 

 

2. Nos enunciados: 

— E o rebolado, cadê? não tem mais?  

— Cadê o tal gingado que mexe com a gente? 

Que significado tem a palavra cadê? 

(    )  por quê?  

(    )  onde está?  

(    )  quanto? 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Escreva um e-mail para um amigo, convidando-o para ir junto com você a 

um show do qual participarão vários grupos de samba, que tocarão e 

dançarão.  Especifique data, local e horário, assim como os nomes de, pelo 

menos, dois grupos participantes.  Informe também o preço do ingresso e 

onde terão que compra-los. 
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UNIDADE 7: Como uma onda no mar  

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1.Com base no pensamento de Heráclito, conclui-se que:  

(a) Ninguém volta ao mesmo rio para banhar-se. 

Canção: COMO UMA ONDA NO MAR (1983) 
Compositores: Lulu Santos / Nelson Mota      Álbum: “O ritmo do momento” 
(Canção feita para a trilha sonora do filme Garota Dourada, de Antonio Calmon) 
Nível Sugerido: AVANÇADO   Gênero: Pop 
MARCADORES:  Linguagem figurada. Conceitos filosóficos. 
SITUAÇÃO DE USO: Aplicação de conceitos filosóficos  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Interpretar texto filosófico. 

 Construir comparações. 

 Discutir em duplas e em pequenos grupos. Expor ideias oralmente. 

 Produzir texto resumido sobre conteúdo da canção. 
 

Heráclito, um dos filósofos pré-socráticos mais influentes da época, afirmava 

que : 

“Nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio”. 

      

Reflita sobre essa formulação, discuta com seu professor e seus colegas, depois 

assinale o significado mais apropriado. 
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(b) Tudo flui e segue seu ritmo natural, embora as águas do rio continuem as 

mesmas. 

(c) Tudo está em movimento; nem as águas do rio serão as mesmas de 

antes, nem o homem continua com as mesmas ideias, emoções e 

opiniões. 

(d) As águas dos rios se movimentam, enquanto o caráter do homem 

permanece estável e imutável. 

2. A cidade onde você mora é banhada por algum rio? Em caso afirmativo, são 

realizadas nesse rio atividades como nado, pesca ou passeio de barco? A cidade 

fica próximo ao mar? Você costuma se banhar no rio ou no mar? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1.  Qual a sua opinião sobre o pensamento filosófico defendido por 

Heráclito? Justifique. 

2. Ouça a seguir a canção Como uma onda e verifique se existem pontos 

de convergência entre sua letra e o pensamento de Heráclito acima 

explicitado. Em conjunto com mais dois colegas, discuta a questão, 

depois exponha sua opinião para os 

demais colegas.    

Como uma onda  

Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia   
Tudo passa  
Tudo sempre passará  
A vida vem em ondas 
Como um mar 
Num indo e vindo infinito 
 
Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo 
No mundo 
 
Não adianta fugir 
Nem mentir 
Pra si mesmo agora 
Há tanta vida lá fora 
Aqui dentro sempre 
Como uma onda no mar 
Como uma onda no mar 
Como uma onda no mar 
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3. Explique o sentido dos versos “Tudo muda o tempo todo /no mundo”.  Como 

isso acontece? 

 
4. Em dado momento, diz a letra: “Não adianta fugir /nem mentir pra si mesmo 

agora/ há tanta vida lá fora/ aqui dentro sempre/ como uma onda no mar”  

a) Na sua opinião, que lugares constituem lá fora e aqui dentro? 

b) Explique o porquê da comparação “como uma onda no mar”. Como é 

esse movimento? 

5. Vamos cantar todos juntos? Observe os elementos musicais. Se você fechar 

os olhos e focalizar apenas a melodia da canção, as repetições, o arranjo, vai 

perceber que tudo parece acompanhar a letra, simulando o movimento das 

ondas do mar e as mudanças que ocorrem no mundo que nos cerca.  

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

Aparece no texto um verso que faz uma comparação entre dois termos. Veja: 

— A vida vem em ondas como o mar. 

No caso, a comparação é feita entre a vida e o mar, ou seja, são atribuídos à 

vida os mesmos movimentos que faz o mar.  Nessa construção, foi utilizada a 

conjunção como para estabelecer a comparação entre os dois termos.  Observe 

as comparações abaixo:  

  O amor é como um raio/ Galopando em desafio 

  O ciúme é como o sal, na medida certa ele deixa a relação mais 

gostosa...  

1. Agora que você aprendeu, construa uma comparação entre dois 

elementos à sua escolha. 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Produza um pequeno texto escrito informando sobre o conteúdo discutido na 

canção Como uma onda, para ser publicado no jornalzinho da turma. O texto 

deve despertar o interesse de colegas de outros cursos a ouvirem a canção.   
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UNIDADE 8: O acaso vai me proteger 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1.  Você conhece a palavra EPITÁFIO? O que significa e como se diz em 

sua língua?   

2. Há pessoas que deixam escrito o epitáfio que gostariam de ver sobre suas 

lápides, alguns até bem 

humorados. Às vezes são 

amigos ou parentes que 

escrevem epitáfios que são 

verdadeiras piadas. Veja esses 

dois exemplos: 

 

 

 

 

CANÇÃO: EPITÁFIO (2000)   Álbum: A melhor banda de todos os tempos  
     da última semana 
COMPOSITOR: Sérgio Britto (Titãs)    GÊNERO: Pop rock 
CANTOR: Titãs (banda) 
NÍVEL SUGERIDO:  Intermediário 
SITUAÇÃO DE USO: Reflexão sobre a vida. 
MARCADORES: Vida.  Arrependimento.  Propósito de mudança. Epitáfio. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Associar o ritmo da canção à intenção de expressar determinados 
sentimentos. 

 Compreender o sentido do texto e sua relação com o título. 

 Entender o uso da forma do imperfeito do indicativo em lugar do futuro do 

pretérito, mantendo o sentido deste último (condicional). 

 Emprego da conjunção enquanto em frases temporais. 
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 BLOCO DE 

ATIVIDADES  

 

1. A canção que vamos ouvir se chama Epitáfio, da banda Titãs. Que 

discussão você acha que ela vai trazer para os ouvintes?  Na sua opinião, 

vai ser uma canção triste ou alegre? Tente entender o sentido geral que 

ela apresenta e converse com um colega a respeito. Depois compartilhe 

suas ideias com os demais colegas e professor. 

Link do vídeo: https://youtu.be/65kl-14nGMs 

 

2. Cite algumas palavras que conseguiu entender.  O que significam? E o 

refrão, você consegue cantar?  

3. Para entender o refrão, é fundamental que você compreenda o significado 

das palavras: 

Acaso –   ______________ 

Proteger – _____________ 

Enquanto -  ____________ 

https://youtu.be/65kl-14nGMs
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Distraído - _____________ 

Agora você já pode explicar todos os versos. O que você entende por  “O 

acaso vai me proteger/ enquanto eu andar distraído”? 

4. A seguir o texto da canção Epitáfio.  Vamos ouvir de novo e acompanhar 

cantando. 

 

Devia ter amado mais  

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais 

E até errado mais 

Ter feito o que eu queria fazer... 

Queria ter aceitado 

As pessoas como elas são 

Cada um sabe a alegria 

E a dor que traz no coração... 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar...(2x) 

 

Devia ter complicado menos 

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos 

Com problemas pequenos 

Ter morrido de amor... 

Queria ter aceitado 

A vida como ela é 

A cada um cabe alegrias 

E a tristeza que vier... 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar... 

 

Devia ter complicado menos  

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr...  

 

 

5. De um modo geral, a canção fala de forma poética sobre coisas que a 

personagem se arrepende de ter feito ou de ter deixado de fazer.  Reflita 

uns minutos sobre sua vida e descubra se está satisfeito/a com o modo 

como vem vivendo.  Você tem algum arrependimento daquilo que fez ou 

deixou de fazer?  Assinale na relação abaixo as mudanças que você 

gostaria de fazer para tornar sua vida melhor. 

(    ) Conversar mais com os amigos. 
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(    ) Conhecer outros países. 

(    ) Beber menos cerveja. 

(    ) Parar de fumar. 

(    ) Ser menos consumista. 

(    ) Estar mais disponível para o amor. 

(    ) Aumentar o tempo de permanência na academia. 

(    ) Diminuir o ritmo de trabalho. 

(    ) Diminuir o tempo conectado à internet. 

(    ) Participar de movimentos de defesa da natureza. 

(    ) Outro. ______________________________________ 

 

6. Observe o tom da interpretação e a sonoridade dos arranjos.  Existe uma 

mudança intencional de andamento e clima entre o corpo da canção e o 

refrão, visando expressar sentimentos em relação à letra. Quais 

sentimentos você indicaria, mantendo a ordem corpo da canção/refrão?

 (    )  Entusiasmo  e alegria. 

 (    )  Pessimismo e  nostalgia. 

 (    )  Lamentação  e confiança. 

 (    )  Alegria e otimismo. 

 (    )  Tristeza e lamento. 

 

7. As ideias desta canção têm muito em comum com as do poema Instantes 

(Moments (https://madamsabi.wordpress.com/2015/04/20/i-would-pick-

more-daisies-by-nadine-stair) da americana Nadine Stair.  Você conhece 

esse poema? Ele é facilmente encontrado na internet, atribuído 

erroneamente ao escritor argentino Jorge Luís Borges.  Leia a seguir o 

poema, assinale as palavras desconhecidas e discuta com os colegas e 

o professor.  Depois compare a letra da canção e o poema e assinale as 

ideias comuns aos dois textos.  

 

 

 

 

https://madamsabi.wordpress.com/2015/04/20/i-would-pick-more-daisies-by-nadine-stair
https://madamsabi.wordpress.com/2015/04/20/i-would-pick-more-daisies-by-nadine-stair
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Instantes (Nadine Stair) 

“Se eu pudesse novamente viver a minha vida, 

na próxima trataria de cometer mais erros. 

Não tentaria ser tão perfeito, 

relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido. 

Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. 

Seria menos higiênico. Correria mais riscos, 

viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, 

subiria mais montanhas, nadaria mais rios. 

Iria a mais lugares onde nunca fui, 

tomaria mais sorvetes e menos lentilha, 

teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. 

Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata 

e profundamente cada minuto de sua vida; 

claro que tive momentos de alegria. 

Mas se eu pudesse voltar a viver trataria somente 

de ter bons momentos. 

Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos; 

não percam o agora. 

Eu era um daqueles que nunca ia 

a parte alguma sem um termômetro, 

uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um pára-quedas e, 

se voltasse a viver, viajaria mais leve. 

Se eu pudesse voltar a viver, 

começaria a andar descalço no começo da primavera 

e continuaria assim até o fim do outono. 

Daria mais voltas na minha rua, 

contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, 

se tivesse outra vez uma vida pela frente. 

Mas, já viram, tenho 85 anos e estou morrendo” 

 

  Ideias comuns aos dois textos 
 Arrependimento por ter trabalhado demais e se divertido 

pouco. 

 Quando criança, andava descalço e tomava muito sorvete. 

 Preocupação excessiva em ser correto, em não errar. 

 Pena de não ter se arriscado mais nas suas atitudes. 

 Pena de não ter contemplado mais amanheceres. 

 Sensação de não ter se permitido viver de forma mais leve. 
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 Crença em proteção para que nada de mal aconteça. 

 A vida é feita de bons e maus momentos. 

 Vontade de ter visto mais vezes o sol se pôr. 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Com relação à letra da canção, responda às questões a seguir: 

1. Nos versos “Devia ter me importado menos/ com problemas pequenos/ 

ter morrido de amor...”  O que significa essa expressão em negrito? 

2. Na sua opinião, é melhor ou pior  “aceitar as pessoas como elas são”?  

Por quê?  E  aceitar “a vida como ela é” traz mais felicidade ou tristeza?  
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UNIDADE 9: UM XODÓ PRA MIM  
 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 
 

1. Você conhece esta palavra:   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xodó é uma palavra de origem africana.  Você conhece outras palavras 

de origem africana que fazem parte da língua portuguesa? Identifique algumas 

entre as seguintes: 

(  ) jacaré  (  ) moqueca   (  ) capixaba  (  ) moleque 

 

(  ) basquete  (  ) tricô  (  ) farofa   (  ) samba 

 

(  ) chique   (  ) filme   (  ) abacaxi  (  ) mandioca 

Canção:  EU SÓ QUERO UM XODÓ (1974)  
Compositores: Dominguinhos e Anastácia 
Cantor:  Dominguinhos    Gênero: Xote 
Nível sugerido: Básico 
Situação de uso: Lamento de solidão 
Marcadores: Amor.  Solidão.  Pessoa amada. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Compreender o significado da palavra xodó. 

 Conhecer o gênero xote, seu ritmo e instrumentos, como típico do 
Nordeste brasileiro. 

 Perceber a simplicidade da letra e da interpretação. 

 Conhecer o modo de vida dos cangaceiros e seus trajes típicos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rr5soYxdyPg 

 

 

Xodó é um termo utilizado em vários Estados do 
Brasil, em especial no Nordeste, para mostrar para 
outra pessoa um sentimento de afeto, de carinho, de 
estima. “Ter um xodó” é o mesmo que ter um 
envolvimento amoroso, uma preferência por alguém. 
A expressão pode ser usada não só para pessoas 
como também para qualquer coisa que se goste, até 
mesmo para um animal de estimação. Xodó significa 
também namoro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr5soYxdyPg
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2. Vamos assistir a um vídeo de uma canção que fala muito em xodó.  
Atentem à letra e à melodia.  

 

Eu Só Quero Um Xodó 

Que falta eu sinto de um bem 

Que falta me faz um xodó 

Mas como eu não tenho ninguém 

Eu levo a vida assim tão só...  

 

Eu só quero um amor 

Que acabe o meu sofrer 

Um xodó pra mim 

Do meu jeito assim 

Que alegre o meu viver 

(REPETIR) 
 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1.  A canção narra a história de um vaqueiro nordestino em busca de uma 

vida melhor. Que sentimentos aparecem no seu lamento? Assinale os 

verdadeiros e os falsos. 

V F  

  O personagem sente falta de uma companheira. 

  Leva uma vida triste e deseja uma vida alegre. 

  Não tem esperança de encontrar um xodó. 

  Gosta de viver na solidão. 

  Acredita que um xodó tornaria sua vida melhor. 

  Não tem preferência por um tipo de xodó, quer apenas uma 

companhia.  

 

2. O xote tem um ritmo marcante, dado principalmente pela sanfona 

(acordeon), que, junto com a zabumba e o triângulo, forma o trio de 

instrumentos que animam os forrós (bailes).  Observe que neste show 

feito com o cantor/compositor Gilberto Gil outros instrumentos foram 

introduzidos na execução da canção:  ______________________  e 
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______________________________.  Esses instrumentos só 

enriqueceram o arranjo do xote.  

 

3. Observa-se na canção uma simplicidade melódica e rítmica, com frases 

que se repetem num ritmo animado, dançante. Essa simplicidade, 

própria da homem do campo nordestino, também é notada na letra, 

onde aparecem algumas rimas que reforçam esse aspecto. Identifique 

essas rimas: 

 

1. Bem    (   ) viver 

2. Xodó   (   ) ninguém 

3. Sofrer   (   ) só 

4. Mim    (   ) assim 

  

4.  Observe os versos a seguir: 

a) Eu levo a vida assim tão só. 

b) Eu só quero um amor.  

A palavra só, que aparece nos dois, tem significado diferente. Em qual deles 

significa apenas? No outro verso, qual o significado de só?  

 

5. Alguma história sobre a canção Eu só quero um xodó. 

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: 

Assuma a personalidade do “eu-lírico” da canção e escreva uma carta para um 

amigo íntimo contando que você encontrou o xodó que estava procurando. 

Diga como tudo aconteceu e que tipo de pessoa ela é.  

 

Composta por Dominguinhos (cantor, compositor, sanfoneiro) e Anastácia, ambos de 

Pernambuco, em1974, é o típico xote, ritmo frequente nos forrós do nordeste e de 

todo o país.  Em geral tocado por conjuntos de forró, composto apenas de sanfona, 

zabumba e triângulo.  Eu só quero um xodó teve mais de 200 regravações de cantores 

nacionais (como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Daniela Mercury e Rita Lee), e foi 

traduzida e gravada em outras línguas, como inglês, holandês e italiano. Algumas 

regravações contaram com a participação de Dominguinhos, inclusive uma feita com 

a Orquestra Jazz Sinfônica, de São Paulo.  Veja no Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2kLytB2g2u8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2kLytB2g2u8
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UNIDADE 10:  VAMOS FALAR DE COMIDA? 
 

 
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

 
A conversa de hoje é sobre comida. Associe as comidas aos países de 

origem. 

 

 
 

................................... 
 

 

Canção: FEIJOADA COMPLETA (1977) 

Compositor: Chico Buarque de Holanda   Gênero: Samba 

Nível Sugerido: INTERMEDIÁRIO 

SITUAÇÃO DE USO: A comida como meio de relacionamento social 

MARCADORES: Amizade. Comida.  

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Conhecer um prato da culinária brasileira. 

 Compreender textos e expressões coloquiais. 

 Aprender a preparar uma feijoada e uma caipirinha. 

 Usar o modo imperativo para construir o gênero receita. 

 

 

 

............................................. 
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...........................................  

 .................................. 

        

 
Qual é o prato principal de seu país? O que eu não poderia deixar de 

experimentar se fosse até lá? Como se prepara essa comida? Como é o sabor, 
picante? 
 O que você sabe a respeito da culinária brasileira? Que comidas já 
experimentou ou ouviu falar? Qual foi sua impressão? Sabe se é um prato 
regional ou nacional? Há algo parecido no seu país? 
 
 A canção que vamos escutar fala de uma comida típica brasileira — a 
feijoada.  Conhece?  

 
BLOCO DE ATIVIDADES 

 
Vamos conhecer um pouco da história dessa comida saborosa. 
 

 

Feijoada?   Huummm... 

Garantem alguns estudiosos, entre eles o conhecido folclorista Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986), que a feijoada começou a ser feita nas senzalas com a chegada 

dos primeiros escravos africanos ao Brasil.  Eles aproveitavam as partes menos nobres 

do porco, como orelha, focinho, rabo, pé e língua, que eram descartadas pelos donos,  

e salgavam-nas para que pudessem ser guardadas sem apodrecer.  Depois as 

cozinhavam  no feijão, resultando numa forma primitiva da atual feijoada. 

Essa origem, porém, é contestada por outros estudiosos, que consideram a feijoada uma 

variação de um prato à base de feijão introduzido na culinária brasileira pelos 

portugueses, ou do cassoulet francês (embora em ambos os casos o feijão utilizado não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_da_C%C3%A2mara_Cascudo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_da_C%C3%A2mara_Cascudo
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seja o preto, como no caso brasileiro).  Na verdade, a origem do prato é o que menos 

interessa, visto que os brasileiros desenvolveram um modo especial de prepará-lo, 

transformando-o num prato típico apreciado de norte a sul do país.  Em algumas 

regiões, inclusive, são acrescentados à feijoada  ingredientes característicos da cultura 

local.   

 

 
1. Verifique se entendeu: marque Verdadeiro ou Falso. 

 

V F  

  Ainda há dúvidas sobre a origem correta da feijoada brasileira. 

  Uma hipótese é que essa comida teria sido introduzida no Brasil pelos africanos 

escravizados.  

  Em Portugal e na França, comidas semelhantes são feitas com feijão preto. 

  O processo para conservar as carnes era salgando-as. 

  No tempo dos escravos, a feijoada era feita com carnes nobres de porco. 

  A feijoada é um prato típico conhecido em todo território nacional.  

   

 
2. Assista ao vídeo da canção Feijoada Completa, de Chico Buarque de 

Hollanda, um dos compositores mais populares do país.  Conhece essa 
composição?  E outra  canção desse mesmo compositor?  

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/feijoada-completa.html 

Acesso em 28 abr. 2012 

 
3. Quem sabe dizer que situação a música relata? 
4. Ao longo da canção, um verso se repete – o refrão.  Que verso é esse? 

Por que o cantor pede para a mulher fazer desse jeito?  
5. Escute outra vez a canção, completando as lacunas com as palavras 

que faltam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/feijoada-completa.html
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6. A grafia de algumas palavras reflete as reduções naturais que ocorrem 

no português falado informal.  Recupere a grafia formal: 
 Tô (linha 3)        _________________ 

 Pra (linha 3)      __________________ 
Prum (linha 6)  ___________________ 
Tá (linha 11)      ___________________ 
Pro (linha 12)     ___________________ 
 

   
7. O protagonista adverte à mulher que os convidados vão chegar com 

uma “fome que nem me contem” (linha 4)  e uma “sede de 
anteontem” (linha 5).  Qual o  sentido das expressões em destaque? 
 

Feijoada completa  
1.  Mulher 
2.  Você vai gostar 
3.  Tô levando uns ____________ pra conversar 
4.  Eles vão com uma _______ que nem me contem 
5.  Eles vão com uma __________ de anteontem 
6.  Salta cerveja estupidamente gelada prum batalhão 
7.  E vamos ____________ água no feijão 

8.  Mulher 
9.  Não vá se afobar 
10. Não tem que pôr a ___________, nem dá lugar 
11. Ponha os pratos no chão, e o chão tá posto 
12. E prepare as ________________ pro tira-gosto 
13. Uca, açúcar, ________________ de gelo, limão 
14. E vamos botar água no feijão 

15. Mulher 
16. Você vai fritar 
17. Um montão de _______________ pra acompanhar 
18. Arroz branco, farofa e a malagueta 
19. A laranja-bahia, ou da seleta (1) 
20. Joga o paio, carne seca, ____________ no caldeirão 
21. E vamos botar água no feijão 

22. Mulher 
23. Depois de salgar 
24. Faça um bom ______________, que é pra engrossar 
25. Aproveite a gordura da frigideira 
26. Pra melhor ________________ a couve mineira (2) 
27. Diz que tá dura, pendura a ________no nosso irmão 
28. E vamos botar água no feijão  

 (1) seleta = laranja seleta; variedade de laranja  média e um pouco ácida. 

 (2) couve mineira = couve à moda mineira (de Minas Gerais), cortada em tiras 

bem fininhas e refogada em gordura com alho e cebola. 
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8. Cerveja estupidamente gelada prum batalhão” (linha 6) refere-se ao 
hábito dos apreciadores de cerveja de: 
 a) considerar estupido bebê-la muito gelada; 
 b) gostar de bebê-la à temperatura ambiente; 
 c) considerar contra-indicado deixá-la muito tempo na geladeira; 
 d) apreciar a bebida o mais gelada possível, em especial no verão; 
 e) respeitar a temperatura recomendada pelo fabricante. 
 

9. O sentido da palavra “batalhão” no verso 6 corresponde ao sentido das 
opções (mais de uma resposta):  
a) Sob o comando do tenente, o batalhão desfilou em duas fileiras. 
b) Minha mulher sempre exagera e faz comida para um batalhão. 
c) Para aquele batalhão de jovens que assistia ao concerto de rock, o 

sacrifício valia a pena. 
d) As estatísticas mostram que o português brasileiro é estudado por 

um batalhão de jovens em todo o mundo. 
e) Os nativos enfrentaram um batalhão de soldados muito experientes 

durante a invasão do seu país. 
 
10.  Em “não vá se afobar” (linha 9), o  sentido do verbo “afobar-se” não  
equivale a: 
 a) perturbar-se 
 b) precipitar-se 
 c) atrasar-se 
 d) apressar-se  
 e) atrapalhar-se 
 
11. No verso 13 aparecem duas palavras de origem indígena: uca , que é 

sinônimo de aguardente, cachaça; e cumbuca, sinônimo de vasilha feita 
de casca de fruta ou legume (originalmente), hoje também feita de 
outros materiais, como cerâmica.   

 
a. Pelo que você entendeu do preparo da feijoada, os ingredientes 

citados neste verso devem ser cozinhados no feijão junto com as 
carnes?  

b. Além de cumbuca, que outros utensílios de cozinha são 
mencionados  no texto?  Assinale. 

