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"Alors, on chante!" project as a didactic strategy for teaching french and portuguese

Le projet "Alors, on chante!" en tant qu&39;une stratégie didactique pour l&39;enseignement
de français et de portugais.

Resumo: Este artigo apresenta o Projeto “Alors, on chante !”, enquanto estratégia didática para o
ensino de línguas. Atrelado ao curso de Português-Francês da Universidade Federal de Sergipe, se
baseia na produção de podcasts sobre cultura francófona. Fundamenta-se na abordagem de projetos
(PERRENOUD,1998, 1999) e na aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000) e em estudos da
linguística aplicada sobre o uso de mídias para o ensino de línguas e sobre a reescritura como
ferramenta de apropriação de cultura, conhecimento e aperfeiçoamento da produção textual. Assim,
contribui com o letramento crítico dos envolvidos e aborda questões necessárias para o campo de
francês língua estrangeira.

Palvras-chave: Abordagem por projetos, aprendizagem significativa, francês língua estrangeira,
letramento crítico, reescritura.

Abstract: This article aims to present the "Alors, on chante!" project, which, since 2013, has assisted
students of the Portuguese-French course of the Universidade Federal de Sergipe as a didactic
strategy for teaching these languages. The project aspire the production of podcasts for media about
francophone culture. It focuses on a project approach and on the theory of meaningful learning,
according to Perrenoud (1998, 1999) and Ausubel (2000), respectively, and applied linguistics studies
on the use of mediums for language teaching and rewriting as a tool for appropriating culture,
knowledge and strategy. Thus, it participates in the critical literacy of those involved and discuss vital
issues related to the field of French as foreign language.

Key-words: project approach, meaningful learning, French as foreign language, critical literacies,
rewriting

Résumé: L’article présente le projet "Alors, on chante!" en tant qu&39;une stratégie didactique pour
l&39;enseignement des langues. Il s&39;oriente vers la production de podcasts sur la culture
francophone. Il se base sur la démarche de projet (PERRENOUD, 1998, 1999) et l&39;apprentissage
significatif (AUSUBEL, 2000) et les études de la linguistique appliquée par rapport l’utilisation des
médias pour l’enseignement et la réécriture des langues comme un outil d’appropriation de la culture,
connaissance et de la stratégie d’ámélioration du texte. Ainsi, il contribue à l’alphabétisation critique
des personnes impliquées et aborde les questions nécessaires dans le domaine de la langue
étrangère française.

Mots-clé: Démarche par projet, apprentissage significatif, français langue étrangère, alphabétisation
critique, littératie fonctionnelle , réécriture.

Introdução:

O presente trabalho visa apresentar o Projeto “Alors, on chante !”, enquanto estratégia didática para o
ensino de português e francês, e fomentar a reflexão sobre possibilidades de atividades situadas
dentro de áreas como pedagogia de projetos e interdisciplinaridade para o ensino de línguas
estrangeiras. Desenvolvido no escopo do ensino e da extensão na Universidade Federal de Sergipe,
o projeto consiste em uma série de tarefas subsequentes que culminam em podcasts veiculados em
mídias e redes sociais diversas como Instagram, Facebook e Soundcloud.

O Alors on chante ! atende alunos do curso de Português-Francês e se dedica a ser uma ferramenta
de aprendizado que ultrapasse os limites da sala de aula. Indo além dos domínios das áreas da
linguística, ele fomenta um olhar crítico das práticas de leitura e de escrita, desenvolvidas na
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produção dos podcasts. Essa produção inclui etapas de debates, pesquisa, trabalho em equipe,
escrita e reescrita, construção de conhecimento coletivo e socialização dos resultados obtidos.

Optamos por alicerçar nosso trabalho com referências que tratam da relevância da linguística aplicada
contemporânea para o ensino de línguas e sobre a reescritura como ferramenta de apropriação de
cultura e conhecimento e estratégia para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática discursiva
textual. Nos pautamos também em grandes nomes como Perrenoud e Ausubel que tratam de projetos
como alternativa para um aprendizado significativo e que culmina em um letramento crítico, que é o
que almejamos com o Alors, on chante !

