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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do processo de 

construção da percepção crítica dos participantes da pesquisa sobre as letras das 

músicas trabalhadas e discutidas durante as aulas em produções escritas em língua 

espanhola. Com essa investigação, tentamos evidenciar a importância deste 

recurso midiático no estímulo da aprendizagem e sua capacidade de formar o aluno 

enquanto sujeito crítico capaz de ler, compreender, criticar e desenvolver reflexões 

acerca dos mais variados temas. Ademais, ressaltamos que  nossa pesquisa foi 

desenvolvida com alunos dos níveis básico 1 e 2 do projeto Casas de Cultura no 

Campus, da Faculdade de Letras (FALE), da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). Por meio da pesquisa, foi possível constatar que os alunos não só 

aprenderam novas palavras e elementos gramaticais do idioma, como também 

aprimoraram as estratégias as argumentativas para defender seus posicionamentos.    

 

Palavras-chave: 
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RESUMEN 

El trabajo aqui presente tiene como objetivo presentar un análisis del proceso de 

construcción de la percepción crítica de los participantes en la investigación sobre 

las letras de canciones trabajadas y discutidas durante las clases en producciones 

escritas en el idioma español. Con esta investigación intentamos evidenciar la 
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importancia de este recurso mediático en el estímulo del aprendizaje y su capacidad 

de formar al alumno como un sujeto crítico capaz de leer, comprender, crIticar y 

desarrollar reflexiones acerca de los más variados temas. Además resaltamos que 

nuestra investigación fue desarrollada con alumnos de los niveles básicos 1 y 2 del 

proyecto casas de cultura en el campus, de la Facultad de Letras (FALE). Por medio 

de la investigación, fue posible constatar  que los alumnos no solo aprendieron 

nuevas palabras y elementos gramaticales del idioma, como también mejoraron las 

estrategias argumentativas para defender sus posicionamientos. 

 

Palavras-llave 
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente, achamos importante ressaltar que, ao perceber o grande 

interesse dos alunos por músicas em espanhol, começamos a levar canções 

aleatórias e percebemos o quanto essa atividade estava contribuindo na 

aprendizagem do idioma. 

 Em razão disso, este artigo é fruto de uma pesquisa realizada nas aulas de 

língua espanhola nos níveis Básico 1 e 2 do projeto de extensão Casas de Cultura 

no Campus (CCC) da Faculdade de Letras de Alagoas, na qual observamos que a 

utilização de músicas como prática pedagógica contribuiu para o desenvolvimento 

da aprendizagem do idioma e promoveu uma maior participação de todos os 

envolvidos, tornando o processo de ensino mais prazeroso. Sendo assim, 

concordamos com Santos e Pauluk (2008) ao afirmarem que “a música é um 

importante elemento cultural e um excelente caminho para se estabelecer um 

paralelo entre a cultura e o ensino de línguas”. Esta informação pôde ser 

constatada, por exemplo, na diversidade cultural de palavras, expressões, 

provérbios etc. que os envolvidos com a pesquisa conheceram e se apropriaram. 



A música como gênero textual pode ser trabalhada no ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras para possibilitar não só o desenvolvimento das habilidades 

linguísticas -ler, escrever, falar e ouvir - como também o aprimoramento da 

argumentação e consciência crítica do estudante. Isto posto, atividades com 

músicas, no ensino de uma língua estrangeira, permitem que os alunos reflitam 

sobre questões relacionadas ao seu papel no processo de construção do 

conhecimento linguístico. 

Como já supracitado, o uso da música na sala de aula pode contribuir para o 

ensino-aprendizagem de línguas, no que diz respeito ao desenvolvimento da leitura, 

oralidade, audição e escrita, assim como na aprendizagem de novas palavras e 

estruturas do idioma. Por meio da música, podemos também levar o aluno a pensar, 

a problematizar e, posteriormente, escrever de forma crítica, sua interpretação a 

respeito das canções trabalhadas em classe. Assim sendo, o nosso objetivo foi 

analisar o processo de construção da percepção crítica sobre a proposta de leitura e 

interpretação do gênero música nas produções escritas dos participantes da 

pesquisa.  