(    ) farofa     (    ) pratos 
(    ) seleta      (    ) mesa 
(    ) frigideira    (    ) chão 
(    ) gordura    (    ) caldeirão 
 

12. O refrão repetido muitas vezes diz “E vamos botar água no feijão”. O 
que você entende desta expressão? Por que ela é usada? 
 

13. Relacione os ingredientes da feijoada  às definições: 
a) tira-gosto (linha 12)  (   )  toucinho em pequenos pedaços 
b) montão (linha 17)  (   )  pimenta 
c) refogado (linha 24)  (   ) qualquer petisco que acompanha bebida 
d) malagueta (linha 18)  (   ) grande quantidade 
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e) torrresmo (linha 17)  (   ) mistura feita com farinha de mandioca 
f) farofa (linha 18)  (   ) processo de temperar comida com alho e 

cebola  
fritos 

 
14. No verso da linha  27, “Diz que tá dura, pendura a fatura no nosso 

irmão”,  “tá dura” significa “está sem dinheiro” e poderia perfeitamente referir-
se a uma situação comum  em bairros de classe média baixa, onde falta de 
tudo, inclsive dinheiro para pagar as compras na mercearia.  Qual a solução 
que o protagonista propõe?  

 
15.   Para  expressar as ações que a mulher deve seguir no preparo da 

comida para os amigos, o marido utiliza preferencialmente o modo 
imperativo.  Retire do texto essas formas verbais: 
 

16.   Em que verso a instrução dada utilizou um tempo verbal diferente no 
lugar do modo imperativo?  Substitua essa forma pelo imperativo e 
verifique se o efeito de sentido se altera.   

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Você  já provou caipirinha? Vamos aprender como  se prepara?   

       

     

 

 

 

1. Siga a receita. Para preparar uma deliciosa caipirinha para uma 

pessoa, precisamos dos seguintes ingredientes: 

 

INGREDIENTES: 

1 limão de casca fina 
2 colheres (chá) de açúcar 

2 doses de cachaça 
gelo picado 

 
MODO DE PREPARAR: 
Complete com os verbos indicados entre parênteses no modo imperativo.  
 
_________________  (retirar)  as pontas e ________________ (cortar) o limão 
em rodelas finas ou pedaços pequenos.  _________________ (colocar) o limão 

CAIPIRINHA 

A Caipirinha é uma das bebidas brasileiras mais 

conhecidas internacionalmente.  É feita com 

cachaça, limão, açúcar e gelo. No Brasil, é servida 

na maioria dos bares e restaurantes como 

aperitivo.  Em geral a caipirinha é preparada no 

copo, em doses individuais, mas pode também ser 

feita numa coqueteleira para um número maior 

de pessoas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gelo
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e o açúcar em um copo pequeno e, com um pilão de madeira, 
________________ (pressionar) apenas o centro da fruta, sem forçar a casca. 
Isso evita que o drinque fique amargo. _____________ (acrescentar) a cachaça 
de sua preferência, ____________   (misturar) bem e _____________ 
(completar) com gelo picado.  Sirva em copo decorado com uma fatia de limão. 
Está pronta, beba devagar e ... SAÚDE! 
 
Veja o modelo  dos verbos regulares em –AR no  modo imperativo  
 

TRABALHAR 

 

Trabalh-E  (tu) 

Trabalh- A  (você ) 

Trabalh-EMOS  (nós) 

Trabalh-EM  (vocês) 

 
2. Escreva um e-mail para um amigo ou familiar, contando sobre sua 

experiência com a culinária brasileira.  
3. O poeta Vinicius de Moraes escreveu o poema “Feijoada à Minha 

Moda”,  no qual se refere à satisfação de comer uma feijoada e do que 
tem vontade de fazer depois disso. Por que será que ele diz isto? 
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UNIDADE 11:  VAMOS DANÇAR QUADRILHA? 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Atividade 1 

Começamos com um vídeo que mostra uma dança típica das festas juninas — 

a quadrilha. Observem os detalhes das roupas, do ambiente e da música. 

O vídeo está em: 

<https:// youtu.be/fGyZhtTopM4> (Quadrilha tradicional projeto 

Ciranda UCB) 

1. O que chamou mais a sua atenção? Por quê?  

2. Na sua cultura também são realizadas festas populares semelhantes às 

nossas festas juninas? Como são?  

3. Alguma festa de outro país já despertou seu interesse? Como era? 

4. Você já participou de alguma festa popular? Conte essa experiência. 

 

Atividade 2 

O texto a seguir conta um pouco das origens das festas juninas e das 

quadrilhas, fazendo referência também às fogueiras, balões e comidas típicas. 

Depois da leitura, responda às questões.  

Canção: FESTA DO INTERIOR (1982) 
Compositores: Moraes Moreira e Abel Silva   Gênero: Frevo 
Nível sugerido: Avançado 
MARCADORES:  Festas Populares. Religiosidade. Política. 
SITUAÇÃO DE USO: Descrição de festa junina 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Conhecer a festa junina como demonstração cultural tradicional do país. 

 Reconhecer a festa junina como manifestação religiosa no Nordeste. 

 Conhecer o fato histórico que motivou a composição musical. 

 Entender vocabulário específico e expressão coloquial.  

 Distinguir ações habituais (durativas) no passado. 
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Como surgiram as festas juninas? 

As festas juninas homenageiam três santos 

católicos: Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João 

Batista (dia 24) e São Pedro (dia 29). No entanto, a 

origem das comemorações nessa época do ano é 

anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias 

celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de 

verão. Diversos povos da Antiguidade, como os celtas e 

os egípcios, aproveitavam a ocasião para organizar 

rituais em que pediam fartura nas colheitas. Como a 

igreja não conseguia combater esses rituais pagãos, 

decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagens 

aos três santos no mesmo mês. 

O curioso é que os índios que habitavam o Brasil 

antes da chegada dos portugueses também faziam 

importantes rituais durante o mês de junho. Apesar de 

essa época marcar o início do inverno por aqui, eles tinham várias celebrações 

ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos 

jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos 

juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos 

como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos 

nativos. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a 

organização da sociedade brasileira até meados do século 20, quando 70% da 

população vivia no campo. Hoje, as grandes festas juninas se concentram no 

Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). 

Tradições europeias e indígenas se 

misturam nessas comemorações 

 

A quadrilha tem origem francesa, 

nas contradanças de salão do século 17. 

Em pares, os dançarinos faziam uma 

sequência coreografada de movimentos 

alegres. O estilo chegou ao Brasil no 

século 19, trazido pelos nobres 

portugueses, e foi sendo adaptado até 

fazer sucesso nas festas juninas 

A fogueira também já estava 

presente nas celebrações juninas feitas por pagãos e indígenas.  

Os três santos homenageados em junho - Santo Antônio, São João Batista 

e São Pedro - inspiram não só novenas e rezas, como também várias simpatias. 
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Acredita-se, por exemplo, que os balões levam pedidos para São João. Mas 

Santo Antônio é o mais requisitado, por seu "poder" de casar moças solteiras. 

A comida típica das festas é quase toda à base de grãos e raízes que 

nossos índios cultivavam, como milho, amendoim, batata-doce e mandioca. A 

colonização portuguesa adicionou novos ingredientes e hoje o cardápio ideal 

tem milho verde, bolo de fubá, pé-de-moleque, quentão, pipoca e outras 

gostosuras. 
(Por Cíntia Cristina da Silva.  Texto adaptado).  Disponível em: 

<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-surgiram-as-festas-juninas>  
1. Assinale as informações verdadeiras (V) e falsas (F) em relação ao texto, 

corrigindo as que estiverem incorretas. 

V F  

  As festas juninas têm origem em comemorações pagãs realizadas antes 
mesmo da era cristã, com o objetivo de celebrar as colheitas.  

  A Igreja Católica apropriou-se dessas comemorações, atribuindo-as a três 
santos, festejados no mesmo mês. 

  Os nativos brasileiros também costumavam comemorar as boas colheitas. 

  Os índios não sabiam cantar e dançar e aprenderam com os portugueses 
colonizadores.  

  A quadrilha das festas juninas tem origem em danças francesas do século 
XIX. 

  A fogueira, os balões e os fogos estão presentes nas festas juninas, assim 
como as comidas típicas à base de milho. 

  Dos santos festejados, Santo Antônio é o preferido pelas moças solteiras 
porque tem fama de atender seus pedidos para encontrar um marido. 

  Os festejos dos santos do mês de junho acontecem em todo o Brasil em 
escolas, comunidades, clubes.  Porém, são mais frequentes no nordeste 
do país, tendo em Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) suas maiores 
expressões. 

  Tudo nas festas juninas está associado à vida nas antigas vilas da zona 
rural, ainda muito presente nas populações, já que até 1985 o Brasil era 
um país essencialmente rural.  

  Entre as comidas típicas dessa época, estão o bolo de fubá, pipoca, feijão 
e arroz.  

  Nas músicas das festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, não pode 
faltar o acompanhamento de uma sanfona e de uma corneta. 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-surgiram-as-festas-juninas
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BLOCO DE ATIVIDADES  

 

Atividade 1: ENTENDENDO A CANÇÃO 

Vamos ouvir a canção intitulada Festa do 
Interior. Anote as palavras que entender. 

 

Fagulhas, pontas de agulhas 

Brilham estrelas de São João 

Babados, xotes e xaxados 

Segura as pontas meu coração 

Bombas na guerra-magia 

Ninguém matava, ninguém morria 

Nas trincheiras da alegria 

O que explodia era o amor 

Nas trincheiras da alegria 

O que explodia era o amor  

(REPETE) 

E ardia aquela fogueira 

Que me esquenta a vida inteira 

Eterna noite sempre a primeira 

Festa do Interior 

(REPETE) 

(As palavras são escritas na lousa e 

seu significado é verificado) 

 

Festa do interior  

1. O ritmo da canção é regional, tem 
sua origem no estado de 
Pernambuco, nordeste brasileiro.  
Você conhece esse ritmo ou sabe 
como se chama?  
 

2. O sentimento que predomina na 
história contada na canção é de: 

a) Medo 
b) Tristeza 
c) Alegria 
d) Paz 
e) Perigo 

 

3. A expressão “segura as pontas, 
meu coração” é um modo infor-mal 
de dizer: 

a) Espere com calma 
b) Segura as bombas 
c) Aguenta firme, não desista 
d) Não precisa ter cuidado 
e) Chega mais cedo 
 

4. Ao longo de toda a letra, foram 
usadas palavras pertencentes ao 
mesmo campo lexical de guerra. 
Identifique essas palavras na lista 
a seguir: 

(   )  xotes 

(   )  bombas 

(   )  fagulhas 

(   )  babados 

(   )  guerra-magia 

(   )  matava/ morria 

(   )  noite 

(   )  trincheiras 

(   )  explodia 

(   )  fogueira 

(   )  estrelas 
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Atividade 2: Conheça a história da composição e responda às perguntas. 

1. O vocabulário relacionado a práticas de guerra levanta alguma suspeita 

sobre a motivação alegada?   

2. De quem foi a ideia de jogar uma bomba no evento sindical? Por quê? 

3. O objetivo foi alcançado? Por quê? 

4. Qual a sua opinião a respeito do fato? 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Você poderia descrever por escrito uma festa popular da qual participou? 

 

 

 

Atentado do Riocentro motivou a canção Festa do Interior 

No início dos anos 1980, quando a ditadura militar do Brasil 

caminhava para seu final e havia um processo de anistia em marcha, 

um acontecimento mudou drasticamente a realidade.  Insatisfeitos 

com a abertura política que se configurava, setores de extrema direita 

das Forças Armadas articularam um atentado para demonstrar que a 

anistia era precipitada.  Aproveitaram, então, uma comemoração do 

Dia do Trabalhador, promovida por centrais sindicais na noite de 30 

de abril de 1981 no Riocentro, Rio de Janeiro, para fazer a 

provocação.  Seria detonada uma potente bomba para incriminar 

organizações esquerdistas.  No entanto, por algum imprevisto, a 

bomba estourou no colo do militar que a carregava, ainda no carro, 

atingindo-o mortalmente.  Com isso, ficou difícil incriminar outras 

pessoas.  A farsa foi denunciada e teve grande repercussão no país. 

O letrista Abel Silva queria contar este episódio numa canção e, para 

não ser censurado, fez uma associação com uma festa junina. Festa 

do Interior fez muito sucesso e tocou muito nas rádios.  Mas a real 

motivação de sua existência só foi revelada mais tarde, embora 

algumas pessoas ainda duvidem dessa versão. O próprio compositor 

Abel Silva confessou, em um debate realizado no mês de novembro 

de 2003 no Clube do Comércio de Porto Alegre, que ficava 

http://vamosfalar-jornalismocultural.blogspot.com.br/2014/06/post-n-1000-musicas-juninas.html
http://vamosfalar-jornalismocultural.blogspot.com.br/2014/06/post-n-1000-musicas-juninas.html
http://vamosfalar-jornalismocultural.blogspot.com.br/2014/06/post-n-1000-musicas-juninas.html
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UNIDADE 12:  S.O.S.  SAMBA 
 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

 

 

Canção: INFLUÊNCIA DO JAZZ (1962) 
Compositor: Carlos Lyra    Gênero: Sambalanço 
Cantor:  Carlos Lyra 
Nível sugerido: INTERMEDIÁRIO  
SITUAÇÃO DE USO: Reação às influências musicais. 
MARCADORES: Influência musical.  Características do samba. Protesto. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Conhecer aspectos da cultura brasileira. 

 Interagir com um registro coloquial da língua. 

 Relacionar o conteúdo musical com o momento político-cultural do 

país. 

 Entender expressões como cadê, ir (entrar) pelo cano e se virar. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Kd2ki3f-t8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Kd2ki3f-t8
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1. Esta é uma tela do pintor Carybé (1911-1997), argentino naturalizado 

brasileiro, que viveu muito tempo no Brasil (Bahia) e registrou muitas 

cenas da cultura brasileira.  O que você acha que as pessoas 

representadas estão fazendo? Que nome você daria para o quadro? 

2. Você gosta de dançar?  Que ritmo você prefere? Por quê? 

3. Se a pintura fosse uma representação do seu país, que ritmo as pessoas 

estariam tocando/dançando? Os instrumentos que estariam tocando 

seriam os mesmos da pintura? 

4. Que gêneros de música brasileira você conhece? Algum compositor ou 

banda? O que você sabe dele/dela? 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

 

1. Você vai ouvir uma canção de 1962, época em que se destacava no 

panorama musical a Bossa Nova (BN).  Tente entender frases completas 

da letra. (O professor repete e pede o significado). 

2. O que você entendeu do conteúdo global da canção?  A influência de que 

fala o compositor foi positiva ou negativa?  Por quê?  

3. Ouça mais uma vez a canção, acompanhando a letra impressa. 

 

 

INFLUÊNCIA DO JAZZ   1962 

Carlos Lyra  

 

Pobre samba meu 

Foi se misturando se modernizando, e se perdeu 

E o rebolado cadê? não tem mais 

Cadê o tal gingado que mexe com a gente 

Coitado do meu samba mudou de repente 

Influência do jazz 

 

Quase que morreu 

E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu 

Que o samba balança de um lado pro outro 

O jazz é diferente, pra frente pra trás 

E o samba meio morto ficou meio torto 

Influência do jazz 
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COMPREENSÃO DA LETRA 

 

4. Associe o significado das palavras: 

a) Rebolado    (    ) Tubulação, tubo 

b) Gingado    (    ) Sinuoso, torcido, arqueado 

c) Cadê    (    ) Mover, movimentar 

d) Torto     (    ) Bamboleio, movimento dos quadris 

e) Cano     (    ) Onde está?  

f) Balançar    (    ) O mesmo que rebolado 

 

5. O que você entendeu dessas expressões?  
 

a Ir (entrar) pelo cano  Poder se libertar, se 
desprender 

b Vai ter que se virar  Fazer um esforço para 
resolver um problema 

c Pra poder se livrar  Entrar numa situação 
desagradável 

 

 

6. A intenção do letrista NÃO está presente em qual opção? 

 

a) Lamentar a descaracterização do samba genuíno. 

b) Mostrar que a mistura com outros gêneros foi prejudicial ao samba. 

No afro-cubano(1), vai complicando 

Vai pelo cano, vai 

Vai entortando, vai sem descanso 

Vai, sai, cai... no balanço 

Pobre samba meu 

Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu 

Pra não ser um samba com notas demais 

Não ser um samba torto pra frente pra trás 

Vai ter que se virar pra poder se livrar 

Da influência do jazz 

 
(1) Jazz afro-cubano, estilo musical que mistura ritmos e instrumentos de 

percussão de Cuba e do Caribe espanhol com o jazz, além de sua fusão com 

elementos musicais europeus e africanos.  
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c) Desejar que o samba volte às origens e recupere sua vitalidade. 

d) Defender o novo balanço adquirido pela bossa nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e) Criticar a perda do gingado das pessoas na dança.  
 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Pesquise na internet sobre a bossa nova, movimento musical ocorrido no Brasil 

nos anos 60 e escreva em que aspectos ela foi inovadora para a música do 

Brasil. 

INFLUÊNCIA DO JAZZ, A HISTÓRIA DA CANÇÃO 

O Brasil vivia momentos conturbados nos anos 1960 (Governo João Goulart), que 

acabaram culminando com o golpe militar em 1964. Nesse período, surgiu a Bossa 

Nova, que, no entanto, provocava em alguns compositores uma tendência 

nacionalista na produção musical.  Carlos Lyra foi um deles.  Junto com Geraldo 

Vandré lutava por uma BN mais engajada, com letras que valorizassem uma 

mensagem mais politizada. A canção “Influência do Jazz” (1962) é bem emblemática 

dessa reação: insurge-se contra as influências musicais estrangeiras que estavam 

descaracterizando o samba genuíno.  

No entanto, Carlinhos Lyra (assim era chamado) conseguiu uma façanha: ao invés de 

escrever um protesto radical, compõe uma obra irreverente, em que a letra critica o 

jazz e enaltece o samba, que estaria se perdendo, enquanto a melodia, a harmonia e 

o arranjo empregam elementos do jazz, o próprio objeto da crítica (CARDOSO FILHO 

et al., 2014, p.101).  Uma aparente contradição, portanto, uma forma de se 

autoironizar. Elementos do jazz (que também estão na BN): interpretação musical e 

vocal, arranjo, harmonia, formação instrumental — piano, contrabaixo e bateria, estão 

evidentes na “Influência”.   A música como um todo tem andamento rápido e dançante, 

colocando a canção “para cima”, em contraposição com a letra, que faz uma crítica 

pessimista dos rumos tomados pela BN. 

CARDOSO FILHO et al.  Contextualização sócio-política e musical da canção “Influência do 
Jazz” (Carlos Lyra) na Bossa Nova “politizada” (2014).  Disponível em: 

www.periodicos.ufes.br/abrapem/article/view/7517    Acesso em: 8 fev. 2018. 

 

 

 

http://www.periodicos.ufes.br/abrapem/article/view/7517
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UNIDADE 13: AMOR INFINITO 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1.  A canção que vamos ouvir foi composta por Caetano Veloso e Djavan em 

1993 e se chama Linha do Equador. Você sabe o que significa linha do 

Equador? Fale mais sobre ela.  Que tema você imagina que será discutido 

nessa canção? 

2.  Considerando a linha do Equador, em que posição está situada a cidade 

de onde você vem? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Ouça a canção e anote as palavras que você conseguiu entender. (A 

professora as registra no quadro e verifica seu sentido). Importante 

notar que as letras de Djavan não contam uma história linear, mas são 

constituídas por imagens metafóricas, muitas vezes desconectadas 

entre si. O compositor dá mais importância aos sons das palavras e a 

como elas se entrelaçam na melodia. Portanto, não se deve ficar 

procurando um sentido global para a letra, mas para os pequenos 

flashes que compõem “cenas”. 

 

2. Na segunda audição, complete as lacunas existentes na letra. 

 

  

CANÇÃO:  LINHA DO EQUADOR 
COMPOSITORES: Djavan e Caetano Veloso (1993) 
CANTOR: Djavan    GÊNERO: Pop  
NÍVEL SUGERIDO: AVANÇADO 
SITUAÇÃO DE USO: Descrevendo sentimentos 
MARCADORES: Amor. Beleza. Espaço.  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Identificar diferenças entre vogais orais abertas e fechadas em PB.  

 Produzir vogais orais abertas e fechadas. 

 Produzir vogais nasais do PB. 

 Produzir construções hipotéticas com pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 Perceber referências culturais nas metáforas. 
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Linha do Equador 

Luz das estrelas 

laço do infinito 

__________ tanto dela assim 

rosa amarela 

voz de todo grito 

___________ tanto dela assim 

 

Esse imenso, desmedido amor 

vai _________ de seja o que for 

vai além de onde eu vou 

do que sou, minha _________, 

minha linha do Equador 

 

Esse imenso, _____________ amor 

vai além de seja o que for 

passa mais além do 

céu de Brasília 

traço do ______________ 

gosto tanto dela assim 

_________ de filha, música de preto 

__________ tanto dela assim 

essa desmesura de paixão 

é loucura do ____________ 

minha foz do Iguaçu 

polo sul, meu azul 

luz do sentimento nu 

 

Esse imenso, desmedido amor 

vai além de seja o que for 

vai além de onde eu vou 

do que sou, minha dor, 

minha linha do Equador 

 

Mas é ________ morrer nesse mar 

de lembrar e nunca esquecer 

se eu tivesse mais _______ pra dar 

eu daria, isso para mim é viver 

 

 

3. Marque CERTO (C) ou ERRADO (E) para as ideias contidas na letra da 

canção. 

C E  

  O tema dominante da canção é o amor exagerado que o eu-lírico 

confessa ter por uma pessoa. 

  Esse amor está acima de todas as coisas e se traduz numa 

paixão louca, desmesurada. 

  O sentimento do eu-lírico lhe traz apenas muita dor. 

  Por isso, ele não deseja mais viver esse amor. 

  O protagonista confessa que o amor excessivo é que é bom. 
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  Mesmo sofrendo, o eu-lírico não quer deixar de amar, ao 

contrário, gostaria de amar ainda mais. 

   

 

4. Vimos que a linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo 

terrestre em dois hemisférios.  No caso da canção, o que a linha do 

Equador está dividindo? 

 

5. Uma das características da linguagem metafórica explorada por Djavan em suas 

composições consiste no uso de cores.  Tal característica está presente nesta 

canção? Onde? 

 

6. Na letra aparecem duas palavras formadas com o prefixo des: desmedido amor 

e desmesura de paixão. Em ambos os casos a palavra primitiva está 

relacionada a medida/ mesurar (des+medido e des+mesura).  O prefixo des- 

acrescentado a uma palavra adiciona um significado de oposição ao seu 

significado.  

 

Podemos dizer, então, que: 

 

 desmedido amor significa  amor que não dá para medir, ou seja:  

a) amor rápido 

b) amor intenso 

c) amor companheiro 

d) amor excessivo  

e) amor sem ciúme 

 

 essa desmesura de paixão significa essa paixão sem limites, 

ou seja: 

a) essa paixão exagerada 

b) essa paixão fingida 

c) essa paixão corajosa  

d) essa paixão louca  

e) essa paixão arrebatadora 

 

 

7. Explique o sentido das referências assinaladas nos versos a seguir:  



247 
 

 

a) Passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto 

b)  Minha foz do Iguaçu, polo sul, meu azul 

 

8. O enunciado abaixo exprime uma condição, uma possibilidade de realização no 

passado: 

 

Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria.  

 

Observe que, para estabelecer uma relação de condicionalidade entre dois fatos, 

são necessários dois tempos verbais: o imperfeito (do subjuntivo) e o futuro do 

pretérito (do indicativo). Vamos ver como esses tempos são formados: 

 

 O imperfeito do subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa 

do plural do pretérito perfeito do indicativo. Elimina-se a 

terminação –ram dessa forma verbal e adicionam-se as flexões 

respectivas.  

 

Verbo TER 

Pretérito perfeito  Imperfeito do subjuntivo 

   

Eu tive  Se eu tive+SSE 

Você teve  Se você tive+SSE 

Ele teve  Se ele tive+SSE 

A gente teve   Se a gente tive+SSE 

Nós tivemos  Se nós tivé+SSEMOS 

Vocês tiveram  Se vocês tive+SSEM 

Eles tiveram  Eles tive - ram Se eles tive+SSEM 

 
 Esse processo se repete para todos os verbos e as terminações são 

sempre as mesmas.  Complete o quadro com o imperfeito do subjuntivo 

para os verbos FALAR e PEDIR. 