1. A contribuição da linguística aplicada e das novas tecnologias para o ensino de línguas.

A partir da década de 80, consolida-se a ideia que as práticas educacionais não devem estar
centradas no ensino, mas no aprendizado. Passa-se a discutir os interesses, as motivações e as
aspirações dos alunos. De acordo com Signorini (1998), a linguística aplicada contemporânea é um
espaço de interfaces com outras áreas, visando assegurar a transdisciplinariedade, permitindo que
nos movamos entre o mundo dos objetos e de sujeitos e que sejamos capazes de considerar a
diversidade sem, contudo, negar a universalidade. Moita Lopes (2006) lembra que, nesta perspectiva,
precisa-se problematizar os usos da linguagem para encontrar soluções aos problemas. Para
Rajagopalan (2004), a linguagem é palco da intervenção política e trabalhar com linguagem é agir
politicamente. A linguística crítica nasce da conscientização de que é preciso intervir na realidade
social da qual a linguagem faz parte. Não há como sair da linguagem para falar sobre ela de forma
descompromissada. Há conotações político-ideológicas e não se pode se esquivar da
responsabilidade ética de fazer ciência enquanto prática social.

Vivemos, então, em uma era que estimula o uso real da língua, a pesquisa de uma maneira situada, o
uso da linguagem para a resolução de problemas. Galisson (1989) contribui com a discussão,
lembrando que uma boa descrição da língua não corresponde a seu bom ensino. A língua é apenas
um dos conteúdos a serem ensinados. No que diz respeito ao francês, especificamente, percebe-se
que a evolução das metodologias muito contribuiu para uma mudança de olhar sobre a língua. No
processo evolutivo das metodologias, fomenta-se um outro olhar sobre o ensino da gramática
contextualizada aos atos de fala. Nas encenações em sala de aula, o aluno se tornou um garçom, um
turista, um secretário, dependendo da situação proposta pelo método comunicativo. Entretanto, na
sequência, ele se torna um ator social, capaz de executar tarefas, que não são apenas linguísticas,
em circunstâncias e lugares situados. Ou seja, os atos de fala passam a ter mais significação aos
aprendizes.

Ultrapassamos o curso de civilização francesa para priorizar as multiculturalidades compreendidas no
espaço francófono. O francês, que sempre pareceu representar um idioma chique, intelectualizado,
das boas maneiras e mais evoluído culturalmente, dá passagem a questões caras ao ensino. Nesta
nova perspectiva, abre-se espaço para reflexões múltiplas, como sobre variedades linguísticas das
minorias, formas de expressão como o rap francês — enquanto um dos gêneros que mais cresce no
mundo da música — e youtubers com suas experiências cotidianas e com seus acentos de diversas
partes da França, mas também do Québec, da Bélgica, da Suíça e de tantos outros lugares, o que
compreende os países de onde imigraram. Paralelamente à compreensão de um
ensino-aprendizagem eficiente, que deve ir além das atividades linguísticas previstas para o tão
almejado desenvolvimento das quatro habilidades, o mundo se conecta através das novas tecnologias
que se tornam ferramentas para um ensino de línguas vinculado a realidade e que se revelam
capazes de fazer pontes entre identidades e histórias. Este pensamento vai ao encontro dos preceitos
de Moita Lopes (2006), para quem os significados se constroem e se estabelecem na sua realidade
sócio-histórica.
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Contudo, Stanca (2005) lembra que aprender uma língua utilizando tecnologias não é nada recente.
No início, levava-se gravadores às salas de aula, para treinar os modelos de pronúncia. Mais tarde, os
laboratórios propunham um aprendizado por repetição de estruturas e fixação progressiva. Depois,
introduziram a imagem fazendo relação com o sentido, evitando a língua materna. E, posteriormente,
a televisão veio dar início ao uso mais efetivo das novas tecnologias no ensino de línguas. Hoje, é
inegável a potencialidade dos recursos midiáticos para o processo ensino-aprendizagem de línguas,
pois assim se proporciona que o aprendiz esteja em contato com a língua e a cultura, na sua
autenticidade.

