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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta didática de ensino-aprendizagem de 

língua espanhola a partir do gênero música.  Concebemos que o trabalho com a música em 

sala de aula pode propiciar espaços de construção de conhecimentos linguísticos, discursivos 

e sociolinguísticos que vão além da simples tarefa de preencher colunas com conteúdos 

léxicos ou gramaticais.  Há muitas informações provenientes em determinadas letras de 

canções que levam à produção de discussões e reflexões sobre diferentes temas sociais, 

políticos e humanísticos. Para isso, nosso referencial teórico está composto por autores que 

incitam reflexões acerca do gênero música, assim nos fundamentamos nas ideias de Bronckart 

(2006), Encina (2006), Gabardo (2010), Guimarães (2006), Machado e Cristovão (2006), 

Malanski e Costa-Hübes (2001), Marcuschi (2008), Oliveira (2010) e Santos (2011).  

O professor deve aproveitar o conteúdo apresentado nas músicas em língua espanhola para 

explorar, por exemplo, a forma de expressão do cantor, as variações linguísticas presentes em 

diferentes músicas, a entonação, ritmo, a intenção e tema das letras. Defendemos a ideia de 

que aprender uma língua não significa somente expressar-se oralmente a partir dela e dominar 

suas regras gramaticais, mas também ampliar o universo cultural, entender e respeitar o outro. 

Assim, esse trabalho pretende apresentar um relato de experiência de atividades de leitura 

realizadas com alunos do nível básico I de língua espanhola, do projeto Casas de Cultura no 

Campus, durante o 1º semestre de 2013. A atividade foi desenvolvida com letras de músicas 

de reggaeton. Para tanto, analisamos dois tipos de música de três diferentes cantores. Essa 

atividade foi dividida em três aulas. Diante as observações que fiz durante a discussão das 

músicas, percebi que temas relacionados a sexualidade são vistos como um tabu e por isso 

não são tão valorizados, assim como alguns temas que tratam sobre a realidade de alguns 

cantores de estilos musicais como, por exemplo, o fank, no Brasil e o reggaeton, em Porto 
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Rico. Porém, quando eles observam a letra e a informação que ela traz, alguns alunos mudam 

de ideia em relação a essa visão estereotipada de que esses estilos musicais “não tem letra”, 

ou seja, não tem conteúdo, trata de coisas vãs. Assim, nossa intenção foi fazer que esses 

alunos, além de conhecer um ritmo que para eles era novo, pudessem pensar e criticar sobre o 

que eles entenderam do reggaeton e da letra das músicas analisadas. 

 

Palavras-chave: Música. Aula. Língua espanhola. Atividade. 

 

JUSTIFICATIVA 

Há muitas variedades de gêneros textuais para trabalhar com os alunos nas aulas de 

língua estrangeira e a música é um dos gêneros que se faz mais presente nesse contexto. 

Podemos dizer que a música é um encontro com outras línguas, culturas, ideias, expressões, 

ou seja, nos possibilita conhecer melhor o outro e o mundo que nos rodeia. Esse outro pode 

ser a visão de uma pessoa, um país, uma geração, enfim, quando lemos ou escutamos uma 

música, conhecemos um pouco do pensamento dos compositores e, muitas vezes, nos 

aproximamos àquela realidade, confrontamos ou nos identificamos com ela. Nesse sentido, 

este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa desenvolvida, a partir 

de uma proposta didática de ensino-aprendizagem de língua espanhola a partir do gênero 

música.   

Concebemos que o trabalho com a música em sala de aula pode propiciar espaços de 

construção de conhecimentos linguísticos, discursivos e sociolinguísticos que vão além da 

simples tarefa de preencher espaços vazios com conteúdos léxicos ou gramaticais.  Há muitas 

informações provenientes em determinadas letras de canções que levam à produção de 

discussões e reflexões sobre diferentes temas sociais, políticos e humanísticos. 

O professor deve aproveitar o conteúdo apresentado nas músicas em língua espanhola 

para explorar, por exemplo, a forma de expressão do cantor, as variações linguísticas 

presentes em diferentes músicas, a entonação, ritmo, a intenção e tema das letras, pois 

aprender uma língua não significa somente expressar-se oralmente a partir dela ou dominar 

seu vocabulário e suas regras gramaticais, mas também ampliar o universo cultural, entender e 

respeitar o outro.  