 

FALAR – Eles falaRAM PEDIR – Eles pediRAM 
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Se eu falasse Se eu pedisse 

Se você Se você 

Se ele Se ele 

Se a gente  Se a gente  

Se nós Se nós 

Se vocês Se vocês 

Se eles Se eles 

 

 

 O futuro do pretérito (antigamente chamado de condicional) é 

formado a partir do nome do verbo, o modo infinitivo.  A ele 

adicionam-se as desinências próprias do futuro do pretérito. Veja: 

 

Verbo TER – 

Futuro do pretérito – TER+ 

Eu ter+ RIA 

Você ter+ RIA 

Ele ter+ RIA 

A gente ter+ RIA 

Nós ter+ RÍAMOS 

Vocês ter+ RIAM 

 

 

O processo é o mesmo para se obter o futuro do pretérito dos demais verbos, 
basta adicionar as terminações acima ao nome do verbo.  Agora construa o 
futuro do pretérito para os verbos FALAR e PEDIR no quadro a seguir. 
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FALAR PEDIR 

Eu falaria Eu pediria 

Você Você 

Ele Ele 

A gente A gente 

Nós Nós 

Vocês Vocês 

Eles Eles 

 
 

9. Complete o enunciado como quiser, estabelecendo uma relação de 

condicionalidade entre as ideias. 

a) Se ela quisesse, ____________________________________________ . 

b) Se eu gostasse de futebol, ____________________________________.  

c) Eles comprariam um iate _____________________________________  

d)  A gente pediria desculpas _____________________________________ 

 

  

 

 

 

VOGAIS DO PORTUGUÊS 

VARIAÇÃO: 

É comum usar o imperfeito do indicativo em lugar do futuro do pretérito em 

algumas construções coloquiais. Eis alguns exemplos: 

 Se eu soubesse a razão da briga, contava para seu tio. 

 Se eles estivessem aqui, chamavam logo a polícia para acabar com a 

confusão. 
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No português brasileiro, é importante a distinção entre vogais abertas e 

fechadas, orais e nasais.  Conheça essas vogais e aprenda a distingui-las.  

 

_____________________________________________________________ 

 

 /i/      /u/   ORAIS 

 

  /e/    /ô/ 

 

   //  /o/ 

 

    /a/ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 /i/       /u/     NASAIS 

 

  /e/   /õ/ 

 

   /ã/ 

 

_______________________________________________________________ 
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10. Retire do texto 3 (três) palavras que contêm vogais nasais. 

 
11. Para imprimir uma sonoridade mais marcada na canção, o letrista usa 

em cada estrofe palavras em que predomina determinado som vocálico. 

No refrão, por exemplo, qual é o som recorrente? 

 
12.  Nos versos: 

Gosto de filha, música de preto 
Gosto tanto dela assim 
 
Há uma diferença de timbre na vogal assinalada dos dois vocábulos 
(substantivo e verbo).  O o  é : 
 
a) ABERTO no ______________________   caso. 

 
b) FECHADO no _____________________   caso. 

 

 

13. Agora treine a pronúncia das palavras a seguir, atentando para as 

diferenças das vogais (abertas e fechadas, orais e nasais). 

 
Casa  — mapa — caneca — sofá 
 
Café — pé — inveja 
 
Escada — marreta — estrela 
 
Ilha — filha — amiga 
 
Óculos — próximo — jiló - avó 
 
Povo — morro — avô  
 
Uva — urubu — curso  
 
Âncora – maçã — pão  
 
Infância — capim 
 
Enxada — carência  
 
Onda — longe 
 
 

 
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: 
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  Escreva um texto para compartilhar com os colegas sobre a 

possibilidade de você ganhar na Loteria. O que você faria com tanto dinheiro? 

Comece assim:  Se eu ganhasse muito dinheiro na loteria ...    
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UNIDADE 14: Viver para trabalhar? 

 

 
 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 
 
Leia o texto: 
 
Agora responda oralmente.   

a) Que filosofia de vida está sugerida no poema?  
b) Você concorda com essa filosofia? Por quê? 
c) Quantas horas tem a jornada de trabalho em seu país?  
d) No sistema de empregos de seu país, existe equilíbrio entre trabalho e 

lazer?  
e) Você gosta de ficar de “pernas pro ar”? Em que momentos? 

 
BLOCO DE ATIVIDADES:  
 
 

Canção: MAMA ÁFRICA (1995) – do álbum ‘Aos vivos’ 
Compositor: Chico Cesar  
Gênero: Reggae 
Nível Sugerido: INTERMEDIÁRIO  
SITUAÇÃO DE USO:  
— Análise da jornada de trabalho da mulher chefe de família. 
— Discussão sobre a posição do negro na sociedade brasileira 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Compreender o poema como uma visão bem-humorada do trabalho. 

 Comparar o contexto descrito na canção com a realidade dos países de origem 
dos aprendentes.  

 Entender Mama África como uma metáfora da condição de vida da mãe solteira 
negra e pobre. 

 Opinar sobre condições de trabalho no país de origem, em particular sobre o 
trabalho feminino. 

 Entender as expressões coloquiais presentes nos textos. 

 

         FILOSOFIA 

Hora de comer — comer! 
Hora de dormir — dormir! 

Hora de vadiar — vadiar!  
 

Hora de trabalhar?  
— Pernas pro ar, que ninguém é de ferro! 
 
(Ascenso Ferreira, Cana caiana, 1939) 
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Atividade 1: ENTENDENDO A CANÇÃO 
Vamos ouvir a canção intitulada Mama África.  
a) Pelo título, você poderia antecipar o tema?  
b) Você reconhece o ritmo da canção? Qual é? 

c) Confira se há relação entre o tema que você 

imaginou e o tema real da canção. 

d) Descreva a mulher a quem o compositor 

chama de Mama África e como é sua jornada de 

trabalho. 

e) Em seu país existem trabalhadoras como a da 

canção? As mães solteiras pobres são 

discriminadas?  

f) Comparando o texto do poema com o da 

canção, quais as semelhanças e diferenças entre 

a filosofia que cada um exprime? 

 

Atividade 2: Para entender o significado dos 
vocábulos. 
As formas denguim e filhinho, foram usadas 

para: 

a) Marcar o tamanho pequeno dos nomes. 
b) Marcar a afetividade nas relações familiares. 
 
Qual o significado das expressões coloquiais:  
Filhinho, dá um tempo. 
a) Gaste muito tempo 
b) Tenha paciência 
c) Pense rápido 

 
Rola o maior jazz. 

a) Acontece a maior diversão 
b) Ouvem música alta 
c) Dançam durante muito tempo 

 

Mama África 
A minha mãe 
É mãe solteira 
E tem de fazer mamadeira 
                           todo dia 
Além de trabalhar  
como empacotadeira 
nas casas Bahia 
 
Mama África tem 
Tanto o que fazer 
Além de cuidar neném 
Além de fazer denguim 
Filhinho tem que entender 
Mama África vai e vem 
Mas não se afasta de você... 
 
Mama África 
A minha mãe 
É mãe solteira (cont.) 
 

Quando Mama sai de casa 
Seus filhos se olodunzam 
Rola o maior jazz 
Mama tem calo nos pés 
Mama precisa de paz... 
Mama não quer brincar 
mais 
Filhinho, dá um tempo 
É tanto contratempo 
No ritmo de vida de 
mama... 
 
Mama África 
A minha mãe 
É mãe solteira... (cont.) 
 
Deve ser legal 
Ser negão no Senegal...(3x) 

MAMA ÁFRICA 
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Deve ser legal/ ser negão no Senegal... 
 

a) Justo 
b) Permitido 

c) Bom 

 
Olodunzar, neologismo criado a partir da palavra olodum, de origem iorubá, que, no ritual do Candomblé 

significa “Deus dos deuses” ou “Deus maior”. Olodum também é o nome de um grupo cultural existente 

na Bahia, que visa ao resgate, valorização e preservação da cultura negra, tendo como um dos seus 

princípios as lutas antirracistas e contra a violência em todos os níveis. Olodunzar significa dançar feliz. 

Disponível em: http://www.facom.ufba.br/com112/olodum_e_timbalada/olodum_o_que_e.htm   Acesso 

em 23/3/2013. 

 

Conheça mais sobre o compositor Chico César no site oficial: 
www.chicocesar.com.br/contato.php  

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
 

1 As rimas contribuem para marcar o ritmo de um texto. Ouça de novo 

a canção, depois associe as colunas, identificando as rimas presentes 
em Mama África. 

 
a) Solteira   (   ) entender 

b) Dia     (   ) mamadeira 
c) Tem    (   ) pés 

d) Fazer    (   ) neném 
e) Jazz    (   ) mais 

f) Paz    (   ) Bahia 
(   ) empacotadeira 

 
2 Leia o texto a seguir, reflita sobre as questões e discuta com seus colegas e 
professor.  

 

Mulheres chefes de família não são mais pobres 
e nem sozinhas, diz pesquisadora 
Fernando Cymbaluk 

Do UOL, em São Paulo 

22/09/2012    13h00 

O número de mulheres que são chefes de família aumenta ao longo dos anos no 

Brasil. Em 1996, 20,81% dos lares tinha como chefe uma mulher, segundo pesquisa do 

IBGE na época. No Censo realizado em 2000, a porcentagem subiu para 26,55%. Já a 

Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), que teve como ano base 2011, 

levantamento mais recente do IBGE, divulgada nesta sexta-feira (21), aponta que 37,4% 

das famílias têm como pessoa de referência uma mulher. 

De acordo com especialistas consultados pelo UOL, a primeira leitura desse 

aumento aponta para a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Para Márcia 

Macedo, socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 

http://www.facom.ufba.br/com112/olodum_e_timbalada/olodum_o_que_e.htm
http://www.chicocesar.com.br/contato.php


256 
 

Mulher da UFBA (Universidade Federal da Bahia), a renda da mulher passou a ter um 

peso maior na composição da renda familiar. 

"Antes, a renda da mulher era um complemento. Agora, os casais se formam já 

contando com grande contribuição dela", diz a pesquisadora. Ela afirma que fatores do 

próprio mercado de trabalho influenciam no aumento da liderança das mulheres. 

"Coisas como o achatamento de salários, por exemplo, não permitem mais que o 

homem seja provedor exclusivo".  

Os dados sobre o crescimento no número de famílias chefiadas por mulheres 

revelam outras mudanças de hábitos da população brasileira. "Muitas mulheres optam 

por ser provedoras do lar", diz Márcia Macedo, que possui doutorado sobre mulheres 

chefes de família. "A chefia feminina não é sinal de piora nas condições de vida da 

mulher. Ela pode viver sem o companheiro, sem que isso signifique situação de solidão 

ou pobreza", completa. 

Já a especialista em geografia humana e professora aposentada da USP, Rosa 

Ester Rossini, acentua que as mulheres chefes de famílias são mais comuns em grupos 

familiares de baixa renda. "Em 1985, uma pesquisa de campo que realizei em periferias 

de grandes cidades apontava que 35% das famílias eram chefiadas por mulheres de 

baixa renda", diz a professora, comparando com os 37,4% de famílias chefiadas por 

mulheres que aparece na pesquisa do IBGE de 2011. 

"São famílias de mães solteiras, ou de mulheres que não conseguem um 

companheiro", diz Rosa Ester. "Ou de mulheres independentes mesmo", completa. As 

duas especialistas apontam para o fato de ser mais comum que mulheres fiquem com 

a guarda dos filhos após uma ruptura conjugal, tornando-se provedoras de seu próprio 

grupo.  

 
1. Nos últimos 20 anos, tem aumentado o número de mulheres que são 

chefes de família no Brasil.  Que razões são apontadas no texto para que 

isso aconteça? 

2. Esta realidade abrange todas as classes sociais?  
3. Na sua opinião, a situação de discriminação descrita na letra da canção 

ainda permanece nos dias de hoje? 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

 
Em seu país, mulheres e homens recebem salário igual para o mesmo 

trabalho? Escreva um texto curto para ser publicado no jornalzinho da 

classe, defendendo sua opinião a respeito.   
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UNIDADE 15    MULHER TRABALHADORA    

  

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. 

  

 

1.  Para onde vão as mulheres que o jornalista encontra pelas ruas de 

madrugada?  

2. Essas mulheres são também mães e chefes de família.  Como as 

vagas nas creches não são suficientes para todas as crianças, o que 

elas fazem com os filhos?  

3. Por que há mais mulheres do que homens nas ruas de madrugada? 

Canção: Maria, Maria (1978) 
Compositores: Milton Nascimento e Fernando Brant   Gênero: MPB 
Cantor: Milton Nascimento 
Nível sugerido: Intermediário 
SITUAÇÃO DE USO: Elogio da mulher trabalhadora pobre. 
MARCADORES: Trabalho feminino. Mulher chefe de família. Mãe solteira. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Compreender as imposições do trabalho feminino. 

 Compreender Maria como uma representação da mulher trabalhadora das 
camadas pobres. 

 Interpretar textos para participar em debates. 

 Usar as estruturas É preciso e É necessário. 

  

MULHERES GUERREIRAS 

Vejo-as todas as manhãs quando saio mais cedo para alguma viagem. São mulheres que 

caminham solitárias pelas ruas ainda desertas na madrugada. Caminham em direção aos seus 

trabalhos, apressadas, resignadas, cada qual no seu rumo: pequenas indústrias, comércios, ou 

alguma casa de família. Muitas, para poder trabalhar deixam seus filhos em creches, aos 

cuidados dos vizinhos ou sabe-se lá de quem. Minha constatação é antiga. Há tempos que as 

percebo. Nas primeiras horas do dia há mais mulheres se dirigindo ao trabalho do que homens. 

Mulheres que exercem o sagrado ofício do trabalho, que têm a obrigação de carregar um 

mundo nas costas, e carregam-no. Gente simples, humilde, maltratada. Pegam duas ou três 

conduções gastando preciosas horas de descanso para chegar aos locais onde ganharão 

pequena paga pelos seus grandes cansaços. A paga da sobrevivência. 

Eloi Zanetti (texto adaptado) 

JORNAL CONSTRUÇÃO & CIA.  Ed. 94, Ano 7 
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4. Qual é o perfil dessas mulheres guerreiras?  

5. Por que razão elas pegam duas ou três conduções? 

6. No seu país, existe igualdade de oportunidades para o trabalho 

feminino? Os salários de homens e mulheres são equivalentes? 

7. Discuta com o colega o sentido dos enunciados a seguir, depois 

apresente a toda a turma. 

a) ... têm a obrigação de carregar um mundo nas costas, e carregam-no. 

b) ... gastando preciosas horas de descanso para chegar aos locais onde 

ganharão pequena paga pelos seus grandes cansaços. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Agora vamos assistir a um vídeo com Milton Nascimento cantando a 

canção de nome Maria, Maria.  Fique atento para ver o que você 

consegue entender. 

http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2018/09/22/milton-nascimento-

maria-maria/ 

 (O professor escreve no quadro as palavras ou enunciados identificados para 

conferir o sentido).  

Agora acompanhe a canção na letra abaixo, buscando construir significados 
para ela.  

Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece 
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta 
 

Maria, Maria 
É o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que ri 
Quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 
 

Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 
De ter fé na vida…. 

Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria… 
 

Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!  

Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!!  
Lá Lá Lá Lerererê Lerererê  
Lá Lá Lá Lerererê Lerererê  
Hei! Hei! Hei! Hei!  
Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!  
Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!  
Lá Lá Lá Lerererê Lerererê!  
Lá Lá Lá Lerererê Lerererê!.. 

http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2018/09/22/milton-nascimento-maria-maria/
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2018/09/22/milton-nascimento-maria-maria/
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Curiosidades sobre a canção 
O tema de Maria, Maria já existia sem letra em 1976, 
quando foi composto por Milton para um balé do 
Grupo Corpo, com roteiro de Fernando Brant 
inspirado em várias mulheres negras de nome Maria, 
que trabalharam em sua casa ao tempo em que ele 

vivia em Diamantina.  Para o grupo de balé 
excursionar, foi gravada a trilha sonora, na qual 
Milton cantava na base de lá-lá-lá, acompanhado de 
violão. Pouco tempo depois, Milton pediu a Fernando 
Brant uma letra para poder incluir a música no álbum 
Clube da Esquina 2 (1978), o que o amigo fez em 

poucos minutos, pois já conhecia bastante o roteiro.  Maria, Maria fez um enorme 
sucesso e tornou-se um marco na carreira de Milton.  (Adaptado de Severiano, J 
e Homem de Mello, Z.  A canção no tempo. vol.2., Ed. 34.  4 ed., 2002, p. 245) 

 

2. Imagine que a canção não tenha letra ainda.  Analisando a melodia e o 

clima que ela sugere, você a considera: 

a) Nostálgica   d) Estimulante 

b) Romântica   e) Calma 

c) Suave 

 

 

3. Vamos conferir o significado das palavras? Associe as colunas. 

 

1. Dom (   ) grande vontade, ímpeto 

2. Magia (   ) costume, hábito 

4. Dose (   ) habilidade, jeito dengoso 

5. Raça (   ) talento, aptidão 

6. Gana (   ) fascínio, encanto 

7. Manha (   ) força, coragem 

8. Mania (   ) porção, pedaço 

 

4. Converse com um colega sobre algumas qualidades que descrevem Maria. 

Por que razão ela é uma mulher que:  

a) ... não vive, apenas aguenta? 

b) ... mistura a dor e a alegria? 

c) ... tem a estranha mania de ter fé na vida?  

d) ... uma gente que ri quando deve chorar? 
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5. .MARIA é o nome feminino mais comum no Brasil, sozinho ou composto.  

Um levantamento do IBGE em 2016, encontrou 12 milhões de mulheres 

registradas com o nome Maria.  Uma das razões talvez seja a religiosidade 

do povo se manifestando, vale lembrar que Maria é também o nome da 

mãe de Jesus.   

No seu país, Maria também é um nome popular? Que outro nome feminino 

é campeão de preferência no seu país? E nome masculino? 

 

6. As personagens do texto anterior são mulheres trabalhadoras, que lutam 

para criar os filhos e sustentar a família. Trabalhe em grupo com mais dois 

colegas. Conversem sobre as mulheres descritas no texto e na letra da 

canção, identificando com um X as características presentes em cada um 

deles.    

Texto Letra Características 

  Homenagem a todas as Marias guerreiras que 
trabalham para sustentar as famílias. 

  Trazem no rosto as marcas das dificuldades que 
enfrentam. 

  Saem cedinho de casa e enfrentam horas no trânsito 
para chegar ao emprego. 

  Confiam que a vida vai melhorar. 

  Têm que sobreviver com os pequenos salários que 
recebem. 

  Ainda encontram motivos para sorrir e sonhar. 

  Apesar das dificuldades, não desistem. 

 

7. A realidade do trabalho feminino em seu país se assemelha à situação 

vivida pelas brasileiras? 

 

8. Das ideias contidas nos dois textos, qual delas você destacaria como mais 

marcante no comportamento feminino? 
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ATIVIDADES DE EXPANSÃO 

1. Na letra da canção, encontramos uma estrutura muito usada em 

português:  

 

 É preciso ter raça 

 É preciso ter gana 

 É preciso ter força 

 

Essa mesma estrutura pode ser usada de outras maneiras.  Veja: 

 

 É preciso coragem para pular de paraquedas.   

 O que é preciso para conseguir um emprego de enólogo? 

 

A estrutura é preciso corresponde a É necessário. Confira nos 

exemplos: 

 

 É necessário ter muita coragem para pular de paraquedas. 

 O que é necessário para se tornar um bom arquiteto? 

 

Nos dois casos, o tempo do verbo pode ser flexionado, como nos 

exemplos a seguir: 

 Foi preciso ter paciência para esperar o show começar. 

 O que era preciso para receber um elogio no trabalho? 

 Foram necessários dois caminhões para retirar todo o entulho. 

 Era necessária muita gente para aprovar a obra do hospital.   

 

Agora que você já entendeu o uso dessas estruturas, imagine uma 

situação de entrevista de emprego na qual entrevistador e entrevistado 

esclarecem dúvidas quanto às qualidades exigidas para o cargo. O que é 

necessário para exercer o cargo de...  ?   

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 
 

 Uma associação estudantil está promovendo um concurso de textos em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.  Escreva um artigo 

sobre o tema para concorrer ao concurso, que terá prêmios em dinheiro para os três 

primeiros colocados.  
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UNIDADE 16: VOCÊ SABE SURFAR? 
 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 
 

 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

Canção: MENINO DO RIO  
Compositor: Caetano Veloso (1980)  Gênero: MPB 
Cantora: Baby Consuelo 
Nível sugerido: BÁSICO  
SITUAÇÃO DE USO: Estilo de vida. 
MARCADORES: Esportes náuticos. Tatuagens. Estilo de vida. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Identificar as rimas presentes no texto. 

 Conhecer o uso do pronome pessoal “tu”. 

 Discutir sobre esportes náuticos. 

 Elaborar um perfil masculino. 

 Dos anos 1990 para cá, as 

tatuagens viraram uma febre, principalmente entre os mais jovens.  

Você aprecia tatuagens?  Tem alguma que possa mostrar? Tatuaria 

seu corpo, mesmo sabendo que é muito difícil apagar uma imagem 

tatuada? Que figura seria? Por quê? Tem amigos com tatuagens? 

Na sua opinião, as tatuagens são mais comuns em um grupo social 

específico? Que figura é esta tatuada no braço de um rapaz na foto? 

Você faria uma igual?           
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1. A canção que vamos ouvir descreve a vida despreocupada de um rapaz 

carioca. Tente identificar suas características mais marcantes.  

2. Pelo que você entendeu, que trabalho o rapaz realiza? Que pistas você 

seguiu para chegar a essa conclusão? 

3. Na sua opinião, a maioria dos jovens brasileiros leva uma vida igual à do 

menino do Rio?  

4. O que significa o Havaí seja aqui/ Tudo o que sonhares/ Todos os 

lugares?  Que outras palavras ou frases você conseguiu entender?  

5. Vamos ouvir de novo a canção, agora acompanhando na letra impressa. 

Confira as palavras que você ainda não conhece. 

 
    

Menino do Rio  
 
Menino do Rio 
Calor que provoca arrepio 
Dragão tatuado no braço 
Calção corpo aberto no espaço 
Coração, de eterno flerte 
Adoro ver-te… 
 
Menino vadio 
Tensão flutuante do Rio 
Eu canto pra Deus 
Proteger-te… 
 

O Havaí, seja aqui 
Tudo o que sonhares 
Todos os lugares 
As ondas dos mares 
Pois quando eu te vejo 
Eu desejo o teu desejo… 
 
Menino do Rio 
Calor que provoca arrepio 
Toma esta canção 
Como um beijo… 
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6. As rimas são importantes para marcar o ritmo da melodia.  Associe as 
palavras que rimam na letra da canção.  

 
a) Rio      (     ) ver-te 
b) Braço     (     ) lugares 
c) Flerte      (     ) arrepio 
d) Vadio      (     ) desejo 
e) Sonhares     (     ) espaço 
f) Vejo      (     ) mares 

 
7. Você costuma praticar surf ou outro esporte náutico?  

 
8. Que outros esportes náuticos você conhece? Identifique nas figuras. 

 

 

a)____________________________ 
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b)______________________  c)________________________ 
 

      
     d) __________________________ 
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e) ___________________________________ 
 

9. Se tivesse que escolher um desses esportes para praticar, qual seria? Por 
quê?  
 

10. O que significam os versos finais “Toma esta canção/ como um 
beijo...”? 
 

 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
11. Observe que esta canção usa o pronome tu e não você para 

marcar o diálogo entre as pessoas. Em que momentos esse uso 
está bem marcado?   
 

a) Adoro ver-te         b) _________________________ 

 

c) ________________________ d) _______________ 

 

e) _________________________f)     _________________________ 
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QUER CONHECER A HISTÓRIA DA CANÇÃO? 

