
Cuiabá/2006

Wilse Arena da Costa

ENSINOENSINO

F
U

N

DAMENTA
L

sugestões didático-pedagógicas 
para o ensino da leitura

e da escrita em sala de aula

Miolo_50_Sugestoes novo.indd   5Miolo_50_Sugestoes novo.indd   5 7/11/2006   15:52:107/11/2006   15:52:10



Av. Senador Metello, 3773, Jardim Cuiabá
Cuiabá-MT – CEP: 78030-005
Telefax: (65) 3624 5294  |  3624 8711
e-mail: editoresassociados@carrionecarracedo.com.br  |  www.carrionecarracedo.com.br

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº (Coxipó)
Cuiabá-MT – CEP: 78090-000
Fone: (065) 3616 8322  |  Fax: (065) 3615 8325

Rua 03, s/nº, 3º andar, Prédio do IOMAT, C.P.A. Cuiabá/MT – CEP: 78050-970
Fone: (65) 3613 3500  |  Fax: (65) 3613 3502
e-mail: fapemat@fapemat.mt.gov.br  |  home page: www.fapemat.mt.gov.br

© Wilse Arena da Costa, 2006.

Índices para catálogo sistemático:
1. Ensino de leitura e escrita em sala de aula : Educação     371.3

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Costa, Wilse Arena da
50 sugestões didático-pedagógicas para o ensino

da leitura e da escrita em sala de aula / Wilse Arena da Costa. 
-- Cuiabá : Entrelinhas : EdUFMT, 2006.

ISBN 85-87226-52-5 (Entrelinhas Editora)
ISBN 85-327-0200-7 (EdUFMT)

1. Didática  2. Escrita - Estudo e ensino  3. Leitura - Estudo e 
ensino  4. Prática de ensino  5. Sala de aula - Direção  I. Título.

06-7606 CDD-371.3

Coordenadora

Revisão

Elizabeth Madureira Siqueira

Eliete Hugueney de Figueiredo

Maria Auxiliadora S. Pereira

Sueli Ferraz Afonso

Editora

Produção Gráfi ca

Diagramação

Capa

Maria Teresa Carrión Carracedo

Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Maike Vanni

Helton Pereira Bastos

Miolo_50_Sugestoes novo.indd   6Miolo_50_Sugestoes novo.indd   6 7/11/2006   15:52:107/11/2006   15:52:10



Prefácio

Constitui, para mim, uma honra muito especial prefaciar um livro de 
uma amiga, de uma colega e de uma competente profi ssional do ensino e da 
educação, da extirpe da Professora Doutora Wilse Arena da Costa, mulher 
de fi bra, de tantas lutas e de tantas vitórias... Confesso que fui colhida de 
surpresa. Não esperava ser merecedora desta deferência...

Contudo, suponho que essa escolha recaiu sobre minha pessoa pelo fato 
de, de algum modo, ter compartilhado com Wilse sua trajetória na concepção 
deste livro desde seu começo, então, uma sementinha, um projeto em elabora-
ção, fruto de sua personalidade irrequieta e de sua experiência de educadora, 
de inteligência aguda, e preocupada em formar profi ssionais competentes para 
a educação básica, capazes de associar teoria e prática, de promover fazeres 
didático-pedagógicos efetivamente signifi cativos. 

A autora demonstra, ao estabelecer a relação de reciprocidade entre teoria 
e prática, que a expressão “fazeres didático-pedagógicos signifi cativos” não 
constitui um lugar-comum, um mero clichê, mas corresponde a uma prática 
docente conseqüente e efetivamente comprometida com a produção do saber 
consciente que conscientiza, qualifi ca, transforma e edifi ca em bases sólidas. 

