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Resumo

Este projeto objetiva discutir como o gênero textual canção pode auxiliar no ensino-aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa,
buscando aproximar os educandos de tendências de ensino contemporâneas − a exemplo do uso de sequência didática −, por meio da
expressividade de distintos compositores e intérpretes que ascendem o repertório cultural. Destaca-se que serão citadas as quatro
etapas de uma sequência didática, conforme as ideias de Dolz e Schneuwly (2004). Ademais, serão mencionados outros teóricos,
como por exemplo, Costa (2002) e Marcuschi (2006) para fundamentar as ideias defendidas. No que diz respeito às metodologias,
estas serão utilizadas: primeiramente, a pesquisa bibliográfica; e posteriormente, a pesquisa de campo. Dessa forma, os resultados
serão analisados e expostos, destacando participação significativa da maioria dos alunos e assimilação de conhecimentos linguísticos.

Palavras-chave: Gênero textual híbrido. Canção. Sequência Didática.

Abstract

This project aims to discuss how the textual genre can aid in teaching-learning in Portuguese Language classes, seeking to bring
learners closer to contemporary teaching tendencies, such as the use of didactic sequences, through the expressiveness of different
composers and interpreters which improve cultural repertoire. It should be noted that the four stages of a didactic sequence will be cited,
according to the ideas of Dolz and Schneuwly (2004). In addition, other theorists will be mentioned, such as Costa (2002) and Marcuschi
(2006) to support the ideas defended. Concerning to the methodologies, these will be used: first, bibliographic research; and later, field
research. In this way, the results will be analyzed and exposed, highlighting the significant participation of the majority of the students
and assimilation of linguistic knowledge.

Keywords: Hybrid genre. Song. Sequence Curriculum.

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo discutir la forma en la canción género puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las
clases de portugués, tratando de llevar a los estudiantes de las tendencias educativas contemporáneas - tales como el uso de la
secuencia didáctica - por los compositores e intérpretes distinta expresividad y el repertorio cultural. Se destaca que serán citadas las
cuatro etapas de una secuencia didáctica, conforme a las ideas de Dolz y Schneuwly (2004). Además, se mencionan otros teóricos,
como por ejemplo, Costa (2002) y Marcuschi (2006) para fundamentar las ideas defendidas. En lo que se refiere a las metodologías,
éstas serán utilizadas: primero, la investigación bibliográfica; y posteriormente, la investigación de campo. De esta forma, los resultados
serán analizados y expuestos, destacando participación significativa de la mayoría de los alumnos y asimilación de conocimientos
lingüísticos.

Palabras clave: Género textual híbrido. Song. Secuencia Didáctica.

INTRODUÇÃO

Nos dias hodiernos, ainda são poucos os estudos/debates sobre este gênero textual, mesmo assim, é possível dizer que podem ser
aplicadas atividades que levem os alunos a se expor oralmente, em diferentes fragmentações, por exemplo, a partir do uso da
oralidade, na poesia e na canção. Na poesia, pode-se usar a expressão oral, por exemplo, num debate antes de produzi-la, e depois da
produção para declamação, ou ainda para cantá-la. Na canção, pode-se dizer que a oralidade é usada no momento da composição, e
no momento da recepção. Ressaltamos que, a depender do estilo musical, o gênero canção apresenta tanto o elemento poético quanto
um forte aspecto da oralidade. Assim sendo, definimos canção como um enunciado especial constituída por adequações literárias,
orais, musicais e temáticas que são processadas pelo compositor/intérprete e/ou pelos ouvintes.

Esclarecemos que o gênero canção é híbrido. Logo, é fundamental que as duas linguagens (verbal e musical) sejam sempre pensadas
juntas, a fim de que a letra da canção não seja confundida com o poema, pois estes gêneros (canção e poema) são similares (inclusive
existem poemas musicados). Todavia, estes gêneros diferem-se nas composições[1].

A justificativa do presente trabalho se dá por confiarmos que a canção possui potencialidade para colaborar profundamente no
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aprendizado do aluno. Ademais, por acreditarmos que as canções poderão incitar nos estudantes a curiosidade de fazer a leitura
crítica, tornando-os leitores ativos na sociedade, e consequentemente, bons argumentadores. Enfim, porque almejamos que o leitor
deste trabalho reflita acerca da importância do uso de tal gênero nas aulas de Língua Portuguesa, contribuindo assim, para o ensino
mais significativo e, essencialmente, orientar os educandos à capacitação e sensibilização para audição de canções futuramente.