Mas, apesar da ampla e atual discussão sobre alunos autônomos e multiletramentos, ainda é um
desafio para o professor dominar e fazer uso com regularidade de meios que não sejam de instrução
formal. Prenski (2001) explica que nossos alunos fazem partes das primeiras gerações que crescem
inseridos em contexto tecnológico. Eles passam a vida inteira cercados e interagindo com
computadores e centenas de outros aparelhos da era digital. O autor denomina esse novo público de
nativo digital. E, assim sendo, são falantes nativos da linguagem digital. Nós, comparados a esse
público que passou o dobro de tempo que lemos, diante de suas telas, somos os imigrantes digitais.
Os imigrantes digitais, por mais que fluentes nos recursos midiáticos, sempre guardam um “sotaque”
original. A pergunta que Prenski coloca é o que deve acontecer: os estudantes nativos digitais devem
aprender de outra maneira ou os imigrantes digitais devem reaprender O autor afirma que é
improvável que os nativos retrocedam, pois seus cérebros já são diferentes. Cabe, então, aos
imigrantes facilitar o seu desenvolvimento, criando estratégias de passar o “legado”, ou seja aquilo
que é relevante do currículo tradicional e os preparando para o futuro, que diz respeito ao digital, mas
também à política, ética, sociologia, idiomas e outros temas relevantes.

Recuperando Stanca (2005), o uso das mídias não pode se dar descontextualizado. É necessário ter
uma ideia precisa de todo o processo, considerando o que vai ser apresentado ao aluno e o que ele
precisa saber para resolver as tarefas. Os objetivos devem ser claros e as sequências pedagógicas
coerentes. A autora conceitua como integração natural das mídias os caminhos de informação já
feitos rotineiramente pelos aprendizes e que podem ser adaptados para o aprendizado de uma
segunda língua. A adaptação pode ser feita por um viés mais formal, através de proposições
gramaticais ou culturais ou de maneira mais livre, aguçando a curiosidade para que o aprendiz se
engaje a ir de um texto a outro, buscando elaborar sua própria compreensão e interpretação da
mensagem a partir de suas bagagens e de suas pesquisas. Já a integração tecnológica das mídias
trata do caminho guiado pelo professor, que disponibiliza documentos diversos (textos, vídeos,
áudios) sobre uma mesmo tema, através de um acesso estruturado que evita que o aluno se perca
em seus estudos, engajando-o e o responsabilizando pelo seu aprendizado.

1. A metodologia de projetos

A pedagogia de projetos, cujas origens remontam ao início do século XX, encontra-se constantemente
em pauta nas reflexões sobre o ensino. Apesar de não ter uma filiação teórica exclusiva com nenhum
movimento pedagógico, ela se popularizou no Brasil com o movimento da Escola Nova. Segundo
Pazello (2005, p.34) a pedagogia de projetos possui termos correspondentes na área de educação,
tais como trabalho por projetos, pedagogia por projetos, metodologia de projetos ou apenas projetos,
que são denominações usadas como sinônimos.

Entretanto, a mudança de uma denominação para outra, implica para Reverdy (2013, p.47) uma
mudança de sentido. De acordo com a autora, a literatura anglo-saxã faz menção à “aprendizagem
por projeto (project-based learning)”, em que se destaca as funções atribuídas aos alunos. Na
tradição francesa, o termo pedagogia de projetos (pedagogie de projets) estaria mais atrelado à figura
do professor. Para ela, apesar de diferentes perspectivas, ambos os termos tem como premissa
comum o engajamento do aluno diante de um objetivo a ser alcançado.
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Pensando nessa diferença, Perrenoud (1999) prefere falar de “démarche” de projeto, já que nesse
sentido se torna mais fácil pensá-la em consonância com outras abordagens em sala de aula. A
abordagem por projetos é constitutiva da pedagogia de projetos, vista como uma metodologia ativa,
isto é, que orienta a mobilização do aluno na construção do seu conhecimento.

Esse procedimento:

é um empreendimento coletivo gerenciado pelo grupo-classe (o professor
anima, mas não impõe suas decisões); visa uma produção concreta (em
sentido amplo: texto, jornal, espetáculo, exposição, modelo, mapa,
experimento científico, dança, música, faça você mesmo, criação artística ou
artesanal, festa, investigação, saída, evento esportivo, rali, competição, jogo,
etc.); induz um conjunto de tarefas em que todos os alunos podem se envolver
e desempenhar um papel ativo, que pode variar de acordo com seus meios e
interesses; incentiva a aprendizagem de conhecimentos e saberes práticos de
gerenciamento de projetos (decidir, planejar, coordenar, etc.); ao mesmo
tempo promove a aprendizagem identificável (pelo menos em seguida) no
currículo de uma ou mais disciplinas (francês, música, educação física,
geografia, etc.)