Portanto, nas seções subsequentes, explicaremos como a pesquisa foi 

realizada e discutiremos sobre processo de aprendizagem dos participantes da 

pesquisa (professores em formação e alunos do projeto CCC). 

 

 

 

A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Não é novidade que, com a era da globalização, as metodologias do ensino 

de L.E passam por diferentes mudanças a fim de possibilitar uma aprendizagem 

mais eficaz do que a famosa aprendizagem mecânica (NOVAK e GOWIN, 1999). 

Segundo estudos da Universidade Católica de Brasília4 (UCB), na aprendizagem 

mecânica, os novos dados e informações possuem pouca ou nenhuma associação 

com conceitos relevantes já disponíveis na estrutura mental, não sendo possível 

haver interação entre eles. Portanto, a aprendizagem significativa (MOREIRA, 1999) 

torna-se pertinente ao processo de ensino-aprendizagem, pois nela as ideias 
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expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com 

aquilo que o estudante já sabe. 

Por isso, ao direcionar o foco da pesquisa para o desenvolvimento da 

segunda aprendizagem (A.S.), encontramos na música uma forma de trabalhar com 

a língua de maneira mais significativa para os alunos. Nesse sentido, o ensino-

aprendizagem se deu de forma mais dinâmica, o estudante pôde conhecer as mais 

diversas variações, elementos culturais e trazer a língua para mais perto da sua 

realidade. Assim, por meio das canções, conseguimos, em partes, desvincular os 

estudantes da ideia de só se aprende um novo idioma estudando primordialmente 

seus elementos gramaticais.  

Para tanto, se faz necessário que o professor saiba usar de forma correta 

esse recurso, do contrário, o ensino-aprendizagem não será significativo se o aluno 

apenas fizer o exercício de ouvir músicas em espanhol sem um objetivo específico. 

Em nosso caso, além de ouvirmos as canções, debatíamos e refletíamos sobre as 

letras sempre relacionando com o nosso dia a dia, por exemplo.  

Para Cassany (1994) “escutar, aprender e cantar canções na aula é uma 

prática de valor didático incalculável. São textos orais ideais para praticar aspectos 

como o ritmo, a velocidade e a pronúncia correta…”5 . Portanto, por meio de 

atividades com músicas, é possível trabalhar de maneira dinâmica os aspectos 

linguísticos da língua espanhola. Além disso, a música é um espelho da sociedade 

como um todo, pois, em suas poucas estrofes, é possível encontrar uma gama de 

temas culturais, políticos e históricos, conseguindo, assim, despertar um interesse 

positivo no aluno. 

Embora Cassany e outros autores como Abio e Barandela defendam a 

utilização desse recurso nas aulas, alguns livros didáticos dão pouca (ou nenhuma) 

ênfase a essa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, o que, de certo 

modo, vai de encontro com as demandas de formação para a inserção no mundo 

atual. Assim, cabe ao professor o constante desafio de tentar suprir as 

necessidades e interesses dos seus alunos, sejam esses interesses profissionais - 

como estar mais capacitado para o mercado de trabalho - ou simplesmente 

pessoais - gostar de determinada banda latina, querer conhecer novas pessoas etc.  
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Ademais, segundo Pascual e Andreva (2014), a atividade com músicas gera 

emoções; em outras palavras, as canções são fortes propagadoras de sentimentos 

como a tristeza, a alegria, o amor, o ódio etc. que estão intrinsecamente ligados à 

subjetividade e linguagem dos indivíduos. Por isso, podemos considerá-la como um 

fator motivador do processo de ensino-aprendizagem de uma nova língua e de 

fundamental importância para fazer com que o aluno adquira uma boa fluência e se 

torne um bom falante de L.E/espanhol, pois o estudante tem a oportunidade de ouvir 

a pronúncia das palavras pela voz de um nativo. 