Concebido dentro de uma linha refl exiva que estabelece elos necessários 
entre cada atividade proposta, seus objetivos, sua formulação teórica e seu 
procedimento metodológico, este trabalho vem preencher uma lacuna há 
muito registrada, em face das discussões teóricas que se desenvolveram, em 
torno de questões atinentes à produção de leitura e de textos, fora e dentro 
da escola, principalmente, nas últimas décadas. 
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Muito se discutiu, muito se publicou, até em profusão, muito se criticou 
e muitos projetos, públicos e privados, foram levados adiante, para “salvar” 
a formação de leitura e produção textual dos contingentes mais jovens de 
estudantes brasileiros, na contemporaneidade. Os resultados têm sido pífi os: 
pouco se conseguiu. Quiçá, tenha faltado praticidade à prática, com a efi cácia 
e a abundância das discussões teóricas... Por isso mesmo, este livro distingue-
se entre tantos outros.

Li-o desde suas primeiras versões. Acompanhei, com atenção, seu cresci-
mento. Este é um trabalho concebido, desde seus princípios, como instrumen-
to auxiliar do professor no seu cotidiano de sala de aula, na sua construção 
teórico-metodológica, na sua prática refl etida, na operacionalização de seu 
trabalho pedagógico e educacional.

No conjunto das atividades propostas, este livro tem a virtude de pro-
piciar ao professor descobrir que cada uma dessas atividades propostas aos 
seus alunos deve ancorar-se em objetivos alcançáveis, que cada uma delas 
deve adequar-se aos fi ns aos quais se destina, e é nisso que consiste a prática 
pedagógica signifi cativa.

Desse modo, com este trabalho, Wilse oferece ao professor a oportuni-
dade de compreender cada passo do processo de ensinar e de aprender. Para 
tanto, proporciona-lhe conhecer e reconhecer a natureza intrínseca de cada 
atividade, para que possa aquilatar cada um de seus fazeres. Por exemplo, ao 
solicitar que seu aluno leia um texto em voz alta, é necessário que entenda que, 
com isso, não o está ensinando a ler, mas apenas treinando sua habilidade de 
vocalizar o texto, de modo a que outros (os ouvintes) compreendam o texto 
vocalizado; do mesmo modo que, ao ditar algum texto aos seus alunos, não 
os ensinará, assim, a escrever, mas apenas treinará sua habilidade para anotar 
o que é dito verbalmente, com precisão e efi ciência. 

A relação entre teoria e prática marca, de forma inconteste, este livro-ro-
teiro do professor que, efetivamente, busca promover o processo de ensinar 
e aprender, associando cada atividade proposta às suas fi nalidades mediatas e 
imediatas, com tanta propriedade que seu desenrolar parece “natural”.

Trata-se de uma seqüência de propostas simples, sem nenhum propósito 
de sofi sticação. Simplifi ca o que parece complexo. É um algoritmo para a 
transformação. Nisso consiste sua principal virtude... Melhor é constatar!

Alice Sabóia. Cuiabá, 05 de julho de 2006.
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Introdução

Este livro é uma resposta às reivindicações de professores1 expressas em 
diferentes cursos de formação dos quais tive a oportunidade de participar 
durante mais de 20 anos, como docente ou como ouvinte. Nesses cursos é 
comum ouvi-los dizer que “são ótimos, mas carecem de recomendações práticas 
que permitam operacionalizar as propostas apresentadas”.

Preocupada com essa necessidade prática dos professores é que passei a 
me dedicar à tarefa de elaborar uma série de atividades, exercícios e técnicas 
para o ensino da leitura e da escrita em sala de aula, que privilegiasse a pro-
dução coletiva e o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Além 
disso, interessava-me apresentar sugestões que não implicassem a utilização 
de materiais sofi sticados e/ou de alto custo e que pudessem ser desenvolvidos 
com grupos de alunos de diferentes faixas etárias e de diferentes níveis/fases 
escolares, ou seja, fl exíveis o bastante para que o professor/leitor pudesse fazer 
adaptações de acordo com as particularidades da unidade escolar em que atua, 
bem como de cada aluno e/ou grupos inseridos nas fases escolares em que 
trabalha. Para tanto, foram fundamentais as leituras e releituras de estudos e 
pesquisas desenvolvidos por autores que discutem essa temática, bem como as 
experiências vividas em sala de aula, desde 1982 (quando dei início à minha 
carreira profi ssional como professora alfabetizadora).