Assim, esse trabalho pretende apresentar um relato de experiência de atividades de 

leitura realizadas com alunos do nível básico I de língua espanhola, do projeto Casas de 

Cultura no Campus, durante o 1º semestre de 2013. A atividade foi desenvolvida com letras 

de músicas de reggaeton. Nossa intenção foi a de fazer com que esses alunos pudessem 

pensar e criticar sobre o que entenderam do ritmo reggaeton e da letra das músicas analisadas.  



 

METODOLOGIA 

O trabalho de análise dos depoimentos dos alunos sobre a letra das músicas estudadas 

foi realizado a partir de um corpus constituído de 21 produções escritas elaboradas 

individualmente e em grupo. O desenvolvimento das atividades de leitura, discussão e 

produção escrita com o gênero música durou três aulas, divididas em três etapas principais: 

antes, durante e depois da leitura.  

O desenvolvimento da experiência didática ocorreu da seguinte maneira: na primeira 

aula, discutimos sobre o tipo de ritmo de músicas em língua espanhola de preferência dos 

alunos. Nesse momento, quase toda a turma manifestou o desejo de estudar as letras do ritmo 

reggaeton. Então, realizamos uma seleção de músicas desse ritmo, porém, antes, enviamos 

um texto sobre o ritmo para o email da turma e solicitei uma leitura prévia. A segunda aula foi 

dividida em três momentos: primeiro, realizamos a discussão sobre o estilo musical 

reggaeton. No segundo momento, discutimos sobre a proposta de atividade, que foi a de 

analisar dois tipos de músicas de três cantores diferentes. Por último, fizemos a análise de 

uma das canções que, por sua vez, tratavam do tema referente à “sexualidade”. Neste dia, 

dividimos a turma em três grupos e solicitamos que cada grupo realizasse a análise de uma 

das letras de músicas propostas para discussão.  

As três últimas músicas, que tratavam do tema referente a “questões sociais”, foram 

enviadas via e-mail aos alunos, antes da terceira e última aula. Nas atividades propostas para 

esses dias, cada aluno tinha que selecionar uma música para comparar com a primeira canção 

analisada em grupo. Durante essa etapa, eles tiveram a liberdade de escolher a segunda 

música, sendo esta do mesmo cantor da primeira música analisada ou dos outros dois cantores 

selecionados. Essa análise foi entregue e comentada na terceira aula.  

Como já mencionado anteriormente, nossa pesquisa analisou o ponto de vista dos 

alunos em relação às letras do ritmo reggaeton, em suas produções escritas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a composição do nosso referencial teórico aprofundamos em teorias relacionadas 

ao gênero textual e sua aplicabilidade didática (GUIMARÃES, 2006, MACHADO E 

CRISTOVÃO, 2006, BRONCKART, 2006, MARCUSCHI, 2008). Discutimos também sobre 

a destreza leitura, para compreender como essa habilidade pode ser desenvolvida em sala de 



aula de língua estrangeira (SANTOS, 2011, GARBADO, 2010, ENCINA, 2006, OLIVEIRA, 

2010, MALANSKI e COSTA-HÜBES, 2001).  

Segundo Encina (2006), há três etapas para trabalhar a leitura: antes, durante e depois. 

Antes da leitura é o momento em que professor e alunos vão escolher os textos com os quais 

desejam trabalhar, refletir sobre o conteúdo desses textos sem, contudo, iniciarem a leitura 

propriamente dita. A participação dos alunos na escolha dos textos é fundamental porque, se 

eles não se interessam pelo tema, a aula pode não ser proveitosa. Por isso, de acordo com o 

autor, “é importante procurar temas que interessam aos nossos alunos” 
3
 (2006, p.109). Ainda 

segundo Encina (2006), a atividade de leitura pode ser realizada em casa ou na sala de aula, 

dependendo do texto e do tempo que será dedicado à atividade. A pós-leitura é o momento em 

que atividade de leitura pode servir de base para o aprofundamento sobre o assunto do texto e 

o desenvolvimento das destrezas: orais, leitura, escrita e auditiva.  