Após as considerações acima, podemos entender o uso de música como 

uma prática pedagógica que motiva a aprendizagem de línguas, além de propiciar 

uma melhor interação entre os estudantes envolvidos. Em outras palavras, uma 

possibilidade para que todo o grupo (os alunos em contato com a música) pratique 

de forma efetiva dentro da sala de aula as quatro habilidades necessárias para ser 

um falante do espanhol. 

 

 

 

LETRAMENTO CRÍTICO E O GÊNERO MÚSICA 

 

Diante de tudo o que foi apresentado, faz-se necessário expor, para um 

melhor entendimento da base teórica na qual esta pesquisa está fundamentada, o 

que é letramento crítico. Contudo, consideramos importante esclarecer primeiro o 

termo letramento e o que está ligado a ele. 

Com base nos estudos de Soares (2003) e Soares (2004), entendemos que o 

letramento está ligado à compreensão da leitura e da escrita como prática social, 

porque o sujeito pratica e domina, de fato, a leitura e a escrita que circula na 

sociedade em que vive; é capaz de ler e interpretar sem dificuldades jornais, 

revistas, tabelas, formulários, cartas, bilhetes, contas de água, luz, letreiros em 

automóveis etc.  

Em suma, alfabetização orienta o sujeito para o domínio da tecnologia da 

escrita e seus códigos, enquanto que o letramento leva-o ao exercício da leitura e 

da escrita dentro da sociedade. Em outras palavras, letrar vai além de alfabetizar, é 

ensinar a ler e escrever de forma que a escrita e a leitura tenham sentido e façam 

parte da vida do aluno. 



Isto posto, podemos aprofundar sobre as teorias relacionadas ao Letramento 

Crítico (L.C) e, desde já, deixar claro que concordamos com Pennycook (2003) ao 

argumentar que “há várias orientações diferentes quanto ao L.C, tais como a 

pedagogia freiriana, as abordagens feministas e pós-estruturalistas e as abordagens 

analíticas de texto” (2003, p.34). Assim sendo, não há uma abordagem única, são 

orientações interligadas a partir de interesses educacionais que visam mudanças 

sociais, políticas culturais e econômicas. 

Neste sentido, o L.C está voltado à análise e à crítica das relações entre 

práticas e grupos sociais, texto, linguagem, discurso e construção de sentidos. 

Pressupõe-se, então, que o objetivo do L.C é formar alunos sujeitos críticos ativos, 

não somente diante do que se lê, mas também diante do que se escreve, se vê e se 

ouve. Deixemos claro que, ao trazermos uma síntese da definição de letramento e 

letramento crítico, temos o intuito de esclarecer que ambos conceitos estão ligados, 

isto é, o sujeito que é capaz de ler e compreender as várias formas de linguagem 

que circulam na sociedade em que vive, é também capaz de criticá-las e 

desenvolver reflexões sobre seus temas. 

Assim, acreditamos que as propostas de letramento crítico contribuem para o 

desenvolvimento da percepção crítica dos estudantes acerca dos conteúdos das 

canções a eles apresentadas. Além do mais, consideramos o gênero música como 

uma ferramenta didática de grande importância para o desenvolvimento da leitura, 

oralidade, escrita e da compreensão auditiva no ensino-aprendizagem de uma L.E. 

Essa facilidade se dá, também, pelo fato de o gênero trazer consigo fortes 

características de cada país hispânico e, além do objetivo da pesquisa que envolve 

a percepção crítica, podemos trabalhar a gramática, o vocabulário e os elementos 

culturais nelas (as músicas) imbricados. 

De mais a mais, segundo Pascual e Andreva (2014), a música estimula a 

criatividade e as relações sociais, reflete e favorece a espontaneidade e é capaz de 

gerar emoções que transcendem as barreiras culturais (p.385). Por tanto, a partir 

dessa gama de benefícios que a música - de teor crítico - traz consigo ao abordar os 

mais diversos temas, pode-se obter resultados satisfatórios em relação à produção 

escrita do aluno dentro da sala de aula. 

