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RESUMO 

 

COELHO, Pâmela Mendes. Don’t laugh at me! Construindo uma reflexão sobre o 

“bullying” em aulas de Língua Inglesa. 2020. 50 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina de Língua Inglesa) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, 

Rio de Janeiro, 2020. 

 

Este trabalho tem o intuito de esclarecer a importância do uso de Gêneros Textuais nas aulas de 

Língua Inglesa, focando no gênero Letra de Música. Além disso, esse estudo salienta acerca de 

temas sociais, nesse caso o bullying, como possíveis assuntos em aulas de idiomas, a fim de 

que essas questões não só tornem as aulas mais atrativas por apresentarem situações vividas 

pelos estudantes fora da sala de aula, como também desenvolvem a criticidade deles enquanto 

cidadãos. De maneira geral, já que a comunicação é ordenada por meio de Gêneros Textuais, 

faz-se necessário compreender a sua funcionalidade e explorá-los na sala de aula, conforme 

Marcuschi (2015). Em se tratando do gênero Letra de Música, Basso; Vicente (2008) afirmam 

que é pertinente integrar a música às questões vividas no meio social como ferramentas de 

ensino-aprendizagem para trabalhar o vocabulário e adquirir aquisição no idioma. Levando em 

consideração as questões sociais, Siqueira (2009) afirma que o ensino de Língua Inglesa não 

deve ser baseado apenas em gramática, mas também na formação crítica do aluno. Desse modo, 

é importante tratar de temas que possibilitam a discussão, debate, fazendo com que os alunos 

desenvolvam um posicionamento sobre temas sociais.  Assim, juntamente com os saberes 

acadêmicos e escolares, foi feito um plano de intervenção, com quatro Unidades Didáticas, 

trabalhando a letra de Música “Don’t laugh at me!”, de Mark Wills. Na primeira unidade 

didática, foi introduzido o tema bullying, sendo feita uma atividade a partir de imagens que 

apresentavam práticas de bullying. Na segunda e terceira unidade didática, foram trabalhados 

os aspectos gramaticas presentes na letra de música e a compreensão leitora, explorando o 

posicionamento crítico dos alunos. Por fim, na última unidade didática, os alunos fizeram um 

trabalho com cartaz, fazendo uma releitura da letra através de uma placa de sinalização. Como 

resultado, foi percebido mais interesse nos alunos em relação ao tema, participação nas aulas e 

conscientização acerca de como deve tratar o colega, além de mais prazer no aprendizado da 

Língua Inglesa. 

 

Palavras-chave: Gênero textual. Letra de música. Questões sociais. 



ABSTRACT 

  

COELHO, Pâmela Mendes. Don't laugh at me! Building a reflection on bullying in English 

language classes. 2020. 50 f. Final Academic Product (Specialization in Basic Education 

Teaching in the Discipline of English Language) – Pedro II School, Pro-Rectory of Graduate 

Studies, Research, Extension and Culture, Teaching Residency Program, Rio de Janeiro, 2020. 

 

 

This work aims to clarify the importance of using textual genres in English language classes, 

focusing on the Lyrics genre. In addition, this study highlights social issues, in this case 

bullying, as possible subjects in language classes, so that these issues not only make the classes 

more attractive because they present situations experienced by students outside the classroom, 

but also, they also develop their criticality as citizens. In general, since communication is 

ordered through Textual Genres, it is necessary to understand their functionality and explore 

them in the classroom, according to Marcuschi (2015). When it comes to the Lyrics genre, 

Basso; Vicente (2008) affirm that it is pertinent to integrate music to issues experienced in the 

social environment as teaching-learning tools to work on vocabulary and acquire language 

acquisition. Taking into account social issues, Siqueira (2009) states that the teaching of the 

English language should not be based only on grammar, but also on the critical education of the 

student. Thus, it is important to deal with themes that enable discussion, debate, making 

students develop a position on social issues. Thus, together with academic and school 

knowledge, an intervention plan was made, with four Didactic Units, working with the song 

lyrics “Don’t laugh at me!”, by Mark Wills. In the first didactic unit, the theme bullying was 

introduced, and an activity was carried out using images that presented bullying practices. In 

the second and third didactic unit, the grammatical aspects present in the lyrics and the reading 

comprehension were explored, exploring the critical positioning of the students. Finally, in the 

last didactic unit, the students did a poster job, rereading the letter through a signpost. As a 

result, more interest in the students was perceived in relation to the theme, participation in 

classes and awareness about how to treat their colleagues, as well as more pleasure in learning 

the English language. 

 

 

Keywords: Textual genre. Lyrics. Social issues. 
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1    INTRODUÇÃO 

       É importante o aluno aprender uma língua estrangeira como a Língua Inglesa, pois ela 

“possibilita o acesso a uma gama maior de fontes de informação e facilita o acesso ao mundo 

da tecnologia e do trabalho”, conforme o Projeto Político Pedagógico Institucional (doravante 

PPPI) do Colégio Pedro II (2017/2020, p.381).  

      Esta pesquisa busca desenvolver o conhecimento sobre o gênero textual letra de música, e 

questões sociais, unindo a pesquisa e a prática, ou seja, apresentar teóricos que fundamentam 

essa linha de pesquisa, acrescentando também a prática desenvolvida em sala de aula. Então, 

foi trabalhado com os alunos questões que possibilitassem um posicionamento crítico sobre o 

tema bullying, proposto de música Don’t laugh at me e aspectos gramaticais presente na letra, 

como adjetivos, imperativos, entre outros.    

       Este trabalho faz-se significativo por esclarecer que o ensino da Língua Inglesa, 

especificamente, vai além da programação contida apenas nos livros didáticos, apresentando 

vertentes que podem ser utilizadas como ferramentas colaboradoras do processo de ensino-

aprendizagem. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

(PCNEF),  

[...] as problemáticas sociais em relação à ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

cultural, orientação sexual e trabalho e consumo são integradas na proposta educacional 

[...] como Temas Transversais. Não se constituem em novas áreas, mas num conjunto 

de temas que aparecem transversalizados, permeando a concepção das diferentes áreas, 

seus objetivos, conteúdos e orientações didáticas. A transversalidade pressupõe um 

tratamento integrado das áreas e um compromisso com as relações interpessoais no 

âmbito da escola, pois os valores que se quer transmitir, os experimentados na vivência 

escolar e a coerência entre eles devem ser claros para desenvolver a capacidade dos 

alunos de intervir na realidade e transformá-la, tendo essa capacidade relação direta com 

o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade (BRASIL, 1998, p.65). 