Durante a atividade de leitura, é importante que o professor motive ou/e familiarize os 

alunos em relação ao conteúdo do texto que será trabalhado. O profissional deve incitar os 

alunos a refletirem, questionarem, interagirem como cidadãos críticos em relação ao tema 

tratado, pois segundo Santos (2011), “esse é o leitor que pretendemos formar, aquele capaz de 

relacionar o texto ao mundo em que vive que saiba vincular o seu pensamento ao pensamento 

do mundo”. Assim, o aluno ao analisar um texto precisa como afirma Gabardo (2010), “ser 

capaz de preencher os implícitos deixados pelo autor.” Para isso, ainda segundo a autora, é 

necessário que o discente coloque em pratica seus conhecimentos prévios relativos ao 

conhecimento linguístico, ao conhecimento discursivo e ao conhecimento de mundo.  

A leitura é uma habilidade muito importante porque, é a partir dela, que se 

desenvolverão as outras habilidades. Assim, “o objetivo principal do ensino da língua 

estrangeira deve ser o de contribuir para a formação integral dos educandos” Garbado (2003).  

Para Oliveira (2010), o gênero música é essencial nas aulas de LE porque facilita a 

aprendizagem e possibilita a interação por meio da língua alvo. Assim, segundo a autora, a 

música “ajuda ao professor no processo educativo e ao aluno na aprendizagem, motivando-o a 

conhecer a língua que está estudando” 
4
 (2010). 

Ferreira (2008) afirma que “nunca devemos esquecer que a música é, além da arte de 

combinar sons, uma maneira de exprimir-se e interagir com o outro e, assim, devemos 
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compreendê-la” (FERREIRA apud OLIVEIRA, 2010, p.24). A música é um gênero que 

aporta vários conteúdos e através dela também podemos conhecer e interagir com o outro.  

Há muitas informações provenientes em determinadas letras de canções que levam à 

produção de discussões e reflexões sobre diferentes temas sociais, políticos e humanísticos. 

Portanto, a música é considerada “um meio poderoso, estratégico e, também, lúdico de 

ensinar a língua estrangeira.” 
5
 (OLIVEIRA, 2008, p.17)  

É interessante trabalhar a música “pelo fato de se tratar de um gênero que está sempre 

circulando nos mais diversos lugares e por ser um grande instrumento de conscientização e de 

socialização dos alunos” (MALANSKI e COSTA-HÜBES, 2001). 

Dessa forma, nosso referencial teórico se apoia em teorias que lançam um olhar crítico 

em direção à importância da aprendizagem significativa e formação do pensamento reflexivo 

e questionador das temáticas abordadas nas letras das canções. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados dessa pesquisa são provenientes dos discursos dos alunos sobre os temas 

das músicas, do ritmo reggaeton, propostos para leitura e análise. Esses discursos foram 

coletados em diferentes produções escritas realizadas sobre a percepção dos alunos em 

relação ao conteúdo das letras das canções.  

 

a) O ritmo reggaeton 

 

O ritmo não foi bem recebido pela totalidade de alunos, apesar de todas as músicas 

fazerem parte do mesmo estilo, algumas eram mais valorizadas do que outras. Percebemos 

que as músicas que tinham um tom mais animado despertavam maior interesse por parte dos 

alunos. Tal fator pode ser comprovado por meio de alguns relatos coletados: “es una mistura 

de hip-hop con pop, es muy diferente, pero es animado”, “es un ritmo incomun”, “es más para 

bailar”. Em canções mais lentas e melancólicas, obtivemos os seguintes depoimentos: “no me 

gusta mucho el ritmo da canción [...] es más en ritmo de hap”, “es un ritmo más como el rap y 

el reggae”. Assim, diante dos dois tipos de música apresentados, os alunos valorizaram, no 

primeiro tipo referente à “sexualidade”, mais a entonação das músicas do que o conteúdo das 
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letras e, em relação ao segundo tipo, referente a “questões sociais”, a opinião deles foi ao 

contrário, eles valorizaram mais a letra do que a entonação. 