1. O GÊNERO CANÇÃO

De acordo com os PCN (1998) “todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas, como
parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam” (p. 21). É interessante ressaltar que
os PCN consideram a canção como um gênero textual literário de natureza oral. No entanto, para Costa (2002, p. 107), “a canção é um
gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é o resultado da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e
melodia)”. E acerca de hibridismo, Marcuschi (2006) nos informa que: “a hibridização é a confluência de dois gêneros e este é o fato
mais corriqueiro do dia-a-dia em que passamos de um gênero a outro ou até mesmo inserimos um no outro seja na fala ou na escrita”
(p. 29). Sendo um gênero híbrido, a canção é um texto que pode possuir estrutura pequena ou não, que tem como principal meio de
execução o canto (voz) com ou sem acompanhamento (instrumento). Dessa forma, é possível afirmarmos que o gênero canção
corresponde a um texto escrito em verso ou em prosa literária, destinado ao canto. Este gênero está presente no dia a dia de muitos
alunos. Isto, certamente, chama a atenção de muitos estudantes, pois se trata de um gênero híbrido, e, além disso, propiciará
oportunidade aqueles alunos que já almejam aulas com músicas. Por isso, é importante que o professor seja sábio e inventivo para
fazer a escolha de uma temática que possa chamar a atenção de todos na sala de aula ou, no mínimo, da maioria.

Com o trabalho do gênero canção na sala de aula é possível interagir com os alunos, trocando informações sobre determinado assunto
e buscando fundamentos para um bom debate e produção de textos poéticos. Para Koch (2002), “na concepção de linguagem como
forma de interação, na qual os sujeitos são vistos como construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da
interação, e os interlocutores, como sujeitos ativos que, dialogicamente, nele se constroem e são construídos” (p.17). À vista disto, é
possível afirmar que com a interação através do texto acompanhado de questionamentos sobre a temática abordada na canção, os
alunos poderão ter maior facilidade para produzir outro texto, por exemplo, compor poesias. Por este motivo, consideramos que o uso
da canção em sala de aula estimula o interesse dos educandos em diferentes tipos de produção. Eventualmente, a causa disso é o fato
de a música ser um gênero textual muito próximo do aluno, ou seja, a canção está presente no cotidiano dele.

Dolz e Schneuwly (2004), com a coparticipação de Sylvie Haller, tentaram definir como construir um objeto de ensino, “em palavras e
música”, isto é, o uso do texto (oral) que pode ser feito através de vocábulos, incluindo gestos, linguagem corporal e expressões faciais.
Sobre este objeto de ensino eles afirmaram que:

não se pode pensar o oral como funcionamento da fala sem a prosódia, isto é, a entonação, a acentuação e o
ritmo. Já que os fatos da prosódia são fatos sonoros, podemos analisá-los em termos quantificáveis de altura,
intensidade e duração. Dimensões essenciais de toda produção oral, seu domínio consciente ganha particular
importância quando a voz está colocada a serviço de textos escritos.

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.155).

Desse modo, o professor trabalhando com músicas na sala de aula poderá capacitar os alunos a fazer leitura de canções, interpretar
seus implícitos, resolver problemas através de reconhecimento do valor afetivo das canções na história de vida pessoal e nas formas
de pertencimento social, e principalmente, conseguirá prepará-los, em alguma medida, para produção oral ou escrita. Portanto,
considerando que apenas o professor habilitado terá condições de exercer melhores práticas pedagógicas, temos como meta
descrever, na próxima seção, a definição e as características de uma sequência didática, e a contribuição dessa descrição no trabalho
com os gêneros textuais, em especial, a canção.

1. DEFINIÇÃO E ETAPAS DA ESTRUTURA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

As informações que serão citadas, nesta seção, servirão de embasamento teórico para a última parte deste trabalho, na qual
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pensamos em um tópico onde pudéssemos, a partir de importantes referências, escrevermos sugestões de atividades em que o gênero
oral canção fosse empregado, discutido e entendido. Essas atividades foram preparadas e planejadas com o auxílio de uma ferramenta
didática que pode tornar o ensino de textos, sejam orais ou escritos, mais relevantes, chamada sequência didática, assim definida por
Dolz e Schneuwly:

um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral
ou escrito. (...) tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto,
permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação.
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).