 

       Desse modo, este trabalho mostra a importância de serem trabalhados temas que são 

baseados na função social, a fim de que o aluno se torne crítico e desenvolva o seu pleno papel 

de cidadão. Por essa razão, é possível trabalhar questões sociais nas aulas de Língua 

Estrangeira, nesse caso, Língua Inglesa, pois ela possibilita o aumento da percepção do aluno 

como ser humano e como cidadão ( BRASIL, 1998). 

       Este Produto Acadêmico Final tem como objetivo apresentar o gênero textual letra de 

música, juntamente com uma questão social, sendo escolhido o tema bullying, por sua vez muito 

vivido pelos alunos no contexto escolar e fora dele, possibilitando o desenvolvimento da 

criticidade dos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental, como também o aprendizado da 

Língua Inglesa. 
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2    OBJETIVOS 

 

       Nesta seção, são especificados os objetivos gerais e específicos do Produto Acadêmico 

Final, considerando o potencial de aplicabilidade em contexto específico do Ensino Básico. 

 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

       Promover uma reflexão sobre o bullying, utilizando o gênero textual música, através do 

letramento crítico, possibilitando a construção de um pensamento crítico do aluno fazendo com 

que ele se torne um cidadão reflexivo mediante os problemas sociais do mundo globalizado. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Promover uma reflexão sobre o bullying, utilizando o gênero textual música; 

 

 Refletir sobre a estrutura linguística do gênero textual proposto; 

 

 Estimular o interesse, nas aulas de Língua Inglesa, através da utilização da música; 

 

 Promover a aprendizagem do Inglês de forma significativa; 

 

 Desenvolver a capacidade de argumentação e construção de ideias; 

 

 Trabalhar o modo imperativo, adjetivos (tall, short, fat, slim, poor, nerd, entre outros), 

o verbo to be e o vocabulário presente na letra da música. 
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    3   JUSTIFICATIVAS 

    

        Em se tratando das aulas de Língua Inglesa, é valido pensar na proposta dos Gêneros 

Textuais, inserida nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira. De acordo 

com Silva “podemos acrescentar que a proposta inserida nos PCNs de Língua Estrangeira, que 

indicam que o ensino deve basear-se em gêneros discursivos1, orais ou escritos, seria um bom 

caminho a ser adotado pelos professores de LE” (SILVA, 2012, p. 3).  

        Diante do que foi exposto, é compreendido que os gêneros textuais são um mecanismo 

facilitador e norteador no processo de aprendizagem de uma Língua Estrangeira. Porém, muitos 

livros didáticos não apresentam gêneros textuais, não sendo elaborados com base nessa 

perspectiva e, por esse motivo, é válido o papel crítico do docente na sala de aula (SILVA, 

2012), não se limitando apenas ao conteúdo proposto pelo livro. O docente, portanto, pode fazer 

“as adaptações necessárias para que o aprendizado da língua esteja conectado ao 

desenvolvimento da competência de gêneros textuais” (MEURER, 2000, apud SILVA, 2012, 

p. 3).  Por essa razão, esta pesquisa se faz significativa, pois promove questionamentos e 

constrói pensamentos críticos, a partir do gênero Letra de Música e do tema bullying.  

      O tema bullying foi escolhido  por estar mais presente nas escolas e, ao mesmo tempo, ser 

tão pouco esclarecido. A música, por sua vez, é um instrumento de apoio lúdico e atrativo que 

pode facilitar e tornar mais natural a compreensão desse assunto, bem como, alguns pontos 

específicos da língua (vocabulário, estrutura). 

      Essa realidade me motivou na escolha de um assunto com o qual os alunos se 

identificassem, a fim de, além do aprendizado da língua, desenvolver a criticidade dos 

estudantes enquanto cidadãos. Assim, a pesquisa tem como objetivo construir dados com a 

intenção de entender que o trabalho com o gênero textual Letra de Música juntamente com o 

tema bullying é capaz de suscitar o interesse de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, 

nas aulas de Língua Inglesa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Há uma discussão sobre se Gênero Textual ou Gênero Discursivo são ou não a mesma coisa. Porém, esse 

estudo vai utilizar a nomenclatura Gênero Textual. 
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4    PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

       Nesse Produto Acadêmico Final, alguns teóricos foram necessários para a fundamentação 

teórica, no que se refere à questão do bullying, Gênero Textual Letra de Música e Letramento 

Crítico. Nesta seção, são descritas as contribuições desses estudiosos sobre esses assuntos 

mencionados. 

 

 

4.1 Gêneros Textuais e o ensino de Língua Inglesa  

 

       No que concerne ao Gênero Textual segundo Wittke (2012, p. 9)  

entendemos gênero textual como fenômenos históricos e culturais, diretamente 

relacionados com nossa vida cotidiana, em sociedade. São entidades sociodiscursivas 

que constituem, refratam e possibilitam a interação social no meio cultural em que 

vivemos. 

 

        Ou seja, eles são textos construídos ao logo do tempo, conforme a evolução social, 

relacionando-se com o meio e facilitando a organização e a comunicação da sociedade. A 

definição de gênero textual não se dá apenas na estrutura que o discurso apresenta, mas na sua 

funcionalidade ao contexto social, como por exemplo um texto publicitário sendo apresentado 

em forma de poema e, mesmo não sendo comum estar nesse formato, a sua função em promover 

uma marca não é perdida (MARCUSCHI, 2005). 

       O surgimento de um novo gênero textual se dá de acordo com as necessidades e atividades 

socioculturais, bem como na relação com as novas tecnologias e, por isso, “o gênero diz respeito 

à função que a materialidade linguística textual exerce socialmente (sua circularidade e 

funcionalidade)” (MARCUSCHI, 2002, p.19 apud WITTKE 2012, p. 19,20). 

       É importante conhecer os gêneros textuais, uma vez que, em toda comunicação ordena-se 

o enunciado dentro de um gênero ou de outro (MARCUSCHI, 2005). Nessa mesma perspectiva, 

para Bakhtin, 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos 

dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana, o 

que não contradiz a unidade nacional de uma língua (BAKHTIN, 2003, p.158). 

 

       O objetivo de se trabalhar gêneros na sala de aula é que eles desenvolvem a capacidade de 

comunicação das pessoas e, por esse motivo, é sugerido que os professores trabalhem e 

selecionem os diferentes textos, possibilitando que os alunos estudem e entrem em contato com 
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variados gêneros, os quais estão presentes diariamente na sociedade, sejam impressos ou 

virtuais (WITTKE, 2012).   

       Em se tratando do aprendizado de uma Língua Estrangeira, o estudo de uma língua 

fundamentado em gêneros textuais se torna um facilitador para esse aprendizado, já que o aluno 

se relaciona com todas as habilidades linguísticas, sejam orais ou escritas. Segundo Meurer 

(2000, p.153 apud ALVES; SILVA; SILVA JR, 2015, p. 3). 

