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INTRODUÇÃO 
 

A formação integral do homem está vinculada à educação que ele 
recebe. É verdade que os desafios para se ter uma educação de qualidade são 
cada vez maiores, mas não tão grandes como a importância vital que a história 
da educação tem para o desenvolvimento da cidadania e para o 
desenvolvimento do país. 
 Na tentativa de evidenciar a real importância que a leitura como prática 
social, e em especial, a leitura de letras de músicas, exerce na vida do ser 
humano, é que procuramos, por meio de análises dos vários sentidos 
presentes no texto, estabelecenr relações entre a época de produção e o 
momento atual, entre o imaginário e o real, trazendo para bem perto esse 
universo mágico, que é o mundo da leitura, e assim despertar no jovem leitor a 
imaginação, a sensibilidade, a fantasia, a criticidade e seu lado humano. 
 O processo de formação de leitores críticos não é tarefa fácil, nem é 
possível esperar que a leitura transforme toda a sociedade ou acabe com a 
miséria no mundo, mas uma coisa é certa: por meio da leitura teremos 

RESUMO: Esta pesquisa tem com principal foco o 
estudo da leitura como processo crítico e reflexivo, 
entendida aqui como prática social que permite ao leitor 
uma visão mais seleta, madura e sensível do mundo, 
propiciando a ampliação dos horizontes e uma forma 
mais humana de se relacionar com seus pares. Seguindo 
uma orientação histórico–crítica e dialógica, procuramos 
por meio de um trabalho de leitura, análise e 
interpretação de letras de músicas, um diálogo entre a 
realidade e a história, na tentativa de resgatar a fantasia 
proveniente do imaginário do leitor. Estudos de Bakhtin 
(1986), Iser (1996), Jauss (1994), Candido (2002), 
Marchuschi (2008) fundamentaram a pesquisa. A 
proposta é estabelecer relações, perceber ideologias e 
posicionamentos diante do novo, de maneira mais 
consciente em relação às várias e possíveis leituras que 
fazemos dos mais diversos textos que nos são 
apresentados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura; música; interação. 
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condições de buscar novas possibilidades, desejar galgar degraus mais altos 
em direção a uma situação menos alienada, de seres mais cônscios de seu 
papel no meio em que atuam e capazes de se posicionarem de maneira 
sensível e crítica diante do que lhes forem apresentados. A leitura de letras de 
músicas, aqui entendida como um processo para a leitura crítica é condição 
para uma educação libertadora e uma verdadeira ação cultural. 
 A proposta de leitura evidenciada nesse artigo busca, num processo de 
interação, estabelecer relações, provocar reflexões, compreender outras 
realidades, na tentativa de modificá-las, para tanto é necessário , compreender 
que a prática da leitura é uma atividade indispensável para o ser humano. 
 Apresentamos por meio desse estudo considerações a respeito do papel 
da leitura como instrumento valioso na edificação do conhecimento. 
Entendemos que o conhecimento é consequência de reflexão, de análises, ou 
seja, é resultado de muitas leituras. A leitura crítica envolve o desafio de 
posicionamento ideológico, perturba a passividade de alguns leitores diante de 
"verdades" aceitas como óbvias ou absolutas, e é um dos instrumentos para 
que o ser humano construa seu conhecimento e exerça sua cidadania. 
 Hoje o cenário que envolve a leitura sugere novas reflexões sobre como 
transformar este ato num hábito. A razão que nos leva a buscar sempre 
caminhos alternativos, que sejam atraentes aos olhos dos jovens, é simples, 
pois como educadores, temos necessidade de apresentar o texto como um 
evento comunicativo, em permanente elaboração, que ganha sentido por meio 
das leituras que dele fazemos. Nesse processo interativo, construímos novos 
conhecimentos a partir dos conhecimentos particulares e históricos, numa 
soma de informações possível de ser realizada por meio da leitura. 
 A leitura aqui pretendida é aquela que provoca reflexão, que torna o 
jovem leitor um ser inquieto, insatisfeito com o que se apresenta, movido a 
questionamentos e pronto para aceitar as mudanças que virão em decorrência 
dos novos conhecimentos adquiridos. 
 Por acreditar que a leitura contribui para a formação de indivíduos 
melhores, mais críticos, mais preparados para os desafios do mundo 
contemporâneo é que devemos considerar o ato da leitura como assunto de 
grande importância para todas as áreas do conhecimento. 
 