 

 

 



METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Nossa pesquisa foi desenvolvida em duas turmas de Básico 1 e 2, com um 

total de 35 alunos, do curso de língua espanhola ofertado pela Faculdade de Letras 

de Alagoas, no qual os próprios alunos da graduação em Letras-Espanhol atuam 

como professores em formação inicial para os demais alunos da universidade em 

geral. Cabe ressaltar que a investigação ocorreu nos períodos 2015.2 e 2016.1, 

respectivamente, e que a ideia de trabalhar com canções surgiu, inicialmente, após 

ser elencado pelos próprios alunos o grande interesse por músicas de língua 

espanhola. 

Durante nossa pesquisa-ação, reservamos 20 minutos de cada aula (um total 

de 40 minutos semanais) e dividimos em três momentos: 1- ouvir a música 

selecionada anteriormente por nós professores; 2- debater sobre o assunto 

abordado na letra da música; 3- escrever um parágrafo, em espanhol, referente ao 

que compreenderam da letra e suas opiniões. Utilizamos também como instrumento 

de pesquisa, a aplicação de um questionário composto por perguntas abertas e, 

além disso, as produções feitas logo após as discussões com o grupo serviram 

como corpus para a análise do processo da escrita argumentativa dos alunos. 

O questionário entregue aos 35 alunos contou com as seguintes perguntas: I) 

Quais gêneros/tipos textuais você costuma escrever com frequência?; II) Levando 

em consideração a produção de um texto, ao escrever, você seleciona ideias ou 

escreve o que vem à cabeça?; III) Em algum momento do processo de escrita, você 

pensa em seu possível leitor? IV) Numa escala de 0 a 5, na qual 5 significa muito e 

0 nenhuma, qual nível de dificuldade você possui no momento de dissertar sobre 

determinado tema? Por quê?. 

As respostas dos estudantes foram tabeladas e convertidas nos gráficos 

abaixo e nossas interpretações a  respeito de cada gráfico segue logo adiante. 

 



 

 

Nosso questionário foi inspirado no questionário semiestruturado presente na 

tese e de doutorado de Meniconi (2016)6 na qual a autora trabalhou o ensino da 

produção escrita para alunos iniciantes no aprendizado de língua espanhola. 

Quanto ao primeiro gráfico, compreendemos que escrever um texto argumentativo 

é, sem dúvida, uma das ações mais complexas no que diz respeito à atividade 

discursiva e concordamos com Silva (2008) ao afirmar que “a argumentação está na 
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língua não importando qual meio as pessoas usem-na para se comunicar”. No caso 

dos textos dissertativos, sobre o tipo de texto mais citado pelos estudantes, ficou 

claro que os alunos participantes da pesquisa escrevem textos dissertativos com 

mais frequência. 

Já o segundo gráfico, referente ainda ao questionário aplicado, mostra o 

resultado geral da seguinte pergunta: “...ao escrever, você seleciona ideias ou 

escreve o que vem à cabeça?”. Ao analisarmos as respostas, constatamos que 

grande parte dos alunos (23) responderam “sim” – selecionam ideias antes de 

começarem a escrever - 7 (sete) responderam que “não” selecionam ideias e 

apenas 1 (um) aluno deixou a questão em branco. Logo após estes resultados, 

podemos afirmar que, a maior parte dos participantes da pesquisa, mesmo que não 

saibam como fazer algum tipo de esquema ou seleção de ideias, têm consciência 

de que um texto precisa ser elaborado antes mesmo de ser escrito e, mesmo 

aqueles que não sabem fazer um bom texto argumentativo, têm noção de que 

selecionar ideias, bem como, pensar em toda a estrutura do texto antes de passar 

para o papel é de suma importância para a elaboração de uma boa produção 

textual. 

Como aponta o gráfico seguinte, 24 (Vinte e quatro) alunos afirmam pensar 

em seu possível leitor, 2 (dois) responderam “às vezes” e 7 (sete) deixaram claro 

que não pensam em seus leitores. De acordo com nossa análise à pergunta em 

questão, entendemos que a grande maioria dos estudantes diz pensar no sujeito 

que lerá seu texto mesmo que esse sujeito seja simplesmente o professor. Vejamos 

as respostas de 2 dos 26 alunos: 

 

“Penso, já que se trata de uma troca, não tenho um diário” (Almeida) 

“Sempre. Pois, salvo quando escrevo em um diário, os meus textos são sempre 
dirigidos a alguém” (Santos). 