A pesquisa e o ensino baseado em estudos de gêneros textuais poderão estimular o 

estudo da língua (materna e estrangeira) a se transformar em um contexto destinado 

ao levantamento das muitas maneiras de manifestações orais e escritas. Tal tipo de 

prática poderá auxiliar os indivíduos a perceberem quem são e onde se encontram, 

como os textos funcionam ao conduzir a cultura atual e ao reconstituir culturas de 

outras épocas.  

 

       Segundo  Wittke (2012), a gramática não será deixada de lado se o professor trabalhar os 

diferentes gêneros nas aulas de Língua Estrangeira, pois é possível compreender regras e 

funcionalidades da língua a partir do texto, já que, para entendê-lo, o aluno compreenderá o uso 

de regras gramaticais que são importantes na construção da coesão e coerência do texto.   

       Os gêneros textuais, portanto, podem contribuir para as aulas de Língua Estrangeira, nesse 

caso, a Língua Inglesa. O presente estudo irá dar destaque ao gênero textual letra de música, 

apresentando as suas principais características e finalidade para as aulas, dando ênfase na 

habilidade da leitura. 

 

 

4.2 Gênero Textual Letra de Música 

 

       A música está presente em diversos lugares e situações na vida social como em eventos, 

casamentos, filmes e, por isso, de acordo com Da Fonseca (2011) a música é um idioma global. 

       De acordo com o Dicionário Online Português (2019) a música é uma combinação 

harmoniosa de sons ou uma combinação de sons para os tornar harmoniosos e expressivos; é a 

execução de uma composição musical por diversos meios; é a ação de se expressar através de 

sons pautando-se em normas que variam de acordo com a cultura, sociedade. 

       Conforme Kuriki (2013), utilizar a música como ferramenta pedagógica é usufruir de um 

processo de aprendizagem diferenciado dos demais que são aplicados apenas pelos livros 

didáticos, tornando o ensino e a aprendizagem mais prazerosos.  

       É possível trabalhar letras de músicas que contenham situações vivenciadas pelos alunos. 

Assim, eles se identificam com essas letras, com o objetivo de que aprendam palavras novas a 
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partir dessas experiências. Vivenciar as canções facilita a aquisição do novo vocabulário 

(GAINZA 1998, apud VICENTINE; BASSO, 2008). 

       Quando se apresenta um texto, uma música, além de se aprender, dá-se significado às 

palavras, o que facilita o entendimento ao invés de se recorrer à tradução (HUDSON, 1982, 

apud VICENTINE; BASSO, 2008, p.8). 

       O gênero letra de música, portanto, pode ser uma ferramenta facilitadora no aprendizado 

de Língua Inglesa. A seguir, será retratado o tema social bullying dentro desse gênero textual. 

 

 

 

4.3 O Bullying  

 

       É possível obter temas sociais na letra de música, como por exemplo, na música de Mark 

Wills “Don’t laugh at me”. Essa música trata o assunto bullying.  

      No que se refere ao conceito bullying, de acordo com a Lei n° 13.185, de 6 de Novembro 

de 2015,  

§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 

( bullying ) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que 

ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais 

pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, 

em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. (BRASIL, 2015, 

p.01) 

 

        Outra definição segundo Francisco Porfírio (2020), bullying ´pode ser definido como um 

conjunto de violências que se repetem por algum período, sendo elas agressões verbais, físicas 

e psicológicas, humilhando e intimidando, além de traumatizar a vítima. 

         Em se tratando do bullying na sala de aula, Eric Debarbieux (2011) afirma que se trata de 

violências diárias na vida dos alunos e que são caracterizadas pela repetição. Ainda de acordo 

com ele, essas violências podem ser mais leves ou graves, como receber um apelido ou sofrer 

pequenos empurrões maldosos.  

       Para Porfírio (2020), o bullying pode acontecer em diversos lugares, porém, é na escola o 

lugar onde ele acontece mais fortemente, conforme estudos sociológicos e psicológicos.  Isso 

se dá, para Porfírio, pois é na escola o lugar que muitos jovens passam grande parte do seu 

tempo interagindo com diversas pessoas. 

       No que tange às causas do bullying, Eric Debarbieux (2011, p. 02) diz que  

[...] um deles é o pessoal, ligado ao temperamento de cada um, mas também 

influenciado pelas relações familiares e pelo meio social. Outro elemento importante é 
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o ambiente da escola. Por exemplo, a estabilidade da equipe docente e a clareza das 

regras escolares são aspectos determinantes para que se alcance a proteção almejada.  

 

      Como consequências da prática do bullying, Francisco Porfírio (2020), diz que o isolamento 

social pode ser um dos primeiros sintomas, levando a pessoa a uma queda do rendimento 

escolar, autoestima, quadro de depressão, transtorno de ansiedade, entre outros sintomas. Ainda 

de acordo com ele, uma vez não sendo tratados esses sintomas, a pessoa pode tentar o suicídio.  

       Para amenizar a prática do bullying, Eric Debarbieux (2011) salienta que o incentivo à 

solidariedade, bem como o aumento da proximidade entre professor e aluno é um caminho para 

que a prática do bullying seja enfrentada nas escolas. Conforme a Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996,   

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 

a incumbência de: 

[...] 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 

violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído 

pela Lei nº13.663, de 2018). (BRASIL, 1996, ART 12 )     

 

       Desse modo, faz-se necessário a importância de se trabalhar esse tema na sala de aula, 

nesse caso, na aula de Língua Inglesa. A maneira como a escola administra esse assunto pode 

impactar os efeitos que este causa na vida dos estudantes (DEBARBIEUX, 2011). 

       As aulas de idiomas pode ser um espaço para discussão de temas sociais como o bullying. 

O letramento crítico pode ser um caminho para isso. A seguir, será compreendido o que se 

refere o letramento e como ele pode estar presente nas aulas de Língua Inglesa. 

        

   

4.4  Letramento Crítico: levando questões sociais nas aulas de Língua Inglesa  

 

       Ao pensar no ensino e na aprendizagem de Língua Estrangeira, o professor não deve focar 

apenas no ensino da gramática, mas na formação do pensamento crítico do aluno, pois “ensinar 

uma língua é ensinar a se engajar na construção social do significado e, portanto, na construção 

de identidades sociais dos alunos” (ROJO, 1996, p. 182 apud SIQUEIRA, 2009, p. 89). 

       Um problema que leva o docente a deixar de lado o trabalho com as questões sociais nas 

aulas pode ser o livro didático. Os livros da disciplina de Língua Estrangeira ditam o que deve 

ser discutido em sala, bem como ensinado e, temas de caráter político, ideológico social, ético, 
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entre outros, que trazem um desenvolvimento reflexivo ao aluno, praticamente inexistem nesses 

materiais didáticos 2  (SIQUEIRA, 2009, p. 89). 