 
UM NOVO OLHAR SOBRE A LEITURA  
 

Pretendemos fazer uma reflexão acerca da leitura, tão discutida no meio 
escolar, que ora se apresenta como uma atividade banal, simples, mas, que 
merece um olhar mais atento, provocador de espanto diante de tudo o que a 
leitura pode oferecer, pois é por intermédio dessa prática que vamos tatear e 
reconhecer o mundo e seus significados. 

Antonio Candido (2002, p. 31) diz que “o crítico é feito pelo esforço de 
compreender, para interpretar e explicar”. Consideramos então, que para 
fazermos uma interpretação e uma análise de boa qualidade, com coerência, 
precisamos estar munidos de sensibilidade, emoções, mas isso apenas não 
basta. É preciso criar possibilidades para a reflexão, avaliação e conclusão 
sobre o que estamos experimentando. Esse caminho fascinante e provocador é 
construído no universo da leitura, que redimensiona o mundo, propõe novas 
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perspectivas, desorganiza o que parecia estar pronto e sugere novas formas de 
ver e interpretar os fatos. 

Segundo Iser (1979)  a função do leitor é eminentemente 
transformadora, pois, graças à sua ação, a obra passa de mero artefato 
artístico a objeto estético, passível de entendimento e interpretação. No 
entanto, é preciso considerar que todo texto tem uma intenção comunicativa, 
foi escrito para ser lido e nesse processo ganha diversos sentidos. Tal 
pensamento vai ao encontro do que pensa Iser (1979, p. 87) quanto à recepção 
de um texto, para ele “o leitor contudo, nunca retirará do texto a certeza 
explícita de que sua compreensão é justa”. O texto desperta a imaginação do 
leitor, mas isso não lhe confere o direito de tirar todo tipo de conclusão a 
respeito do objeto lido. Entendemos que exercer a criatividade não significa 
apresentar novas ideias “a partir do nada”, mas retomar elementos da cultura e 
reativá-los, recombiná-los pela imaginação para se chegar a um processo 
inédito. 

A leitura é um ato dinâmico, é processo ativo do qual o leitor faz parte 
deixando sua contribuição por meio das leituras que faz, mas esse leitor ativo 
também é modificado por ela à medida que a incorpora e a coloca em prática 
em seu cotidiano revendo valores, questionando ou reafirmando crenças, 
construindo novas relações com as informações presentes em sua vida. A cada 
leitura, um novo mundo, uma nova carga de sentidos é atribuída a cada texto e 
com isso, outras significações surgem a partir da realidade de cada leitor. 
 A vida humana é envolta pela linguagem, não apenas como uma junção 
de símbolos, mas como atividade que ultrapassa os contornos imediatos, o 
ambiente físico. São vivências sendo representadas pelos gêneros que, de 
acordo com sua plasticidade, permitem as adequações necessárias atendendo 
ao meio no qual estão inseridos. Mundos são representados pelos gêneros 
textuais, que muitas vezes passam por um processo de hibridização uma vez 
que representam as mais diversas práticas sociais e constituem sentido. 