 

 

 Nas respostas acima, podemos ver claramente que os alunos utilizaram uma 

boa proposta argumentativa, usaram de argumentos fundados na estrutura do real. 

Segundo Meniconi e Silveira (2016), são argumentos fundados na estrutura do real: 

a sucessão, o argumento pragmático, a finalidade, o argumento de autoridade, ad 

hominen, as duplas hierarquias e o argumento fortiori.” (MENICONI, SILVEIRA, 



2016, p.90). Em síntese, esse tipo de argumento encontra-se diretamente ligado 

com a experiência. 

Por fim, analisando o último gráfico, podemos ver claramente que a maioria 

dos alunos se considera “razoável” no processo da escrita argumentativa. 29 (vinte 

e nove) alunos assinalaram que possuem pouca dificuldade e assim se auto 

declaram no papel de bons escritores. Nenhum deles apontou 0 (zero) o que 

significaria que os participantes reconhecem que sempre podem melhorar no 

processo da escrita argumentativa (ressaltamos aqui que, na pesquisa-ação de 

Meniconi, nenhum aluno afirmou não apresentar dificuldades para escrever, o que 

corrobora com nossos resultados). Contudo, 3 (três) alunos marcaram que possuem 

muita/bastante dificuldade, algo já esperado por nós professores, pois, como bem 

sabemos, embora o ato de argumentar esteja presente nas mais diversas esferas 

do nosso cotidiano (em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na mesa do bar 

etc), é no momento de passar nossa opinião para o papel que encontramos as 

maiores dificuldades. 

Finalizada a análise dos questionários, consideramos importante ressaltar 

aqui que um texto argumentativo é um gênero no qual o autor pretende, por meio da 

escrita,  convencer seu leitor a respeito de determinado tema. Para tanto, o escritor 

precisa utilizar bons argumentos além de conhecer determinadas estratégias 

argumentativas e ter noção do público para o qual seu texto é dirigido. Afinal de 

contas, como nos esclarece Meniconi e Silveira (2016) o leitor pode “aceitar ou não 

aceitar” as ideias defendidas por determinado autor. 

Para continuarmos com nossa análise, destacamos, dentre as diversas 

músicas levadas à sala de aula, a canção “Las que se ponen bien la falda”, da 

cantora mexicana Maria José, na qual a cantora trata do poder que a mulher tem na 

sociedade atual com uma abordagem bastante feminista. 

A seguir, destacamos dois fragmentos feitos pelas alunas B1 e B2 (para 

preservar as alunas, utilizaremos de pseudônimos) e fazemos uma breve análise da 

evolução das estudantes com relação à escrita argumentativa. É importante 

relembrar que todas as produções foram feitas em duplas e que trabalhamos em 

torno de parágrafos7 curtos. Ademais, essas produções se deram em dois 

momentos: primeiro, ouvimos a música, debatemos e, logo em seguida, as duplas 
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puderam passar para o papel (primeiro produção); já no segundo momento, os 

alunos tiveram uma sucinta explicação de como melhorar um texto argumentativo 

utilizando, por exemplo, conectores e até mesmo expondo mais suas opiniões ao 

leitor (segunda produção). 

 

Produção escrita  “B1 e B2” 

La canción habla a respecto de la depreciación de la mujer, y demostra sus 
poderes y su indignación con el tratamiento en las canciones necias, ellas 
argumentan sus ideias y no quieren verse como objetos sexuales débiles. Las 
mujeres son el regalo del planeta y deben ser tratadas por igual. 

 

 

 Para começar, gostaríamos de destacar que, embora as alunas estejam no 

básico 1 e 2, não encontramos erros gritantes quanto ao léxico presentes nos textos 

analisados. B1 e B2 começam explicando o que trata a letra da música de uma 

maneira bastante clara. Já ao final do parágrafo, elas nos trazem a seguinte 

definição de mulher: “Las mujeres son el regalo del planeta y deben ser tratadas por 

igual.” (As mulheres são o presente do planeta e devem ser tratadas por igual). 