1 O termo “professores” será utilizado neste trabalho para se referir a todos aqueles que atuam 
diretamente no ensino, incluindo, portanto, ambos os sexos. Essa mesma estratégia será adotada 
quando me referir aos “alunos” ou aos “educandos”.
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Cabe esclarecer que não desconsidero a importância da teoria enquanto 
“experiência codifi cada ou destilação de certos princípios da mesma, nar-
rados e elaborados como cultura objetivada” (SACRISTÁN, 1999, p. 53). 
Ao contrário, defendo o diálogo permanente dos professores entre si, com 
a fi losofi a e com a ciência, de modo que possam compreender a gênese e a 
razão de ser de suas difi culdades, encontrem seu próprio caminho e ampliem 
o rendimento de seu trabalho em benefício de uma educação voltada, de fato, 
para a formação integral do homem.

Por outro lado, entendo as difi culdades dos professores para extraírem 
das teorias que lhes são apresentadas as orientações práticas de que tanto 
necessitam. Assim, optei pela elaboração de sugestões que, embora simples 
e fáceis de serem colocadas em prática, não dispensam uma sólida formação 
político-pedagógica para sua aplicação. Uma tarefa que, com certeza, exigirá 
disposição, disponibilidade e compromisso para superar concepções e prá-
ticas educacionais e pedagógicas que não estejam em consonância com os 
pressupostos políticos e pedagógicos do pensamento ofi cial da humanidade, 
defi nidos pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, 
conforme terei a oportunidade de explicitar mais adiante.

Meu objetivo com a publicação deste livro é contribuir com a difícil e 
complexa tarefa da “ensinagem” 2 desenvolvida por professores de toda parte e, 
em particular, por aqueles que atuam em escolas públicas de periferia, onde as 
condições de trabalho e o acesso a novas tecnologias são ainda mais difíceis.

2 Termo utilizado por Selma Garrido Pimenta para se referir à relação dialética entre ensino e apren-
dizagem. (Cf. PIMENTA, S. G. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002).
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Considerações teóricas

Em nosso cotidiano, estamos o tempo todo lendo algo: fi guras, feições, 
comportamentos, paisagens, propagandas, textos, enfi m, signos e símbolos 
em geral, o que comprova os diferentes tipos de linguagem enraizados na 
existência histórica e social dos homens e dá sustentação ao conceito de lin-
guagem expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais:

Linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma fi nalidade 
específi ca; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais exis-
tentes nos diferentes grupos de uma sociedade em distintos momentos da sua 
história [...] é um sistema de signos histórico e social que possibilita o homem 
signifi car o mundo e a realidade. Assim, aprender é aprender não só as palavras, 
mas, também, os seus signifi cados culturais (BRASIL, 1977, p. 28).

Tais orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais expressam 
o compromisso do governo brasileiro com o pensamento pedagógico ofi cial da 
humanidade, defi nido durante a realização dos trabalhos desenvolvidos entre 
os anos de 1990 a 2000 pela Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), que se assenta em quatro pilares fundamentais:

Aprender a ser: autoconhecimento; reconhecer o próprio estilo; permitir-se 
a autoria de pensamento e utilização de diferentes modalidades de aprendi-
zagem para promover mudanças; perceber-se como sujeito histórico-social, 
eterno aprendiz e construtor de conhecimentos;
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Aprender a fazer: participar ativamente através da experimentação e da 
cooperação, avaliando e (re)considerando conhecimentos, valores e crenças 
prévias. Planejar, ousar, investigar, problematizar, buscar soluções possíveis, 
enfi m, agir conscientemente de forma organizada e sistemática;

Aprender a viver junto: exercitar a autodisciplina, a audição, a fala, a 
negociação, a tolerância, o respeito mútuo. Aprender com o outro, na relação 
com o outro e com o meio em que vivem;

Aprender a conhecer: ser sensível aos objetos, fatos e fenômenos do 
cotidiano e refl etir criticamente sobre eles; perguntar, diagnosticar, levantar 
hipóteses, experimentar, ler regularmente, ir à biblioteca, dialogar com pessoas 
qualifi cadas, rever conceitos, ser curioso e perseverante3.