       Para um melhor entendimento sobre a construção do pensamento crítico na escola, é válido 

definir o que vem a ser o letramento. No que tange ao letramento, ele “é definido como uma 

grande variedade de práticas de linguagem que envolve, de uma ou de outra maneira, textos 

escritos (letramentos, no plural)” (ROJO, 2018, p. 582). Já o letramento crítico desenvolve a 

consciência crítica, fazendo com que o leitor perceba a ideologia presente no texto, além dos 

indivíduos/classe social/ponto de vista que ficaram excluídos, questionado sua intencionalidade 

(CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001 apud SARDINHA, 2018). 

       O letramento crítico pode trazer contribuições nas aulas de Língua Inglesa, pois, 

 

o ensino de língua Inglesa, embasado na abordagem do letramento crítico, pode 

possibilitar ao aprendiz a construção de sua visão crítica para que ele possa agir 

socialmente partindo do trabalho com o conhecimento que o aluno tem da língua 

inglesa ao construir diversos significados dos diversos textos trazidos para a sala de 

aula. Entendemos que, independentemente do nível linguístico da língua adicional que 

o aluno possua, a formação crítica pode e deve ser trabalhada mesmo que momentos 

em que a língua materna seja utilizada em sala (SANTOS; IFA, 2013, p. 8). 

 

        Em se tratando do tema do presente trabalho, ao propor discussão a respeito do bullying 

nas aulas de inglês, cria-se um espaço para a construção da criticidade do aluno, fazendo com 

que ele consiga agir criticamente, se tornando um indivíduo reflexivo. 

        É de suma importância ressaltar que cada sujeito carrega dentro de si ideologias, discursos, 

crenças e valores, não esquecendo que são indivíduos em formação, o que torna significativo o 

auxílio no desenvolvimento e construção das ideias (SIQUEIRA, 2009, p. 85). Desenvolver a 

consciência crítica do aluno no ensino de língua inglesa objetiva não só o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas, mas também a formação de cidadãos críticos e conscientes com o 

auxílio da interação provocada em sala de aula através de debates, buscando valorizar a 

expansão da percepção sobre diferentes assuntos (SANTOS; IFA, 2013). 

       O professor pode trazer um aprofundamento sobre as questões sociais nas aulas, explorando 

com cautela o contexto abordado, e proporcionando discussões ou debates que envolvam todo 

o grupo, ou seja, uma oportunidade para realmente confrontar pontos de vista, educar, instigar 

o senso de cidadania dos alunos com base nas aulas de Língua Estrangeira (SIQUEIRA, 2009). 

                                                           
2  Sabe-se que muitas escolas já aderiram a livros didáticos que trazem temas sociais, conforme a proposta do 

Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Porém, o material didático questionado no segundo 

parágrafo do subtítulo 4.3, é o utilizado no 5° ano do Ensino Fundamental, na escola Arca Educacional. Esses 

livros de Inglês não apresentam temas sociais, focando apenas em estruturas gramaticais. 
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       Um dos objetivos principais da instituição escolar é “justamente possibilitar que seus 

alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2018, p. 585).  

Diante disso, pode se compreender que tratar questões sociais, explorando a reflexão dos alunos 

através do letramento crítico, possibilita contribuições satisfatórias ao ambiente escolar nas 

aulas de Língua Inglesa, sem deixar de lado o aprendizado dos aspectos gramaticais. Essa 

fundamentação teórica buscou esclarecer a questão do bullying, como um aspecto social 

possível de ser explorado nas aulas de Inglês. A seguir, serão apresentadas as atividades de 

leitura com o gênero textual letra de música, baseadas nos aspectos teóricos aqui discutidos. 

Tais atividades foram realizadas com os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental da escola 

Arca Comunidade Educacional. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

       Os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento deste trabalho, serão 

apresentados nesta seção. Esta pesquisa desenvolve-se por meio de atividades feitas na sala de 

aula, pelos/as alunos/as, procurando analisar os seus avanços no desenvolvimento da 

compreensão leitora e do pensamento crítico. No primeiro momento, será apresentado o projeto 

geral. Em seguida, serão retratadas, detalhadamente, as atividades realizadas envolvendo a letra 

da música “Don’t laugh at me”! 

 

 

5.1   O Projeto 

 

       O PRD- Programa de Residência Docente me instigou a fazer reflexões acerca da minha 

prática docente. A elaboração do projeto foi realizada no Rio de Janeiro, na escola Arca 

Comunidade Educacional, situada na rua Tejupá, no bairro da Vila da Penha. A escola atende 

a alunos desde a Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental. Cada sala comporta, 

em média, 20 estudantes em sala. No que concerne à estrutura da escola, a mesma possui 

quadra, biblioteca, e televisão, entre outros equipamentos tecnológicos.  

       Com o objetivo de refletir sobre o desenvolvimento da criticidade e o desenvolvimento da 

leitura em Língua Inglesa, foi pensado um projeto que atendesse uma turma de 5° ano, turma 

essa que possui resistência às aulas de Inglês, na leitura de textos e na compreensão leitora. 

Além disso, foi pensada a possibilidade de refletir sobre a questão do bullying, tema muito 

presente no ambiente escolar.  

       O projeto teve quatro etapas. As duas primeiras aconteceram nos dias 4 e 10 de outubro. 

Mas, devido ao cronograma anual, com testes e feira cultural incluídos, não foi possível concluir 

o projeto em outubro, sendo o mesmo finalizado nos dias 11 e 14 de dezembro. 

       A primeira etapa foi uma aula introdutória, no qual foi apresentado sobre o que se tratava:  

o bullying e suas causas, a fim de que os alunos compreendessem a importância de discutir esse 

tema em sala de aula. 

      Na segunda etapa, foi proposta a compreensão da letra da música, sendo trabalhados 

também, alguns aspectos gramaticais presentes no texto, como imperativos, adjetivos, e o verbo 

to be, entre outros. 

       Na terceira, foi proposta uma atividade que possibilitasse o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Por isso, foram feitas perguntas que exigiriam o raciocínio, a opinião, o 
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posicionamento, e a reflexão do aluno. Essas respostas não seriam copiadas de trechos na letra 

da música. O aluno teria que pensar e refletir acerca do assunto antes de passar para o papel, a 

resposta. 

       Por último, na quarta etapa, o aluno faria uma releitura da letra da música em um cartaz. 

Foi proposto trabalhar a música com o auxílio de um recurso visual, a fim de desenvolver a 

criticidade do estudante por meio da elaboração de um cartaz que transmitisse a mensagem de 

que era proibida a prática do bullying. 