Jauss (1994, p. 28) afirma que o saber prévio de um público, ou o seu 
horizonte de expectativas, determina a recepção, e a disposição desse público 
está acima da compreensão subjetiva do leitor. O novo, apresentado pela 
literatura, dialoga com as experiências que o leitor possui. A nova obra suscita 
expectativas, desperta lembranças e “conduz o leitor a determinada postura 
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão”. 
Sendo assim, a recepção se torna um fato social e histórico, pois as reações 
individuais são parte de uma leitura ampla do grupo ao qual o homem, em sua 
historicidade, está inserido e que torna sua leitura semelhante a de outros 
homens que vivem a mesma época. A forma de interpretar um texto dependerá 
do repertório cultural de cada leitor que deverá compreender que sem a leitura 
seremos sempre os mesmos e que por meio desse ato libertador poderemos 
ampliar a visão que temos do mundo, pois o ato de ler envolve 
necessariamente o pensar, o refletir, o abrir-se para considerar o argumento do 
outro num processo de socialização. 

A atitude receptiva entre texto e leitor se dá com a aproximação de 
ambos, no instante em que a historicidade dos dois vem à tona expressando a 
situação social e cultural de cada um. Alguns teóricos defendem a idéia de que 
o ato de ler só atingirá sua concretude quando houver uma real interação entre 
texto e leitor. O texto  estabelece ligação entre épocas, histórias, civilizações, 
ganha existência, sentido real, diante do leitor. É este quem lhe dá vida. 
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Saviani (2003, p. 55) diante da importância e do poder da leitura faz a 
seguinte reflexão:  

  
Se os membros das camadas populares não dominam os 
conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus 
interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, 
que se utilizam exatamente desses conteúdos culturais para 
legitimar aquilo que os dominantes dominam. 

  
Um dos instrumentos fundamentais para que tenhamos condições de 

dominar o que os dominantes dominam é a leitura, que nos possibilita interagir 
socialmente, e nos conduz para a tomada de consciência diante dos fatos. 
Recordamos aqui, Ivan Ângelo (1981) ao afirmar que ler é um ato de libertação, 
pois ao fazermos a leitura de um texto estamos também e ao mesmo tempo 
fazendo a leitura do mundo. O saber agora se converte em poder e prepara o 
jovem leitor a tornar-se um cidadão cônscio da realidade histórica da 
sociedade, sendo capaz de compreender as relações que se produzem no 
espaço social e, a partir da análise da realidade, exercer sua participação na 
sociedade. 

Propor um estudo sobre a leitura por meio de letras de músicas assume 
uma dimensão bastante ampla, pois permite o contato com as mais variadas 
épocas e culturas e possibilita a comunicação entre mundos cronologicamente 
distantes. No entanto, essa distância é diminuída quando a leitura entra em 
cena. 

A música tem tido um papel muito importante no desenvolvimento do ser 
humano nos mais diversos aspectos, pois contribui para a aquisição de hábitos 
e valores indispensáveis para uma atuação social responsável e equilibrada. A 
palavra música teve origem grega mousiké e significa a “arte das musas”. Os 
gregos ofereciam suas músicas aos deuses por reconhecer nessa forma de 
arte, uma expressão integral do espírito, uma maneira de atingir a perfeição. 

Esse precioso instrumento de reaproximação da vida que é a leitura por 
meio de letras de músicas mobiliza o leitor, estabelecendo entre ambos a 
interação que enriquece, que traz mais conhecimento, que atualiza os sentidos 
redimensionando-os. 

O importante é lembrar que o texto está aberto a múltiplas 
interpretações, e diante das nossas vivências, instiga a  imaginação, 
provocando reflexão e fazendo-nos perceber que de tempos em tempos é 
preciso rever, reavaliar nossos conhecimentos e  pontos de vista e, se preciso, 
transformar o atual contexto. 

A presença da música na vida dos seres humanos é algo que não dá 
para contestar, pois sabemos que esta se fez e se faz presente em muitas 
situações, ultrapassando o tempo, as culturas, as gerações, acompanhando a 
humanidade e marcando épocas por meio de sua linguagem universal. 
 Entendendo a música como a linguagem dos sentimentos, vemos que 
muitos dos fatos desarmoniosos do nosso dia a dia, talvez sejam reflexos de 
uma vida sem qualquer fantasia, em que a arte não se faz presente, e na qual 
tenhamos nos reduzido apenas à linguagem do “dizível” em que lemos os 
objetos por fora, superficialmente, nos tornando seres alienados, na tentativa 
de simplificar as coisas. 