Estes argumentos, conhecidos como “argumentos quase lógicos”, são 

denominados como: o ridículo, identidade e regra de justiça, transitividade, dilema e 

definição. No caso da frase acima, estamos tratando de um argumento de definição; 

argumentos de definição têm como objetivo tornar um argumento inquestionável, 

porém, como nos alertam Meniconi e Silveira (2016), “até mesmo as definições 

podem ser questionadas e substituídas por outros conceitos”. (MENICONI, 

SILVEIRA, 2016, p.90). Em outras palavras, por não ser um argumento totalmente 

lógico, pode ser refutado por seu possível leitor.  Por fim, embora essa afirmação 

esteja um pouco solta do resto do fragmento, sem coesão, nesse momento as 

alunas parecem tentar argumentar. 

 

 

Produção escrita “B1 e B2” 

La música hace una crítica a las canciones con contenidos pejorativos para las 
mujeres, las cuales son tratadas unicamente como uno objeto sexual, lo que, 
muchas veces, ofenden su dignidad. Nosotras estamos de acuerdo que la canción 
intitulada “las que se ponen bien la falda” es una buena forma de manifestar lo 



descontentamento de las mujeres con esa falta de respecto que muchos hombres 
tienen cuando se habla en mujer. Entendemos también que esta letra refleja lo 
empoderamiento, la potenciación de la mujer actualmente. 

 

 No texto acima, as alunas explicam o tema abordado pela música de maneira 

resumida e, em seguida, mesclam com suas opiniões sobre a letra da canção 

trabalhada em sala. Notamos uma melhora no que diz respeito à argumentação das 

estudantes, pois, logo após usarem expressões como “nosotras estamos de 

acuerdo” e “entendemos también”, B1 e B2 deixam claras suas posições 

argumentativas - as alunas estão de acordo que a música é uma boa forma de 

manifestar o descontentamento das mulheres com a falta de respeito -  bem como 

suas marcas de subjetividade advindas das crenças, conhecimento de mundo e 

posicionamentos diante dos temas propostos para leitura, discussão e produção 

escrita (BAZERMAN, 2007). 

Em resumo, podemos ver claramente que houve uma evolução no segundo 

parágrafo escrito pelas alunas. Ambas utilizam argumentos fundados na razão e nos 

trazem um texto simples objetivo. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando nos propusemos a utilizar a música como ferramenta didática voltada 

para o ensino-aprendizagem da língua espanhola, levamos em consideração o fato 

de que, por meio da música, poderíamos apresentar aos alunos diversos aspectos 

que as canções trazem consigo, como, por exemplo: as variações que a língua 

espanhola tem a depender do país de origem do cantor/a, a pronúncia das palavras, 

as marcas culturais, entre outros. Dessa maneira, ao longo da pesquisa, 

observamos o progresso dos alunos na aprendizagem do espanhol como língua 

estrangeira. Pudemos ver também que apesar de algumas inadequações 

linguísticas encontradas nas produções escritas, os estudantes conseguiram 

escrever bons textos argumentativos. 

Ainda sobre a argumentação, os alunos conseguiram argumentar em 

espanhol sobre os diversos temas levados à sala de aula. Nós, professores em 



formação inicial, percebemos a importância de trabalhar a argumentação desde os 

níveis introdutórios, pois, como nos trazem Meniconi e Souto Maior (2015), “... 

podemos, em resumo, considerá-la [a argumentação] como uma prática escolar 

socialmente relevante no contexto de ensino aprendizagem de línguas  já que a 

argumentação é uma ação que requer a atuação do falante/produtor…”.  

Em síntese, os alunos tiveram um bom desempenho tanto na modalidade 

escrita quanto na modalidade oral (momento de debate durante a aula); puderam ter 

um maior contato com a cultura hispânica e desenvolver o senso crítico, fazendo 

sempre um paralelo entre a cultura brasileira e as demais culturas dos países 

hispânicos. 
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