(PERRENOUD, 1999, tradução nossa, p.2)[1].

Ou seja, essa abordagem, de acordo com os preceitos de Perrenoud, não se resume simplesmente à
criação de produtos por parte dos alunos, isto é, conseguir criar um jornal, apresentar uma peça
teatral ou construção de história em quadrinhos de autoria coletiva. Deve tratar-se de uma prática que
priorize o processo gerado para a execução do projeto e não partir de uma visão pragmática em que
se foca mais no produto final.

Para o professor, entretanto, essa não é uma prática fácil de se aplicar, já que ela suscita dilemas. A
abordagem de projetos envolve lógicas contraditórias. De um lado, ela parte de uma lógica de
formação, em que se cuida das necessidades de cada aluno envolvido no projeto, tendo em mente o
seu desenvolvimento cognitivo e respeitando o seu ritmo. De outro lado, ela engloba uma lógica de
ação que visa a realização bem sucedida do projeto proposto. No entanto, é preciso encontrar o
equilíbrio entre as duas, prezando tanto pelo sucesso do empreendimento quanto pelo
desenvolvimentos dos alunos.

Observa-se, portanto, que é processo de construção do projeto que importa para a aprendizagem.
Segundo Perrenoud (1998), nessa abordagem, os alunos se confrontam com obstáculos, estando
assim diante de situações de aprendizagem. O confronto é essencial para a construção do
conhecimento. É o que endossa, em um viés mais filosófico, Deleuze, para quem aprender é
confrontar a realidade e a si mesmo (GALLO, 2012). Para que haja aprendizagem, no contexto de
sala de aula, não basta que o professor diga ao aluno o que fazer, mas que ele participe da ação.
Segundo esse autor, aprender é ressignificar, ato que depende da implicância do indivíduo numa
ação de confronto.

No geral, o questionamento é constitutivo da pedagogia de projetos, tanto que Nogueira (2002) coloca
a aprendizagem significativa como um dos seus pilares. Nesta teoria, que segue a linha cognitivista,
destaca-se a importância do questionamento como propulsor da aprendizagem, visando à ampliação
e à reconfiguração de conhecimentos a partir do mesmo. Dito de outro modo, é um paradigma
sustentado na descoberta pela resolução de problemas (discovery-problem solving). Para Ausubel
(2000), que propôs o conceito da aprendizagem significativa, o processo de ensino não deve começar
com elucidações ou contextualizações. Para que o aluno se mobilize, é necessário que o professor
apresente questões que o levem a criar as suas próprias teses, construídas com os conhecimentos
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adquiridos fora da sala de aula, ainda que suas respostas formuladas não sejam validadas pelo
conhecimento científico.

É, portanto, papel do professor incitar os alunos a buscarem respostas para o que eles ainda não
sabem, mas que possuem conhecimentos para saberem. Nesse panorama, incentiva-se o
desenvolvimento de tarefas que, de um lado, desafiem os alunos, e, de outro, coloquem em ação
conhecimentos anteriores.

O pensamento de Bourguignon, (2011) também relata a necessidade do estabelecimento da
construção do conhecimento associada à ação. O aluno age ao realizar tarefas, utilisando estratégias
variadas, isto é, fazendo operações que permitam cumprir seus objetivos. As categorias de níveis de
língua, embora estejam ligadas às tarefas, servem de referencial, não de normas. Pode-se dizer,
portanto, que, em síntese, na pedagogia de projetos, há uma mudança do quantitativo para o
qualitativo, sendo mais importante que o aluno saiba usar de forma pertinente seus conhecimentos do
que a quantidade destes.