Nessa perspectiva, os conteúdos escolares passam a serem compreendidos 
como instrumentos culturais multidisciplinares e não mais como um conjunto 
de informações segmentadas que devem ser transmitidas de forma mecâni-
ca aos educandos. O desafi o é desenvolver um ensino capaz de criar novas 
possibilidades de entendimento do mundo por parte dos alunos, bem como 
descobrir e explicar suas motivações para a aprendizagem, o que implica a 
atuação de um professor disposto a aprender com o(s) outro(s). Afi nal, ensinar 
inexiste sem aprender e vice-versa.

Tais considerações apontam para a necessidade de ressignifi cação dos 
conteúdos e práticas educativas tradicionais que marcaram e ainda marcam 
a cultura escolar de nosso país, geralmente assentada em pressupostos polí-
tico-fi losófi cos que não atendem nem às necessidades dos educandos, nem 
às exigências educacionais, políticas, econômicas, sociais e culturais contem-
porâneas.

Eis algumas questões que podem provocar esse processo e que os pro-
fessores deveriam (devem) fazer a si mesmos, individualmente ou em grupo 
(preferencialmente):

3 Dois dos mais importantes compromissos fi rmados entre os países-membros da UNESCO foram a 
Declaração Mundial de Educação para Todos, fi rmada em Jomtien, em 1990, e em Dacar, no ano 
de 2000. Ambos os documentos expressam o reconhecimento dos países membros da UNESCO 
de que a escolaridade é muito mais que estar na escola, bem como a vontade e o compromisso 
desses países com uma educação de qualidade para todos as pessoas (Cf. http://www.unesco.org.
br, acesso em 28 de junho de 2005).
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• Qual a fi nalidade da educação escolar?
• Quais os conteúdos necessários para a educação do futuro?
• Como o aprendizado dos conteúdos de uma determinada disciplina 

pode contribuir para que o ensino sistematizado cumpra sua fi nalidade 
social?

• Quais competências os conteúdos de cada disciplina ajudam a desen-
volver nos educandos? Essas competências atendem às necessidades 
dos educandos e/ou às exigências educacionais, políticas, econômicas, 
sociais e culturais da atualidade?

• Qual o tratamento didático mais apropriado para que esse desenvolvi-
mento ocorra de forma signifi cativa, construtiva e duradoura?

No que diz respeito à Língua Portuguesa, é preciso considerá-la como uma 
forma de representação de uma sociedade histórica e socialmente determinada, 
através da qual seus membros produzem saberes e conhecimentos, organizam 
vivências individuais e coletivas e desenvolvem suas potencialidades humanas. 
A Língua Portuguesa, independentemente de suas formas de expressão, cons-
titui-se, portanto, de campos semânticos ou zonas de signifi cação lingüistica-
mente circunscritas, ou seja, regidos por regras e normas que exercem efeitos 
coercitivos sobre as pessoas (expressões sígnicas presentes em diferentes tipos 
de linguagem: oral, escrita, corporal, musical, entre outras).

No entanto, nem sempre temos consciência disso e acabamos restringindo 
nosso conceito de linguagem a uma de suas manifestações: a escrita e, conse-
qüentemente, nosso conceito de leitura à decodifi cação de palavras escritas, 
o que, por sua vez, limita o levantamento de regularidades dos aspectos da 
língua e a sistematização e classifi cação de suas características específi cas. 
Assim, a leitura, que poderia ser uma intensa fonte de informação, de prazer, 
de produção do conhecimento e ativação da imaginação e da criatividade, 
ou seja, uma forma de compreender e interpretar o sentido e o signifi cado 
de objetos, fatos e/ou fenômenos do mundo em que vivemos (incluindo nós 
mesmos), torna-se uma penosa tarefa, sem sentido e/ou signifi cado.