“Menino do Rio” foi escrita por 

Caetano Veloso em homenagem a 

um garoto de 22 anos que 

frequentava a praia de Ipanema, 

conhecido como Petit. No início dos 

anos 70, Petit era o símbolo de uma 

geração de jovens bronzeados, 

surfistas que usavam parafina para 

tornar as pranchas menos 

escorregadias e dourar os cabelos 

compridos. Livre, solto, sem outro 

compromisso com a vida senão 

viver. 

O “coração de eterno flerte” é uma 

metáfora riquíssima, Petit flertou o 

tempo todo com a vida. Era 

praticante de artes marciais, modelo 

nas horas vagas entre uma onda e 

outra. Ele vestiu como poucos o 

slogan da geração saúde, com o 

corpo aberto no espaço, sempre 

bronzeado pelo sol carioca. 

Petit era conhecido por todos que 

frequentavam a praia e virou 

celebridade de um dia para o outro. 

Até que, na madrugada de 29 de 

agosto de 1987, na garupa da moto 

de um amigo, Petit sofreu um 

acidente. A violenta 

pancada da cabeça 

contra o asfalto o 

deixou em coma por 

40 dias. Ele 

sobreviveu, mas 

ficou com o lado 

direito do corpo, 

rosto e boca paralisados. 

Nessas condições, a vida se tornou 

insuportável para ele, inválido e 

recluso em seu apartamento, longe 

do mar que tanto amava, após uma 

vida toda acostumado a viver 

intensamente, ao Sol, a praticar 

esportes, namorar, etc… 

Por trás daquele homem alegre e 

brincalhão, de pele dourada, 1,80m,  

loiro, olhos verdes e físico forte, 

havia uma criança indefesa que  
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nunca chegaria a se tornar adulta. 

Quase dois anos depois, aos 32 

anos, Petit, o eterno menino do Rio, 

desistiu de sua vida. Trancou-se em 

seu apartamento e se enforcou com 

a faixa de seu quimono de jiu-jitsu. O 

peso da depressão, do isolamento 

de tudo e de todos foi uma carga 

demasiadamente pesada para que 

ele pudesse suportar. 

Fonte: <http://minilua.com/tras-musica-menino-rio-20/) > 

 

12. Assinale com V o que é verdadeiro e F o que é falso, em relação à história 

da canção. 

  

 

V F   

  O menino do Rio frequentava diariamente a praia de Ipanema, 
onde praticava surf. 

  Petit era símbolo da Geração Saúde dos anos 1980, que levava a 
vida na diversão e só trabalhava eventualmente. 

  Os jovens usavam parafina nos cabelos com o objetivo de torná-
los mais macios. 

  Depois da canção em sua homenagem, Petit parou de surfar. 

  Um acidente de moto tirou a vida de Petit. 

  O modo de vida que Petit levava era coerente com seu desejo de 
liberdade e de ser feliz. 

  O rapaz preferiu se matar quando se viu privado da liberdade de ir 
e vir e praticar surf. 

 
 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 
 

Você tem uma admiração particular por algum desportista nacional 
ou internacional, que gostaria de nos apresentar? O que ele faz? Já 
ganhou competições e medalhas? Por que você o admira?  

Com a ajuda do quadro a seguir, faça um perfil dessa pessoa que 
você admira, contando detalhes das vitórias dele.   Se preferir, em vez de 
um ídolo, você pode fazer o perfil de um amigo ou parente.  

http://minilua.com/tras-musica-menino-rio-20/
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_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para descrever 

 

 
 
SER: 
Alto/ baixo 
Gordo/ magro 
Jovem/ meia-
idade/velho 
Bronzeado de sol 
Branco/ moreno/negro 
Atlético 
Forte 
 
TER: 
Olhos azuis 
Olhos verdes 
Olhos castanhos 
Nariz 
Boca 
Orelhas  
Sobrancelhas 
 
USA: 
Óculos 
Bigode 
Barba longa/curta 
Cabelo longo/ curto 
Chapéu/ boné  
 
 
 
 
SER: 
Alegre/ triste 
Amigável/ discreto 
Competente 
Competitivo 
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UNIDADE 17: SAINDO DA CASA DOS PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO:  
 

Leia o texto e responda às questões:  

 

a. O que você entendeu do cartum (cartoon)? 

b. Uma das ovelhas pensa diferente do rebanho. Por isso é chamada de 

“ovelha negra”. Você conhece essa expressão? O que significa? 

Canção:  OVELHA NEGRA  (1975) 
Compositores: Rita Lee e Roberto Carvalho   Gênero: Rock brasileiro 
Nível Sugerido: BÁSICO 
SITUAÇÃO DE USO: Conversa entre pai e filha. 
MARCADORES: Relações familiares.  Ingresso no mercado de trabalho. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Adquirir vocabulário sobre família. 

 Saber flexionar nomes em gênero. 

 Falar de ações habituais e ações concluídas no passado. 

 Opinar sobre convivência em família. 

 Elaborar perguntas. 
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c. A expressão “ovelha negra” existe também na sua língua, com o mesmo 

sentido? Como se diz? 

d. Você concorda que em toda família há uma “ovelha negra”? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES:  

Atividade 1: 

Vamos ouvir um rock brasileiro chamado “Ovelha Negra”. Tente anotar palavras 

ou frases que você identificar ou que deseja saber o que significam.   

Há uma palavra que não pertence ao português. Qual é?  

Agora confira o texto completo e cante a música. 

OVELHA NEGRA 

Levava uma vida sossegada 

Gostava de sombra 

E água fresca 

Meu Deus 

Quanto tempo eu passei 

Sem saber 

Uh! Uh! 

Foi quando meu pai me disse: 

"Filha, você é a Ovelha Negra 

Da família" 

Agora é hora de você assumir 

Uh! Uh! E sumir! 

Baby, baby 

Não adianta chamar 

Quando alguém está perdido 

Procurando se encontrar 

Baby, baby 

Não vale a pena esperar 

Oh! Não! 

Tire isso da cabeça 

E ponha o resto no lugar 
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Ah! Ah! Ah! Ah! 

Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! 

Não! 

Oh! Oh! Ah! 

Tchu! Tchu! Ah! Ah! 

 

ATIVIDADE 2: ENTENDENDO A CANÇÃO 

 

a) São personagens da canção: 

___________________________________ 

b) De acordo com o pai, a filha deve: 

(   ) ir viver a vida por conta própria porque ela trabalha muito. 

(   ) ter responsabilidade, sair de casa e se sustentar. 

(   ) ficar morando com ele, mas conseguir um bom  emprego.   

(   ) mudar de vida, fazer uma viagem e deixar de aborrecê-lo. 

 

c) No Brasil, é normal os filhos ficarem na casa dos pais até se casarem, 

principalmente as moças. A não ser que morem numa cidadezinha do 

interior que não oferece oportunidades de estudo nem de trabalho. Nesse 

caso, mudam-se para uma cidade maior.  Como é no seu país, é igual? 

 

d) O significado da palavra grifada em: “Levava uma vida sossegada” é:  

(   ) alegre    (   ) difícil 

(   ) triste      (   ) tranquila 

 

e) Em “Gostava de sombra e água fresca”, a expressão metafórica 

significa: 

(   )  situação problemática 

(   )  situação cômoda e confortável 

(   )  situação aborrecida 

(   )  situação muito triste e difícil 

 

f) As expressões não adianta e não vale a pena têm sentido equivalente. 

Podemos substituí-las no texto por: 
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(   ) É importante   (   ) É bom 

(   ) É preocupante   (   ) É inútil 

g) “Meu Deus!” é uma interjeição muito usada em português para demonstrar 

espanto.  Na sua língua, existe uma interjeição correspondente?  

h) :tchu, tchu e ah, ah. Esses sons são significativos? 

i) Agora que você compreendeu todo a letra, vamos cantá-la outra vez? 

 

ATIVIDADE DE EXPANSÃO: 
Preencha o quadro com a palavra correspondente, observando o gênero 
masculino ou feminino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Relacione as ações ocorridas no passado de acordo com chave seguinte: 

(3) Fato passado já concluído.  Ação momentânea, determinada no 
tempo e concluída (PRETÉRITO PERFEITO). 

(4) Fato habitual, rotineiro. Ação passada mas que continua — durativa 
(PRETÉRITO IMPERFEITO). 

 

(    ) Eu levava uma vida feliz na minha cidade. 

(    ) Minha mãe brigou comigo. 

(    ) Meu primo tinha um amigo italiano. 

(    ) O cunhado dele queria ser engenheiro. 

     (    ) O avô dele trabalhou na fábrica de doces durante 5 anos. 

A FAMÍLIA 

        

   Pai     Mãe 

   Filho      

   Tio      

        Prima 

         Avó 

   Irmão      

               Cunhada 

   Mano 
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(    ) Minha tia era professora daquela escola. 

(    ) Meu pai e minha mãe conheceram Buenos Aires. 

(    ) Os tios de André moravam em Nova Iorque até a semana passada. 

(    ) Nossa prima Mônica era a ovelha negra da família. 

 

Leia o texto e assinale Verdadeiro (V)  ou Falso (F) 

nas questões. 

 

IBGE: na "geração canguru", mais jovens de até 34 anos 

moram com os pais 

Hanrrikson de Andrade 

Do UOL, no Rio 

29/11/2013 

Há cada vez mais jovens de 25 a 34 anos, a chamada 
"geração canguru", morando com os pais. Em dez anos, houve 
aumento de quase quatro pontos percentuais – de 20,5% para 24,3% entre 2002 
e 2012. Desses, 60% são homens. 

 

V F  

ESCOLHA VOLUNTÁRIA 

A decisão de morar com os pais pode se basear em 

justificativas e explicações diversas que envolvem 

desde questões financeiras (desemprego, custo 

habitacional), às questões psicológicas (comodismo) e 

mesmo sociodemográficas, envolvendo diferentes 

graus de dependência econômica e familiar. Porém, a 

questão central que recai sobre essa nova 'geração' é 

que a opção de morar com os pais é feita de forma 

voluntária, considerando que a maioria possui 

condições econômicas de se sustentarem e seguirem 

com 'suas próprias pernas'  

Trecho do artigo "A geração canguru no Brasil", de Ana Lúcia 

Saboia e Bárbara Cobo 
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  Chama-se Geração Canguru aos jovens com mais de 25 anos que não querem deixar o 

conforto da casa dos pais. 

  Entre esses jovens, é maior o número de mulheres. 

  Em dez anos, o percentual de jovens que permaneceu na casa paterna quase dobrou. 

  O número de jovens da Geração Canguru tem diminuído de ano para ano. 

  Rapazes e moças acham mais cômodo morar com os pais porque assim economizam 

dinheiro e têm mais facilidades. 

  Entre as razões para esse fenômeno estão a falta de emprego e o preço dos aluguéis. 

  A maioria dos jovens tem condições financeiras de se sustentar e viver uma vida 

independente. 

  A decisão de continuar na casa dos pais por motivos financeiros é um fenômeno 

exclusivo do Brasil. 

   

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Elabore por escrito três perguntas para fazer a um colega sobre a família 

dele, inclusive se tem algum parente ou amigo considerado ovelha negra e 

por quê.  
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UNIDADE 18: O TEMPO VOA...  

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

Você conhece a história de Alice no país das maravilhas? Veja um dos 

diálogos entre ela e o Coelho. 

 

 

1.  É possível a eternidade durar um segundo? Como é isso? Discuta com 

seus colegas o que você entendeu. 

2. Afinal o tempo passa rápido ou devagar? A sensação é igual para todo 

mundo? 

Canção: PACIÊNCIA (1999)   Álbum: Na pressão 
Compositores: Lenine e Dudu Falcão  Gênero: MPB 
Nível Sugerido: INTERMEDIÁRIO 
SITUAÇÃO DE USO: Reflexão sobre o tempo atual. 
MARCADORES:  Tempo.  Costumes.  Vida agitada. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Discutir sobre a otimização do tempo na rotina diária. 

 Compreender textos escritos. 

 Empregar  expressões coloquiais. 

 Distinguir qualidades permanentes e provisórias (com verbos SER e 
ESTAR). 

 
 

 

Alice: Quanto dura o eterno? 

Coelho: Às vezes apenas um 

segundo! 

Lewis Carroll  
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3. Você se irrita quando o trânsito está congestionado ou tem que entrar 

numa fila para resolver algum problema? Por quê? 

4. Você administra bem o seu tempo? Consegue resolver cem por cento dos 

compromissos agendados para o dia?  

 

BLOCO DE ATIVIDADES   

Atividade 1:  

a) A canção que vamos ouvir se chama “Paciência”.  Você acha que hoje em 

dia as pessoas são mais pacientes ou impacientes nas relações sociais? 

Por que você acha que isso acontece?  

b) Qual a sua expectativa em relação ao conteúdo da canção? Tente 

entender seu sentido global. Ao mesmo tempo, anote as palavras que 

reconhecer. 

(A professora escreve na lousa as palavras reconhecidas pelos alunos e 

juntos verificam os seus significados). 

c) Vamos ouvir de novo a canção, agora acompanhando as palavras na letra 

impressa e verificando se entenderam tudo. 

 

PACIÊNCIA  ( LENINE ) 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 
A vida não para 
 
Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 
Eu me recuso, faço hora 
Vou na valsa 
A vida é tão rara 
 
Enquanto todo mundo 
Espera a cura do mal 
E a loucura finge 
Que isso tudo é normal 

Eu finjo ter paciência 
 
O mundo vai girando 
Cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo 
E o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 
 
Será que é tempo 
Que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo 
Pra perder? 
E quem quer saber? 
A vida é tão rara 
Tão rara 
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d) Na sua cidade as pessoas reclamam da correria da vida e da falta de 

tempo para fazer o que desejam? Elas costumam ser pontuais em seus 

compromissos?  

 

Atividade 2: 

a) A personagem da canção tem uma posição de resistência em relação à vida 

apressada do mundo atual. Você acha que ele tem razão? Não fica difícil ir 

contra a corrente?  

b) E você, como enfrenta essa aceleração do tempo? Consegue entrar no 

mesmo ritmo ou também deseja ter mais tempo para fazer tudo com calma, 

inclusive comer e pensar na vida, estar com as pessoas de que gosta ou 

divertir-se?  

c) Você aceita a ideia de que é possível mudar essa situação? 

d) A letra diz que “A gente espera do mundo/ E o mundo espera de nós/ Um 

pouco mais de paciência”.  Como é isso? 

e) O que você entende do verso “a vida é tão rara” ? 

 

Atividade 3 

1. A seguir apresentamos a opinião de um blogueiro sobre a canção 

Paciência. Sua opinião coincide com a dele? Converse com seus 

colegas a esse respeito. 

 

 “Paciência” é uma música que soa cada vez mais atual, com versos 

que se encaixam feito luva nestes tempos destrambelhadamente 

vertiginosos em que, mesmo sem perceber, aceleramos nossos passos 

e comemos de modo apressadamente afobado, mastigando mal 

alimentos e pensamentos, enquanto as horas se dissolvem e a 

sensação geral é de que estamos continuamente atrasados em nossos 

compromissos. Em meio a esse cenário, a canção de Lenine e Dudu 

Falcão soa como um mantra.       (Alexandre Inagaki) 

http://www.lenine.com.br/
http://twitter.com/ddfalcao
http://twitter.com/ddfalcao
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Fonte: < http://pensarenlouquece.com/paciencia-lenine-dudu-falcao/ > 

 

2. Após a leitura da letra da canção e da crítica feita pelo blogueiro, 

associe as palavras ou expressões em negrito com outras que 

apresentam o mesmo sentido. 

(1)   Eu me recuso, faço hora. 

(2)   Eu vou na valsa. 

(3)   Nestes tempos destrambelhadamente vertiginosos.  

(4)   Versos que se encaixam feito luva.  

(5)   Comemos de modo apressadamente afobado.  

(6)   A canção soa como um mantra.  

 

(   )   se ajustam muito bem. 
(   )   atrapalhado, perturbado. 
(   )   palavra que acalma. 
(   )   vou devagar, em ritmo lento.  
(   )   de modo confuso, descuidado, desordenado. 
(   )   demoro de propósito para fazer alguma coisa.  
 
 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

Na descrição de pessoas, podemos apresentar características 

permanentes ou provisórias (momentâneas). No primeiro caso, usamos o verbo 

SER e no segundo, o verbo ESTAR. Algumas dessas características podem ser 

usadas nos dois casos, outras não. Verifique a diferença de sentido a seguir. 

 

 SER ESTAR 

PACIENTE Ele é paciente Ele está paciente. 

CALMA   

ANSIEDADE   

ESTRESSE   

PRESSA   

IRRITAÇÃO   

NERVOSISMO   

INTELIGÊNCIA   

COMPETÊNCIA   

 

http://pensarenlouquece.com/paciencia-lenine-dudu-falcao/
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ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Escreva um e-mail para um amigo contando 

sobre sua rotina no Brasil. Diga como você distribui seu 

tempo entre as atividades acadêmicas e as outras 

atividades, de forma que seja possível atender aos 

muitos convites para passeios e festas. Mencione os 

hábitos dos brasileiros em relação à pontualidade.  
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UNIDADE 19: BONITO POR NATUREZA 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

   

 

1. A bandeira é um dos símbolos do país.  A do Brasil tem quatro cores e a 

inscrição “Ordem e Progresso”.  O que você acha desse lema?  Como é 

a bandeira do seu país? Também tem palavras escritas?  Quais?  

Canção:  PAÍS TROPICAL (1969) 

Compositor: Jorge Ben Jor     Gênero: Samba-rock 

Cantor: Jorge Ben Jor 

Nível sugerido: Básico 

SITUAÇÃO DE USO: Exaltação das coisas boas do país. 

MARCADORES: Clima. Natureza. Autoestima. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Conhecer aspectos da cultura brasileira. 

 Conjugar o verbo TER no presente do indicativo. 

 Falar sobre o clima do Brasil. 

 Usar a expressão “pois é”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5ger8PgN-Os 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ger8PgN-Os
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2.  No Brasil, os estados do Norte e Nordeste têm um clima mais quente, 

enquanto os do sul são mais frios.  Na cidade onde você mora, como é o 

clima, tem inverno rigoroso?  Fica próximo do mar?  

 

3. Você gosta da sua cidade?  O que faz de sua cidade um bom lugar para 

se morar?   

 

4. Pelas informações que você tem do Brasil, que cidade ou estado você 

gostaria de conhecer?  Por quê? Como você imagina que seja?  

 

5.  Você se lembra de alguma canção do seu país que fale das belezas 

naturais, do modo de vida, das pessoas ou cultura?  Cante um trecho para 

nós.  

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Observe a imagem abaixo e imagine uma história.  

 

 

a) O rapaz parece feliz? Por quê?  

b) O carro da imagem, fabricado pela Volkswagen, se tornou muito popular 

nos anos 60 no Brasil e em todo o mundo Aqui o carro recebeu o apelido 

carinhoso de fusca. Ter um fusca significava ter status. Como era 

chamado em seu país? 

c) Na canção o rapaz faz referência ao seu fusca e a um violão.  O que 

podemos adiantar sobre esse rapaz? 

 

Coccinelle (França, Bélgica, Haiti); escarabajo (Espanha, América Latina); bug 

(USA); carocha (Portugal); maggiolone (Itália); käfer (Alemanha), fusca (BR). 

 

2. Vamos ouvir uma canção que mostra alguns aspectos do cotidiano de um 

brasileiro.   Que palavras você entendeu?  
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 (O Professor escreve no quadro o que os alunos dizem e verifica o 

significado). 

3. Agora você vai ouvir outra vez a canção e completar as lacunas com as 

palavras que estão faltando. 

 

    

PAÍS TROPICAL   

Moro num país _______________  
Abençoado por Deus 
E bonito por __________________ (mas que beleza) 
Em fevereiro (em fevereiro) 
Tem ________________ (tem carnaval) 
Eu tenho um _______________ e um violão 
Sou Flamengo, tenho uma nega 
____________________ Teresa. 
 
Sambaby, sambaby 
Sou um ______________ de mentalidade mediana (pois é) 
Mas assim mesmo sou feliz da vida 
Pois eu não devo nada a _______________ (pois é) 
Pois eu sou feliz, muito feliz 
Comigo mesmo. 
 
Moro num país tropical ....  (REPETIR) 
 
Sambaby, sambaby  
Posso não ser um band leader (pois é) 
Mas assim mesmo lá em casa  
Todos os meus ________________, meus camaradinhas 
Me respeitam (pois é) 
Essa é a razão da ________________ 
Do poder, do algo mais e da _______________________ 
 
Mó num patropi 
Abençoá por Dê 
E boni por naturê 
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Em feverê tem carná 
Tenho um fu e um viô 
Sou Flamê, tê uma nê 
Chamá Terê 
 
Sou Flamengo 
Tenho uma nega  
Chamada Teresa 
 

4. O Carnaval é uma festa móvel, às vezes comemorada em fevereiro, 

outras vezes em março. Em seu país também tem comemoração de 

carnaval nas ruas, como no Brasil? Como é? 

5. Você já ouviu falar do Flamengo? É um clube de futebol do Rio de Janeiro, 

com uma das maiores torcidas do país.  Você gosta de futebol? Torce 

para algum clube?  Seu time já foi campeão nacional? Tem algum 

“craque” seu conterrâneo jogando no Brasil ou algum brasileiro jogando 

em seu país no momento? 

6. Além do Carnaval e do futebol, que parecem agradar o rapaz, que outras 

coisas o deixam feliz?   __________________,  __________________,  

______________________ 

 

7. No fim das contas, NÂO É intenção do compositor chamar a atenção para 

qual ideia? 

a)  Mostrar que tem amigos e é respeitado. 

b) Tem orgulho de ter um fusca para passear. 

c) Exaltar as belezas naturais do país. 

d) Dizer que seu time foi campeão. 

e) Dizer que é uma pessoa muito feliz.  

 

8. No texto aparece a palavra SAMBABY, inventada pelo compositor. Como 

você acha que ela foi formada e o que significa?  

 

9. Também aparece a expressão “band leader”, em inglês.  O que você acha 
da presença de palavras em inglês nas canções brasileiras?  
 

10. A expressão “pois é”, que aparece várias vezes no texto, tem a função de: 

a) Desmentir   d) Explicar 

b) Negar    e) Corrigir  

c) Reafirmar 

 

11. Nos versos finais o cantor faz uma brincadeira com as palavras.  Ouça. 

Que processo ele usou para marcar mais o ritmo da canção? 

 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
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1.  Observe a conjugação do verbo TER no presente. 

 Em fevereiro tem carnaval. 

 Tenho um fusca e um violão. 

 Tenho uma nega chamada Teresa. 

Agora complete o quadro com as formas do presente.  

Eu TENHO 

Você  

A gente, ele, ela  

Nós   

Vocês, eles, elas TÊM 

 

 

PAÍS TROPICAL, A HISTÓRIA DA CANÇÃO 

 

 A canção País Tropical foi composta em 1969 por Jorge Bem Jor, que já 

havia feito sucesso anteriormente com outras canções, como Mas que nada (1963) 

e Por causa de você, menina (1963).  País Tropical foi gravado primeiro por Wilson 

Simonal e logo fez sucesso porque se alinhava com o clima de ufanismo que o 

regime militar utilizava em sua propaganda no país.  Nessa época os militares 

haviam distribuído milhares de adesivos para carro onde se lia “Brasil, ame-o ou 

deixe-o”.  Quer dizer, quem não estivesse satisfeito, que fosse embora do país. 

Havia uma dupla de compositores/cantores que faziam parte desses defensores do 

regime e gravaram “Eu te amo, meu Brasil”.  A população em geral desprezava 

esses adesistas.   Só muito mais tarde País Tropical foi regravada e pôde ser cantada 

sem medo de parecer que estava apoiando o governo. 
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UNIDADE 20: PROMESSAS DE AMOR 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO:

 

Canção: POR VOCÊ (1998)                             Álbum: Puro Êxtase (com Barão Vermelho) 
Compositores: Roberto Frejat e Mauro Santa Cecília  
Nível Sugerido: AVANÇADO   Gênero: rock brasileiro 
SITUAÇÃO DE USO: Promessas feitas à mulher amada 
MARCADORES:  Conquista amorosa. Promessas.  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Formular ações hipotéticas. 