Portanto, neste segmento do trabalho, refletiremos sobre os procedimentos de uma Sequência Didática (doravante, SD) que é um
modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de grupos, ou seja, o trabalho com SD pressupõe a elaboração de
um conjunto de atividades pedagógicas vinculadas entre si, projetadas para ensinar determinado assunto passo a passo. A
organização dessas atividades objetiva oportunizar aos alunos o acesso a práticas de linguagens específicas. Em outras palavras,
tenciona ajudá-los a dominar os diversos gêneros textuais, preparando-os para saberem usar a língua nas mais variadas situações
sociais, oferecendo-lhes instrumentos eficazes para melhorar suas capacidades de ler, escrever e usar a oralidade. É importante
ressaltar que, de acordo com as ideias dos autores, a SD “procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos
gêneros e das situações de comunicação”. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).

Logo, a estrutura básica de uma SD, segundo eles, contém uma seção de abertura, com a apresentação da situação de estudo na qual
é descrita de maneira detalhada a tarefa oral ou escrita que os alunos deverão realizar. Os autores afirmam que deve haver uma
produção inicial ou diagnóstica, a partir da qual o professor avalia as capacidades já adquiridas e ajusta as atividades e os exercícios
previstos na SD às possibilidades e dificuldades reais de uma turma. Depois desses procedimentos, o trabalho se concentra nos
módulos (oficinas) constituídos de várias atividades ou exercícios sistemáticos e progressivos que permitem aos alunos apreenderem
as características temáticas, estilísticas e composicionais do gênero alvo do estudo. É válido frisar que o número dos módulos varia de
acordo com o gênero e com o conhecimento prévio que os alunos já possuem sobre este. A produção final, segundo os autores, é o
momento de os alunos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos, além disso, é o momento de o professor avaliar os
progressos efetivados. Vejamos o esquema:

Quadro 1: Etapas da estrutura base de uma Sequência Didática (SD)

Image: http://www.faccar.com.br/eventos/desletras/hist/2007_g/textos/06_arquivos/image001.gif

Fonte: DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98.

• Apresentação da situação:

Nesta primeira etapa, tem que ser apresentado para os alunos o projeto geral de produção de um gênero textual, quer dizer, qual o
gênero será trabalhado, quem é o destinatário da produção, a forma que a produção assumirá e quem participará da produção. Além
disso, os educandos precisam perceber a significância dos conteúdos que serão trabalhados. Podemos afirmar que a apresentação
da situação é um esquema de comunicação e de apresentação da atividade de linguagem a ser executada. Esta proposta tem que ser
compreensível, pois caso contrário, os alunos não compreenderão a situação de comunicação na qual devem atingir e o problema de
comunicação que devem resolver, com a produção de um texto oral e/ou escrito. Consequentemente, é importante fornecer aos alunos
todas as informações necessárias para que eles conheçam o esquema comunicativo pretendido. Em suma, este primeiro passo da
estrutura de uma SD é a descrição detalhada da tarefa de expressão oral ou escrita que os alunos praticarão.

• A primeira produção:

Esta produção inicial é o ponto preciso em que o professor pode interferir melhor e o caminho que o aluno tem ainda a percorrer.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_trabalho_com_cancao_um_genero_hibrido_em_aulas_de_lingua_portug.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Sendo assim, num primeiro encontro com o gênero, a primeira produção poderá ser simples, ou ainda poderá ser dirigida à turma, ou
quem sabe a um suposto destinatário. Em outras palavras, neste componente da SD, os alunos elaborarão um primeiro texto oral ou
escrito, que mostrará para si e para o professor as representações que têm dessa atividade. Ressaltamos que a primeira produção
servirá como reguladora da SD, tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, pelo fato de ela esclarecer sobre o
gênero abordado, permitindo-lhes descobrir o que já sabem fazer e perceber os problemas que eles encontram na produção. Para o
professor, é um momento privilegiado de observação, que permite refinar a sequência, modulá-la e adaptá-la de maneira mais precisa
às capacidades reais dos alunos. Sumarizando, esta etapa é a elaboração de um primeiro texto inicial (oral ou escrito) correspondente
ao gênero aplicado.