Um caminho profícuo para a superação dessa problemática é promover ati-
vidades didático-pedagógicas que contribuam para que os educandos possam 
identifi car e utilizar diferentes formas de linguagem, bem como interpretá-las 
(lê-las) de forma prazerosa, contextualizada e crítica, isto é, utilizá-las como 
ferramentas para uma interação social mais ativa. Enfi m, atividades que contri-
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buam para que os educandos se tornem cada vez mais capazes de desenvolver 
uma leitura crítica da palavra e do mundo, o que sempre leva à produção ou 
construção de um outro texto (o texto do próprio leitor), conforme já defendia 
o saudoso mestre brasileiro Paulo Freire, no início da década de 60.

Essa compreensão do ato de ler como uma forma de compreender e inter-
pretar o sentido e o signifi cado das coisas, fatos e/ou fenômenos do mundo 
em que vivemos (incluindo nós mesmos e a relação que estabelecemos com 
nossos semelhantes e com o meio), bem como a compreensão de que os pro-
fessores podem (e devem) se utilizar de diferentes formas de linguagem para 
se referirem a um assunto (tais como: a do corpo, a jornalística, a poética, a 
dissertativa, a narrativa, entre outras), é que me levou à elaboração deste livro, 
intitulado “50 sugestões didático-pedagógicas para o ensino da leitura e da 
escrita em sala de aula”.
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Da prática à gramática

As sugestões aqui apresentadas dizem respeito a estratégias práticas de ensi-
no voltadas para despertar o interesse e o gosto dos educandos para a leitura e 
a escrita de diferentes tipos de linguagem, sempre a partir da(s) linguagem(ns) 
utilizada(s) por eles no cotidiano, o que não signifi ca negar a importância do 
professor incluir, posteriormente, atividades e exercícios mais voltados para 
o (re)conhecimento e domínio da linguagem culta (falada e escrita), uma vez 
que essa é necessária para que possam ter acesso a uma série de informações, 
conhecimentos e espaços nas sociedades contemporâneas.

Ao fi nal de cada atividade, e em classes de alunos que já sabem ler e escrever, 
o professor poderá solicitar que elaborem um texto contando a experiência e 
comentando as aprendizagens efetuadas durante sua realização. Com crian-
ças pequenas, que ainda não aprenderam a ler e escrever, o professor poderá 
propor a mesma atividade com desenhos ou colagens.

Vale ressaltar que todas as sugestões contidas neste livro já foram desenvol-
vidas por mim em sala de aula (ensino fundamental) e em cursos de formação 
de professores, e a receptividade tem sido extremamente favorável, como 
confi rmam as palavras de uma professora: “sempre ouço falar que devemos 
partir da realidade da criança, que devemos trabalhar as coisas do cotidiano, 
mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de ver uma proposta que nos 
mostra como fazer isso”.
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O corpo

Objetivos 

• Utilizar a linguagem do corpo como ponto de partida para envolver os 
alunos em um clima favorável para outros tipos de leitura;

• Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências como: 
atenção, observação, concentração, consciência crítica, criatividade e 
linguagem oral;

• Favorecer a compreensão do signifi cado e da importância da linguagem 
corporal no processo de comunicação interpessoal;

Preparação

Iniciar uma conversa informal com os alunos sobre qualquer assunto que 
seja do interesse deles, futebol, por exemplo. O que importa, nesse momento, é 
envolvê-los na discussão e não o conteúdo da discussão, propriamente dito.