 

b) As temáticas das músicas. 

 

O primeiro tipo de música, cujos temas abordavam a questão da sexualidade, foi visto 

pelos alunos como um tabu, algo negativo, porque as músicas eram, em suas opiniões, 

“caliente y sensual”, “buena”, “hay mucha sexualidad”, os personagens principais das 

músicas, o homem e a mulher, eram vistos como “determinados”, “atrevidos”, “sexys”, “una 

relación caliente, sexual”. Por serem temas que expressam explicitamente os desejos de 

satisfazer as vontades carnais entre homem e mulher, os alunos não tentaram entender 

profundamente o conteúdo que aquelas músicas traziam porque, para eles, já estava explícito, 

não tinha muito que analisar, ou seja, a conclusão à que chegaram foi de que o homem e a 

mulher eram tratados como objeto sexual. Vejamos trechos de duas músicas: 

 

LA NOCHE DE LOS DOS 
Daddy Yankee ft. Natalia Jiménez 
  
La noche llego, saco el maquinón  
como siempre a jugarme la fría  
si te subes a la nave, siguiendo tramo  
y a cumplir tus fantasías  
tú pones las condiciones, hora y lugar  
yo solo controlo el día  
baby, una vez que te montes  
sabes que este viaje termina de día.  
 
Ya dímelo, sé que la pasión te sube sube  
pídetelo, no lo piensas más destruye tuye  
no baby no, mira como lo sacude cude  
persíguelo, dame más arriba hasta que sude sude  
 
No digas nada amor  
solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo.  
Ni yo tampoco amor  
solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo.  
 
Tu cuerpo entra en calor  
que a mí me pone fuera de control  
averigua quien tiene el sabor  
aguanta que la noche es de los dos.  
 
Yo sé que tú quieres  
yo te llevo al cielo  
seguro que la noche es de los dos.  

TUS MOVIMIENTOS 
Don Omar ft. Natti Natasha 
 
Cuando yo te miro no puedo evitar 
Estas ganas mías y el deseo de tocarte 
Sé que tú tampoco quieres controlar 
Dame esa caricia que te hace temblar 

Son tus besos que me excitan 
Son tus movimientos 
Al sentirte cerca pienso cuanto te deseo 
Tu mirada me enloquece, no quiero perderte 
Papi no te vayas de mí 
Quiero acercarme a ti 

Ven demuéstrame tus detalles 
Voy a hacer que tu cuerpo baile 
No te canses sigue y no pares 
Sigue el ritmo como tu sabes 
Ven demuéstrame tus detalles 
Yo voy a hacer que tu cuerpo baile 
No te canses sigue y no pares 
Sigue el ritmo como tu sabes 

You make me feel so high 
So high, so real 
You make me feel so high 
So high, so real 

… 



Yo no estoy jugando  
yo tampoco juego  
seguro que la noche es de los dos.  
 
No es por darme el guille  
pero siempre gano la partida  
soy mito en navidad  
te doy lo que tú pidas.  
 
Soy el sueño de los hombres  
que jamás en tu vida has visto un chica  
tan sexy y atrevida como yo  
un porte y unas formas tan calientes como yo  
tan linda muñequita en el ambiente como yo… 

 
Siento tus manos descendiendo por mi 
cuerpo 
Ante el movimiento cuando yo me pego lento 
Dime si te gusta cómo me lo vas a hacer 
Y no pierdas tiempo porque voy a 
enloquecerme 
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Por causa da visão desapreciada do homem e da mulher, apresentada nas letras das 

músicas, alguns alunos não se interessaram pelo conteúdo. Porém, em relação à entonação 

dessas músicas, obtivemos opiniões diferentes. Algumas respostas foram de que a música 

“hablaba de una relación caliente, sexual, donde la mujer se insinuava para el hombre y el 

mismo era cuase um objeto”, “una canción que habla de una pareja, amantes”, “dos personas 

que se deseavan”, “la mujer es vista por el hombre como un objeto y, tienta cambiala”, “el 

hombre domina la mujer, submete-a”.  