1. A importância da valorização do vernacular e da reescritura para a produção dos
podcasts

Historicamente, a escola desponta como lugar que proporciona ampliação de conhecimento.
Observemos, no entanto, que a palavra ampliação significa alargamento e não criação, ou seja, existe
um ponto de partida e esse é o conhecimento trazido pelos alunos. Mas, até que ponto consideramos
o conhecimento desses alunos como parte do nosso planejamento ou como aliado no processo de
ampliação De fato muitos de nós não estamos preparados para aproveitar o que aluno traz como
bagagem ou como expectativas. E vai além, apresentamos nossas ofertas de saberes legitimados do
mundo onde transitamos, mas talvez nem saibamos qual a valia desses no mundo onde esses
sujeitos transitam. Segundo Kalantzis e Cope (2006:123-124), o afastamento entre a bagagem trazida
pelo aluno e a formação institucionalizada que a escola oferece tende a ofertar uma “educação como
exclusão”. É preciso que o aluno seja hábil para atender aos critérios que o inserem no processo.
Depois, é preciso que ele se mantenha nesse processo. E isso significa não falhar. Os autores
apresentam modalidades arquetípicas da educação moderna. A “assimilação”, por exemplo, sugere
que o aluno abandone suas velhas representações e não valoriza suas experiências. O
“multiculturalismo” reconhece as vivências dos alunos, mas as coloca em condição de desigualdade.
Há uma valoração do letramento dominante em detrimento daquele trazido pelo aluno. Já no
“pluralismo”, a proposta é que aproximemos as vivências dominantes das não dominantes, havendo
negociação entre as diversidades e assim proporcionando o alargamento horizontal. A noção de
alargamento é importante porque prevê uma ampliação horizontal, em que o núcleo, ou o ponto de
partida participa como parte integrante do processo. A partir do momento em que o professor — com
seus letramentos dominantes — e os alunos — com seus letramentos vernaculares — conseguem
aproximar suas arestas e fazer com que elas se diluam em um processo de alargamento horizontal, aí
sim temos a hibridização e, possivelmente a ressignificação.

A proposta de produção textual para o Alors, on chante ! segue tal premissa uma vez que valoriza as
bagagens dos alunos e se propõe a negociar a escolha do que vai compor os podcasts. Para que haja
um alargamento deste conhecimento lançamos mão da estratégia de debate e reescritura. Segundo
Fiad (2013), um trabalho de reescritura acontece na interação social, porque

os sujeitos vão se apropriando da linguagem ao se constituírem como
locutores, junto aos seus interlocutores; a apropriação da linguagem implica
um trabalho do sujeito, o que significa que há um movimento do sujeito e uma
recriação da linguagem em cada situação de interação; cada interação é, por
um lado, um momento novo de produção linguística; por outro lado, a
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linguagem não é criada a cada interação, daí ser possível falar em
“reconstrução (FIAD, 2013, p.464).

Ainda de acordo com a autora supracitada, a língua não pode ser vista como um sistema previamente
construído. A escrita passa pela compreensão da língua e esse amadurecimento se dá sobretudo em
situações onde predomina a língua oral. Daí a importância de explorar o tema oralmente e, assim
fazer com que os alunos se conectem com o que está sendo proposto, mas que, de todo modo,
possam fazer suas inferências e ajustes, que garantam a impressão da sua identidade nos textos
produzidos. Em um momento posterior ao debate, parte-se para a pesquisa e para a produção textual.
O texto maturado em equipe vai ser reescrito e reajustado até que tenha o formato do gênero esquete
radiofônico (que chamamos aqui podcast), com informações relevantes e corretamente investigadas e
certificadas.

Conceição (2002) alicerça teoricamente nossa prática afirmando que a intensidade e a qualidade da
reescrita depende da importância que o autor dá para o seu leitor no processo de produção.
Acrescentaríamos que depende da importância dada ao leitor final, ao meio onde o produto vai ficar
exposto. Percebe-se que o uso das novas tecnologias contribuiu com a qualidade das produções
textuais para a confecção dos podcasts.

1. O Alors, on chante !

O Alors, on chante ! nasceu em 2013 em parceria com a Rádio UFS, visando, à época, apresentar à
comunidade acadêmica e sergipana de um modo geral, ouvinte desse veículo de comunicação, a
música francófona em alguns de seus diversos vértices. Tratava-se, então, grosso modo, da
confecção de podcasts de rádio voltados para a música francófona, ou seja, aquela que diz respeito
aos povos e grupos que falam francês. Ou seja, a proposta inicial era de um projeto de extensão
interdisciplinar entre a área da comunicação e do francês língua estrangeira (FLE). Almejava que os
alunos da graduação do curso Português-Francês se interessassem pela música francófona e que
pudessem conhecer sobre a história e à cultura que a tangenciam.