Enquanto discutem, o professor deverá fazer gestos com a boca e com 
o corpo, de modo que sejam bem-perceptíveis para os alunos. Por exemplo: 
balançar a cabeça negativamente; mover a cabeça para o lado e levantar as so-
brancelhas, denotando dúvida ou algo nesse sentido; cruzar os braços e apertar 
a boca como quem está cansado ou nervoso; bater o pé insistentemente no 
chão em sinal de ansiedade; passar a mão na testa, demonstrando enfado.

Caso não interrompam a discussão para perguntar por que o professor está 
fazendo tantos gestos, encerrar a discussão e perguntar à classe: alguém reparou 
alguma coisa diferente em mim durante o tempo em que conversávamos?

Provavelmente, alguns alunos observaram e vão responder afi rmativamente. 
A partir de então, o professor deverá estimulá-los a refl etir sobre a importância 
da linguagem corporal nos relacionamentos, uma vez que nossos movimentos 
podem ser (e são) objeto de leitura de outros. Às vezes, sem dizer uma palavra, 

11
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sem escrever nenhum texto, estamos dizendo a nossos semelhantes: não gosto 
de você; cale essa boca; saia de perto de mim ou o contrário. Nas palavras de 
Guiraud (1991, p. 8): “Falamos com o corpo, na medida em que nos servimos 
de gestos e de mímicas corporais para transmitir informações”.

Ainda segundo este autor, embora algumas formas, funções e manifesta-
ções da linguagem corporal decorram de indícios naturais e espontâneos, há 
razões para suspeitar de que se organizam em estruturas de signifi cações, na 
maioria das vezes, arbitrárias, uma vez que:

Extraem seu sentido exatamente de suas relações no seio dessa estrutura [...] a 
que o equilíbrio, a exaustividade e o caráter sistemático conferem todas as pro-
priedades de um código semiológico artifi cial, se não, na origem, pelo menos 
em seus desenvolvimentos ulteriores (Guiraud, 1991, p 8).

Tais afi rmações revelam a importância do professor discutir com as crianças 
questões referentes à signifi cação cultural de nossos gestos, sobre a possibilidade 
deles não serem interpretados da mesma forma por povos de outros países 
e culturas e, até mesmo, por pessoas mais velhas com as quais convivemos, 
uma vez que o sentido e o signifi cado das coisas, em geral, são variáveis. Por 
exemplo: existem certos sinais corporais que em outros países e culturas são 
proibidos, inexistem ou são discriminados.

Exercício

Dividir a classe em dois grandes grupos, formando duas colunas no centro 
da sala, um de frente para o outro (pares). Solicitar, então, que façam algum 
sinal (um só) usando somente a expressão corporal para o seu par que está 
do outro lado da coluna, primeiro aqueles que estiverem de um lado, depois, 
os do outro lado. Cada um na sua vez deverá identifi car (ler) a mensagem 
transmitida pelo colega.

Para evitar que façam gestos obscenos, o professor poderá colocar no qua-
dro negro uma lista de temas a serem abordados (amor, trabalho, brincadeira, 
estudo, família, entre outros).

Na seqüência, deixar que comentem a experiência estimulando a refl e-
xão sobre costumes, valores e gestos predominantes em diferentes culturas 
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e a necessidade de respeitá-los, pois não podemos estabelecer como correto 
somente aquilo que nossa cultura estabeleceu como certo. 

Respeito é algo que conquistamos, à medida que respeitamos nossos se-
melhantes, que mantemos uma relação saudável com eles, que sabemos tomar 
nossas diferenças como ponto de partida para nosso crescimento pessoal e 
profi ssional, uma vez que as diferenças nos fazem refl etir criticamente sobre os 
sentidos e signifi cações de nossa própria cultura e, muitas vezes, até descobrir 
que não são tão perfeitos e justos como gostaríamos que fossem. Além disso, 
sempre temos a oportunidade de aprender algo novo quando conhecemos 
pessoas com pensamentos, hábitos e costumes diferentes dos nossos. Para 
enriquecer e aprofundar esta discussão, o professor poderá lançar mão de 
fi lmes, depoimentos, cartazes, documentários.