      O Produto Acadêmico Final buscou apresentar a importância dos gêneros textuais nas aulas 

de Língua Inglesa, especificamente, do gênero letra de música. Além disso, buscou mostrar que 

é possível tratar de questões sociais nas aulas de Línguas, como o bullying, tema proposto por 

este estudo.  

 

 

5.2   Descrição das atividades  

        

        Nesta seção, as atividades desenvolvidas durante o projeto serão apresentadas trazendo 

reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de Língua Inglesa, focado nas concepções do 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. O objetivo consiste na investigação do 

desenvolvimento do pensamento crítico, através da compreensão leitora em Língua Inglesa do 

gênero textual letra de música, enfatizando o bullying, tema escolhido para retratar a questão 

social. 

        Foi escolhida, para as atividades, a música “Don’t laugh at me!” e, as mesmas foram 

divididas em unidades didáticas, com a finalidade de desenvolver a criticidade do/a aluno/a, 

bem como a aprendizagem de aspectos gramaticais e o desenvolvimento da compreensão 

leitora. 

 

Unidade didática 1- COMPREENDENDO O BULLYING 

 

Grupo: 5° ano 

Data: 04/10/2019 

Tempo: 50 minutos (1 tempo) 

 

Habilidades desenvolvidas: Entender o que é o bullying, compreender as causas que levam um 

indivíduo a praticar o bullying com outro indivíduo e analisar e compartilhar experiências. 
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Recursos: caixa, folha descrita, algumas práticas de bullying e vídeo “O que é Bullying? 

(https://www.youtube.com/watch?v=EZUs08XUkeg&feature=youtu.be&ab_channel=AulusT

eixeira ) 

 

 

ATIVIDADE 1: Será perguntado aos alunos o que é bullying e eles terão que responder 

de acordo com suas próprias informações. (Duração: 10 min.) 

 

 

ATIVIDADE 2: A turma assistirá um vídeo que apresenta informações, que somam 

com as que os alunos já tinham, para ampliar o conhecimento. (Duração: 10 min.) 

 

 

ATIVIDADE 3: A turma sentará em forma de círculo, irão retirar, um de cada vez, um 

papel de dentro de uma caixa com uma imagem que tem escrito características 

física/pessoal que levam um sujeito a praticar bullying com outro. Em seguida, os 

alunos irão comentar com a turma suas experiências, ou seja, se já sofreram, praticaram 

ou presenciaram essa prática, a partir dessas características. (Duração: 15 min.) 

 

 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

A unidade didática inicial trabalhada em sala foi intitulada “Compreendendo o 

bullying”. Tratar desse tema com os alunos em uma disciplina de Língua Estrangeira soou 

estranho para eles, já que eram acostumados a falar sobre isso em outras matérias, como Língua 

 

ATIVIDADE 4: Serão feitas algumas perguntas aos alunos, tais como: O que 

aprendemos sobre o bullying? O que podemos fazer para evitar situações de bullying? 

O que devemos fazer se virmos uma situação acontecendo? Ou ainda se ouvirmos sobre 

uma situação ocorrida na escola? Ou na sala de aula? Essas perguntas foram feitas pela 

professora para “fechar” a aula. (Duração: 15 min.) 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita através da observação dos alunos no 

entendimento sobre o bullying e na atividade em grupo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZUs08XUkeg&feature=youtu.be&ab_channel=AulusTeixeira
https://www.youtube.com/watch?v=EZUs08XUkeg&feature=youtu.be&ab_channel=AulusTeixeira
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Portuguesa, por exemplo. Por isso, ficaram entusiasmados com a ideia de abordar um assunto 

diferenciado em uma aula de Inglês. O objetivo da aula era definir o bullying, apresentando as 

suas causas e consequências na sociedade, a fim de mostrar aos alunos que é necessário discutir 

sobre questões sociais dentro do ambiente escolar, já que é na escola que aprendemos a nos 

tornar indivíduos melhores.  

       Para iniciar a aula, não foi apresentada a definição do bullying pronta para eles. Sugeri que 

definissem de acordo com as suas experiências de vida e conhecimento prévio. Nesse momento, 

foi perceptível que alguns alunos se identificavam na conversa proposta em sala e que, portanto, 

se sentiram à vontade para falar sobre o assunto. Depois disso, apresentei um vídeo que trata 

desse tema, em um notebook. Nesse momento, os alunos prestaram atenção e verificaram se o 

que eles haviam falado estava de acordo com o vídeo. 

       O vídeo apresentado na sala de aula é intitulado “O que é Bullying?”.  Foi escolhido esse 

vídeo por ser dinâmico e utilizar imagem em formato de desenho. Como os alunos amavam 

assistir vídeos em desenho, um vídeo nesse formato seria atrativo para eles e a mensagem do 

vídeo seria passada de uma forma mais lúdica. 

       Depois de apresentar a definição do tema, foi feito um círculo na sala e colocada uma caixa 

contendo algumas imagens3, como por exemplo, um menino alto ou magro, uma menina gorda 

ou pobre, etc. Cada imagem tem uma característica escrita em inglês, como fat, poor, entre 

outras. Os estudantes teriam que retirar uma imagem da caixa e falar como ela se encaixaria no 

bullying, além de compartilhar se já sofreram ou presenciaram alguma situação, como a da 

imagem retirada, ou se até mesmo praticaram o bullying. Essa atividade, apesar de tratar de 

experiências vividas por eles e por elas, os alunos não se envergonharam e quiseram contribuir 

com a aula.  

Para finalizar a aula, foi feito um momento de reflexão, no qual os alunos teriam que 

responder sobre o que aprenderam com a discussão do tema, o que pode ser feito para evitar o 

bullying, se é possível evitá-lo, e se alguma situação já acontecera na sala de aula. Esses 

questionamentos fizeram com que eles repensassem sobre os seus tratamentos com os colegas, 

e com as pessoas ao seu redor, possibilitando, assim, desenvolver com eles um pensamento 

crítico acerca da prática do bullying na sala de aula ou fora dela.   

 

 

 

                                                           
3 Ver anexo A 
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Unidade didática 2 – ANALISANDO A LETRA DA MÚSICA “DON’T LAUGH AT ME” 

 

Grupo: 5° ano 

Data: 09/10/2019 

Tempo: 50 minutos (1 tempo) 

Habilidades desenvolvidas: Compreensão da letra da música e análise dos aspectos gramaticais. 

Recursos: Folha de atividade, quadro e rádio.  

 

 

ATIVIDADE 1: Para iniciar a aula, será feita uma revisão do modo imperativo, 

mostrando as formas afirmativa e negativa e o verto to be (am /is /are).  Em seguida 

serão apresentados alguns adjetivos em Inglês, como fat, slim, tall, short, kind, rich, 

poor, shy, nice, beautiful, handsome, ugly. (Duração: 10 min.) 