Entretanto, ao longo desses cinco anos o projeto foi amadurecendo a partir da realidade e das
necessidades do alunado que se envolve na sua produção. O projeto passou a cumprir uma papel
pedagógico importante, uma vez que estimula a habilidade de leitura e a produção escrita dos alunos
do curso de Português-Francês. Os podcasts apresentam uma programação variada, proporcionando
além de música francófona de diferentes estilos e épocas, informação a respeito de artistas,
momentos históricos, situações político-sociais e sobre a rica cultura francófona. O processo de
confecção dos posdcasts preconiza as informações selecionadas que devem colaborar com a
formação cultural do ouvinte, ocupando-se de apresentar-lhes novos gêneros, estilos e ritmos
musicais e trazendo conhecimentos variados.

Logo na primeira edição, percebeu-se que os alunos apresentavam lacunas de todas as ordens a
serem exploradas. Apesar de acadêmicos do curso de português-francês, o processo de leitura e
interpretação em língua materna era adverso e poucos dominavam a leitura na língua estrangeira, o
que associadamente e por conseguinte refletia na produção textual em quaisquer das duas línguas.
Outrossim, traziam parco repertório cultural sobre os temas propostos a serem debatidos. Logo,
sentimos a necessidade de contribuir com informações de caráter sócio-histórico-cultural que
situassem nossos alunos, ao mesmo tempo que se tornou urgente contribuir com a formação
lecto-escrita.

Em 2018, já na sua 5ª edição, desenvolve-se enquanto projeto de extensão e ensino. Os temas
abordados ao longo desses anos, estão contemplados dentro dos seguintes eixos: (i) relações
França/Brasil, (ii) clássicos da música francófona, (iii) produções musicais contemporâneas e (iv)
músicas de protesto e, mais recentemente, (V) o humor e a ironia nas músicas em francês.
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O tema “Relações França-Brasil” permitiu que boa parte das pesquisas fosse realizada em português,
o que serviu de ponte para o acesso ao francês. Um dos cantores trabalhados naquele ano foi Lenine,
grande nome brasileiro em território francês que compôs, para o Projeto “Brésil, Brésils”, “Sob o
mesmo céu”, hino do ano do Brasil na França (2004), considerado pela crítica uma proeza poética
que fica para a história da música brasileira e francófona. Sendo assim, inventariou-se a carreira
profissional do cantor, suas raízes nordestinas até a consolidação da sua carreira internacional. Foi-se
compondo, tal como uma colcha de retalhos, as informações relevantes que apresentavam o artista
em um texto que culminava com a sua participação em show realizado na Ópera de Paris, em 2005.

Tendo o mesmo escopo, descobriu-se a dupla Fabulous Trobadors que encontrou na expressão
musical dos trovadores do nordeste brasileiro uma fonte de inspiração e reinventou a música
nordestina na França. Para aguçar e inspirar a pesquisa sobre, até então, dois desconhecidos,
partimos de um velho conhecido dos alunos, o cordel. O gênero literário popular, frequentemente
escrito em forma de rimas, levou ao debate sobre os repentes, colocando em questão suas origens e
suas formas de manifestação. A pesquisa visitou as poesias de Patativa do Assaré, as músicas do
Grupo Cordel do Fogo Encantado, as designações para maracatu e a tradição do forró. Observou-se
que esses símbolos e exemplares da tradição nordestina, tem origem, história e ganharam o mundo,
sendo reinventados a todo momento. Recuperar os conhecimentos dos alunos para propor a análise
das informações e a escrita dos textos para os podcasts foi um importante motivador, pois os deixou
mais seguros e mais orgulhosos de verem sua imagem refletida no que era até então estrangeiro.

O tema clássicos da música francófona abordou antigos sucessos eternizados nas vozes de Edith
Piaf, Georges Brassens e Charles Aznavour, artistas que são a todo momento regravados por
cantores contemporâneos já familiares aos alunos, como Zaz e Kate Ryan. A edição dedicada as
produções musicais contemporâneas permitiu que os alunos pesquisassem sobre os cantores que
eles estavam acostumados a ouvir, ao mesmo tempo que, durante as trocas, muitos nomes fossem
descobertos.

Nesse cenário, uma das artistas abordadas foi Josephine Baker, vedete do teatro de revista, que se
consagrou cantora e dançarina. Ela se revelou uma personalidade que contribuiu enormemente com o
novo conceito de mulher moderna dos anos 20, livre dos espartilhos e de símbolos femininos do
século XIX. Suas contribuições fizeram com que se tornasse uma figura de vanguarda para a estética
do modernismo, sendo a primeira mulher negra protagonista de uma grande produção de cinema e a
primeira a apresentar-se para uma plateia de brancos e negros numa sala de concertos americana.