Cartazes, símbolos e signos

Objetivos

• Reconhecer que imagens, signos e símbolos diversos também são fontes 
de leitura e estímulo para a escrita;

• Identifi car as mensagens implícitas em imagens, signos e símbolos 
diversos, estabelecendo suas relações com os interesses e necessidades 
que movem a vida das pessoas cotidianamente.

Preparação

Pedir aos alunos que tragam de suas casas (ou apresentar a eles) esculturas 
(imagens), escudos de times de futebol, crucifi xo (símbolos sagrados), placas 
de trânsito, cartazes com fi guras, entre outros (o professor também pode 
(deve) trazer o seu).

22
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Exercícios

E stimular para que observem atentamente os “textos” implícitos nas 
imagens, signos e/ou símbolos que trouxeram para a sala de aula. Em segui-
da, pedir que estabeleçam relações dessas mensagens com o cotidiano, com 
os interesses dominantes em nossa sociedade e assim por diante, de modo 
que percebam o quanto esses podem estar orientando nossas ações, mesmo 
que inconscientemente e nem sempre de forma positiva. Ex: o crucifi xo e a 
suástica de Hitler.

Finalmente, pedir que escrevam bilhetes um para o outro por meio de 
imagens, uma espécie de carta enigmática (podem utilizar recortes, desenhos 
e/ou pinturas).

Música

Objetivos

• Destacar a música como uma das dimensões da inteligência utilizada 
pelos homens para traduzirem, simbolicamente, suas idéias, ideais e 
sentimentos em relação ao mundo exterior;

• Demonstrar que a música também é uma fonte de leitura e pode ser 
utilizada como um meio para capturar sentimentos e conhecimentos 
em prol de um projeto político-social revolucionário ou conservador 
do status quo.

• Estimular a criação de paródias. 

33
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Preparação

Perguntar aos alunos se gostam de ouvir música, qual o tipo de música 
que mais gostam e por que, se conhecem alguém, ou se eles próprios já se 
sentiram estimulados a agir de determinada forma durante ou após ouvirem 
uma música (tomar alguma atitude do tipo: cair na risada ou em prantos, sair 
de casa para passear, dançar, quebrar alguma coisa, namorar, entre outras, de 
acordo com a idade dos alunos envolvidos).

Exercícios

O professor pode estimular seus alunos a compararem a letra e o ritmo 
de diferentes estilos musicais, como rock, axé e romântica, por exemplo, e 
solicitar que observem a relação entre música, ritmo e letra (geralmente, a 
melodia está intimamente relacionada com a mensagem transmitida pela 
letra). A letra da música, por sua vez, é uma forma de leitura feita por seu(s) 
compositor(es) sobre determinado aspecto, fato e/ou fenômeno da realidade 
que ele(s) deseja(m) compartilhar com seus semelhantes, de forma poética, 
cômica, romântica, entre outras, e, ao mesmo tempo, suscitar neles certos 
sentimentos (alegria, entusiasmo, revolta, entre outros). O cantor, ou seja, o 
intérprete (às vezes, o próprio compositor) é o instrumento usado para divul-
gar essa leitura particular ao restante da população. A gente não está sempre 
ouvindo dizer: esse cantor veio e deu o seu recado?

Pedir que ouçam diferentes tipos de músicas e observem atentamente a 
letra. A cada música apresentada, perguntar à classe: como se sentem ao ouvir 
esse tipo de música? Será que era esse o sentimento que seu compositor queria 
provocar nas pessoas? Por quê? Enfi m, auxiliá-los a fazer uma “leitura crítica” 
de diferentes melodias e letras, considerando vários aspectos, ângulos, relações 
com o cotidiano e com o contexto social, político, econômico e cultural do 
país (de preferência, músicas de cantores e compositores conhecidos pelos 
alunos e de sua preferência).

Explicar o que é uma paródia e solicitar que a façam a partir de músicas 
de sua escolha.
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