 

 

ATIVIDADE 2: Será distribuída, aos alunos, uma folha contendo a letra da canção para 

que possam fazer uma leitura silenciosa. Em seguida, será colocada a música para que 

os alunos possam ouvir e acompanhar na folha. (Duração: 10 min.) 

 

 

ATIVIDADE 3: Será feita uma segunda leitura, analisando cada estrofe para uma maior 

compreensão da mensagem da música, com o auxílio da professora. (Duração: 10 min.) 

 

 

 

ATIVIDADE 4: Exercício de compreensão leitora; (Duração: 10 min.) 

 

 

ATIVIDADE 5: Correção do exercício de compreensão textual na folha. (Duração: 10 

min.) 
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AVALIAÇÃO: A avaliação será feita com base na leitura da letra da música, na 

capacidade de interpretá-la com os exercícios de compreensão leitora, e na reflexão 

crítica sobre a mensagem proposta pelo texto. 

 

 

 

       A segunda unidade didática foi intitulada “Analisando a letra da música: Don’t laugh at 

me!”  Os alunos, no início da aula, perguntaram se iriam continuar aprendendo sobre o bullying. 

Estavam satisfeitos por terem uma aula que não estava focando em aprendizado de gramática. 

Foi conversado com a turma que a aula iria ser baseada em uma música em inglês. Eles, na 

mesma hora, disseram que não iriam entender nada, já que estaria em um idioma que não era o 

deles. O objetivo da aula era trazer um gênero textual em Inglês, nesse caso, letra de música, 

para trabalhar um tema social dentro de uma aula de línguas, não desprezando o conteúdo 

proposto para o 5° ano na disciplina de Língua Inglesa, além de fazer com que os alunos 

aprendessem o idioma e fossem pessoas que refletissem sobre problemas enfrentados na 

sociedade. 

       Antes de começar a explorar a letra da música na aula, foi feita uma revisão de alguns 

aspectos gramaticais, como o modo imperativo e o verbo to be. Em seguida, foram apresentados 

alguns adjetivos em Inglês no quadro, explicando que a sua função é caracterizar algo ou um 

indivíduo. Essas informações seriam úteis para a compreensão da música. Por isso, foram 

apresentadas antes da leitura do gênero textual. Depois disso, cada aluno ganhou uma folha de 

atividade4, contendo a letra da música e a compreensão leitora. Primeiro, fizeram uma leitura 

silenciosa. Em seguida, foi colocada a música, que estava gravada no pendrive no rádio, e os 

alunos acompanharam a melodia. Após isso, foi feita uma nova leitura compartilhada com a 

turma e a professora, sendo analisada cada estrofe da música, buscando compreender o que ela 

queria transmitir. Por fim, foi feito o exercício de compreensão leitora e a correção do mesmo. 

        Nas questões propostas na folha, foram explorados os aspectos gramaticais e foi feita uma 

reflexão crítica sobre o bullying, a fim de mostrar que há possiblidade de tratar temas sociais 

em aulas de Língua Estrangeira, bem como focar no aprendizado do idioma, ao mesmo tempo. 

       Apesar de ter algumas palavras desconhecidas pelos alunos, eles compreenderam grande 

parte delas pelo contexto da estrofe. Quanto aos vocábulos que não conheciam, o colega da 

classe ajudava e a professora também. 

                                                           
4 Ver anexo B 



25 
 

Unidade didática 3 – TRABALHANDO O LETRAMENTO CRÍTICO 

 

Grupo: 5° ano 

Data:  11/12/2019 

Tempo: 50 minutos (1 tempo) 

Habilidades desenvolvidas: desenvolver o pensamento crítico no que se refere ao bullying 

Recursos: quadro branco e folha de atividade 

 

 

 

ATIVIDADE 1: Será distribuída, aos alunos, uma folha contendo a letra da canção. 

Eles farão uma leitura, em dupla. Em seguida, será colocada a canção gravada no 

pendrive no rádio e os alunos irão ouvir, e cantar junto com a professora (Duração: 15 

min.); 

 

 

ATIVIDADE 2: Os alunos farão exercícios referentes ao tema proposto pelo gênero 

trabalhado (Duração: 20 min.); 

 

 

ATIVIDADE 3: Correção dos exercícios da folha; (Duração: 15 min.). 

 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita com base na leitura da letra da música, na 

capacidade de interpretá-la com os exercícios de compreensão leitora, e na reflexão 

crítica sobre a mensagem proposta através do gênero textual.  

 

 

 

Essa é a terceira unidade didática. Devido ao cronograma anual, tiveram que ser 

aplicados testes e provas na turma, no final do mês de outubro. Além disso, as turmas preparam 

uma feira cultural que ocorreu durante todo o mês de novembro, impedindo, então, a 

continuidade do trabalho com o gênero letra de música durante esse período. Por isso, a terceira 

e quarta unidades didáticas aconteceram no mês de dezembro. O objetivo da aula era, através 



26 
 

de um gênero em Inglês, desenvolver a criticidade do aluno por meio de perguntas que iriam 

exigir respostas que não seriam retiradas da letra da música e copiadas. Seriam perguntas que 

exigiriam o raciocínio, a opinião, o posicionamento, a reflexão, fazendo com que a aula de 

Língua Estrangeira seja um espaço para desenvolver outros aspectos além do gramatical, como 

a criticidade, por exemplo. 

       No início da aula, foi feita a leitura da canção em dupla. Os alunos já conheciam o assunto 

proposto, pois já tinham lido a letra na última aula. Depois disso, cada aluno ganhou uma folha 

de atividade5, contendo a letra da música e algumas perguntas referentes ao tema bullying. Em 

seguida, foram respondidas essas perguntas e corrigidas através de uma conversa, na qual cada 

aluno compartilhou a sua resposta, proporcionando um debate em sala.  

       Nas questões propostas na folha, não foram explorados os aspectos gramaticais, mas a 

reflexão crítica, a fim de mostrar para a turma que há uma possibilidade de o aprendizado do 

idioma e da discussão de temas sociais caminharem juntos nas aulas de Inglês. 

        Por fim, foi perceptível que, no início da discussão, os alunos não queriam se envolver 

muito, pois alguns praticavam o bullying com alguns colegas. Porém, ao perceberem que a 

discussão não estava sendo feita em forma de julgamento, e sim de aprendizado, os alunos se 

soltaram mais e compartilharam as suas experiências acerca da pratica do bullying e uma das 

frases mais importantes compartilhadas por eles foram pedidos de desculpas aos colegas de 

sala. 

 

 

Unidade didática 4 – DIGA NÃO AO BULLYING !  

 

Grupo: 5° ano 

Data: 14 /12/2019 

Tempo: 50 minutos (1 tempo)  

Habilidades desenvolvidas: fazer uma releitura da música em um cartaz 

Recursos: Cartaz, lápis de cor, canetinhas hidrocor. 