Sabato (2003, p. 150) faz uma reflexão sobre a presença e o poder da 
arte na vida do ser humano. 
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a arte, como o sonho, faz incursões nos territórios arcaicos da 
raça humana e, portanto, pode ser e está sendo o instrumento 
para resgatar a unidade perdida, aquela de que fazem parte 
inseparável a realidade e a fantasia, a ciência e a magia, a 
poesia e o pensamento puro.  

 
Percebemos que o ser humano precisa ler e também ser lido, numa 

mistura de arte, poesia, realidade, fantasia, elementos que se completam e 
completam o homem, que por meio da leitura de letras de músicas, vai se 
descobrindo e também vai descobrindo o outro numa atitude de contínua leitura 
e releitura do modo como a vida se apresenta e de alguma forma solicita que 
apresentemos o mundo de sensações, de impressões, que formamos ao longo 
de nossa existência.fatos. 

Antonio Candido (1972) afirma que a leitura possui uma grande força 
humanizadora e atua na formação do homem, uma vez que após várias 
leituras, o leitor desenvolve uma visão mais detalhista dos fatos e passa a 
sentir certo estranhamento diante do cotidiano, adquirindo condição de 
compreender as transformações do mundo moderno e as que ocorrem em seu 
interior.Segundo o mesmo autor, a literatura tem o poder de satisfazer uma 
necessidade essencial do ser humano que é a da fantasia.  Diante do que foi 
exposto, pensamos que as letras de músicas oferecem essa modalidade, pois 
funcionam como resposta a essa necessidade que é universal, pois em sua 
construção poética encontramos todos os ingredientes necessários para a 
satisfação desses anseios presentes na alma humana como o conhecimento, o 
poder, a sensibilidade, a alegria, a união, o isolamento, o entusiasmo, a 
reflexão, a provocação, o alimento para a alma. Elementos capazes de revelar 
mundos até então desconhecidos e de transformar o mundo real. 

Ao trabalhar com leitura de letras de músicas, entramos em contato com 
textos literários, que têm como material de expressão, a palavra. Dessa forma, 
realizamos a análise dos fatores externos e internos à obra estudada, o social, 
os elementos que constituem a estrutura do texto, a liberdade da linguagem 
literária, a conotação, a plurissignificação presente na obra, a relação entre a 
literatura/letras de músicas e a realidade, as informações explícitas e as 
implícitas do texto e aspectos estruturais. 

A literatura permite a criação de novos universos, porém estes sempre 
terão alguma ligação com mundo real, no qual escritor e leitor participam pois, 
na maioria das vezes, serve de inspiração para a construção de outros 
mundos, universos imaginários. Assim, entendemos que há uma forte união 
entre as letras de músicas, a literatura e o mundo real, no entanto, dele se 
afastam em relação ao estilo de linguagem, à ordem escolhida para que as 
coisas sejam então representadas.  

As fantasias criadas ou expressas pela literatura têm suas bases na 
realidade, isso evidencia, de acordo com Antonio Candido, a função 
humanizadora e formadora da literatura. 
 A leitura deve ser compreendida como uma ação que constitui e é 
constituída pelos sujeitos num processo produtivo de interação no qual estão 
presentes interlocutores que numa relação de respeito, concordam, discordam, 
questionam, modificam e são modificados por esse conjunto dinâmico. 
 Para Bakhtin, (1997, p. 15) não há linguagem neutra. Todo signo vem 
carregado de ideologias, de intenções. Segundo o autor, não há linguagem 
descomprometida. 
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A palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais 
contraditórios; os conflitos da língua refletem os conflitos de 
classe no interior mesmo do sistema: comunidade semiótica e 
classe social não se recobrem. A comunicação verbal, 
inseparável das outras formas de comunicação, implica 
conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação 
ou resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe 
dominante para reforçar seu poder, etc. 
 