• Os módulos (também podem ser chamados oficinas):

A atividade de produzir um texto é decomposta em três partes: (1) trabalhar problemas de níveis diferentes como: representação da
situação de comunicação (contexto de produção); elaboração dos conteúdos (o aluno deve conhecer as técnicas para buscar, elaborar
ou criar conteúdos); planejamento do texto (infraestrutura textual); realização do texto (meios de linguagem eficazes), (2) variar as
atividades e os exercícios, nas seguintes categorias: as atividades de observação e de análise de textos, as tarefas simplificadas de
produção de textos, e a elaboração de uma linguagem comum, e (3) capitalizar as aquisições (lista de constatações).

Com os módulos/oficinas, serão trabalhados os problemas que apareceram na produção inicial (primeira produção). Ademais, serão
fornecidos aos alunos instrumentos necessários para superar estas dificuldades. Nesta etapa, os elementos do gênero são abordados
separadamente, um a um, com a finalidade de desenvolver habilidades e conhecimentos relativos ao gênero. Por isso, é relevante
refletir, por exemplo, sobre as dificuldades da expressão oral ou escrita que serão abordadas, ou seja, as técnicas de construir um
módulo para trabalhar um problema particular.

Conforme Saporetti (2012), o princípio essencial da elaboração de um módulo é o de variar os modos de trabalho, proporcionando aos
alunos, uma diversidade de atividades e exercícios, possibilitando-os o aprendizado, por diferentes vias. Para isso, são necessárias
atividades de observação e de análise de textos, tarefas simplificadas de produção de textos (impõem ao aluno limites, permitindo
descartar certos problemas de linguagem) e a elaboração de uma linguagem comum. Em síntese, os módulos são atividades e/ou
exercícios que dão os instrumentos necessários para o domínio do gênero que está sendo trabalhado.

• A produção final:

Nesta última parte da estrutura de uma SD, o aluno deverá colocar em prática os conhecimentos adquiridos (com as noções e os
instrumentos elaborados separadamente nos módulos) e, juntamente ao professor, medir os progressos alcançados. Enfim, é neste
item que o professor investigará as aprendizagens, realizando a avaliação, a qual será de forma cumulativa, conferindo a produção
textual e as observações concretizadas.

Ressaltamos que, de acordo com Dolz e Schneuwly (2004), uma SD tem o objetivo de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de
texto, dando-lhe acesso a práticas de linguagens novas ou dificilmente domináveis, ou seja, permitindo ao aluno:

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa situação de comunicação. O trabalho escolar ser
realizado, evidentemente, sobre os gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente. As
sequências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagens novas ou
dificilmente domináveis. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97)

Porém, os autores afirmam que para a elaboração de uma SD via gêneros textuais, são necessários determinados conhecimentos
teóricos a respeito da teoria de gêneros de texto, do modelo didático de gênero e sobre sequência didática, com o propósito de orientar
a prática pedagógica. Marcuschi (2002) é outro autor que aponta outro aspecto fundamental no trabalho com SD: trata-se da criação de
situações com contextos que permitam reproduzir em grandes linhas e no detalhe a situação concreta de produção textual, incluindo
sua circulação, ou seja, com atenção para o processo de relação entre produtores e receptores.

Segundo Oliveira (2012), as finalidades gerais de uma SD são: preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais
diversas da vida cotidiana, oferecendo-lhes instrumentos precisos, imediatamente eficazes, para melhorar suas capacidades de
escrever e de falar; desenvolver no aluno uma relação consciente e voluntária com seu comportamento de linguagem, favorecendo
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procedimentos de avaliação formativa e de autorregulação; e construir nos alunos uma representação da atividade de escrita e de fala
em situações complexas, como produto de um trabalho, de uma lenta elaboração.

É de suma importância que cada SD seja adaptada às necessidades dos alunos. Assim, pois, o professor poderá analisar as
produções dos alunos em função dos objetivos da sequência e das características do gênero, escolher as atividades indispensáveis
para a realização da continuidade da sequência, prever e elaborar, para os casos do insucesso, um trabalho mais profundo e
intervenções diferenciadas no que diz respeito às dimensões mais problemáticas. Logo, esta ferramenta didática é de suma
importância nas metodologias de ensino-aprendizagem pelo fato de ela permitir uma interação entre o professor, o aluno e até mesmo
com o próprio gênero textual (texto).

1. SUGESTÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O GÊNERO CANÇÃO PARA AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Apresentaremos a seguir como proposição, a partir do que foi explanado anteriormente, uma contextualização a respeito do
desenvolvimento da sequência didática com o gênero textual (híbrido) canção.

Quadro 2: Proposta de uma Sequência Didática (SD) com o gênero canção.

Sequência Didática

Ouvindo, refletindo, debatendo e produzindo sobre a música “Retratos da adolescência” [2], de B5.

Objetivos:

- Realizar a interpretação oral da canção;

- Levar os alunos a comparar, por meio de relatos orais, alguns momentos do período atual da vida deles;

- Produzir uma poesia sobre o tema abordado.

Conteúdo:

O trabalho do gênero textual canção, adicionado de um debate sobre o tema de uma canção, culminando com a produção de poesias
para serem declamadas.

Ano:

9º ano A.

Tempo estimado:

Aproximadamente cinco aulas.

Material necessário:

Áudio e letra da música selecionada.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa:

Observações:

Os objetivos dessa etapa são: a) preparar os alunos para a modalidade que será trabalhada (a oral), debatendo sobre a temática da
canção que, posteriormente, será apresentada; b) levar os alunos a conversar sobre sentimentos (revelando emoções, fantasias, etc.),
presentes em muitas canções. A princípio, o intuito da atividade proposta consiste em fazer um aquecimento, preparando-os para
futuros exercícios relacionado ao estudo do gênero, possibilitando a interação verbal.
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O professor iniciará a aula comentando sobre fatos interessantes da adolescência dele. E, em seguida, pedirá aos alunos que falem
das experiências vivenciadas por eles nesta fase da vida (a adolescência). Esta troca de ideias poderá surgir com o uso das seguintes
perguntas:

Qual a disciplina escolar com que você mais se identifica E qual aquela que você mais sente dificuldade

Você se lembra de algum mico/gafe cometido durante sua adolescência

Você já conquistou algum objetivo como adolescente Qual

Como foi seu primeiro beijo

O que lhe deixa enraivecido (a)

Na sua concepção, qual sua melhor qualidade E qual seu pior defeito

Quais sites/revistas/livros você costuma ler

Quais são seus medos/ansiedades Quais são seus sonhos/perspectivas de vida

Em sua opinião, quais são os direitos de um adolescente E quais as obrigações

Qual o filme da sua vida Por quê

Quem é seu ídolo

Qual é sua música preferida

Mas, o que fazer com as respostas das perguntas supracitadas Obviamente, a intenção não é apenas conversar sobre determinado
assunto com os alunos. Sendo assim, elas poderão ser aproveitadas em outra etapa da sequência didática, por exemplo, ajudarão a
ampliar as ideias da produção final que será aplicada, pois a partir de algumas perguntas os aprendizes poderão dar sentido (com as
respostas) à abordagem do tema. Afirmamos que todo processo de aprendizagem é um andamento contínuo, uma descoberta pessoal
e, que perguntas e respostas socializam o conhecimento.

2ª etapa:

Observações:

Têm-se como objetivos: a) desenvolver nos alunos a capacidade para o reconhecimento das dimensões que constituem o gênero em
estudo, por exemplo, o tema, a forma, a construção composicional, etc. b) evidenciar, sucintamente, as semelhanças e distinções entre
o gênero canção e o gênero poema.

O professor entregará a cópia da letra da música e pedirá para que os alunos façam a leitura. Posteriormente, apresentará para os
alunos em aula expositiva as características formais/estruturais do gênero que está sendo trabalhado (canção), distinguindo-o do
gênero poema. Depois disto feito, a fim de continuar usando a expressão oral o professor ainda poderá perguntá-los:

De acordo com a discussão feita no decorrer das aulas, o que significa música para vocês

As músicas servem apenas de diversão ou podem fazer os ouvintes refletirem acerca de determinado tema também Por quê

Canção e poema são gêneros iguais Explique (se houver) as semelhanças e diferenças.