 Conjugar verbos no futuro do pretérito. 

 Produzir textos orais 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=U32nv-ZBjkE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U32nv-ZBjkE
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1.  Observe a imagem e converse com seu professor e colegas sobre o que 

ela sugere. 

2. Você alguma vez já enfrentou uma situação semelhante? Como você faz 

quando deseja conquistar uma pessoa? Em algum momento foi preciso 

fazer uma “loucura”? O quê, por exemplo? Deu resultado? 

3. Que qualidades são fundamentais para você se interessar por uma 

pessoa? Beleza física? Qualidades morais? Psicológicas?  

4. Você acredita em amor à primeira vista?  Por quê? 

5. Alguma vez você fez promessas a alguém para que ela aceitasse namorar 

com você? E as cumpriu ou esqueceu pouco tempo depois? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

Atividade 1: ENTENDENDO A CANÇÃO 

    Para entender a canção POR VOCÊ (canta Frejat), primeiro vamos ouvi-la e 

completar as lacunas existentes na letra. Ouça: 

Por você, eu _________________ tango no teto 

Eu _________________ os trilhos do metrô 

Eu _____________  a pé do Rio a Salvador 

Eu _____________  a vida  como ela é 

________________  a prazo  pro inferno 

Eu ___________________  banho gelado  no inverno 

Por você eu ______________   de beber 

Por você eu ________________  rico  num mês 

Eu _________________  de meia pra virar burguês 

Eu ______________   até o meu nome 

Eu _________________   em greve  de fome 

________________  todo dia a mesma mulher     

Por você, por você (REPETE) 

Por você __________________  até ficar  alegre 
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__________________ todo o céu   de vermelho 

Eu _____________  mais herdeiros  que um coelho 

Eu _____________  a vida  como ela é 

________________  a prazo  pro inferno 

Eu ___________________  banho gelado  no inverno 

Eu  ______________   até o meu nome 

Eu _________________   em greve  de fome 

________________   todo dia a mesma mulher 

Por você, por você  (REPETE) 

 

1. Agora veja se acertou todas as formas verbais. O gabarito está na última 

página. Verifique se entende todos os enunciados e discuta com os colegas e o 

professor. 

2. Quem é o personagem que aparece na canção e o que ele está fazendo? 

3. Na sua opinião, música e letra estão em harmonia, isto é, você acha que o 

homem está sendo sincero nas promessas? A mulher deve confiar e aceitar o 

pedido dele? 

3. Entre as promessas que ele faz à amada, qual delas você acha mais fácil de 

cumprir?  E a mais difícil? 

4. O recurso às rimas é importante para marcar o ritmo da melodia. Identifique 

as palavras que foram usadas como rimas nos versos da canção. 

(a)  metrô    (   )  coelho 

(b)  inferno     (   )  burguês 

(c)  mês    (   ) Salvador 

(d)  nome    (   )  inverno 

(e)  vermelho    (   )  fome 
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ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

 Você deve ter observado que as lacunas da canção foram preenchidas 

com formas verbais pertencentes a um mesmo tempo verbal. A personagem faz 

declarações à amada, contando as loucuras que seria capaz de fazer por ela, 

caso ela concordasse em ficar com ele.  Na verdade, por se tratar de fatos 

incertos, de hipóteses ou suposições, foi usado o futuro do pretérito, tempo 

verbal também conhecido como condicional em algumas línguas. 

 É muito simples formar esse tempo: acrescentamos à forma do infinitivo 

(nome do verbo) as terminações indicadas, que são comuns aos verbos 

regulares.   Observe as terminações, depois complete o quadro de acordo com 

o modelo. 

 

 

FUTURO DO PRETÉRITO   —  VERBOS REGULARES 

 DANÇAR VIVER DORMIR 

Eu Dançar-ia Viveria  

Ele, ela, você Dançar-ia  Dormiria  

A gente Dançar-ia   

Nós Dançar-íamos   

Eles, elas vocês Dançar-iam Viveriam  

 

1. Algumas vezes, o futuro do pretérito é usado para expressar um fato 

passível de se realizar ou não, dependendo de algumas circunstâncias.  

Nesse caso, vem sempre acompanhado de outro enunciado, expresso no 

imperfeito do subjuntivo. 

Ex.: Se eu tivesse um cão, ele se chamaria Barão. 

        Se ela quisesse, poderia viajar para Paris ainda este mês. 

Agora complete os enunciados: 
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a) Se Maria tivesse mais de 18 anos, ________________________________. 

b) Se nós ganhássemos na Loteria, __________________________________ 

2.  No Brasil, quando se compra uma mercadoria, o pagamento pode ser feito de 

variadas formas:   

 À vista 

 A prazo — Parcelado 

 No cartão — (débito ou crédito) 

 Com cheque 

 Em dinheiro 

Por que você acha que isto acontece? E no seu país, também existem diversas  

possibilidades de pagamento? Como funciona? Se você tivesse que comprar um 

objeto aqui, um notebook, por exemplo, roupas ou presentes, que forma de 

pagamento escolheria?  Por quê?  

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Se você pudesse escolher, quem você levaria 

para uma ilha deserta? Por quê? 

Escreva um pequeno texto explicando sua 

escolha.  

Gabarito da letra da canção POR VOCÊ 

Por você, eu ___DANÇARIA ___ tango no teto 

Eu __LIMPARIA ___ os trilhos do metrô 

Eu ___IRIA_____  a pé do Rio a Salvador 

Eu _ACEITARIA__  a vida  como ela é 

VIAJARIA _________ a prazo pro inferno 

Eu __TOMARIA ______ banho gelado no inverno 

Por você eu   DEIXARIA_____  de beber 
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Por você eu _FICARIA________  rico  num mês 

Eu   DORMIRIA______  de meia pra virar burguês 

Eu  _MUDARIA ______  até o meu nome 

Eu _VIVERIA____  em greve  de fome 

__DESEJARIA__________ todo dia a mesma mulher     

Por você, por você (REPETE) 

Por você _CONSEGUIRIA_______  até ficar alegre 

_ PINTARIA___todo o céu   de vermelho 

Eu __TERIA____  mais herdeiros  que um coelho 

Eu _ACEITARIA____ a vida  como ela é 

__VIAJARIA______  a prazo  pro inferno 

Eu ___TOMARIA____  banho gelado  no inverno 

Eu  __MUDARIA_____   até o meu nome 

Eu __VIVERIA_____   em greve  de fome 

__DESEJARIA_____  todo dia a mesma mulher 

Por você, por você  (REPETE) 
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ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 
 

 
a) Você sabe brincar de “adivinha”? Tente adivinhar a resposta à pergunta 

acima. É muito fácil.   
b) Você conhece outra adivinha? Faça a pergunta a seus colegas. 
c) Este tipo de brincadeira com as palavras também existe na sua cultura? Dê 

um exemplo. 

Canção: QUE MARAVILHA!  (1971) 
Compositores: Jorge Benjor e Toquinho Gênero: samba rock 
Nível Sugerido: BÁSICO    Álbum: Negro é lindo 
MARCADORES: Encontro. Trânsito. Amada.  
SITUAÇÃO DE USO: Descrição de uma cena e sentimentos 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Descrever uma cena em movimento. 

 Falar de ações no presente (simples e contínuo). 

 Adquirir vocabulário sobre cores. 

 Descrever características físicas e psicológicas de pessoas. 

 Comentar sobre o tempo. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=CH5p66p_A6I 

  

UNIDADE 21: ENCONTRO NA CHUVA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CH5p66p_A6I
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d) Você gosta de chuva? Quando criança, você gostava de brincar na chuva? 
Como era a brincadeira?  

e) Quando está chovendo muito e fica difícil sair à rua, o que você faz em casa? 
 

BLOCO DE ATIVIDADES: 
 
Atividade 1: 
  Vamos ouvir a canção intitulada “Que maravilha!”  Tente entender a situação 
que é descrita e a quem se refere a admiração do eu-lírico, quando ele diz “Que 
maravilha!”.  
_______________________________________________________________  
 

QUE MARAVILHA!     
 
Lá fora está chovendo  

mas assim mesmo eu vou correndo 

só pra ver o meu amor 

Ela vem toda de branco 

toda molhada, linda e despenteada 

que maravilha, que coisa linda 

que é o meu amor 

Por entre bancários, jatomóveis 

ruas e avenidas 

milhões de buzinas tocando em harmonia 

sem cessar 

e ela vem chegando de branco 

meiga, pura, linda e muito tímida 

com a chuva molhando seu corpo lindo 

que eu vou abraçar 

e a gente no meio da rua do mundo 

no meio da chuva 

a girar, que maravilha 

a girar, que maravilha. 

 

Atividade 2: ENTENDENDO A CANÇÃO 

a) Os instrumentos da banda que acompanha o cantor valorizam muito a sua 

interpretação.  Que instrumentos você observou? 
b) Quem são as personagens da canção?  Onde estão? 

c) A mulher é descrita como “meiga, pura, linda e muito tímida”.  Como você a 

imagina fisicamente?  E o homem?   
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d) A imagem a seguir poderia representar o casal da canção? Por quê?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ao descrever o ambiente da rua, o letrista usa a palavra jatomóveis, em 

lugar de automóveis. Você saberia dizer por quê?  

f) Como estava o trânsito naquele momento? Havia muito ruído? 

g) A cena de um casal girando na chuva pode ser considerada habitual? Que 

reação você teria se presenciasse algo assim? 

h) Agora que já compreendemos todo o texto, vamos cantar a canção juntos?  

 

ATIVIDADES DE EXPANSÃO: 

 

1. Quando a chuva acabou, um lindo arco-íris surgiu entre as nuvens. Você 

sabe que cores formam o arco-íris? Pela ordem (de cima para baixo): 

   

  
________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

2. É comum os jornais impressos e os noticiários da televisão apresentarem a 

previsão do tempo para as principais capitais do país. Você costuma olhar a 

previsão do tempo quando vai trabalhar ou fazer uma viagem? Você acha 

importante ter essas informações? Por quê? 
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3. Observe a previsão do tempo para Araçatuba, município do interior de São 

Paulo, no início do mês de dezembro de 2015. 

 

 
 

Como se vê, o tempo naquela cidade estava bastante instável. Imagine que você 

faria uma viagem de negócios a Araçatuba. Que dia você escolheria? 

 

4. Como está o tempo hoje? 

(    ) Está calor.     (    ) Está nublado. 

(    ) Está frio.    (    ) Está abafado.  

(    ) Está chovendo.   (    ) Está ventando.  

 

5. Observe as formas verbais que aparecem na letra da canção: 

 Lá fora está chovendo.  

 Eu vou correndo. 

 Ela vem chegando. 

 

 Buzinas tocando sem cessar. 

 A chuva molhando seu corpo. 

 

Em ambos os grupos, os verbos principais estão no gerúndio.  Esse tempo 

verbal expressa uma ação contínua, que está em andamento, ou seja, um 

processo verbal não finalizado.  Com o uso do gerúndio, o texto ganha 

movimento.  Elabore duas frases usando o gerúndio. 
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ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Observe que a letra da música é uma descrição de uma cena dinâmica entre 

duas pessoas que brincam na chuva, como se fosse uma cena de filme. Faça 

uma descrição à sua escolha, com a mesma característica (movimento). 
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UNIDADE 22: QUANDO O CARNAVAL CHEGAR 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Observe o casal na imagem.  São a porta-bandeira e o mestre-sala, que fazem 
evoluções na apresentação de uma escola-de-samba. O casal é um dos quesitos 
obrigatórios de toda escola de samba e são avaliados pela qualidade da sua 
evolução.  

 

 

 
Canção:  QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ  (1966) 
Compositor: Chico Buarque de Holanda   Gênero: Samba-enredo 
Nível sugerido: AVANÇADO 
SITUAÇÃO DE USO: Desabafo de mestre-sala sobre antigo amor de uma 
escola de samba. 
MARCADORES: Festividade. Costumes. Arte popular.  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Compreender a escola de samba como uma manifestação cultural 
representativa da criatividade popular. 

 Entender a formação da escola de samba e seu funcionamento. 

 Identificar os instrumentos característicos de uma bateria. 

 Conjugar os verbos no futuro do subjuntivo para significar uma 
possibilidade no futuro.  

 Adquirir vocabulário referente ao carnaval e escolas de samba. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=CH5p66p_A6I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CH5p66p_A6I
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1. O desfile de escolas de samba é um espetáculo típico do Carnaval brasileiro, 

em especial do Rio de Janeiro. No seu país também se comemora o 

Carnaval?  De que maneira? 

2. Existe em seu país uma outra festa popular de grandes proporções em que 

grupos de pessoas cantam e dançam nas ruas vestindo trajes especiais?  Em 

que data isto acontece e quais são as motivações? 

  

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Vamos ouvir uma canção de Chico Buarque, compositor e intérprete.  Você 

já ouviu falar de Chico? Conhece alguma composição sua? Tente identificar 

os instrumentos da banda que o acompanha, em especial o primeiro deles, 

 

VOCÊ SABE O QUE É UMA ESCOLA DE SAMBA? 

 Escola de samba é um tipo de associação de cunho popular, que se caracteriza pelo 
canto e dança do samba, quase sempre com intuito competitivo. As primeiras escolas surgiram 
no Rio de Janeiro, onde o Carnaval de rua é muito popular.  No século XX, o desfile das escolas 
de samba se tornou o maior espetáculo popular de rua do mundo, exemplo máximo de 
criatividade do povo brasileiro, presenciado todos os anos por milhares de turistas do país e do 
exterior. 

 Tudo gira em torno de um enredo escolhido com antecedência e sintetizado num 
samba enredo, cuja interpretação se dá em forma de fantasias e carros alegóricos, que 
compõem as diversas alas.  Toda escola de samba deve apresentar uma comissão de frente, 
casais de porta-bandeira e mestre-sala, e ala das baianas e tem entre 1500 e 2000 
participantes.  O ponto alto de uma escola de samba é sua bateria, que deve acompanhar o 
canto e também marcar o ritmo do desfile.    

 Os participantes de uma escola pertencem à comunidade onde ela está localizada, 
desde as crianças até os mais idosos.  O trabalho dura o ano inteiro.  Mas algumas convidam 
também celebridades de fora (atrizes, jogadores de futebol, artistas) para dar mais brilho ao 
desfile, já que há um concurso entre elas para eleger a mais bonita, de acordo com um júri.  
Além das escolas de samba, também há carnaval de rua no Rio de Janeiro, com blocos 
organizados nos diversos bairros da cidade. 

 Apesar de terem começado no Rio de Janeiro, hoje também existem escolas em outras 
cidades, como São Paulo, Porto Alegre, Vitória e Belo Horizonte. Essas cidades também 
promovem concurso entre escolas.  Já em Recife, Olinda e Manaus, predominam os blocos de 
rua, que desfilam ao som de outros ritmos, frevos e marchinhas.  

 



299 
 

com seu som particular, típico de batucadas de samba. Ao mesmo tempo, 

tente entender como música e letra se completam.   

 

Quem te viu, quem te vê 

Você era a mais bonita 
Das cabrochas dessa ala 
Você era a favorita 
Onde eu era mestre-sala 
Hoje a gente nem se fala 
Mas a festa continua 
Suas noites são de gala 
Nosso samba ainda é na rua 
 
REFRÃO 
Hoje o samba saiu (lararaiá) procurando você 
Quem te viu, quem te vê 
Quem não a conhece 
Não pode mais ver pra crer 
Quem jamais a esquece 
Não pode reconhecer 
 
Quando o samba começava  
Você era a mais brilhante 
E se a gente se cansava 
Você só seguia adiante 
Hoje a gente anda distante 
Do calor do seu gingado 
Você só dá chá dançante 
Onde eu não sou convidado 
 
REFRÃO 
Hoje o samba saiu procurando você ... 
 
O meu samba se marcava 
Na cadência dos seus passos 
O meu sono se embalava 
No carinho dos seus braços 
Hoje de teimoso eu passo 
Bem em frente ao seu portão 
Pra lembrar que sobra espaço 
No barraco e no cordão 
 
REFRÃO  
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Hoje o samba saiu procurando você ...  
 
Todo ano eu lhe fazia 
Uma cabrocha de alta classe 
De dourado eu lhe vestia 
Pra que o povo admirasse 
Eu não sei bem com certeza 
Porque foi que um belo dia 
Quem brincava de princesa 
Acostumou na fantasia 
 
REFRÃO  
Hoje o samba saiu procurando você... 
 
Hoje eu vou sambar na pista 
Você vai de galeria 
Quero que você assista 
Na mais fina companhia 
Se você sentir saudade 
Por favor não dê na vista 
Bate palmas com vontade 
Faz de conta que é turista 
 
REFRÃO 
Hoje o samba saiu procurando você ... 
 
Hoje o samba saiu 
Hoje o samba saiu 
Hoje o samba saiu 
Hoje o samba saiu 
 

2. Depois de ouvir duas vezes o samba, acompanhe a letra, tentando entender 

o sentido global.  

 

A.  Veja se você consegue entender o significado destas palavras: 

1 Cabrocha  (    ) Ritmo 

2 Gala  (    ) Passarela do desfile 

3 Gingado  (    ) Festa, luxo 

4 Cadência  (    ) Grupo de pessoas fantasiadas dançando em fila 

5 Cordão   (    ) Camarote, tribuna de honra 

6 Pista  (    ) Mulata jovem e vistosa 

7 Galeria   (    ) Movimento do corpo, requebro 
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B. No geral, diga o que você entendeu da letra. 

 

a) Quem são as personagens da história?  

b) De que situação o samba está falando? 

c) Qual o sentimento do mestre-sala em relação a sua antiga parceira? 

d) Na sua opinião, o que fez a cabrocha mudar de comportamento? 

 

C. No refrão, aparece a expressão “Quem te viu, quem te vê”, usada para 

quando se encontra uma pessoa que está muito diferente de quando a 

conhecemos.  Corresponde mais ou menos a: “Quem te conheceu antes e 

te vê agora, não acredita que seja a mesma pessoa”.  

O mestre-sala inconformado repete a frase para a cabrocha PORQUE: 

 

a) Ela já não samba como antigamente. 

b) Ela perdeu a beleza rapidamente. 

c) Ela agora anda mal vestida e em más companhias. 

d) Ela mudou de vida e hoje frequenta os salões elegantes. 

e) Ela passou a ser rainha de bateria da escola. 

f) Ela agora é porta-bandeira. 

 

D.  Você tem ideia do que seja um “chá dançante”? 

 

E. Nos versos: “Se você sentir saudade/ por favor não dê na vista/ bate 

palmas com vontade/ faz de conta que é turista”, as expressões em negrito 

significam, respectivamente:  

a) Não demonstre  —  calcule 

b) Não confesse  —  diga  

c) Não demonstre —  finja  

d) Não se alegre  — mostre  

e) Não chore  —  finja 

 

F. Assinale (V) ou (F) as declarações a respeito da letra, conforme sejam 

Verdadeiras ou Falsas. 

 

V F  

  Os companheiros de samba eram um casal apaixonado. 

  O mestre-sala gostava de enfeitar a moça como uma princesa.  

  O moço hoje esqueceu completamente a parceira. 

  Hoje ele vive uma vida de luxo, enquanto a moça continua 
pobre. 
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  A situação entre eles agora é de distanciamento, nem se 
cumprimentam. 

  O moço não quer mais saber de notícias do seu ex-amor. 

  Ele já tem outra moça morando com ele no seu barraco. 

  O mestre-sala lamenta os bons tempos com a mulata. 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

 

1. Na frase “Se você sentir saudade, por favor não dê na vista...”, a primeira 

parte expressa uma possibilidade no futuro. Podemos reproduzir essa ideia 

em outras estruturas.  Observe e tente repetir com outros verbos. 

 

Se você ficar triste, ouça um samba. 

Se você tiver sede, tome uma cerveja.  

 

a) ___________________________ (saber) a letra do samba-enredo, cante 

comigo. 

b) ___________________________ (ele - chegar) cedo, com certeza vai 

conseguir um bom lugar. 

c) ___________________________ (nós – chegar) atrasados, perderemos 

o começo do desfile. 

d) ___________________________   (todos – gostar), a escola vai fazer 

sucesso. 

e) ____________________________ (a gente – pedir), a bateria toca mais 

um samba.  

 

 

 

ATIVIDADE  DE  AVALIAÇÃO 

Resuma em poucas palavras, por escrito, a história desenvolvida neste 

samba-enredo.  
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UNIDADE 23:  A ROMARIA SEGUE 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO: 

VOCÊ SABE O QUE É ROMARIA?  

Romaria é uma peregrinação religiosa feita por um grupo de pessoas a uma igreja ou 

local considerado santo, seja para pagar promessas, agradecer ou pedir graças, ou 

simplesmente por devoção, podendo ser feita a pé, em veículos, ou mesmo a cavalo.  

O termo é uma referência a Roma, sede da Igreja Católica Apostólica Romana, e por 

esse motivo é usado para classificar especialmente peregrinações católicas. Aquele que 

pratica a romaria é o romeiro. 

Anualmente milhares de romeiros de todo o país e do exterior se reúnem na Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida para celebrar o dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro.  A 

Basílica fica na cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo.  

 

 

 

Canção:  ROMARIA (1977) 
Compositor:  Renato Teixeira   Gênero: Toada 
Nível sugerido: AVANÇADO 
SITUAÇÃO DE USO: Reflexões (monólogo) sobre a vida durante uma 
romaria 
MARCADORES:  Religiosidade.  Vida rural  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  
 Reconhecer vocabulário regional e entender metáforas 

 Construir um sentido para a canção. 

 Compreender a religiosidade do homem do campo. 

 Distinguir ações concluídas no passado. 

 Informar-se sobre as religiões professadas no país. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peregrina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Devo%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
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 Em seu país há alguma cidade ou igreja para 

onde se fazem romarias?  

 

 Existe, como aqui, um padroeiro ou padroeira? 

 

 Você já participou de alguma romaria?  Como 

foi? 

 

     Nossa Senhora Aparecida 
       Padroeira do Brasil 

 

BLOCO DE ATIVIDADES: 

1. Agora que você já sabe o que é romaria, vamos ouvir a canção. Atente 

para a melodia, o ritmo e a letra. 

Romaria   
É de sonho e de pó 
O destino de um só 
Feito eu perdido 
Em pensamentos 
Sobre o meu cavalo 
É de laço e de nó 
De gibeira o jiló 
Dessa vida 
Cumprida a só 
 
Sou caipira, Pirapora Nossa 
Senhora de Aparecida 
Ilumina a mina escura e 
funda 
O trem da minha vida (2x) 
 
O meu pai foi peão 
Minha mãe solidão 
Meus irmãos 
Perderam-se na vida 
À custa de aventuras 
Descasei, joguei 
Investi, desisti 
Se há sorte 
Eu não sei, nunca vi 
 
Sou caipira, Pirapora Nossa 
Senhora de Aparecida 
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Ilumina a mina escura e funda 
O trem da minha vida (2x) 
 
Me disseram, porém 
Que eu viesse aqui 
Pra pedir de 
Romaria e prece 
Paz nos desaventos 
Como eu não sei rezar 
Só queria mostrar 
Meu olhar, meu olhar 
Meu olhar 
 
Sou caipira, Pirapora Nossa... 
 

Que palavras você conseguiu identificar? 
(os alunos ditam e a professora escreve na lousa, verificando o 

significado) 

 

2. Sua primeira impressão é de que se trata de uma canção: 

(     ) romântica    (     ) alegre 

(     ) agitada    (     ) triste 

(     ) dançante   (     ) engraçada 

 

3. A interpretação do cantor e o ritmo da canção, em conjunto, expressam: 

(     )  uma sensação de felicidade 

(     )  um sentimento de euforia 

(     )  um lamento 

(     )  um momento de paz 

(     )  uma revolta 

 

4. O eu-lírico da canção é um homem da zona rural, dito “caipira”, que se 

apresenta como:  

(   )  abençoado e feliz   (   )  otimista e rico 
(   )  triste e solitário    (   )  bem humorado e decidido 

 

5. A letra da canção é composta de três estrofes, cada uma representando 

um episódio diferente da narrativa.  Cada estrofe é seguida do refrão, que 

é repetido duas vezes.  Numere os episódios na ordem em que aparecem 

na letra. O caipira:  
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(   )  Fala sobre a família e fatos que não deram certo na sua vida. 