Destacou-se ainda a figura de sucesso de Stromae, jovem belga, de estilo retrô, que canta Hip-Hop
misturado a músicas eletrônicas e caribenhas. Dentre suas canções, sempre fartas de temas sociais a
serem explorados, deparamo-nos com Carmen, uma adaptação da música L&39;amour est un oiseau
rebelle, da ópera Carmen de Georges Bizet. Encontra-se na canção uma crítica à alienação causada
pelas redes sociais, à obsessão por se estar conectado o tempo todo e ao narcisismo digital. O clip,
do gênero animação, corrobora essa interpretação, apresentando no início um ingênuo e gracioso
passarinho azul, mascote da rede social Twitter, ao lado de uma criança. Aos poucos, na produção, o
pássaro se torna maior, até tomar o lugar do jovem e o afasta de todos. Os personagens do clip vão
sem engolidos pelo pássaro, metáfora que remete ao tema nomofobia, compulsão caracterizada pelo
medo de permanecer desconectado do mundo virtual e das consequências da dependências às redes
sociais.

A última edição concluída se dedicou às músicas de protesto, colaborando com o desenvolvimento do
senso crítico dos alunos. Eles realizaram análises importantes sobre documentos como o Hino
Nacional Francês, Marseillaise, sob a luz das suas ideias iluministas. Para a produção de um dos
podcasts sobre esse tema, analisou-se os versos que externalizam os anseios de liberdade,
igualdade e fraternidade. Em outro, abordou-se a obra “Abertura 1812”, do compositor Tchaikovsky,
enquanto “paródia” da Marseillaise. A obra orquestral que simula a batalha de Borodino, apresenta tal
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canto patriótico junto a outros cantos folclóricos russos, dando corpo a uma narrativa em formato de
música. Ora em tom triunfante, ora em tom de zombaria, ela remete à força de Napoleão e à França
enfraquecida, respectivamente.

Nessa mesma edição, a pesquisa sobre rap, que têm promovido uma revolução da indústria
fonográfica do mundo, fez uma incursão à trajetória deste controverso gênero musical no dito país dos
diretos sociais. Tais podcasts colocaram em evidência as vozes do gueto, com suas lutas e
denúncias. O descaso da sociedade francesa face a realidade dos imigrantes e adolescentes de
periferia foram assuntos debatidos e contemplados na produção textual.

Como podemos ver, desde a sua criação, o projeto vem estimulando à pesquisa ao mesmo tempo
que cria estratégias para aperfeiçoamento da leitura seja em português ou em francês.

Depois de prontos, os textos são gravados e editados nos estúdios da rádio UFS e passam a compor
a sua programação diária, em horários alternados. Como não há um horário fixo, viu-se a
necessidade de hospedar os podcasts em outras mídias que pudessem ser acessadas online. Assim,
desenvolveu-se um blog que contempla os textos dos podcasts e onde colocamos links que remetem
ao Alors, on chante! na plataforma SoundCloud, que é visualizada diariamente por pessoas de todos
os cantos do planeta. Recentemente, o Alors on chante ! passou a ter uma conta no Instragram o que
ampliou consideravelmente a sua visibilidade. Com o desbravamento de outros meios de
comunicação, os alunos se sentem mais motivados e se esmeram em um produção mais acurada.

Observa-se que durante o desenvolver de uma edição, os alunos engajados apuram a prática de
seleção e análise crítica de material e produção escrita sintética, haja vista que os assuntos
pesquisados deverão ser resumidos em textos que comporão os podcasts de curta duração,
atendendo assim as exigências da linguagem jornalística de rádio. O processo como um todo,
desenvolve a iniciativa e o senso crítico, promove a integração, a socialização e o debate entre alunos
e professores durante a escolha de pautas e edição do material pesquisado. Mas para que haja
adesão aos assuntos propostos, busca-se partir do conhecimento dos alunos e das suas motivações.
A partir dos interesses dos participantes, começamos a construção das etapas que normalmente
começam com a escuta de músicas, passando por suas letras, suas mensagens e interpretações. As
pesquisas levam à trajetória de algumas composições, incluindo, além do momento histórico da
criação, informações e curiosidades sobre os autores, intérpretes e personagens que ambientam
nosso imaginário. A partir desta localização, aos poucos, vão se desvelando detalhes que se perdem
ou são desconhecidos do grande público.