3ª etapa

Observações:

Os objetivos desta etapa são: a) preparar a classe para a interpretação da canção; b) trabalhar com os estudantes a análise da canção.

O professor comunicará aos alunos que eles ouvirão a canção de cuja letra, outrora, eles tinham feito a leitura. Assim sendo, colocará o
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áudio da música “Retratos da Adolescência”, interpretada pelo grupo B5. Depois, continuará trabalhando, oralmente, explorando o
entendimento dos alunos com as seguintes perguntas:

Qual o tema central da música

Como é o “retrato” do adolescente da música Justifique sua resposta.

A sua adolescência é semelhante a esta apresentada na música Por quê

Todos os adolescentes pensam conforme o adolescente retratado na canção

Você consegue identificar, pelas pistas dadas pelo próprio texto, por que o adolescente da música se sente sozinho Se sim, por quê

E, em seguida, o professor fará algumas questões correspondentes à estrutura/ forma da canção. Estas podem ser:

Quantas estrofes há na canção

A canção é composta de quantos versos Por que a divisão em estrofes e em versos é importante em uma canção

É possível identificar rimas Aponte-as, se houver. Por que as rimas se mostram importantes em uma canção

Que tipo de linguagem o compositor usou para escrevê-la: formal ou informal Por que ele teria feito essa escolha

4ª etapa

Observações:

Esta etapa possui os seguintes objetivos: a) ajudar a enriquecer o vocabulário dos educandos; b) aguçar a sensibilidade deles; c)
abortar a timidez daqueles que a possuem e d) conduzir os estudantes na superação dos limites deles.

Nesta parte, o professor estará atento à escrita, mas, além disso, deverá também auxiliar os alunos quanto às questões de postura,
interpretação, dicção e entonação de voz, guiando-os ao desenvolvimento de competências importantes ao trabalhar o gênero canção,
com o auxílio de atividades, por exemplo, dinâmicas de grupo que gerem um clima seguro e favorável para o momento. Possivelmente,
isto determinará uma autoconsciência pelos alunos do seu processo, acrescidas da sua própria, estima e valorização, construídas nas
etapas do processo instrutivo, cujo conjunto de experiências possibilitará levá-los a sua autossuperação, em atividades criativas
porvindouras.

5ª etapa

Observações:

A última etapa tem como objetivo avaliar os alunos, ou seja, identificar se eles entenderam as informações sobre o gênero canção, e
através das semelhanças com o gênero poema, levá-los a escreverem poesias.

Desta forma, a proposta é o professor montar um sarau de poesias, no pátio da escola, acerca da temática (da canção) discutida
durante as aulas, ou seja, o conteúdo das poesias deve estar coesivo com o tema “relatos da adolescência”. Este será intitulado:
“Poemas de Adolescentes”, e durará aproximadamente 60 minutos para que todos os alunos da turma tenham a oportunidade de
compartilhar, com os colegas e professores da instituição, sua criatividade na produção da poesia, após as reflexões e ensinamentos
com o uso de uma simples canção trabalhada na aula de Língua Portuguesa. O ato da culminância dessa atividade procederá da
seguinte maneira:

1) No momento da leitura, os alunos serão posicionados em semicírculos;

2) O professor apresentará cada leitor, citando o nome e título da poesia;

3) Cada aluno declamará o seu poema para que a compreensão seja facilitada.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_trabalho_com_cancao_um_genero_hibrido_em_aulas_de_lingua_portug.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A priori, ressalta-se que esse projeto abrange o nível de estudos exploratórios, pois são poucos (em comparação com outros gêneros
textuais híbridos) os trabalhos e resultados publicados acerca do estudo em questão. Em se tratando das metodologias aplicadas para
o prosseguimento desse trabalho, faz-se, inicialmente, o uso desta modalidade de pesquisa: a pesquisa bibliográfica (caracterizada
como um estudo teórico). Segundo Lakatos e Marconi (1991), tal modelo pode ser considerado o primeiro passo de toda pesquisa
científica, consistindo no levantamento da bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita.
Posteriormente, utilizar-se-á a pesquisa de campo. Essa, segundo Franco (1985), tem origem na observação de fatos e fenômenos
exatamente como ocorrem na real, na coleta de dados referentes ao estudo em questão e, por fim, na análise e interpretação desses
dados, com base numa fundamentação teórica crível, objetivando compreender e explicar o problema apontado inicialmente e
pesquisado durante o desenvolvimento. Nessa perspectiva, pesquisar como a utilização de canções nas aulas de Língua Portuguesa
pode contribuir para a ascensão cognitiva dos alunos, tornando as aulas mais atrativas.

