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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma experiência de ensino de língua inglesa, com foco em 

canções de ninar (lullabies), com uma turma de crianças (9-11 anos), regularmente 

matriculadas no Instituto Curupira, ONG de caráter sociocultural barbacenense. Com o 

objetivo de propiciar oportunidades significativas de aprendizagem com vistas à 

promoção da consciência crítica e do diálogo intercultural, elaborou-se uma série de aulas 

em torno da canção de ninar ‘Rock a bye baby’, desenvolvidas com a turma em aulas 

virtuais síncronas entre maio e julho de 2021, aos sábados. Estudos sobre Letramentos 

Críticos (MATTOS, 2012, 2014), interculturalidade crítica (WALSH, 2007, 2009), o uso 

de música para ensino de inglês para crianças (VERA; LUNA, 2013; ENGH, 2013, entre 

outros) e e propiciamento de agência docente (LIMA 2014; ARRUDA; VIANINI, 2020, 

no prelo) nortearam o desenvolvimento das aulas e materiais, que contemplou, ainda, as 

demandas específicas da turma, em um processo colaborativo envolvendo alunos, 

professora e orientadora. A experiência se revelou proveitosa tanto para os estudantes, 

quanto para a professora em formação. Eles tiveram oportunidades significativas de 

desenvolvimento linguístico por meio de atividades dinâmicas e interativas, que 

promoveram consciência crítica a respeito da diversidade e multiculturalidade, 

auxiliando-os a compreender a cultura do outro a partir de sua própria cultura. A 

professora, por sua vez, por meio de processo reflexivo mediado pela elaboração 

colaborativa de aulas e materiais, pôde ampliar sua consciência acerca de suas 

possibilidades e potencialidades, bem como seu repertório de ações, corroborando as 

expectativas de Arruda; Lima (no prelo) de que pesquisas cunho colaborativo e 

interventivo são formas eficientes de propiciar a agência de professores. 

 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de LI para crianças; musicalidade; letramentos 

críticos; interculturalidade crítica; agência docente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. 

Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em 

voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não 

podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. 

Só pode ser encorajado. 

 

 

 

Rubens Alves (2002, p.25). 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho narra uma experiência de ensino de Língua Inglesa (LI) com 

uma turma de crianças em uma ONG, cujo eixo temático foi canções de ninar (lullabies). 

Com o objetivo de propiciar oportunidades de aprendizagem com vistas à promoção da 

consciência crítica e do diálogo intercultural, foram elaboradas aulas em torno da canção 

de ninar ‘Rock a bye baby’, aplicadas à turma em aulas virtuais síncronas, entre os meses 

de junho e julho de 2021.  

O projeto, intitulado Lullabies and Nursery Rhymes around the world, foi 

proposto como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a partir  de minhas experiências 

docentes durante a graduação (estágio docência e Residência Pedagógica) e, sobretudo,  

por minha atuação como educadora musical de LI no Instituto Curupira: Ações Artísticas 

e Socioambientais (ICASA) desde 2016, instituição na qual tive importantes processos de 

aprendizagem em LI (formei-me lá em cursos e capacitações) e também onde, até a 

atualidade, atuo com Cultura, Educação e Sustentabilidade.  

O instituto Curupira (ICASA) é uma Organização Não Governamental (ONG) 

livre, com sede em Barbacena, MG. Criada em 2012 em formato de escola alternativa, 

ganhou destaque em 2012 (CURUPIRA, 2020, s/p) oferecendo cursos e processos 

educativos baseados na arte, cultura e meio ambiente de forma gratuita, dando acesso para 

classes menos favorecidas de diversas faixas etárias, sobretudo crianças e adolescentes.  

 A interlocução cultural é uma das premissas de sua ideologia e projeto geral 

pedagógico (CURUPIRA, 2020, s/p). A entidade já desenvolveu projetos nos EUA e 

também em diferentes estados brasileiros, com diferentes populações, inclusive povos 

indígenas. Toda essa “carga” de experiências modulou minha atuação dentro da ONG e 

em minha visão mais descentralizada da educação como prática de liberdade e de 

interculturalidade.  

Para o desenvolvimento da proposta que será aqui relatada, tive autorização da 

diretoria do Instituto, que, como sempre, ofereceu-me total apoio. De forma harmoniosa, 

a perspectiva foi desenvolvida conciliando os valores já pré-estabelecidos, que se unem a 

justificativa de utilização de músicas para o ensino de LI, de forma a favorecer processos 

educativos mais significativos e socialmente relevantes. 

Entrei no Instituto Curupira aos 12 anos no curso de Musicalização, comecei 

apendendo violão e posteriormente outros instrumentos. Participava também do 

Laboratório de Pesquisa em Ações Socio Ambientais (LPAA) e mais tarde do curso de 
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Língua Estrangeira/Inglês. Todas essas experiências ofereciam metodologias e 

abordagens completamente diferentes das tradicionais e isso me motivou a cursar a 

Graduação em Língua Inglesa na UFSJ (Universidade Federal de São João Del Rei). Na 

ONG o intuito nunca era somente a aplicação do ensino superficial de uma determinada 

área; era sempre ir além de só ensinar gramática e teoria. Éramos estimulados a pensar 

criticamente no que estávamos aprendendo e a importância do conhecimento para a 

sociedade. Eu jamais imaginaria ter a consciência ambiental e percepção de mundo de 

forma tão sensível sendo tão nova.  