(   )  Diante de Nossa Senhora Aparecida,  pede proteção e sorte na vida.  

(   )  Conta as dificuldades que tem enfrentado na vida. 

 

6. Pela descrição da personagem, percebe-se que, a exemplo do pai, ele 

também é peão. Pesquise o significado dessa palavra para entender qual 

é a ocupação da personagem. 

 

7. A palavra jiló é a chave para se entender a metáfora contida em “o jiló 

dessa vida/ cumprida a só”. Pesquise o significado dessa palavra para 

entender o verso.  

 

8. A palavra desaventos pode ser entendida como desventuras, ou seja, 

infelicidades, falta de sorte. 

 

9. No refrão, o eu-lírico faz um jogo de palavras, brincando com as sílabas 

finais da palavra cai- pira e as iniciais de Pira- pora, que são idênticas. 

Pirapora é um município da Região Metropolitana de São Paulo, que 

também recebe romarias durante todo o ano, as quais vão visitar o 

Santuário do Bom Pastor.  

Depois ele faz um apelo a Nossa Senhora: “Ilumina a mina escura e funda/ 

O trem da minha vida”. Mais uma vez são reafirmadas as condições de 

vida do peão. Por que mina escura e funda? Por que trem?  

10. Vamos cantar esta linda canção mais uma vez?  Vamos dividir os alunos 

em três grupos. Cada um vai cantar uma estrofe; na hora do refrão, 

cantam todos juntos, está entendido?  

 

11.  A letra da canção gira em torno do peão e da vida que ele vive na roça.  

Entre as informações abaixo, assinale as verdadeiras (V) e as falsas (F).  

(     )  Mostra o lado bom e divertido do cotidiano dele. 

(     )  A solidão do seu tipo de vida. 

(     )  A convivência agradável em família. 

(     )  O casamento que não deu certo. 

(     )  Um sentimento de desesperança. 

(     )  A presença de amigos para conversar. 
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(     )  A presença de irmãos para dividir os problemas. 

(     )  As inúmeras preces que fazia em casa. 

(     )  Ida à romaria a conselho de outras pessoas. 

(     )  Pedido de proteção a Nossa Senhora. 

(     )  Esperança de que Nossa Senhora vai mudar sua vida. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO: 

O Brasil é considerado o maior país católico do mundo, mas essa condição 

mudou muito a partir do século XX.   Já não existe uma religião hegemônica.  

Num país tão diverso culturalmente, é natural que várias religiões coexistam em 

seu território. Apresentamos a seguir uma síntese desse tema.  

 

A religião no Brasil 

 A religião no Brasil é muito diversificada e caracteriza-se 

pelo sincretismo. A Constituição prevê a liberdade de religião e a Igreja e 

o Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um Estado laico. A 

legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática 

religiosa geralmente livre no país. Segundo o Relatório Internacional de 

Liberdade Religiosa de 2005, elaborado pelo Departamento de Estado dos 

Estados Unidos, a "relação geralmente amigável entre religiões contribui para 

a liberdade religiosa" no Brasil. O Brasil é um país religiosamente diverso, com 

a tendência de mobilidade entre as religiões e o sincretismo religioso. 

 A população brasileira é majoritariamente cristã (87%), sendo sua maior 

parte católico-romana (64,4%). Herança da colonização portuguesa, 

o catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 

1891, que instituiu o Estado laico. Também estão presentes os movimentos 

básicos do protestantismo: adventismo, batistas, evangelicalismo, 

luteranos, metodismo e presbiterianismo. No entanto, existem muitas outras 

denominações religiosas no Brasil, algumas dessas igrejas 

são:   pentecostais, episcopais, restauracionistas, entre outras. Há mais de três 

milhões e meio de espíritas (ou kardecistas) que seguem a doutrina espírita, 

codificada por Allan Kardec. O animismo também é forte dividindo-se em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_Igreja-Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_laico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intoler%C3%A2ncia_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Estado_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Estado_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo_religioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_laico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adventismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presbiterianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Episcopais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restauracionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kardecismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animismo
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candomblé, umbanda, esoterismo, santo daime e tradições indígenas. Existe 

também uma minoria de muçulmanos, budistas, judeus e neopagãos, 8% da 

população (cerca de 15 milhões de pessoas) declarou-se sem religião no  último 

censo, podendo ser agnósticos, ateus ou deístas.  

Fontes: 

Disponível em: http://bibliapalavraviva.blogspot.com.br/2014/09/religioes-no-
brasil.html   Acesso em: 3 dez. 2015 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_no_Brasil Acesso 
em: 3 dez. 2015. 
 

Agora responda por escrito às questões: 

 Procure no dicionário o significado de sincretismo religioso. 

 Qual é a religião do Estado brasileiro? 

 O que diz a Constituição do país a respeito das práticas religiosas? 

 Apesar de grande parte da população ser católica, outras religiões, 

principalmente as protestantes, têm conquistado novos fiéis. Quais são 

algumas das mais significativas?  

 O Kardecismo cresceu muito no último século. Que percentual da 

população se declarou espírita no Censo de 2010?  

 O que é o animismo em religião? 

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

A vida na área rural tem seus prós e contras.  Você gostaria de viver numa 

cidade pacata do interior? Por quê?   Que tipo de conforto da cidade 

grande seria bom ter lá também?   

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_daime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7ulmanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem_religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo
http://bibliapalavraviva.blogspot.com.br/2014/09/religioes-no-brasil.html
http://bibliapalavraviva.blogspot.com.br/2014/09/religioes-no-brasil.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_no_Brasil
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UNIDADE 24:  QUEM GOSTA DE VIAJAR, LEVANTA O DEDO. 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1. Você costuma viajar? Que lugares você conheceu recentemente? O que 

você achou mais interessante lá? 

 

2. Você viaja mais a passeio ou a serviço? O que prefere conhecer primeiro 

numa cidade?  

 

3. Em geral você se hospeda em: 

(   )   Hotel      

(   )   Pousada 

(   )   Casa de amigos 

(   )   Camping 

(   )   Hostel 

(   )   Outro: _______________ 

 

4. Antes de se decidir por um destino, 

você: 

(   )   Pesquisa sobre o local na internet. 

(   )   Consulta um agente de viagens. 

(   )   Pede informação a pessoas que já visitaram a cidade. 

(   )   Faz um roteiro detalhado. 

Canção: SAMBA DO AVIÃO (1962) 
Compositor: Tom Jobim      Gênero: Samba 
Cantor: Tom Jobim 
Nível sugerido: INTERMEDIÁRIO 
MARCADORES: Viagens. Turismo. Natureza. 
SITUAÇÃO DE USO: Reconhecer  pontos turísticos do Rio de Janeiro. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Relatar experiências com viagens. 

 Conhecer paisagens e atrações do Rio de Janeiro. 

 Expor impressões de outras cidades do mundo e suas culturas. 

 Conhecer conjugação de verbos regulares terminados em –AR no 
presente do indicativo. 
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(   )   Não programa nada, prefere a aventura. 

 

5. No verão, o que não pode faltar na sua bagagem ? 

(   )   Câmera fotográfica   (   )   Filtro solar 

(   )   Óculos de sol    (   )   Smartphone 

(   )   Jaqueta de frio   (   )   Capa de chuva 

(   )   Produtos de higiene   (   )   Roupas leves 

(   )  Roupas pesadas   (   )   Um par de tênis  

(   )  Roupa de banho    (   )   Boné 

(   )   Cachecol     (   )   Dicionário bilingue 

 

6. Toda cidade tem uma construção ou paisagem que a representa e se 

torna sua marca registrada.  Você reconhece nas imagens a seguir 

algumas dessas representações e as respectivas cidades?  

 

 

2. _____________________________ 

1.___________________________ 

 

3._________________________ 
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4.______________________________    5. ___________________________ 

 

      

   

6.____________________________    7. ________________________  

 

          

9._____________________ 

8._____________________ 
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BLOCO DE ATIVIDADES 

Atividade 1 

a) Qual a cidade mais bonita do seu país, que um turista não pode deixar de 

conhecer?  São belezas naturais ou construídas? Ela tem um monumento 

ou paisagem que a representa? Qual é? 

b) Qual a sua opinião sobre o símbolo da sua cidade? Desnecessário, serve 

apenas para atrair turistas? Ou tem um significado maior para o povo? 

Que significado seria este? 

c) Quais cidades do Brasil você conhece ou já ouviu falar?  Sobre o Rio de 

Janeiro, o que você sabe?  

d) Se fosse feita uma canção sobre o Rio de Janeiro, que referências você 

acha que iriam aparecer? 

(   )   Corcovado (Cristo Redentor) 

(   )   Praia de Copacabana 

(   )   Praia de Ipanema 

(   )   Pão de Açúcar 

(   )   Aeroporto Internacional do Galeão 

(   )   Escola de Samba Mangueira 

(   )   Baía de Guanabara 

 

Agora escute uma canção sobre a cidade e veja se suas expectativas se 

confirmam. 

 

Atividade 2 

Uma cópia da canção impressa apresenta algumas lacunas. Ouvindo –a 

de novo, você seria capaz de preencher essas lacunas com as palavras 

adequadas?  
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Samba do avião   

Minha alma canta 

Vejo o _____  _____  ____________ 
Estou morrendo de saudade 

Rio, teu mar, __________ sem fim 
Rio, você foi feito pra mim. 
 

Cristo _______________ 
Braços ______________ sobre a Guanabara 

Este samba é só porque 
Rio, eu ___________ de você 
A ________________ vai sambar 

Seu corpo todo balançar 
Rio de sol, de céu, de ____________ 

Dentro de mais um minuto estaremos no ______________. 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 
_______________ Redentor 

Braços abertos sobre a Guanabara 
Este _____________ é só porque 

Rio, eu gosto de você 
A morena vai _________________ 
Seu corpo todo balançar 

Aperte o _____________, vamos chegar 
Água brilhando, olha a pista chegando 

E vamos nós 
____________________. 

 

(O professor confere as palavras, escrevendo-as na lousa. Depois todos cantam 

juntos, acompanhando o cantor) 

 

Atividade 3: Entendendo a canção 

1. Na sua opinião, a metáfora do verso inicial — “minha alma canta” — 

exprime sentimentos de: 

(   )   pressa   (   )   tristeza   

(   )   alegria    (   )   surpresa 

(   )   irritação 

 

2. No segundo verso, o personagem diz: “Vejo o Rio de Janeiro”.  De que 

lugar você acha que ele está olhando? 

(   )   da janela do apartamento 
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(   )   da calçada da praia 

(   )   da avenida Copacabana 

(   )   da janela do avião 

(   )   da janela do carro.  

 

Que palavras ou expressões comprovam sua resposta? 

__________________________________________________________ 

 

3. “Estou morrendo de saudade” significa que a personagem: 

a) tem uma doença grave. 

b) está à beira da morte. 

c) está muito triste com a situação. 

d) sente muita falta da vida no Rio de Janeiro. 

e) quer fugir do Rio de Janeiro. 

 

4. No verso “Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão”, o sentido 

da expressão em negrito se altera quando substituída por: 

a) Daqui a pouquinho 

b) Não demora 

c) Já, já. 

d) Se Deus quiser 

e) Logo, logo 

 

ATIVIDADE DE EXPANSÃO 

1. Você viu acima que a expressão composta por morrendo de + nome, 

muito usada pelos brasileiros, serve para: 

a) Intensificar 

b) Negar  

c) Organizar 

d) Relativizar 

 

Observe expressões semelhantes que intensificam o modo de se expressar 
no cotidiano, depois complete as frases com as mais adequadas. 
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a) Preciso beber algo bem gelado correndo.  Estou ___________________ 

b) Vamos parar no próximo restaurante para almoçar.  As crianças estão 

______________________________. 

c) O que você acha de irmos até a praia?  A gente está ________________ 

___________________ de tomar uma água de coco. 

d) Podemos ligar o ar condicionado?  Estamos ______________________. 

e) É melhor interromper o trabalho agora porque ele __________________ 

_________________. 

f) Preciso passar numa farmácia para comprar um medicamento. Estou ___ 

___________________________________. 

 

2. Observe o modelo da conjugação do verbo cantar. Depois, seguindo o 
modelo, preencha a tabela com outros verbos terminados em –ar que 
estão na letra da canção. 
 

Minha alma canta. 

Ela sempre canta no chuveiro. 

Nós cantamos canções americanas. 

Eu canto sambas famosos. 

Seus amigos cantam bem. 

A gente só canta música brasileira. 

Ivete canta música baiana. 

 

 CANTAR SAMBAR GOSTAR ESTAR 

Eu     

Você     

Ele/ela     

Morrendo de dor de cabeça 
Morrendo de calor  
Morrendo de sede 
Morrendo de vontade 
Morrendo de fome 
Morrendo de cansado (a) 
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A gente      

Nós     

Vocês     

Eles/elas     

     

 

 

3. Em “...estaremos no Galeão”, o verbo estar indica algo que se passa 

no: 

a) Presente 

b) Passado 

c) Futuro 

Retire do texto outras formas verbais que indicam ações no futuro.  

_________________________,  __________________________ 

Em que essas formas diferem da anterior? Como são formadas? 

______________________________________________________ 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

 A seguir apresentamos uma lista de verbos terminados em –AR. 
Verifique o seu significado e use-os para completar o relato sobre Klaus, 
um turista alemão que está de férias no Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 

Klaus está passando férias no Rio de Janeiro.  Todos os dias ele 

__________________ cedo e vai para a praia de Ipanema.  Lá, ele 

___________________ banho de sol, se refresca no mar e bebe água 

de coco, enquanto _________________ a famosa garota de Ipanema 

_________________.  O que Klaus não ________________  é que 

ela cresceu, teve filhos e hoje é uma linda senhora sessentona.  Ele 

_________________ que, de repente, ela vai ________________ 

Acordar  -  imaginar  -  esperar  -  achar  - 

acreditar  - estar  -  tornar  -  passar  - tomar 
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bem ali, na frente dele, enchendo o mundo inteiro de graça, como diz 

a composição de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.  Para alegria do 

meu amigo, eu ____________  que um dia esse sonho  se 

_________________ realidade.  E você? 

 

2.  Escreva um e-mail para sua família relatando o que você viu de 

interessante numa cidade brasileira que você conheceu, inclusive 

contando um fato cultural surpreendente para você.  
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UNIDADE 25: NO MEIO DO TRÂNSITO 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1. Observe o texto a seguir, publicado em um cartaz de rua, e responda: 
 

 

 

 

 

 

 

a) A quem se destina a mensagem do cartaz?   Qual a questão que está 

sendo discutida? 

b) O cartaz faz parte de uma campanha educativa.  Os autores optaram por 

um apelo divertido, ao invés de algo mais agressivo.  Que parte do texto 

provoca o riso dos leitores? 

Canção :Sinal Fechado (1969) 
Compositor: Paulinho da Viola   Gênero: Samba  
Nível sugerido: Intermediário 
SITUAÇÃO DE USO: Conversa entre amigos no trânsito 
MARCADORES: Reencontro. Relações Pessoais. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Entender a situação comunicativa como um diálogo casual e tenso 
realizado num intervalo mínimo de tempo. 

 Interpretar texto escrito com linguagem metafórica. 

 Observar no arranjo musical a marcação de momentos de tensão 
(silêncios) e de vontade de aproximação (aceleração do ritmo).  

 Distinguir no diálogo os turnos de fala de cada pessoa. 

 Conhecer vocabulário específico de tráfego de veículos. 
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c) Você considera o humor uma boa estratégia de convencimento? Ou uma 

mensagem mais agressiva, nesse caso, seria mais eficaz?  

d) No Brasil milhares de pessoas perdem suas vidas ou ficam incapacitados 

fisicamente por acidentes de trânsito nas grandes cidades e nas estradas.  

A maioria desses acidentes ocorre por imprudência dos motoristas, por 

dirigirem alcoolizados ou falando ao celular.  Como é o trânsito no seu 

país?  É mais ordenado ou mais confuso? Há leis de trânsito rígidas? 

Quem provoca acidente sofre as consequências da Justiça? 

e) É comum o uso de bicicleta como meio de transporte em sua cidade? E 

de motocicletas? 

2 VOCÊ SABE O QUE É SEMÁFORO? 

 

 Semáforo é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de 

pedestres (português brasileiro) ou peões (português europeu) nas grandes cidades, 

em quase todo o mundo.  É também conhecido como:  

 

 

    SINAL 

   FAROL (SP)  

   SINALEIRA (sul do país) 

   SINAL LUMINOSO (Portugal) 

 É composto por três círculos de luzes coloridas: vermelho, amarelo e verde. Em 

alguns cruzamentos mais movimentados, os semáforos mais modernos têm um 

temporizador que marca os segundos de abertura e fechamento, para orientar 

melhor os usuários.  

         

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fego_de_ve%C3%ADculos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
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BLOCO DE ATIVIDADES 

 

Atividade 1: 

a) Vamos ouvir a canção SINAL FECHADO, que tem uma relação com o 

trânsito. Tente entender a situação em que tudo acontece (Ouvir duas 

vezes). 

 

b) Que frases você conseguiu entender?  A partir das frases, você seria 

capaz de descrever a cena? Quantas pessoas se comunicam e onde elas 

estão? 

 

c) O encontro dos amigos nessa situação foi: 

 (    ) combinado     (    ) assustador 

 (    ) desejado   (    ) inesperado 

 

d)  O clima do diálogo mantido entre os amigos fica evidente no arranjo 

musical, que alterna momentos de silêncio e de aceleração do ritmo.  O 

que, na sua opinião, esses movimentos da composição podem significar? 

 (    ) desconhecimento  e pressa 

 (    ) tensão e vontade de aproximação 

 (    ) felicidade e irritação 

 (    ) medo e desconfiança 

 

Atividade 2 

Agora confira a letra da canção para sanar possíveis dúvidas, depois cante com 

os colegas. 

 

SINAL FECHADO 

 

Olá, como vai? 

Eu vou indo e você, tudo bem? 

Tudo bem eu vou indo correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e você? 

Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quem sabe ... 

Quanto tempo...  
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Pois é...  quanto tempo... 

 

Me perdoe a pressa 

É a alma dos nossos negócios 

Oh! Não tem de quê 

Eu também só ando a cem 

Quando é que você telefona? 

Precisamos nos ver por aí 

Pra semana, prometo talvez nos 

vejamos 

Quem sabe? 

Quanto tempo... pois é...  

 

Pois é... quanto tempo... 

 

Tanta coisa que eu tinha a dizer 

Mas eu sumi na poeira das ruas 

Eu também tenho algo a dizer 

Mas me foge a lembrança 

Por favor, telefone, eu preciso 

Beber alguma coisa, rapidamente 

Pra semana... 

O sinal ... 

Eu espero você...  

Vai abrir, vai abrir... 

Eu prometo, não esqueço, não 

esqueço 

Por favor, não esqueça, não 

esqueça... 

Adeus... não esqueço... 

Adeus...  
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Atividade 3  

O que você entende por: 

a) Eu vou indo pegar meu lugar no futuro.  

__________________________________________________________ 

 

b) Eu vou indo em busca de um sono tranquilo.  

__________________________________________________________ 

 

c) Só ando a cem. 

__________________________________________________________ 

d)  Eu sumi na poeira das ruas. 

____________________________________________________________ 

 

 

Atividade 4   

e) Na sua opinião, o encontro marcado pelos amigos para a semana 

seguinte chegou a acontecer?  Que pistas textuais justificam sua 

resposta? 
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ATIVIDADE DE EXPANSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trânsito nas grandes cidades 

 O trânsito tem sido um dos motivos de maior estresse para a população das grandes 

cidades brasileiras. Dificilmente um motorista está satisfeito e tranquilo andando de carro. É 

tensão pura.   

 Muitos são os fatores que fazem com que isto aconteça, entre os quais o grande número 

de carros circulando, ruas ou avenidas estreitas, motoristas estressados, transporte coletivo 

em quantidade e qualidade insuficientes e, principalmente, a falta de educação, tanto de 

motoristas quanto de pedestres. 

 O que se vê são disputas pelo espaço. Cada um querendo passar na frente do outro. Não 

há respeito pela preferência e muito menos generosidade para ceder passagem a quem quer 

que seja. Os acidentes são diários, muitos causando mortes ou danos irreparáveis.  É comum 

ver no trânsito motoristas fazendo manobras erradas ou mesmo andando em velocidade fora 

do permitido. Outros dirigem alcoolizados ou falando ao celular.  Por outro lado, é comum ver 

pedestres atravessando a rua com o sinal verde e fora da faixa própria, o que também está 

errado.  

 Por tudo isso, o trânsito virou uma preocupação permanente.  É preciso uma mudança 

de atitude. Os carros são um meio para transporte e não uma máquina para fazer de cada 

motorista um super homem. Somente com a educação nas escolas esta situação será 

modificada. É preciso começar já e, paralelamente, melhorar também o transporte coletivo, 

pois só assim o problema será resolvido. O trânsito não pode virar um meio de morte ou de 

aborrecimento para o cidadão, ele existe para facilitar a vida das pessoas.  
 

(Texto adaptado.  Disponível em: 

http://www.viveresaber.com.br/vs/index.php/conhecimento/45-o-transito-nas-grandes-

cidades     Acesso: 08/08/2016) 

http://www.viveresaber.com.br/vs/index.php/conhecimento/45-o-transito-nas-grandes-cidades
http://www.viveresaber.com.br/vs/index.php/conhecimento/45-o-transito-nas-grandes-cidades
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COMPREENDENDO O TEXTO 

 

1. QUEM É QUEM NO TRÂNSITO?  Associe as duas colunas. 

a) Ciclista     (    ) Controla o trânsito 

b) Guarda     (    ) Caminha a pé 

c) Motoqueiro    (    ) Condutor de taxi 

d) Motorista    (    ) Usuário de transporte 

e) Passageiro    (    ) Usuário de bicicleta 

f) Pedestre     (    ) Condutor de veículo 

g) Taxista     (    ) Usuário de motocicleta 

 

2. VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA? Ligue os nomes aos significados 

 

NOME SIGNIFICADO 

Acidente Choque entre veículos; batida. 

Atropelamento Sinalização pintada nas ruas: local reservado à travessia 
de pedestres. 

Colisão O mesmo que engarrafamento. 

Congestionamento 

 

Movimento intenso de veículos e pessoas no trânsito, em 
geral indo ou voltando do trabalho. 

Engarrafamento 

 

 Valor em dinheiro, penalidade imposta ao condutor que 
descumprir o Código de Trânsito. 

Faixa de pedestre Trânsito lento ou parado devido a acidente ou aumento 
excessivo da circulação de veículos. 

Multa  Tipo de acidente envolvendo veículos e pedestres ou 
usuários de bicicleta ou motos. 

Horas de pico 

 

Acontecimento inesperado entre veículos e pedestres, 
quase sempre com danos pessoais, materiais ou 
financeiros, que ocorre de modo não intencional.  

 

 

 

3. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) em relação ao texto. 
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V F  

  O trânsito nas metrópoles brasileiras é caótico e estressante. 

  Existe uma correlação forte entre os veículos particulares em 

circulação e a má qualidade dos transportes públicos. 

  Os condutores de veículos são mais disciplinados do que os 

pedestres. 

  Para não serem multados, os motoristas evitam falar ao celular 

enquanto dirigem. 

  Como o Governo faz campanhas frequentes por um trânsito seguro, 

não ocorrem muitos acidentes nas rodovias do país. 

  Para o trânsito deixar de ser um problema grave, é necessário 

aumentar a fiscalização e realizar campanhas educativas a começar 

pelas escolas. 

   

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

1. Retorne à letra de Sinal Fechado. Você se lembra que ela reproduz um 

diálogo entre dois amigos que se encontram casualmente num 

engarrafamento. O intérprete reproduz esse diálogo. Assinale no texto as 

falas correspondentes ao Amigo 1 e ao Amigo 2. 