O segundo tipo de música tratava de temas vinculados às questões sociais, com 

apresentação de críticas ao sistema político e econômico, assim como o destaque à visão 

estereotipada da sociedade, ao preconceito, etc. Pelos relatos apresentados, observamos que, 

os alunos se interessaram mais pelo conteúdo das letras, já que tratava de questões relevantes 

para eles: “yo escolhi esta musica, porque la letra es agradable y porque me gustó mucho la 

mensaje de esta canción”, “elegí esta música porque tien esperanza, mudanza y amor em su 

letra”, “esta (canción) fue la que más me llamó atención, con su letra, que habla de las 

cuestiones sociais, políticas y económicas”, “mi gusto mucho porque es muy parecida con la 

vida real”, alguns alunos até se espelharam na letra, “La elegi porque me encantaria dejar 

todas mis preocupaciones, y “conocer lo que hay después del mar” con alguien que me hace 

bien”. Dessa forma, concluímos que alguns aspectos nas músicas são mais valorizados do que 

outros. Por exemplo, no primeiro tipo de música, os alunos valorizaram mais o ritmo musical 

do que a letra, já no segundo, valorizaram mais a letra do que o ritmo. Vejamos trechos: 

 

BANDOLERO 
Don Omar ft. Tego Calderón 
 

LA VUELTA AL MUNDO 
Calle 13 
 



Oye, a mi me importa poco lo que se diga de mi 
William Landrón y yo somos socios de la avenida 
Soy bandolero como el Mister Politiquero 
Que se robo to' el dinero y lo postularon de nuevo 
(¡Como si na'!) Si fuera Calde' o Don Omar 
Nos daban conspiración, la llave bota' 
Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo 
Su único delito fue tener talento 
Que tú quieres que yo escriba, guasimillas, mentiras 
Sé que el DEA me tiene en la mira (¡Yo sé!) 
Yo estoy claro-claro, mis impuestos pago 
Critican si trabajo, critican si soy vago 
Y hago el primero, y me tratan de segunda 
Así nenas les encanta como el negro zumba 
Yo soy tu cuco, tengo el trabuco 
Conocido mundialmente como el maluco 
 
Aunque digan que soy 
Un bandolero donde voy 
Le doy gracias a Dios 
Por hoy estar donde estoy 
Y vo'a seguir con mi tumba’o 
Y con mis ojos colora’o' 
Con mis gatos activa’o 
Ustedes to' me lo han da’o 
 
Mira, diablo, que chereo 
Me cogí un caso y apuntaron el dedo 
Ya no era el rey del perreo 
Ahora era tecato y otro posible reo 
Que me metieran preso to's dijeron 
Mal los veo, yo no les creo 
A sus sistema de reformación ingrato 
A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato 
Y yo aquí pichando, aguantando, callando 
Si nadie es perfecto, de que me están juzgando 
De hacer con mi vida lo que cualquiera puede 
Vivir como quiere, tener sus placeres 
Mi gente, yo no soy distinto a ustedes 
Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren 

No me regalen más libros 
Porque no los leo 
Lo que he aprendido 
Es porque lo veo 
Mientras más pasan los años 
Me contradigo cuando pienso 
El tiempo no me mueve, 
Yo me muevo con el tiempo 
Soy las ganas de vivir, 
Las ganas de cruzar 
Las ganas de conocer 
Lo que hay después del mar 
Yo espero que mi boca nunca se calle 
También espero  
que las turbinas de este avión 
Nunca me fallen 
No tengo todo calculado, 
Ni mi vida resuelta 
Solo tengo una sonrisa 
Y espero una de vuelta 
Yo confío en el destino 
Y en la marejada 
Yo no creo en la iglesia 
Pero creo en tu mirada 
Tú eres el sol en mi cara 
Cuando me levanta 
Yo soy la vida que ya tengo 
Tú eres la vida que me falta 
Así que agarra tu maleta, 
El bulto, los motetes 
El equipaje, tu valija, 
La mochila con todos tus juguetes. 
 