Depois da formação em alguns cursos de musicalização, comecei a lecionar no 

Instituto de forma a contribuir e retribuir o que eu tinha aprendido com a mesma essência 

na qual eu fui ensinada. A partir dessas vivências afetivas, provenientes desse contexto, 

percebi que as escolas, de nível formal de educação, são carentes de metodologias e 

práticas educativas que sejam, além de dinâmicas e interativas, promotoras de consciência 

crítica a respeito das culturais locais e mundiais. Comecei sendo monitora, depois Arte 

Educadora, sobretudo de Violão e Musicalização. Posteriormente, após começar a 

graduação em Língua Inglesa na UFSJ, motivei-me a adotar metodologias das Artes ao 

Ensino de LI, principalmente a partir da correlação entre saberes da Música e Teatro.   

Nesse âmbito, no que se refere aos cursos de inglês, trabalhar somente com o 

ensino tradicional utilizado por outras escolas de idiomas, não era o que buscávamos 

oferecer. Sentíamos uma série de defasagens, sobretudo no campo intercultural. Nós, do 

Instituto Curupira, desenvolvemos então uma metodologia particular de ensino de LI 

aliada a artes. O curso tem como objetivos incentivar e fornecer conhecimentos; estimular 

sensibilidades e percepções de mundo; propiciar oportunidades significativas de 

aprendizagem e interação social a partir do ensino-aprendizagem de LI. Dessa maneira, o 

contexto educacional no qual leciono (atuo), possibilitou com muita facilidade, oferecer o 

projeto que será relatado neste presente trabalho, pois lecionar inglês de forma alternativa 

já era uma realidade e me ofereceu oportunidade que talvez eu não teria em uma instituição 

formal de ensino. Importante destacar, desde já, que o projeto desenvolvido como prática 

experiencial, foi inteiramente novo dentro das outras atividades desenvolvidas pela ONG; 

foi proposto exclusivamente como uma experiência para o Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Logo, a minha bagagem na área de musicalização e de LI adquirida no âmbito do 

Instituto motivou a realização de uma proposta diferente que visasse trabalhar o inglês de 

forma contextualizada, (inter)culturalmente relevante e também divertida. A 
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pergunta/problematização inicial foi a seguinte: de que maneira a utilização de músicas e 

traços culturais da LI, de diferentes países, como canções de ninar, conciliadas à 

contextualização de cantigas infantis da cultura brasileira, pode propiciar processos 

significativos de aprendizagem em aulas de inglês (baseados em processos educativos 

dinâmicos e interativos) que possibilitem aos alunos (crianças) agirem no mundo e 

tornarem-se cidadãos globais? Assim, optei por recorrer à musicalização1 como parte 

elementar da prática deste estudo e do projeto desenvolvido com uma turma de crianças 

na ONG.  

Para responder a essa pergunta e elaborar a proposta  de ensino capaz de atingir 

esse objetivo, buscamos orientação nas perspectivas da interculturalidade crítica 

(WALSH, 2009), letramentos críticos (MATTOS (2014, 2012; SOARES, 2009) e 

decolonialidade no ensino e aprendizagem de LI (PALHARES, 2012), uma vez que essas 

perspectivas propõem que, para a formação de cidadãos globais, o ensino de LI deve 

envolver, além de desenvolvimento linguístico, consciência crítica a respeito da 

diversidade e multiculturalidade dos povos. Uma das formas mais tradicionais e eficientes 

de se ter acesso à diversidade cultural é por meio da música, que também facilita o 

desenvolvimento de práticas lúdicas e motivantes para crianças. Assim, recorremos aos 

trabalhos de Engh (2013), Vera; Luna (2013), entre outros sobre ensino de LI para crianças 

por meio de músicas. O processo de elaboração dos materiais didáticos, por sua vez, foi 

compreendido como possibilidade de propiciamento de agência docente, conforme 

proposto por Arruda; Vianini (2020; no prelo), por ampliar as capacidades para agir da 

professora em formação por meio de colaboração e reflexão.   

 

1.1 Justificativa  

 

 A utilização de músicas no ensino de LI, é um excelente recurso para despertar 

o interesse e sensibilidade dos educandos quanto ao idioma, além de auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e oralidade, sem direcionar o ensino 

do inglês somente pelo método gramatical convencional (ENGH, 2013; VERA; LUNA, 

2013).  

Trabalhar com música conecta o estudante com sua realidade e seu dia a dia, 

pois ela está presente e assume papel de destaque em vários momentos de nossas vidas.  