Metodologia

A primeira etapa do projeto Alors, on chante ! concerne a definição de um tema que seja produtivo e
que tenda suscitar interesse por parte dos alunos. Na sequência, realizamos reuniões para que
apresentemos propostas de pesquisas. Os eixos que nortearão as pesquisas só são estabelecidos
após os alunos terem se familiarizado com o assunto escopo. Apesar de sempre haver um tema
norteador, os alunos são livres para buscarem cantores e músicas que lhes sejam aprazíveis. No
entanto, a maioria consegue vincular seus gostos ao tema proposto.

As chamadas reuniões de pautas subsequentes se destinam a escolha dos cantores e músicas que
serão pesquisados e no decorrer do processo, a equipe se encontra para partilhar suas pesquisas e
apresentar seus rascunhos. Assim, a equipe pode opinar e acompanhar o processo de maturação
textual, que passa por interpretar músicas e esclarecer leituras realizadas em francês. O primeiro
texto, no geral, contém todas as informações encontradas pelos alunos. Mas, aos poucos, as
informações vão sendo selecionadas, relativizadas, averiguadas e o texto vai sendo depurado até que
alcança as características do gênero em questão. Também faz parte do processo, a seleção das
músicas e dos trechos que devem intercalar os parágrafos, ornamentando a produção radiofônica.
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A Rádio UFS dá o suporte técnico, nos auxiliando na gravação e edição dos podcasts. Uma vez
editados, os podcasts são transmitidos várias vezes ao dia ao longo da programação da rádio. A
duração dos podcasts segue o padrão definido pela direção da Radio UFS e deve ter entre cinco e
sete minutos. A Rádio UFS contribui de forma decisiva com sua infraestrutura técnica, com
profissionais que trabalham no projeto e oferecem as informações e orientações técnicas necessárias
para a produção dos podcasts. Os textos que servem de base para a gravação são disponibilizados
no blog do Alors on chante! e os podcasts são hospedados na Plataforma SoudCloud e no Instagram.

Conclusão

O Alors on chante ! é feito para e pelos alunos e, portanto, prioriza o papel destes, encontrando-se
mais próximo de ser classificado dentro da pedagogia de projetos. Entre um de seus objetivos, ele
visa ser uma ponte entre o alunado e a comunidade, incitando o trabalho prático e teórico que culmina
na criação dos podcasts. Esse trabalho implica o confronto dos alunos de francês com situações que
favorecem suas aprendizagens. Entendemos que esse confronto é positivo, e que a partir do diálogo,
possibilita a emergência de um pensamento crítico na formação desses futuros professores

Ao longo do tempo, desde a sua criação, o projeto vem assumindo um posicionamento crítico em
relação ao estudo da linguagem, tornando-se um espaço para reflexões coletivas que levam em conta
os contextos sócio-históricos dos assuntos pesquisados. Paralelamente, ele auxilia na prática de
leitura e de escrita dos graduandos envolvidos em francês e em português, colocando em questão a
formação desses alunos e os possíveis caminhos para melhorar a relação dos mesmos com essas
línguas.

A abordagem que sustenta o Alors on chante ! tem como pilares a cooperação e o diálogo.
Acreditamos que esses dois elementos são necessários para a pesquisa que visa além dos muros da
academia, e que, sobretudo, como já dizia Paulo Freire, são essenciais para uma educação
libertadora.

[1] Do original: « est une entreprise collective gérée par le groupe-classe (l’enseignant (e) anime, mais
ne décide pas de tout) ; s’oriente vers une production concrète (au sens large : texte, journal,
spectacle, exposition, maquette, carte, expérience scientifique, danse, chanson, bricolage, création
artistique ou artisanale, fête, enquête, sortie, manifestation sportive, rallye, concours, jeu, etc.) ; induit
un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif, qui
peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ; suscite l’apprentissages de savoirs et de
savoir-faire de gestion de projet (décider, planifier, coordonner, etc.) ;favorise en même temps des
apprentissages identifiables (au moins après-coup) figurant au programme d’une ou plusieurs
disciplines (français, musique, éducation physique, géographie, etc.). (PERRENOUD, 1999, p.2)
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