¡Y! Dame la mano 
Y vamos a darle la vuelta al mundo 
Darle la vuelta al mundo 
Darle la vuelta al mundo 
 
La renta, el sueldo, 
El trabajo en la oficina 
Lo cambié por las estrellas 
Y por huertos de harina 
Me escapé de la rutina 
Para pilotear mi viaje 
Porque el cubo en el que vivía 
Se convirtió en paisaje 
Yo era un objeto 
Esperando a ser ceniza 

www.musica.com 

 

c) Análises em grupo e individual 

 



As análises feitas individualmente foram mais produtivas do que as realizadas em 

grupo, pois, na opinião dos alunos, a linguagem direta e clara presente na música que tratava 

do tema da sexualidade, era mais fácil de analisar, sem recorrer a outros conteúdos para 

compreendê-la. Relacionamos essa facilidade apontada pelos alunos com a diferença entre o 

trabalho desenvolvido em casa e em sala de aula. Em sala de aula, há um limite de tempo para 

pensar. Nesse contexto, percebemos que alguns alunos não se sentiram a vontade para 

refletirem e expor suas ideias, o que, possivelmente, gerou um bloqueio para a expressão dos 

argumentos. Já em casa, o aluno tem liberdade para pensar e pode perceber coisas que não 

tinha percebido em sala, ou seja, em casa os alunos podiam escutar tranquilamente a música, 

ler atentamente a letra e comparar os dois tipos de música. 

Individualmente, os alunos observaram as diferenças das músicas de um mesmo 

cantor: “(Bandolero) en compareción com la outra canción estudiada, Tus movimientos 

también de cantante Dom Omar, son um poco diferentes. Aunque las dos canciones son del 

mismo cantante, son de ritmos diferentes”, “en comparación con la música – Atrevete te te, 

(La vuelta al mundo) es una canción mucho más romántica y más profunda también. La 

visión de la mujer es completamiente diferiente en las músicas. En – La vuelta al mundo, la 

mujer no es un objeto pero és vista con sentimiento”; semelhanças do ritmo com um já 

conhecido por eles, por exemplo, eles comparavam o reggaeton ao hip-hop/ pop, hap e 

reggae, funk e hap; aproximavam a letra com a realidade do nosso país, “la canción reproducir 

la realidad con frecuencia visto por várias personas hoy en dia, cuando vemos histórias en la 

periferia similar a la letra”; se preocuparam com a mensagem da letra, principalmente, das 

três últimas canções, exemplo, “(La vuelta al mundo) es una canción romántica, una 

invitación a vivir la vida livre de preocupaciones, para salir sin rumbo, conocer otros sitios, 

siempre con una sonrisa y buscando la felicidad”, “una persona que sólo piensa en vivir la 

vida sin preocuparse con el tiempo. Él cambia su vida (tal vez problemática) para viajar y 

conocer el mundo [...] Es una persona que ha decidido salir de la rutina y vivir admirando el 

mundo junto a otra vida que eligió.”; “ello (a personagem da música) habla de vontade de 

vivir, dice que dejaria todo, el trabajo en la oficina, para vivir su sueño, viajar el mundo”;  “la 

canción (Bandolero) habla de denuncia social, sobre sufrimiento, habla de la política, da 

discriminación racial, de la pobreza. Habla sobre la discriminación que sufre debido la música 

que canta.” 

Diante das respostas, tanto orais como escritas, percebemos que alguns alunos 

valorizam mais a entonação e o ritmo das músicas, por exemplo, “me gusta Tus Movimientos, 

por el ritmo”, “es mas animada”,  já outros valorizam a informação que as músicas trazem. O 



ritmo reggaeton foi comparado ao funk, e foi observado no grupo que participou da atividade, 

com base em seus comentários, que este é um ritmo não muito apreciado por eles, pois ambos 

tratam de conteúdos parecidos e usam uma linguagem coloquial. 

 

d) A linguagem das letras 

 

A linguagem também é um fator importante porque a forma como o cantor se expressa 

pode facilitar ou não entendimento do público. No reggaeton, por exemplo, há presença do 

inglês nas letras das músicas. Assim sendo, algumas letras são mais fáceis de entender; outras 

não. As músicas que tratavam de temas relacionados às questões sociais eram mais difíceis de 

entender porque tinham palavras escritas do mesmo modo como são pronunciadas pelos 

porto-riquenses como: “da’o, activa’o, colora’o (em vez de dado, activado, colorado)”, 

palavras da região, como “boricuas” (é o porto-riquense que nasceu na ilha de Porto Rico), 

taino (os primeiros habitantes de Porto Rico), “bochinchero” (fofoqueiro), guasimilla (lábia), 

etc. Já os temas que tratavam sobre a sexualidade eram mais fáceis para eles, pois a 

informação principal estava explícita e o significado das palavras utilizadas não era difícil de 

entender.  