 

2. Você saberia identificar estas placas? 

        

___________  ____________ ___________ __________ 
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UNIDADE 26: VIDA QUE SEGUE  

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Observe a imagem e descreva a cena. (Um vídeo sobre o Pantanal pode ser 

exibido numa aula anterior como preparação. Há sugestões no final desta 

Unidade e outros podem ser encontrados no YOUTUBE.  Após a escolha, o 

professor deve elaborar questões prévias que guiarão a atividade de 

compreensão oral.  

 

 
Canção:  TOCANDO EM FRENTE  (1991)  Álbum: Ao vivo 
Compositor: Almir Sater e Renato Teixeira           Gênero: Toada 
A canção recebeu o Prêmio Sharp de Melhor Música em 1991. 
Nível Sugerido: AVANÇADO 
SITUAÇÃO DE USO: Reflexão sobre a vida 
Marcadores:  Homem pantaneiro. Música regional. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Compreender e interpretar textos metafóricos. 

 Distinguir significados do verbo tocar. 

 Diferenciar vogais orais e nasais. 

 Identificar a toada como música de raiz do Pantanal. 

 Reconhecer a importância da região do Pantanal mato-grossense como reserva 
ecológica. 

 Produzir texto argumentativo. 



327 
 

1. Você conhece o instrumento que o boiadeiro da direita está tocando? Já 

teve oportunidade de ouvir o seu som? Qual seria a sua utilidade?  

 

2. O instrumento se chama berrante. Confira abaixo seu uso. 

 

BERRANTE é um instrumento de sopro 

utilizado pelos vaqueiros para juntar o gado em 

um determinado local ou para transportá-lo 

para outros sítios.  Feito do próprio chifre do 

boi ou de outros animais, era usado desde a 

Antiguidade por pastores. Atualmente é usado 

por boiadeiros (vaqueiros) brasileiros e 

africanos.  É muito eficaz na orientação, 

alarme e comando dos rebanhos. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Vamos ouvir a canção Tocando em frente, que retrata os sentimentos e 

esperanças do peão de boiadeiro do Pantanal mato-grossense e do 

contexto social em que vive.  Tente reconhecer as palavras e seus 

significados. (Os alunos ditam as palavras e a professora as escreve na 

lousa para verificar seu significado). 

TOCANDO EM FRENTE 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte 
Mais feliz, quem sabe 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei 
Ou nada sei 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

 
Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente 
Compreender a marcha 
E ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 
Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
 
Todo mundo ama um dia 
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Todo mundo chora 
Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 
Cada um de nós compõe a sua 
história 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
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2. A toada é um gênero de música regional própria da região central do 

Brasil  — Pantanal — onde há grandes fazendas de criação de gado.  

Nessa região anualmente acontece a estação das águas, quando os 

terrenos mais baixos são alagados por uns tempos e depois secam, 

reiniciando um novo ciclo de vida. Esta canção compara a vida das 

pessoas à lição que a natureza lhes dá com essa renovação, que traz 

esperança ao pantaneiro.  Em Tocando em frente, a ÚNICA característica 

ausente é:  

(   ) canto tranquilo e calmo  

(   ) sabedoria e linguagem figurada 

(   ) ritmo acelerado do canto 

(   ) comparação entre os prodígios da natureza e a vida humana 

(   )  comparação entre a vida vivida e a lida no campo 

 

3.  A canção é composta por três estrofes.  Após cada estrofe, segue o 

refrão.  Numere as ideias que correspondem à primeira, segunda e 

terceira estrofes. 

(   ) Todo mundo vive bons e maus momentos, mas todos podem construir 

uma história mais feliz.. 

(   ) Para ser feliz é preciso ser humilde e disposto a aprender com os 

acontecimentos, pois a vida é imprevisível. 

(   ) Com otimismo e fé, seguiremos em frente na estrada da vida. 

(   )  A felicidade está em nossas mãos. 

(   )  No passado, a personagem viveu experiências ruins, mas aprendeu 

com o sofrimento e tornou-se mais forte e feliz. 

(   ) A vida é feita de sofrimentos e alegrias, por isso não devemos ficar 

nos lamentando das experiências ruins. 

(   ) Há sempre algo a mais a aprender com a vida, podemos sempre 

recomeçar.  

 
4.  Assinale a explicação que você julga mais correta para cada verso. 

a) “Conhecer as manhas e as manhãs.” 

(   ) conhecer todas as faces, todos os lados bons e ruins da vida cotidiana. 

(   ) conhecer apenas as coisas boas do dia-a-dia. 

b) “O sabor das massas e das maçãs”. 
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(   ) saborear todas as experiências da vida, sentindo o gosto doce e ao 

mesmo tempo amargo da vida.  

(   ) saborear somente as experiências prazerosas da vida. 

c) “É preciso amor pra poder pulsar.” 

(   ) É preciso só as coisas boas da vida. 

(   ) É preciso ter amor em tudo que se faz para que a vida tenha mais 

vigor, força, energia. 

d) “É preciso paz para poder sorrir”. 

(   ) Precisamos de paz para sermos felizes. 

(   ) A paz é insignificante para a felicidade. 

 

5. Explique as palavras chuva e florir, empregadas no sentido metafórico, 

no contexto do refrão. 

 Chuva: ______________________     Florir: ______________________ 

6. Para o compositor, o homem é dono do seu destino? Justifique com 

versos retirados da letra. 

 

ATIVIDADE DE EXPANSÃO 

1. Do que você entendeu, o que significa ir “tocando em frente”? 

Observe que o verbo tocar pode ser usado com vários significados: 

a) Todos se emocionam quando José toca piano. 

b) Para ativar o celular, basta tocar sua tela.  

c) Algumas pessoas tocam a vida com muita sabedoria. 

d) Na Rádio Tribuna FM, toca muita música brasileira de qualidade. 
Qual dos significados apresentados corresponde ao uso que tem o verbo na 

canção? 

 

2. Perceba que a letra da canção utiliza imagens poéticas relacionadas ao 

contexto histórico e social vivido pela personagem. Essas imagens 

refletem a simplicidade do modo de pensar do homem pantaneiro (da 

região centro-oeste – Mato Grosso do Sul).  Identifique alguns desses 

termos: 

(   ) amor     (   ) velho boiadeiro 

(   ) boiada      (   ) chuva 

(   ) feliz     (   ) dom 
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(   ) florir     (   ) tocando em frente 

(   ) pressa      (   ) história 

 

3. Observe no refrão os pares de vocábulos manhas/ manhãs e massas/ 

maçãs.  Deixando de lado o significado desses vocábulos, aponte as 

semelhanças e diferenças existentes entre cada par. 

4.  Procure no texto outras palavras com vogais nasais.   

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Pensando em suas experiências de vida até aqui, escreva um texto abordando 

os seguintes pontos: 

— Você é feliz? Por quê?  O que lhe traz felicidade?  

— Como sujeito de sua própria história, o que você precisa ainda fazer para 

tornar sua vida melhor? 

— Você ajuda as outras pessoas a compor as suas próprias histórias? Como? 

 

Sites sobre o Pantanal (Acessados em 1/2/2016). 

1. Pantanal do Mato Grosso A mais bela reserva ecológica SESC (19 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=7eFD3U2zbUI 

 

2. Melhores imagens do pantanal brasileiro Mato Grosso do Sul (7 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=TcRbIwC8t48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7eFD3U2zbUI
https://www.youtube.com/watch?v=TcRbIwC8t48
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UNIDADE 27:  LAR, DOCE LAR 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

 

 

 

1. Descreva o que você vê na imagem. Ele está partindo ou voltando de uma 

viagem? 

2.  Na sua opinião, qual a sensação de voltar à casa após uma longa 

viagem? 

CANÇÃO: TÔ VOLTANDO 
COMPOSITORES: Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós (1979) 
CANTORA:  Simone    GÊNERO: Samba 
NÍVEL SUGERIDO: Intermediário 
SITUAÇÃO DE USO: Comunicar à mulher retorno ao lar 
MARCADORES: Cotidiano.  Saudade.  Relacionamento. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Perceber elementos da vida cotidiana das quais uma pessoa 
sente saudade quando está fora de casa. 

 Associar a influência do momento político sobre a composição. 

 Fazer pedidos usando o modo imperativo e a forma atenuada. 

 Compreender expressões com o verbo “pegar” 

 Identificar o uso de “que” em lugar de “porque”. 

 Site: https://www.youtube.com/watch?v=kZYkB-rWTU8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZYkB-rWTU8
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3. Do que você sente falta, quando viaja?  

BLOCO DE ATIVIDADES 

 
Tô Voltando 
 
1.  Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto  
2.  Eu tô voltando  
3.  Põe meia dúzia de Brahma pra gelar, muda a roupa de cama  
4.  Eu tô voltando  
5.  Leva o chinelo pra sala de jantar... Que é lá mesmo que a mala eu vou largar 
6.  Quero te abraçar, pode se perfumar porque eu tô voltando  
7.  Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor  
8.  Que eu tô voltando  
9.   Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor  
10. Que eu tô voltando  
11. Faz um cabelo bonito pra eu notar  
12. Que eu só quero mesmo é despentear  
13. Quero te agarrar... pode se preparar porque eu tô voltando 
14. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola  
15. Eu tô voltando  
16. Dá folga pra empregada, manda a criançada pra casa da avó  
17. Que eu tô voltando  
18. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar  
19. Telefone não deixa nem tocar...  
20. Quero lá.. lá.. lá.. iá...  
21. Porque eu tô voltando!  
 
 
 

1. Ouça a canção e tente identificar alguns instrumentos que fazem parte da 

sua execução.  Pelo arranjo e melodia, percebemos que o personagem 

está ______________________________ de voltar à casa.  Ele sente 

saudades da _______________________, de hábitos do cotidiano e dos 

filhos.  Para sua chegada, ele pede à mulher que providencie: 

(    )  lençóis limpos 

 (    )  cerveja gelada 

 (    )  paredes pintadas 

 (    )  poucas flores 

 (    )  roupa lavada 

 (    )  comida sofisticada 

 (    )  silêncio  
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2. O homem também pediu à mulher para 

(    )  fazer faxina na casa 

(    )  ir à praia se bronzear 

(    )  comprar um vestido novo 

(    ) mandar os filhos ao cinema com a empregada 

(    ) chamar os amigos para uma festa 

(    ) se enfeitar e perfumar 

 

3. Associe as palavras ao significado que têm no texto: 

(    )  coreto    (1) descanso, tempo livre 

(    ) vitrola    (2) uso de uma roupa pela primeira vez 

(    )  meia dúzia    (3) calçado de ficar em casa 

(    )  camisola   (4) aparelho de tocar disco 

(    )  folga     (5) roupa de dormir feminina 

(    )  chinelo   (6) local próprio para festa 

(    ) estreia     (7) seis unidades 

 

4. Na expectativa do reencontro com a mulher, o viajante quer abraçá-la, 

admirá-la, ficar na intimidade com ela, ouvindo música e matando a 

saudade, sem ninguém por perto. Que outras intenções é possível 

adivinhar no penúltimo verso, quando ele diz:   

— Quero lá... lá... lá... iá... 

 

5.  Na letra aparecem duas expressões com o verbo pegar  —  “pegar uma 

praia” (ir à praia)  e “pegar uma cor” ( tomar sol, bronzear-se). Veja outras 

expressões compostas com o mesmo verbo e, com a ajuda de um 

dicionário, tente descobrir seu significado:  

Pegar um ônibus/taxi: ____________________________________________ 

Pegar uma gripe: _________________________________________________ 

Pegar no sono: ___________________________________________________ 

Pegar no pé:  ____________________________________________________ 

Pegar fogo: _____________________________________________________ 

 

6. Em tô voltando, o tô é uma redução da forma verbal _______________ . 
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7.  Em alguns momentos, aparece o vocábulo “que” no lugar de “porque”.  

Em quais linhas isso acontece?  

 

8. Os pedidos do personagem aparecem expressos normalmente pela forma 

do modo imperativo: dá, põe, leva, pega, faz.  Mas em alguns momentos, 

é usada uma forma alternativa, para atenuar essa ordem.  Cite dois casos 

onde isso acontece:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Você costuma viajar a serviço ou de férias?  Quando a viagem é demorada, você 

sente saudades de casa?  De que você sente mais falta?  Escreva para um 

amigo (a) contando a respeito. 

A história da canção 

É o próprio autor (Paulo Cesar Pinheiro) quem conta na obra “História das minhas 

canções” (Ed. Leys, 2010) que, depois de uma turnê de mais de um mês no Nordeste, lá 

pelos anos 1970, já cansado, Maurício Tapajós vivia a expectativa de voltar para casa e 

ligou para o parceiro pedindo uma letra para uma melodia.  Quando chegou, finalizaram 

a canção, que tinha muito apelo popular e foi gravada por Simone.  O Brasil vivia um 

clima de euforia com a abertura política.  Poucos meses depois, assistindo ao noticiário 

da televisão, Paulo Cesar viu a chegada de vários aviões carregados de exilados que, entre 

entrevistas e choros cantavam “Tô voltando”.  Foi uma emoção enorme, como ele contou 

depois, a canção havia se tornado o hit da anistia. 

Fonte:  https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/07/09/to-voltando-paulo-cesar-

pinheiro-a-cancao-da-volta-dos-exilados/ 

Publicado em 9 jul. 2017 – por Sebastianbam   Acesso em: 22 set. 2017 

 

https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/07/09/to-voltando-paulo-cesar-pinheiro-a-cancao-da-volta-dos-exilados/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/07/09/to-voltando-paulo-cesar-pinheiro-a-cancao-da-volta-dos-exilados/
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UNIDADE  28: QUER DANÇAR COMIGO? 

 

 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1. Recentemente uma academia de ginástica realizou uma campanha 

publicitária com o seguinte slogan: “Quem dança é mais feliz!”   

a) Você concorda com essa declaração?  Por quê?  

b) Você gosta de dançar? Que gênero de música você prefere dançar?  Por 

quê?  

c) Você costuma sair com amigos para dançar? 

d) Cite uma canção de que você goste muito. Que recordações ela te traz? 

 

2. Em grupo, vamos realizar a seguinte tarefa: organizar as tiras com versos 

de forma a construir um texto com sentido. (O professor recorta os versos 

de cada estrofe e os cola em cartolina colorida – cada estrofe de uma cor 

diferente, o primeiro verso de cada estrofe é indicado com o número 1). 

Quando os grupos acabarem de organizar seus trechos, será feita a 

leitura do texto completo e discussão em conjunto. Num terceiro 

momento, todos os estudantes receberão uma cópia do texto completo 

para correção.  

 

3. Você já ouviu falar dos autores do texto?  O que sabe a respeito deles? 

Conhecem alguma outra obra desses autores? 

 
Canção: VALSINHA (1970) 
Compositores: Vinicius de Moraes e Chico Buarque           Gênero: Valsa 
Nível sugerido: Intermediário 
SITUAÇÃO DE USO: Convite para entendimento amoroso. 
MARCADORES: Envolvimento amoroso. Dança. Celebração do amor. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:  

 Entender o texto como uma estrutura narrativa, composto de introdução, 
complicação e clímax.  

 Identificar os elementos que compõem a narrativa: narrador, personagens, 
espaço/tempo e enredo. 

 Reconhecer imagens poéticas criadas por impressões sensoriais. 

 Conhecer a formação dos pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo. 

 Reconhecer o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito como tempos verbais 
próprios da narrativa, distinguindo seu emprego. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=f1fMQVC8fhk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f1fMQVC8fhk
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4. Agora que já conhecem o texto, vamos realizar uma atividade de jogral. 

Cada grupo vai ler o trecho que trabalhou, obedecendo a ordem em que 

aparece. (O objetivo é que os alunos percebam que o texto tem ritmo e 

poesia). 

 

5. Ouça o texto cantado, atentando para a melodia e o arranjo.  Na sua 

opinião, existe uma articulação harmoniosa entre texto e melodia?    

 

_________________________________________________ 

               Valsinha 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar 

 

E então ela se fez bonita 

Como há muito tempo não queria ousar 

Com seu vestido decotado 

Cheirando a guardado de tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça e começaram a se abraçar 

 

E ali dançaram tanta dança 
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Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda cidade se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz 

_________________________________________________ 

 

BLOCO DE ATIVIDADES:  

ESTRUTURA DO TEXTO 

1. A letra da canção Valsinha apresenta fatos em sequência; um fato 

causa um efeito, que dá origem a outro fato, e assim por diante. Na 

letra, um dia o homem chega em casa “diferente” e convida a mulher 

para sair. 

a) Qual foi a reação da mulher? Por quê? 

b) Que efeito causou no homem a reação da mulher?  

c) Qual o resultado final da mudança de atitude dos dois? 

 

2. A essa sequência de fatos que implica relações de causa e efeito, 

chama-se narrativa.  Na narrativa, os fatos apresentados são vividos 

por personagens em lugar e tempo determinados. Aqui os 

personagens não têm nome, sabemos apenas que são um homem e 

uma mulher (ele e ela).  

d) Em que lugar e em que momento do dia a história se desenvolve?  Que 

pistas linguísticas justificam essa resposta? 

e) Imagine as personagens.  Como você as descreveria física e 

psicologicamente? 
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f) Distingue-se na história um narrador-personagem ou um narrador-

observador? 

 

ENTENDIMENTO DO TEXTO 

 

3. Observa-se uma preocupação dos autores em compor um texto 

poético, mesmo empregando palavras simples.  O uso de rimas é um 

dos recursos utilizado para esse fim.  Na primeira estrofe, por exemplo, 

aparecem rimas alternadas.  Identifique-as. 

 

_________________ / _________________ 

_________________ / _________________ 

__________________ / __________________ 

__________________ / __________________ 

 

4. Algumas imagens poéticas são construídas a partir de sensações 

sensoriais.  Indique versos que estejam associados aos 5 sentidos de: 

Audição - ____________________________________ 

Olfato - ______________________________________ 

Visão - _______________________________________ 

Paladar - _____________________________________ 

Tato - ________________________________________ 

 

5. O que significa “olhou-a de um jeito muito mais quente” ? 

 

6. Os versos finais dizem: “... que o mundo compreendeu/ e o dia 

amanheceu em paz”.  Explique brevemente o que é que o mundo 

compreendeu. 
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7. O fato de um casal começar a dançar uma valsa no meio de uma praça 

surpreendeu a todos, mas eles não se intimidaram.  Na sua opinião, a 

valsa combina com o clima de romantismo existente entre eles? Se 

fosse você, que gênero de música escolheria para um momento como 

esse? 

8. O que você sabe sobre a valsa? Conhece sua origem e compositores? 

Leia o texto a seguir, depois assinale as informações Verdadeiras (V) 

e Falsas (F). 

 

        

 A palavra “valsa” tem origem na palavra alemã 
“waltzen”, que significa “dar voltas”. 
 A Valsa é um estilo de dança clássica que 
surgiu na Alemanha e na Áustria no início do 
século XIX, com inspiração em danças como o 
minueto (dança na qual os pares dançavam 
separados) e o laendler (dança campestre, na 
Alemanha). Sua origem é campestre. 
Primeiramente surgiu como dança e só depois 
passou a ser uma composição musical. 
 No início as classes mais altas consideravam 
a valsa como uma dança vulgar e imoral por ser 
dançada por pares entrelaçados, e chegou até a ser 
proibida em alguns países europeus. Já na classe mais 
baixa, seu ritmo alegre e envolvente caiu no gosto popular 
e a dança ganhou cada vez mais força.  
 Com a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, 
realizou -se na Áustria o Congresso de Viena, que tinha 
como objetivo restabelecer os laços entre países 
europeus. Com isso, reuniram-se a nobreza e os políticos 
de diversos países, ocasião em que a valsa foi introduzida.  
A partir daí, a presença desse tipo de dança marcou 
presença nos palácios e cortes em todo o mundo.  
  Lindas e suaves melodias foram então compostas. 
Entre os principais compositores estão: Chopin, Franz 
Lehar, Ravel, Brahms e Strauss, conhecido como “o rei da 
valsa”. A valsa é também encontrada no repertório de 
alguns compositores brasileiros, como Villa Lobos, Carlos 
Gomes, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga.  
 No Brasil, ainda hoje, dançar valsa é uma tradição 
insubstituível em bailes de debutantes, formaturas e 
casamentos. 
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V F  

  Inicialmente o termo “valsa” referia-se a uma dança 

e só depois passou a designar uma composição 

musical. 

  Nascida no campo, popularizou-se no início do 

século XVIII na Áustria e daí foi levada a outros 

países europeus.  

  Não encontramos valsas na obra de grandes 

músicos clássicos como Chopin e Strauss. 

  Compositores brasileiros como Villa Lobos e Chi- 

quinha Gonzaga não apreciavam o gênero valsa. 

  Hoje, no Brasil, a valsa é dançada apenas em bailes 

de formatura. 

 

ATIVIDADES DE EXPANSÃO 

 

9. Para construir uma narrativa, é fundamental conhecer dois tempos 

simples do passado do modo indicativo: o pretérito imperfeito e o 

pretérito perfeito. Observe se emprego nos seguintes versos: 

“ ... tantos  beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais 

... / e  o dia amanheceu em paz”. 

Em linhas gerais, emprega-se o imperfeito para expressar um 

processo habitual ou frequente, um processo que se repete e não 

acaba no passado.  Já o pretérito perfeito serve para designar um 

acontecimento que acabou, foi concluído no passado. Observe a 

diferença entre esses dois tempos: 

Ele sempre abraçava a mulher ao acordar. 

Ele abraçou a mulher ao acordar. 
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O vestido dela cheirava a naftalina. 

Ela cheirou a roupa e não gostou do odor forte. 

  

A formação dos tempos do passado, imperfeito e perfeito, é bem simples. 

Basta extrair o radical dos verbos (infinitivo –AR, -ER, - IR) e acrescentar a ele 

as respectivas terminações temporais.   Assim:  

 

PRETÉRITO IMPERFEITO 

DANÇAR ESCREVER PEDIR 

DANÇ- AR ESCREV - ER PED - IR 

Eu danç- ava Eu escrev - ia Eu ped - ia 

Você danç- ava Você escrev - ia Você ped - ia 

Ele, ela danç- ava Ele, ela escrev - ia Ele, ela ped - ia  

A gente danç- ava A gente escrev - ia A gente ped - ia 

Nós danç- ávamos Nós escrev - íamos Nós ped - íamos 

Eles, elas danç- avam Eles, elas escrev - iam Eles, elas ped - iam 

 

 

PRETÉRITO PERFEITO 

DANÇAR ESCREVER PEDIR 

DANÇ - AR ESCREV - ER PED -IR 

Eu danç - ei Eu escrev - i Eu ped - i 
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Você danç – ou  Você escrev - eu Você ped - iu 

Ele, ela danç - ou Ele, ela escrev - eu Ele, ela ped - iu 

A gente danç - ou A gente escrev - eu A gente ped - iu 

Nós danç -  amos Nós escrev - emos Nós ped - imos 

Vocês danç -aram Vocês escrev- eram Vocês ped -iram 

Eles, elas danç - aram Eles, elas escrev - eram Eles, elas ped - iram 

 

10.  Na primeira estrofe da canção, aparece o verso: ... “e não maldisse a vida 

tanto ...”  O verbo é maldizer, isto é, dizer mal (reclamar, blasfemar, queixar-

se), composto do verbo dizer, que é irregular. Vejamos, então, como se 

conjugam os pretéritos imperfeito e perfeito do verbo maldizer. 

11.  