 

 

 

                                                           
5 Ver anexo C 
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ATIVIDADE 1: A turma será dividida em três grupos. Cada grupo ganhará um cartaz 

e a letra da música (Duração: 5 min.). 

 

 

ATIVIDADE 2: Cada grupo terá que montar uma placa mostrando que é proibida a 

prática do bullying, seja nas escolas ou em outro ambiente social, utilizando alguma 

estrofe da canção (Duração: 35 min.). 

 

ATIVIDADE 3: Os grupos irão apresentar os seus trabalhos à turma (Duração: 10 min.). 

 

 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita através do desenvolvimento do trabalho em 

grupo e dos cartazes. 

 

 

       Essa é a última unidade didática executada. Foi proposto trabalhar a música com o auxílio 

de um cartaz6. O objetivo da aula era continuar estimulando a criticidade do aluno por meio da 

elaboração de um cartaz que transmitisse a mensagem de que era proibida a prática do bullying. 

Os alunos gostaram do trabalho e se basearam nas placas “Proibido estacionar!”, “Proibido 

comer e beber!”, “Proibido falar!”, entre outros, e montaram o seu trabalho. 

       Alguns alunos, mesmo sem intenções ruins, se identificaram como pessoas que praticavam 

o bullying na sala de aula com o amigo, seja para falar “Quatro olhos”, “Nerd”, “Olívia palito”, 

Betty, a feia”, “Bolinha”, entre outros tantos termos que utilizavam para descrever um amigo 

ou simplesmente “zoar”, como eles chamam. Através desse trabalho, eles se sentiam na 

obrigação de cumprir o que estava no cartaz, não retratando mais o colega com esses termos. 

Já os que sofriam o bullying, se sentiram felizes em poder construir um cartaz que explicava 

que todas as pessoas merecem ser respeitadas, se colocando como parte desse grupo. 

       Trabalhar essa questão social tão presente na sociedade, trouxe mais sentido aos alunos em 

estar dentro de uma escola, pois além de estarem aprendendo o conteúdo proposto pelo 

segmento escolar, estavam desenvolvendo um pensamento de respeito para com o outro, 

possibilitando o desenvolvimento de pessoas mais humanas e menos egoístas e individualistas, 

                                                           
6 Ver anexo D 
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que só pensam em si e esquecem que todos merecem ser tratados de forma digna. Dessa forma, 

foi possível perceber que a semente do pensamento crítico, estava sendo plantada nos alunos 

daquela turma. 
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   6   RESULTADOS PARCIAIS 

 

       A minha prática docente foi refletida durante as aulas observadas das turmas do 7° ano e 

9° ano, com as professoras Regina Pinto e Cristiane Cerdera, respectivamente. Por meio dessas 

aulas, foi possível analisar alguns caminhos para o ensino da Língua Inglesa, já que as aulas 

tinham como foco principal os gêneros textuais e a gramática sendo transmitida por meio deles 

e não, de forma aleatória ou com palavras soltas. Por isso, pude refletir sobre a minha prática, 

pois entendi que explorar gêneros textuais nas aulas de idiomas é mais significativo, além de 

possibilitar discussões acerca dos textos e, consequentemente, desenvolver o pensamento 

crítico do aluno. 

       Foi possível perceber que o ensino do Colégio Pedro II é contextualizado, pois se baseia 

na realidade em que os estudantes estão inseridos e, segundo o Projeto Político Pedagógico 

Institucional do Colégio Pedro II (2017/2020, p. 388) 

“[...] o processo ensino-aprendizagem deve partir da realidade do estudante e valorizar 

o contexto no qual ele está inserido, contribuindo, assim, para a construção de uma 

aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, “contextualizar” significa relacionar os 

componentes curriculares com o cotidiano do educando, bem como com a realidade da 

sua escola, do seu país e, enfim, do próprio mundo.”  

 

       No que concerne ao Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD), foi 

proposto fazer um plano de intervenção, tendo como base as diretrizes que norteiam o ensino 

da Língua Inglesa do CPII, diretrizes essas que afirmam que o processo de ensino- 

aprendizagem deve ser mais atrativo, trazendo interação e dinamismo para as aulas de Língua 

Inglesa, e fazendo com que esse idioma esteja ligado as outras disciplinas (COLÉGIO PEDRO 

II, 2017/2020, p. 382). Desse modo, o presente trabalho foi elaborado, a fim de possibilitar uma 

aprendizagem atrativa e motivadora aos alunos. 

       Na aplicação do projeto, foi possível analisar o desenvolvimento dos alunos e avanços, 

como o fato de acharem não ser capazes de entender uma música em Inglês, além de poder 

tratar de um tema presente no cotidiano deles, como o bullying. Assim, esse gênero se tornou 

mais significativo para eles. 

       No início do projeto, embora os alunos tenham apresentado medo na leitura da música, pois 

acharam que não iriam entender, foi feita uma apresentação do tema na primeira aula e a leitura 

foi para o segundo dia. Assim, foi possível perceber que os alunos se sentiram mais à vontade 

em arriscar na leitura em Inglês e perceberam que era factível a compreensão leitora. Por meio 

de revisões de alguns assuntos, como imperativos, verbo to be, adjetivos, entre outros, foi 

possível que essa compreensão leitora fosse desenvolvida. Nas duas últimas aulas, foram 
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exploradas atividades relacionadas à criticidade. Muitos alunos achavam que tipos de 

atividades, como perguntas referentes a opiniões, não fossem necessárias nas aulas de idiomas, 

mas perceberam que a discussão de um tema social como o bullying foi importante para 

entender que o respeito ao outro deve ser exercido, como também que nas aulas de idiomas não 

se aprende somente gramática, mas possibilita aprender sobre ser um cidadão melhor. Sendo 

assim, constatei que apresentaram um bom desenvolvimento da leitura em Inglês, bem como 

no desenvolvimento do pensamento crítico acerca do tema proposto pela música: bullying. 

       O projeto seguiu etapas. No primeiro momento, o assunto foi introduzido aos alunos e eles 

tiveram que buscar os seus conhecimentos prévios. No segundo momento, foi feita a leitura do 

gênero, no caso letra de música, e foram apresentados alguns elementos que colaboraram para 

o desenvolvimento da compreensão leitora, como verbos, adjetivos, imperativos, palavras 

cognatas. Também, teve o momento da discussão do assunto proposto pela música, que fez com 

que os alunos desenvolvessem um posicionamento crítico e estes puderam perceber como um 

texto retrata o bullying, em Inglês. 