A leitura aprimora a linguagem, desenvolve o raciocínio, a criatividade, 
melhora a sensibilidade diante dos fatos. Um de seus maiores papeis e talvez o 
mais importante é o de contribuir para o aumento do conhecimento e 
consequentemente para o surgimento de nossa responsabilidade diante do 
meio em que vivemos. A leitura se apresenta como um antídoto que nos liberta 
da ignorância, causando uma transformação no modo de vermos e 
compreendermos a realidade, tornando-nos capazes de atuar de forma 
consciente e com autonomia na busca da verdade, da descoberta e 
transformação dos elementos do real. 

A música, na visão de Bakhtin (2003), é muito importante no que se 
refere à língua, pois é vista como a palavra entoada, em harmonia, com ritmo, 
melodia, que constitui um conjunto de signos capaz de ser reinventado a cada 
vez que for ouvido, ainda que pela mesma pessoa. Diante de uma mesma 
música, muitas leituras poderão ser realizadas, dependendo da perspectiva de 
cada um. Assim, o mesmo objeto é também ao mesmo tempo diferente. Essa 
possibilidade de nos identificarmos com o conhecido ou nos solidarizarmos 
com o que se apresenta como diferente é que nos permite avaliar que 
compreender um enunciado é adotar uma atitude responsiva ativa de constante 
elaboração, sendo capazes, numa relação dialógica, de nos posicionar social e 
ideologicamente. 
 Cabe aqui ressaltar, que uma atitude responsiva pressupõe a existência 
de outros interlocutores, que diante do objeto em estudo podem ou não 
concordar com o que está posto, possuem opiniões diversas e a partir do que 
foi dito pelo outro, realizam outras leituras e apontam para novas possibilidades 
envoltas por experiências vividas pelo leitor, pelo contexto de produção e de 
recepção. A leitura de letras de músicas, entendida como prática social é 
construída num processo de interação verbal em que o sujeito leitor sente-se 
provocado a contribuir com uma atitude responsiva numa corrente ininterrupta 
de leituras e posicionamentos. A leitura é um processo de contínuo 
aprendizado, pois ao lermos entramos em contato com as mais diferentes 
realidades e situações que permitem nosso amadurecimento, desenvolvimento 
intelectual e emocional, contribuindo para que tenhamos uma vida mais 
equilibrada e para que estejamos mais preparados para agir e fazer as 
escolhas necessárias para assumirmos um posicionamento em nosso espaço 
social, o que provavelmente resultará em processo de transformação. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 A leitura de letras de músicas, tão atraente aos jovens, talvez pelo 
suporte, pode ser emancipadora, libertadora e capaz de transformar quem lê e 
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o mundo em que esse leitor está inserido. Nesse aspecto, reforçamos a ideia 
de que a leitura não é uma prática individual, isolada, solitária. É um processo 
social em que devemos observar e considerar todo o ambiente, o meio do qual 
o leitor faz parte, pois de alguma forma serão mencionados em sua maneira de 
ler. 
 É necessário desenvolver o hábito de uma leitura crítica das situações 
de desigualdade, de injustiça, de violência social e também sensível para 
estabelecer uma ponte entre o ensino e a vida, o espaço escolar e a cidadania, 
e assim, contemplar todas as dimensões de uma leitura completa, que informa 
e também forma seres mais humanos, mais completos, que têm em suas mãos 
seus destinos, suas escolhas e a condição para a ampliação de suas 
qualidades humanas. 
 A certeza que se instala é a de que toda atividade que contribui para 
melhorar e enriquecer o aprendizado do aluno é válida e principalmente fica a 
convicção de que como educadores, precisamos ter, a todo instante, como 
pano de fundo, a reflexão, questionamentos sobre como trabalhar com nossos 
alunos para que consigamos alcançar bons resultados, pois as mudanças são 
reais e precisamos acompanhar esse processo para atingirmos nossos 
objetivos. 
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