Percebemos, a partir da realização desse trabalho que, o mais interessante para o aluno 

de espanhol como língua estrangeira, é o ensino que provoca, desafia e possibilita a 

construção do conhecimento crítico e reflexivo diante do mundo. Acreditamos que o trabalho 

com o gênero música, do ritmo reggaeton, propiciou não só a construção do conhecimento 

linguístico do idioma espanhol, como também abriu espaços para discussões sobre as 

temáticas em torno da sexualidade e do social. Essas discussões possibilitaram a reflexão 

crítica e reflexiva acerca dos temas abordados e, uma vez mais, levaram-nos a comprovar que 

o ensino de línguas precisa comprometer-se com a formação do cidadão e não só do aluno que 

entende, compreende e se comunica no idioma.  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados e análises do trabalho apresentado, entendemos que utilizar o 

gênero música nas aulas de língua espanhola pode contribuir para a formação crítica e 

reflexiva dos alunos, já que esse tipo de música aborda as questões sociais, políticas e 

humanísticas do mundo.  



A atividade possibilitou aos alunos tanto a construção do conhecimento de um novo 

ritmo; novas palavras e variações linguísticas de Porto Rico, como o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, escrita, oralidade e audição.  

Em relação às análises das percepções dos alunos em relação às músicas trabalhadas, 

nas músicas que abordam o tema da sexualidade, percebemos que os estudantes discorreram 

somente sobre o que estava explicito no texto. Possivelmente, isso ocorreu pelo fato de o tema 

não ter sido bem recebido por eles. Já na segunda análise, sobre o tema “questões sociais”, os 

alunos apresentaram um maior aprofundamento e reflexão crítica em relação ao tema 

abordado. Acreditamos que o fato de a análise da segunda temática haver sido realizada em 

casa, propiciou essa diferença de opiniões dos alunos. Em nossa opinião, em casa, os alunos 

têm mais tempo de refletir, pesquisar e construir o raciocínio crítico sobre os temas propostos 

para análise.  

Trabalhar essa atividade foi interessante, pois os alunos puderam analisar temas que 

fazem parte do seu cotidiano. A sexualidade, por exemplo, é um assunto de grande interesse 

da população em geral, ainda que para algumas pessoas seja um tema “constrangedor” ou 

“vulgar”. Os temas que tratam de questões políticas e sociais também são de extrema 

importância, já que precisamos entender e opinar sobre a questão da injustiça social, 

desemprego, violência, desigualdade, entre outros para que possamos nos construir como 

seres reflexivos, críticos e atuantes.   

Nas músicas, os cantores expõem desejos, críticas à sociedade, manifestam o que 

pensam e o que sentem. E, essas informações fazem com que reflitamos sobre o que 

acreditamos e sobre nosso posicionamento diante do mundo.  Nesse sentido, nossa proposta 

com o ritmo reggaeton foi a de proporcionar espaços para discussões sobre temas cotidianos 

em língua espanhola e, a partir daí, contribuir para o desenvolvimento de atitudes críticas e 

reflexivas diante dos temas abordados nas canções. Acreditamos que as atividades 

desenvolvidas propiciaram espaços para que os alunos pudessem pensar, questionar e se 

posicionar diante do ritmo e das letras propostas para discussão.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÚSICAS SELECIONADAS 

Tema “Sexualidade”: 

La noche de los dos – Daddy Yankee e Natalia Jiménez 

Tus movimientos – Don Omar e Natti Natalia 

Atrevete te te – Calle 13 

 

Tema “Questões sociais”: 

Somos de Calle – Daddy Yankee 

Bandolero – Don Omar 

La vuelta al mundo – Calle 13 
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