Posto isso, pondera-se o propósito de se utilizar, ainda, do sistemismo como método de abordagem adotado para a compreensão e
discussão dos fenômenos a serem pesquisados. É fundamental, pois, contextualizar o surgimento da questão central desse trabalho, e,
além disso, investigar os elementos que se encontram relacionados com ele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que é vantajoso trabalhar com o gênero canção porque há a possibilidade de se lidar com um universo textual conhecido
pelo aluno (a depender do tema abordado), permitindo e colaborando para uma aprendizagem mais significativa. Pode-se, ainda,
garantir abordagens de temáticas interdisciplinares, oportunizando discussões acerca de diferentes culturas e épocas com base nos
usos linguísticos registrados na letra da música. Além do mais, julga-se importante trabalhá-lo em sala de aula, não apenas para o
desenvolvimento da produção de texto, conhecimento de um gênero textual e análise musical (letra e melodia), mas principalmente
pelo fato de esse gênero poder despertar emoções e estimular pensamentos críticos.[3] Por isso, ao esquematizarmos a SD com o
gênero canção, pretendemos aplicar uma proposta de trabalho pedagógico significativo para os alunos, pois além de levá-los a refletir
sobre uma temática (Relatos de Adolescentes) e conduzi-los ao uso da oralidade, é possível proporcionar-lhes o desenvolvimento de
capacidades de linguagem que podem ser transferidas para o ensino de outros gêneros textuais, por exemplo, o poema.

Com a apresentação dos passos de uma SD, apresenta-se esclarecimentos importantes dos procedimentos dessa ferramenta para o
leitor, com a finalidade de facilitar o trabalho de gêneros textuais na sala de aula, pois a produção de textos (orais ou escritos) muitas
vezes é considerada um processo complexo, ou seja, na construção do texto o aluno encontrará problemas exclusivos do gênero em
estudo. Em virtude disso, é totalmente importante que o professor esteja preparado para contribuir e conduzir o educando à resolução
de tais problemas. Decerto, com a SD pronta, o professor terá a aula planejada, e possivelmente, preparará os alunos para as etapas
consecutivas: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final. Pode-se dizer que a SD é uma orientação
metodológica, e, inclusive, uma tentativa de obter melhores resultados na aprendizagem pelo fato de ela possibilitar ao professor e ao
aluno a busca de alternativas para a obtenção de conhecimentos novos, por meio de atividades reflexivas, possibilitadas pelo gênero
abordado.

[1] O objetivo deste trabalho não é diferenciar os gêneros canção e poema. Contudo, é interessante deixar claro que os itens que
diferenciam a música de um poema podem estar relacionados com o objetivo, a natureza, o público-alvo, a forma de apresentação, o
tom de informalidade etc. Enfatiza-se que a canção é um gênero híbrido.
[2] A letra da música consta neste site: https://www.letras.mus.br/b5/65976/. Porém, lembramos que o professor não deve se ater
apenas à canção proposta neste trabalho. É de suma importância que use a criatividade, domínio das estruturas e, sobretudo, que
contagie sua sala de aula com uma das artes mais importantes no tocante à afetividade e sensibilidade humana – a música. Ademais,
é importante que saiba entender as características de seus alunos e transformá-las em atitudes assertivas e construtivas.
Reconhecendo e agindo dessa maneira, o gênero (canção) poderá se tornar uma ferramenta mediadora e interventora. Afinal, é um
elemento lúdico que auxiliará no ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa.

[3] É válido frisar que existem canções com vários teores distintos, a saber: as relações amorosas, crítica social, a vida cotidiana, entre
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outros. No entanto, para este trabalho, por sabermos que o conteúdo de um texto exerce influência acerca das escolhas sobre sua
forma (e vice-versa), e como escolhemos uma canção que aborda uma fase da vida – a adolescência - vamos nos ater às
características do gênero quando este tem esse tipo de assunto abordado.
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