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A presente comunicação pretende apresentar uma síntese do desen-

volvimento do projeto "A música brasileira como instrumento para a am-

pliação lexical de estudantes do 9.º ano do ensino fundamental: uma pro-

posta de e-book interativo". Tal projeto foi construído como proposta de 

intervenção junto a alunos da educação básica para a criação de protótipo 

de um livro eletrônico (e-book) interativo, com o objetivo de ampliar o 

repertório lexical e o conhecimento acerca das relações semânticas de si-

nonímia e de parassinonímia. Como parte do processo, buscou-se refletir 

com os alunos sobre a relação entre as escolhas lexicais em que o discurso 
está inserido. Para isto, fundamentou-se em Barbosa (1978, 1981 e 1989), 

Biderman (2001), Dias (2004) e Pauliukonis (2007), quanto ao léxico e 

lexicologia. Quanto à história da música brasileira, perpassando por diver-

sos estilos, como o rock, o samba, a bossa nova, a MPB, entre outros e sua 

aplicação no ensino, baseou-se em Diniz e Cunha (2014), Bryan e Villari 

(2014), Severiano (2013) e Padovan Jr. (2015); e, quanto ao aspecto mul-

tissemiótico, em Rojo e Moura (2012) e Marcuschi e Xavier (2010). A 

temática é tão abrangente que, no que se refere ao ensino de língua portu-

guesa, pautou-se também nos preceitos dos Parâmetros Curriculares Na-

cionais (1998) quanto ao ensino/aprendizagem lexical e à reflexão sobre 

as relações semântico-lexicais marcantes de nossa língua. Com este pro-

jeto, pretendeu-se demonstrar que a música pode ser usada em sala de aula 
de forma mais proveitosa e prazerosa, indo além de pretexto para o estudo 

de gramática ou de figuras de linguagem e que os itens lexicais presentes 

em letras das músicas, muitas vezes ininteligíveis aos estudantes, podem 

ser transformados em ampliação lexical e reflexão do quão rica é a nossa 

língua. 
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