PRETÉRITO PERFEITO 

DIZER MALDIZER 

Eu disse Eu maldisse 

Você disse Você maldisse 

Ele, ela disse Ele, ela maldisse 

A gente disse A gente maldisse 

Nós dissemos Nós maldissemos 

Vocês disseram  Vocês maldisseram 
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Eles, elas disseram Eles, elas maldisseram 

 

PRETÉRITO IMPERFEITO 

DIZER MALDIZER 

Eu dizia Eu maldizia 

Você dizia Você maldizia 

Ele, ela dizia Ele, ela maldizia 

A gente dizia A gente maldizia 

Nós dizíamos Nós maldizíamos 

Vocês diziam Vocês maldiziam 

Eles, elas diziam Eles, elas maldiziam 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

 Imagine que você foi convidado para a festa de aniversário de um colega 
de classe.  Chegando lá, estava acontecendo um baile muito animado e você 
conheceu uma pessoa por quem se interessou e acabaram dançando a noite 
toda.  Conte para seu melhor amigo como foi essa festa, como estava a música, 
que gêneros tocavam, como era o clima, e o que “rolou” entre você e sua 
conquista.  Como seu amigo estava gripado e não pôde ir à festa, ele está muito 
curioso para saber o que se passou por lá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



345 
 

UNIDADE 29:  CONTANDO ESTRELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ESTRELINHA 
 
Vejo, à noite, uma estrelinha,  
no céu, piscando, piscando... 
Mamãe diz que ela, de longe, 
pisca, pisca, é me 
chamando... 
Quando eu crescer e papai 
me comprar um avião, 
vou te buscar, estrelinha, 
na palma da minha mão. 
(Martins d’Alvarez) 

 

 

 

 

Canção: WAVE (1967) 
Compositor: Tom Jobim  Gênero: Bossa Nova 
Cantor:  Tom Jobim 
Nível sugerido: INTERMEDIÁRIO  
SITUAÇÃO DE USO: Declaração à amada  
MARCADORES: Amor. Romantismo. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 Associar a melodia da canção ao clima que ela sugere. 

 Identificar os instrumentos principais que executam a música. 

 Relacionar o gênero musical da canção àquele mais tocado em 
seu próprio país nos anos 1960.  

  Identificar características da Bossa Nova. 

 Deduzir alguns substantivos de verbos. 

 Entender os dois significados do verbo contar.  
Links: https://www.youtube.com/watch?v=78-toklNAvI – instrumental 

https://www.ouvirmusica.com.br/tom-jobim/49074/  - canta Tom Jobim 

  

https://www.youtube.com/watch?v=78-toklNAvI
https://www.ouvirmusica.com.br/tom-jobim/49074/
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ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

1. Nesse poema infantil, a personagem gosta de admirar as estrelas no céu.  

Você costuma fazer isto? Já ficou parado contando estrelas, mesmo na 

infância?  

 

2. Com sua ingenuidade, a menina: 

a) Promete que um dia vai resgatar a estrela.   

b) Pede para ela deixar de piscar. 

c) Diz à estrela que vai lhe comprar um avião. 

d) Diz que vai levá-la para passear. 

 

3. Agora que já entendemos os versos, vamos brincar fazendo um jogral. 

Cada aluno diz um verso e ao final, todos falam os dois últimos versos 

juntos.  

 

BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Você conhece alguma canção brasileira? Algum cantor ou banda em 

particular? 

2. Qual o gênero de música brasileira que você prefere? E em seu país? 

Que cantor você escolheria como representativo da música de seu país? 

3. Agora veja se você conhece a melodia que vai ouvir. (Ouve a execução 

instrumental da canção).  Reconhece algum instrumento? 

4. Você considera essa melodia: 

a) Agitada  b) triste   c) suave   d) irritante   e) engraçada  

5. Agora vamos ouvir a canção com música e letra. Procure entender o 

significado das palavras. Conseguiu fixar alguma frase completa? 

6. Você tem ideia de que gênero se trata? 

a) Baião  b) MPB    c) reggae    d) bossa nova     e) samba 

7. Uma das características da Bossa Nova são as letras simples que falam 

de amor e da natureza.  Retire do texto palavras que fazem referência à 

natureza. 

___________________      ___________________    ____________________ 

__________________        ___________________ 

WAVE 
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  Tom Jobim (1967) 

 

Vou te Contar 

Os olhos já não podem ver 

Coisas que só o coração pode 

entender 

Fundamental é mesmo o amor 

É impossível ser feliz sozinho 

 

O resto é mar 

É tudo que não sei contar 

São coisas lindas que eu tenho pra 

te dar 

Vem de mansinho a brisa e me diz 

É impossível ser feliz sozinho 

 

Da primeira vez era a cidade 

Da segunda, o cais e a eternidade 

Agora eu já sei 

Da onda que se ergueu no mar 

E das estrelas que esquecemos de 

contar 

O amor se deixa surpreender 

Enquanto a noite vem nos envolver 

(DUAS VEZES) 

Vou te contar 

 

COMPREENSÃO DA LETRA 

8. Podemos dizer que a letra relata um diálogo entre um homem e sua amada.  

Esse diálogo, na verdade, consiste em: 

a) Um convite para um passeio à beira-mar. 

b) Uma despedida.  

c) Uma discussão entre eles. 

d) Uma declaração de amor. 

e) Um pedido para irem contar estrelas. 

 

9.  Procure no dicionário o significado das expressões: 

De mansinho - ______________________________ 

Cais - ______________________________________ 

Erguer - ____________________________________ 

 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO:  

1. Que substantivos correspondem aos seguintes verbos? 

Ver                             Visão ______ 
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Entender          —        __________________ 

Surpreender    —    _____________________ 

Envolver         —      _____________________ 

 

2. Vemos no texto da canção o verbo contar empregado duas vezes, com 

significado diferente:  

a)  É tudo que não sei contar.  /Vou te contar. 

b)  E das estrelas que esquecemos de contar.  

Assinale com a ou b  as frases a seguir de acordo com o significado semelhante ao 

dos versos da canção. 

(   )  O rapaz não contou toda a verdade. 

(   )  Conta outra história, vovó. 

(   )  Se você quiser, pode contar os livros sobre a mesa. 

(   )  No banco, o idoso contava o dinheiro com atenção. 

(   )  Não deixe de contar o problema a sua mãe. 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

O verso “É impossível ser feliz sozinho” aparece duas vezes na letra.  Você concorda 

com essa ideia de Tom Jobim?  Expresse sua opinião por escrito em um texto de pelo 

menos dez linhas. 
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ANEXO 

 

PRINCIPAIS FATOS POLÍTICO-ECONÔMICO-CULTURAIS 
DA DÉCADA DE 1950 ATÉ O ANO 2000 

 

ANOS  50 (ANOS DOURADOS) 

— Período de muitos avanços científicos, tecnológicos, culturais e comportamentais. 

É o início da televisão como meio de comunicação de massa. A TV Tupi foi a primeira 

a surgir no Brasil e na América Latina, ainda em preto & branco. A tv em cores veio 

muito mais tarde, a primeira transmissão aconteceu em 1972, em plena ditadura.  

— Conflitos entre bloco socialista e capitalista (Guerra Fria).  Guerra da Coreia (50), 

guerra do Vietnã (59) e Revolução cubana(59).  Criado o Pacto de Varsóvia e a CEE. 

— Corrida espacial:  primeiro foguete soviético levando ser vivo – a cadela Laika – ao 

espaço (57). 

— Criação da Petrobrás (53). 

— Suicídio de Getúlio Vargas, Presidente do Brasil (1953).  Eleição de Juscelino 

Kubitscheck. Início da construção de Brasília.   

— Aparecimento da banda Os Beatles (final dos 50).  Rei do rock –Elvis Presley. 

 

ANOS 60  (ANOS REBELDES) 

— Fortalecimento do movimento de esquerda no Brasil e no mundo. (Maio de 68 em 

Paris = ápice). 

— Época dos movimentos de contracultura, que lutam contra as guerras e a favor da 

liberdade de negros, mulheres, do uso de drogas e do amor livre. Os hippies, com 

seus ideais pacifistas.  Feminismo. Black Power. Gay Power; Woman’S Lib.   

— Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan. 

— Revolução na Moda: tubinho e minissaia. 

— Primeiro homem enviado ao espaço: Gagárin (61) e primeiro enviado à lua: Neil 

Armstrong (69). 

— Construção do Muro de Berlim (61).   Guerra dos Seis dias (67) 
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— Estados Unidos lança primeiro satélite meteorológico (60) e IBM lança primeiro 

computador de disco rígido (64). 

— Realizado primeiro transplante de coração (África do Sul, 67; Brasil, 68). 

— Revolução Cultural na China (66) – Mao Tsé Tung 

— Assassinado Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy (63) e o líder pacifista 

Martin Luther King (68). 

— Inauguração de Brasília (60). 

— Presidente João Goulart é deposto em 1964.  Início ditadura militar. 

 

ANOS  70 (“MILAGRE ECONÔMICO”) 

— Brasil tricampeão de futebol na Copa do Mundo realizada no México (70). 

— Intel lança o primeiro microprocessador do mundo (71). 

— A televisão em cores começa a se tornar popular no final dos anos 70. 

— A missão espacial Viking I explora o planeta Marte (75).  

—Golpe militar no Chile liderado por Augusto Pinochet derruba o Presidente Salvador 

Allende (11 de setembro de 1973). 

— Com a derrota dos Estados Unidos, termina a Guerra do Vietnã (1975). 

— A Revolução Cravos em Portugal acaba com o regime fascista no país (25 abril de 

1974). 

— Após o escândalo de Watergate, o Presidente Nixon renuncia nos Estados Unidos 

(1974) 

— No Brasil, assume a Presidência o General Geisel (74) e depois o General João 

Figueiredo (79). 

— Crise mundial do petróleo - OPEP (Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo) aumenta o preço do barril em mais de 300%. 

— Acaba a banda de rock Beatles (70) e morre o rei do rock Elvis Presley (77). 

 

 

 

ANOS 80 (A DÉCADA PERDIDA) 

— Chamada de “Década Perdida” devido a uma crise econômica que atingiu o Brasil 

e vários outros países, resultando em altos índices de desemprego e queda de 

consumo.  

https://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo/opep.htm
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— Ainda sob ditadura, o país herdou uma dívida externa enorme e tinha sua economia 

estagnada, por ter dificuldade em se adaptar aos modelos econômicos mundiais, 

direcionados para o neoliberalismo. 

— Consequências: desemprego, queda de consumo, declínio do PIB, desequilíbrio da 

balança comercial, submissão ao FMI, aumento da inflação, aumento da desigualdade 

social. 

— Em 1984 dá-se por encerrada a ditadura militar e iria assumir como Presidente 

Tancredo Neves, mas por causa de um problema de saúde, ele morre e assume seu 

vice, José Sarney. 

— Na Era Sarney, houve 4 planos econômicos: Cruzado I, Cruzado II, a Plano Bresser 

e Plano Verão, tendo a moeda mudado 3 vezes: Cruzeiro, Cruzado e Cruzado Novo. 

 — No mundo, fim da Guerra Fria, em 1989, junto com a derrubada do Muro de Berlim. 

— Avanço do conservadorismo político dos principais líderes ocidentais, entre eles 

Ronald Reagan (então presidente dos Estados Unidos) e Margaret Thatcher (então 

Primeira Ministra da Inglaterra). 

— Se na esfera político-econômica   esse período foi de retrocesso e incertezas, no 

campo cultural a década de 80 foi bastante representativa e até hoje os seus reflexos 

podem ser sentidos. Na arte e na cultura, os anos 80 trouxeram a consolidação do 

rock como gênero musical e modo de vida, a expansão do cinema norte-americano e 

a moda marcada por penteados ousados e vestuário colorido. No Brasil, houve a 

expansão do rock nacional em 1985, graças ao advento do primeiro Rock in Rio. 

— Restabelecimento do regime democrático, com a realização de uma Assembleia 

Nacional Constituinte, que resultou na Constituição de 88.  

 

ANOS 90  

— Airton Senna conquista em 1991 o tricampeonato mundial da Fórmula 1 e, em 1994, 

o piloto morre num acidente durante a corrida, na Itália. 

— Lançamento do sistema operacional Windows 95, pela MicroSoft.  

— Lançamento no mercado do primeiro DVD em 1997. 

— Guerra do Golfo (91), Guerra da Bósnia (91) e Guerra do Kosovo (99).  

— Reunificação da Alemanha (90) e extinção da URSS (91). 

— Primeiro Presidente eleito no Brasil pós-ditatura, Fernando Collor, sofre processo 

de impeachment (1992) e assume seu vice Itamar Franco. 
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— Bill Clinton assume como Presidente dos Estados Unidos (93), enquanto na África 

do Sul, Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro (94). 

— No início de 1995, toma posse como presidente do Brasil Fernando Henrique 

Cardoso. 

— Tem início o Plano Real no Brasil (94), criado para diminuir e controlar a inflação. 

— Em 1993 entra em vigor o tratado que instituiu a União Europeia e seis anos mais 

tarde o euro passa a circular como moeda oficial de seus 11 países. 
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SÍNTESE DOS MOVIMENTOS E TENDÊNCIAS MUSICAIS DE 1950-2000 

PRINCIPAIS COMPOSITORES E INTÉRPRETES 

 

 

Período de 1958 a 1972 

Esta foi uma fase de renovação e modernização da música popular brasileira. Foram 

introduzidos novos estilos de composição, harmonização e interpretação, 

determinando uma apreciável mudança na linha evolutiva da canção (S & M, 2002). 

Antes desse período, os gêneros principais eram o samba, o samba-canção e o 

bolero, sendo o canto tradicionalmente acompanhado por trios instrumentais e vozes 

potentes e impostadas. 

 1958 — Marca o surgimento da Bossa Nova.  O grupo que deu início ao 

processo renovador tinha a liderança de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João 

Gilberto.  

 Outros bossanovistas: Carlos Lyra, Roberto Menescal, Newton Mendonça, 

Ronaldo Bôscoli, Silvia Teles, Nara Leão, João Donato, Baden Powell e Eumir 

Deodato. Também aderiram ao movimento, vindos de um momento anterior, Johnny 

Alf, Agostinho dos Santos, Lúcio Alves, Dick Farney e o conjunto Os Cariocas.  Foi o 

momento de maior evidência da Bossa Nova, que vai até o final de 1963, quando 

acontece o espetáculo Encontro e também o legendário show no Carnegie Hall de 

Nova Iorque.  

 A partir dessa data, Tom Jobim inicia carreira internacional; Vinicius trabalha 

com novos parceiros; e João Gilberto fixa residência nos Estados Unidos.  Já o 

compositor Carlos Lyra prefere imprimir às composições um sentido mais político.  

 1964 a 1970 — Segundo momento da Bossa Nova. A segunda Geração de 

músicos queria a valorização do samba, numa posição mais nacionalista e, numa 

posição conciliatória, entrou em acordo com os oponentes, dando origem ao 

movimento chamado MPB (Música Popular Brasileira). É nesse período que se 

realizam os festivais da televisão, que eram uma forma de resistência ao regime 

militar.  A MPB acabou se transformando num gênero musical. Nomes: Chico 

Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina, 

Maria Bethânia, Nana Caymmi, Gal Costa.   Além de letristas e instrumentistas como 

Antônio Adolfo, Hermeto Pascoal, César Camargo Mariano, Luís Eça e Dori Caymmi.  
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No final do período, surgem outros nomes: Ivan Lins, João Bosco, Gonzaguinha, 

Paulo Cesar Pinheiro e Aldir Blanc.  A televisão, e em particular os festivais, ajudou 

em muito esses artistas a se tornarem conhecidos e consolidarem suas carreiras. 

 É também nesse período que surge uma tendência forte dentro da MPB 

voltada para a Canção de Protesto.  Faziam parte do grupo cantores e compositores 

que resistiam ao imperialismo cultural representado pela invasão da música pop 

estrangeira nas rádios e viam a canção, acima de tudo, como um instrumento de 

crítica política e social, em protesto contra o regime militar instalado no país. O nome 

mais expressivo dessa tendência é Geraldo Vandré. 

 1967 a 1968 — Surge o Tropicalismo ou tropicália, movimento comandado 

pelos compositores baianos Caetano, Gil, Tom Zé, Capinam, além do sergipano 

Torquato Neto. O grupo pretendia uma ruptura com os valores éticos, morais e 

estéticos da cultura brasileira.  Na prática, se opunha à tendência lírica da MPB, 

propondo uma linguagem mais realista e atual.  Por isso foi inicialmente considerado 

por pessoas mais engajadas politicamente como um movimento alienado.  Mesmo 

com duração efêmera, o tropicalismo causou grande agitação popular e influenciou a 

obra de compositores que surgiram mais tarde, como Arrigo Barnabé e Eduardo 

Dusek.  

 Por essa época, uma certa resistência à bossa nova ensejou um movimento 

de renovação do samba, resultante de reuniões de sambistas iniciadas no 

restaurante Zicartola e desdobradas em espetáculos de sucesso como “Opinião” e 

“Rosa de Ouro”.  A partir daí surgiu uma geração de compositores ligados a escolas 

de samba e o reconhecimento de nomes como Cartola e Nelson Cavaquinho.  

Pertencem a essa geração: Paulinho da Viola, Élton Medeiros e Candeia, que se 

somaram a Zé Kéti, Martinho da Vila, além das cantoras Clementina de Jesus, Clara 

Nunes e Beth Carvalho.   

 Ainda sobre o samba, vale registrar uma nova tendência, que ficou conhecida 

como sambalanço ou samba moderno — um meio termo entre a bossa e o 

tradicional — cultivada por cantores como Miltinho, Dóris Monteiros, Luís Reis.  

 1965 a 1967 — Crescimento e auge do rock no panorama musical. O 

movimento, aqui denominado iê-iê-iê, havia surgido já no final dos anos 1950, com 

Sérgio Murilo, Tony e Cely Campelo, entre outros. Seu prestígio deu origem ao 

movimento conhecido por Jovem Guarda, e foi consolidado em razão de um programa 

televisivo com o mesmo nome, comandado pelo cantor-compositor Roberto Carlos e 
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seus parceiros Erasmo Carlos e Wanderléa. A Jovem Guarda, sustentada pelo 

entusiasmo de jovens e adolescentes, congregou um numeroso grupo de artistas. Era 

o rock ‘n roll ingênuo e romântico, nos moldes americanos. 

 Uma outra vertente do pop nacional, mais afinada com o rock inglês, foi 

desenvolvida pela banda Os Mutantes, dos irmãos Sérgio e Arnaldo Baptista e a 

cantora-compositora Rita Lee, que na seguinte iniciou carreira solo e se tornou a 

principal cantora pop da música brasileira.  Mais no final da década, surgiram dois 

cantores de soul — Tim Maia e Luiz Melodia — de grande expressão nos anos 

seguintes.  

 

 O período de 1958 a 1972 também assistiu ao fim da canção carnavalesca 

tradicional. A marchinha e o samba de carnaval praticamente desapareceram nos 

anos sessenta, sendo substituídas pelo samba-enredo das escolas de samba. 

 Nessa época um segmento da música popular também tomou impulso, 

tornando-se uma fonte de lucro para as gravadoras.  Era a canção sentimental 

conhecida pejorativamente como música brega, que manteve em evidência os 

consagrados Cauby Peixoto, Ângela Maria e Nelson Gonçalves, e lançou Altemar 

Dutra, Anísio Silva, Orlando Dias e muitos outros. Além disso, vários cantores, 

músicos e compositores de épocas anteriores reafirmavam seu prestígio popular, 

mantendo-se nas paradas de sucesso.  

 No âmbito da tecnologia, eventos importantes — implantação do sistema 

estereofônico de registro e reprodução do som; gravadores domésticos de fita 

magnética, especialmente o cassete; desaparecimento do disco de 78 rotações.  

Expansão rápida da televisão, ocasionando uma mudança na programação do rádio, 

que passou a enfatizar a música gravada, o esporte e a notícia.  

 Em 1972, com o final do ciclo de festivais de música da televisão, encerra-

se a fase da nossa música popular considerada a mais importante do século XX. 

Embora algumas composições brasileiras tenham feito sucesso internacional 

individualmente, “foi com a obra da geração consagrada nos anos sessenta que a 

música popular brasileira conquistou a admiração e o respeito de todo o mundo por 

sua criatividade e acabamento profissional” (Severiano & Mello, 2002, p.18). 

 

Período de 1973 a 1985 
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 Crescimento dos regionalismos musicais, com vários artistas se deslocando 

para o eixo Rio-São Paulo em busca de oportunidades. 

 Da Bahia: Novos Baianos, Luís Caldas e Carlinhos Brown. 

 Além dos nordestinos já citados no período anterior, acrescentem-se ainda: 

Amelinha, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Ednardo. E também os irmãos gaúchos 

Kleiton e Kledir e o grupo mineiro, composto por Beto Guedes, Fernando Brant, 

Toninho Horta, Tavinho Moura, os irmãos Márcio e Lô Borges. 

 No pop brasileiro, continuam em voga Roberto Carlos e seu parceiro Erasmo, 

agora com suas baladas românticas.  Também nesse setor fazem sucesso Fábio Jr. 

e Guilherme Arantes.  No brega romântico, destacam-se Odair José, Wando, Dalto e 

Sullivan e Massadas, enquanto na black-music sobressaem Luiz Melodia, Tim Maia e 

Sandra de Sá, especialistas em soul, e a blueseira Ângela Ro Ro. 

 Nessa década, as vozes femininas multiplicam-se no cenário musical. Para só 

citar as principais, temos Clara Nunes, Maria Betânia, Gal Costa, Alcione, Marina 

Lima, Nana Caymmi, Fafá de Belém, e as compositoras Fátima Guedes e Sueli Costa.  

 Na área do rock, sobressai Raul Seixas, considerado o inventor do rock 

brasileiro, além da cantora-compositora Rita Lee, que posteriormente opta por 

caminhos mais ligados à disco music.  

 O ano de 1982 marca a consagração do rock nacional, que ficou conhecido 

como BRock, com o surgimento de várias bandas, que fizeram muito sucesso no resto 

da década.  Os grupos de maior sucesso: Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha & Os 

abóboras Selvagens, Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, RPM, Legião 

Urbana, 

 

Outros cantores que preferiram carreiras individuais: Lulu Santos, Lobão, 

Ritchie, Léo Jaime, Eduardo Dusek e Cazuza. 

 

 Em 1985, aparece com força total e conquista um público cada vez maior 

a música sertaneja, competindo com o pagode e o rock nacional. Até a década 

seguinte, se multiplicariam as duplas sertanejas Brasil afora. Chitãozinho e Xororó; 

Zezé de Camargo e Luciano; João Paulo e Daniel; Milionário e Zé Rico são algumas 

delas. 
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Período de 1986 a 2000 

 A música sertaneja permanece em alta e outras duplas se multiplicam, 

repetindo o sucesso pelos anos 90.   

 Aumenta nessa época também o gosto pelo samba na modalidade 

pagode. Os astros da música brasileira nesse período eram grupos de “pagodinho”, 

sendo os mais destacados Raça Negra, Só Pra Contrariar, Molejo, Os Morenos, Os 

Travessos, Arte Popular, entre muitos outros. 

 Surgiu e ganhou notoriedade na segunda metade dos anos 80 e nos anos 

90, a axé music, gênero de música para dançar, com coreografia, desenvolvida na 

Bahia.  Além de shows em ginásios e ao ar livre, o grupo de axé participa nos trios 

elétricos puxados no carnaval de Salvador.  Dentre os artistas de maior sucesso 

estão Daniela Mercury, Netinho e Luís Caldas, além das Bandas Gera Samba, 

Olodum, Araketu, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Asas de Águia, Timbalada 

e Banda Eva. 

 Na segunda metade dos anos 90, aparecem muitas outras bandas que 

renovam o panorama musical.  No nordeste, mais precisamente em 

Pernambuco, surge o mangue beat.  Chico Science e sua banda, a Nação Zumbi, 

foram os criadores do "mangue beat", uma mistura de rock pesado, rap e tambores 

de maracatu, que ganhou projeção nacional a partir do disco "Da Lama Ao Caos", 

em 1994, e virou um sucesso internacional nas paradas de world music. No ano 

seguinte a banda faz sua primeira turnê internacional, que incluiu os festivais de 

Montreux, na Suíça, e JVC, em Nova York.  Apesar de todo o sucesso, o 

desaparecimento do líder da banda em 1997, aos 30 anos, fez o mangue beat 

desaparecer pouco tempo depois.  

 Nessa onda a banda Skank deixa de ser uma banda regional (mineira) de 

reggae para um fenômeno pop nacional com mais de 1milhão de cópias 

vendidas do aclamado álbum Calango.  Sucesso também faz a Raimundos, 

única banda independente do Brasil a alcançar a proeza de vender mais de 100 

mil cópias do primeiro álbum, e o Rappa, cujo disco de estreia mesclava pop, 

rock, reggae e letras de cunho político. 

 Tais são os destaques que atuaram até o início do ano 2000. 

 