       Embora a pesquisa tenha sido feita com base em teóricos e seguindo as recomendações do 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, o estudo acerca do gênero textual música, 

bem como sua contribuição para as aulas de Língua Inglesa, ainda não é o suficiente. Ainda são 

necessárias mais pesquisas acerca desse tema. Mesmo assim, espero ter possibilitado reflexões 

para professores de idiomas, a fim de que possam pensar mais em suas práticas docentes, e 

percebam a importância de trabalhar gêneros textuais em suas aulas. No que tange aos alunos, 

espero que, através de aulas feitas como as desse projeto, possam proporcionar a eles mais 

vontade de aprender um idioma novo e mais curiosidade em buscar nas músicas que eles ouvem 

outras palavras e expressões em Inglês, contribuindo, assim, com o crescimento do ensino de 

Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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7    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       No PRD – Programa de Residência Docente (2018/2020), pude perceber que a realidade 

do Colégio Pedro II, como uma escola pública, é diferenciada de outras escolas das redes 

públicas em geral. Ao final do período das observações das aulas, e da minha vivência naquele 

contexto escolar, ficou evidente, por exemplo, que o professor possui mais autonomia para 

trabalhar gêneros textuais em suas aulas de Inglês, além de contar com uma ótima infraestrutura, 

não só do ponto de vista de apoio dos vários setores da instituição, bem como da estrutura 

propriamente dita da escola, que tem quadras esportivas, biblioteca, laboratórios, entre outros 

itens.  

        Porém, mesmo vivenciando uma realidade distinta, já que leciono em uma escola da rede 

privada, pude aprender durante o Programa que é possível inserir outra proposta de ensino de 

gramática ou de vocabulário através dos gêneros textuais, e que eles podem possibilitar mais 

dinamismo às aulas, além de diminuir o protagonismo dos livros didáticos no ensino de idiomas. 

        As observações das aulas no CPII, bem como os eventos de formação continuada 

oferecidos pelo Programa de Residência Docente, provocaram novos pensamentos a respeito 

da minha prática enquanto professora de Língua Inglesa. Assim, foi possível refletir que o papel 

do professor de línguas não se limita apenas a ensinar o verbo to be, por exemplo. Ele é capaz 

de propor a reflexão crítica acerca de temas de relevância social por meio de gêneros textuais 

e, através deles, poder aprender novos vocábulos em inglês, expressões idiomáticas, tempos 

verbais, entre outros itens gramaticais.  

       O Programa possibilitou buscar caminhos que superem desafios, como a questão da 

desmotivação dos alunos em sala, o uso excessivo do livro didático, importância dos gêneros e 

foco na habilidade de leitura para os alunos, já que a interpretação de textos está presente em 

provas de concurso, Enem, entre outras avaliações que eles fazem. 

       Assim sendo, ao propor caminhos para que se desenvolva o trabalho com o gênero letra de 

música, levando em consideração questões sociais para o 5° ano do Ensino Fundamental, espero 

que esse estudo alcance outros docentes e alunos, a fim de proporcionar uma experiência 

desafiadora para as aulas de Língua Inglesa. 
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ANEXO A – UNIDADE DIDÁTICA 1 
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ANEXO B – UNIDADE DIDÁTICA 2 

 

 

Don't Laugh At Me 

Mark Wills  

 

I'm a little boy with glasses 

The one they call the geek 

A little girl who never smiles 

'Cause I've got braces on my teeth 

And I know how it feels 

To cry myself to sleep 

I'm that kid on every playground 

Who's always chosen last 

A single teenage mother 

Tryin' to overcome my past 

You don't have to be my friend 

But is it too much to ask 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

ARCA COMUNIDADE EDUCACIONAL  

NAME:_________________________________________     

DATE:___/___/2019 

 TEACHER:_____________________________________    

CLASS:____________ 
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Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

I'm the cripple on the corner 

You've passed me on the street 

And I wouldn't be out here beggin' 

If I had enough to eat 

And don't think I don't notice 

That our eyes never meet 

I lost my wife and little boy when 

Someone cross that yellow line 

The day we laid them in the ground 

Is the day I lost my mind 

And right now I'm down to holdin' 

This little cardboard sign...so 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

I'm fat, I'm thin, I'm short, I'm tall 

I'm deaf, I'm blind, hey, aren't we all 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 
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        Exercise 

 

1. Circle the words that you know. 

 

2. Are there imperatives in that song? Write and translate them.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Make an X. 

             FAT            (     ) MAGRO  (     ) GORDO 

            TALL           (     ) ALTO     (     ) BAIXO 

            SHORT        (     ) ALTO     (     ) BAIXO 

            THIN           (     ) MAGRO  (     ) GORDO 

            BLIND         (      ) CEGO    (      ) SURDO 

            DEAF           (      ) CEGO    (      ) SURDO 

4. Circle the correct answer. 

 a) I  is / am  fat.                                  d) He is / are  perfect. 

 b) she are / is blind.                            e) You am / are thin. 

 c) They are / am  short.                      f) we are / is  deaf.  

 

5.Answer in Portuguese: 

a) Qual o significado do nome da música? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) A música trata do BULLYING? Justifica sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

c) Desenhe uma situação de bullyting presente na música, descrevendo-a abaixo. 

 

 

 

 

ANEXO C – UNIDADE DIDÁTICA 3 
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1. Answer the questions about the song “Don't laugh at me”. 

 

Don't Laugh At Me 

Mark Wills  

 

I'm a little boy with glasses 

The one they call the geek 

A little girl who never smiles 

'Cause I've got braces on my teeth 

And I know how it feels 

To cry myself to sleep 

I'm that kid on every playground 

Who's always chosen last 

A single teenage mother 

Tryin' to overcome my past 

You don't have to be my friend 

But is it too much to ask 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

ARCA COMUNIDADE EDUCACIONAL  

NAME:_________________________________________     

DATE:___/___/2019 

 TEACHER:_____________________________________    

CLASS:____________ 



40 
 

I'm the cripple on the corner 

You've passed me on the street 

And I wouldn't be out here beggin' 

If I had enough to eat 

And don't think I don't notice 

That our eyes never meet 

I lost my wife and little boy when 

Someone cross that yellow line 

The day we laid them in the ground 

Is the day I lost my mind 

And right now I'm down to holdin' 

This little cardboard sign...so 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

I'm fat, I'm thin, I'm short, I'm tall 

I'm deaf, I'm blind, hey, aren't we all 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

 

 

a) Por que a música possui muitos imperativos? Qual o efeito que eles causam na letra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) O que o refrão quer nos ensinar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) O bullying é retratado na letra da música, fazendo referência somente ao ambiente escolar? 

Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Retire dois exemplos de práticas de bullying presentes na letra da música que você já tenha 

visto ou vivido, explicando como aconteceram e quais efeitos causaram. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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ANEXO D – UNIDADE DIDÁTICA 4 
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