 
1 Importante frisar que existe diferença entre música e musicalização. Esta última envolve todo o processo 

de ensino e estratégias de aprendizagem para a prática musical, ou para o desenvolvimento de aptidões 

musicais. Já a música é um conceito mais geral, que não necessariamente envolve o ensino.  
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Constantemente estamos em contato com músicas de diversos gêneros e aproveitá-las 

como estratégia de aprendizagem é importante no estímulo da motivação e envolvimento 

do aluno na aprendizagem de uma língua adicional. 

Práticas significativas de ensino envolvem, invariavelmente, considerar a 

realidade contextual dos estudantes (FREIRE, 1994). O ensino e aprendizagem de LI 

também precisa estar interligado às práticas sociais das culturas locais dos aprendizes, 

de modo a promover consciência crítica em relação às suas culturas e às culturas do 

outro, promovendo oportunidades para que os alunos se acostumem a olhar e 

compreender outras culturas sem deixar de lado, ou menosprezar, suas próprias 

culturas.  

Exatamente por isso desenvolver o projeto em uma Organização Não 

Governamental, que está no seio da comunidade, no âmago dos problemas sociais da 

cidade na qual está inserida, é o contexto ideal para a emergência da complexidade 

de olhares interculturais e decoloniais que o mundo contemporâneo exige. Muitas 

vezes a escola, seja ela pública ou particular, como ambiente formal de ensino, não 

consegue identificar as carências sociais de forma profunda como ONGs, que são 

criadas e movidas por pessoas das comunidades. Por isso, a resiliência do Instituto 

Curupira e as práticas educativas desenvolvidas em seu âmbito, muito podem 

contribuir para a discussão sobre os processos de ensino e aprendizagem de LI nas 

escolas regulares.  

Pelo lado da formação de professor de LI, este trabalho contribui no sentido de 

demonstrar, pela experiência, como o desenvolvimento de materiais didáticos, pode 

fomentar o exercício de agência, especialmente quando se tem a oportunidade de discutir 

e refletir sobre as escolhas pedagógico-metodológicas, conforme proposto por Arruda; 

Vianini (2020; no prelo). Quando o docente tem a oportunidade de elaborar seus próprios 

materiais de ensino, maiores são as chances de que as necessidades dos estudantes sejam 

contempladas. Mais ainda, ao analisar e refletir sobre sua prática e suas escolhas, o 

professor amplia sua consciência sobre capacidades, possibilidades e potencialidades, 

expandindo seu repertório de ações (ARRUDA; VIANINI, 2020; no prelo).  

Portanto, esta pesquisa se faz importante na reflexão acerca da 

decolonialidade e interculturalidade no ensino e aprendizagem de LI, estimulando os 

estudantes, a partir da música, a estabelecer um paralelo entre as culturas do outro e 

suas próprias culturas, além de lançar luz sobre possibilidades práticas de fomentar a 

agência de professores (de LI).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral elaborar uma proposta de ensino de 

inglês, em torno do tema canções de ninar (lullabies), para um grupo de crianças de 

uma ONG, de modo a propiciar aos aprendizes oportunidades significativas de 

aprendizagem, com vistas à promoção da consciência crítica e do diálogo 

intercultural, e à professora em formação, exercício de agência, por meio de 

elaboração de seus próprios materiais de ensino e reflexão sobre sua prática.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Elaborar uma sequência de aulas em torno de uma canção de ninar (lullaby) tradicional 

em Língua Inglesa, tendo como aporte estudos sobre interculturalidade crítica, 

letramentos críticos e decolonialidade.   

2) Discutir os resultados percebidos/colhidos  no desenvolvimento do projeto, refletindo 

a partir das perspetivas da professora em formação  e suas experiências sobre os diversos 

aspectos e intentos da pesquisa. 

 

3- REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. Letramentos Críticos, Decolonialidade e Interculturalidade Crítica no ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa  

 

O ensino de LI vem passando por constantes mudanças devido aos processos de 

globalização, evolução tecnológica e necessidades de melhor interação global entre 

pessoas de diferentes nacionalidades. Infelizmente, ainda vivemos em um mundo 

marcado por fortes desigualdades sociais e preconceitos que separam pessoas. Por isso, é 

preciso refletir constantemente sobre nossos valores e esforços, no sentido de contribuir 

para uma sociedade melhor e mais justa.  

Diante desse pensamento, as perspectivas propostas pelos letramentos críticos 

ajudam na reflexão acerca de nossa capacidade de olhar o mundo, pessoas e situações a 

partir de outras lentes. O letramento, de forma geral, como aponta Soares (2009, p.18) 

seria “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever; o estado ou a 



 

11 
 

condição de quem adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-

se apropriado da escrita”. Indo além do ponto de vista comum da alfabetização, que ela 

pontua como ensinar a ler e a escrever.  

Na sociedade globalizada e digitalizada da atualidade (Lankshear, Sntder & 

Green, 2000; Lankshear & Knobel, 2003 apud Mattos, 2012) saber ler e escrever, como 

Soares (2009) define como alfabetização, é insuficiente para as pessoas em seu meio 

social moderno. Segundo Mattos (2012) a alfabetização crítica é uma prática sócio-

histórica, que envolve várias formas de comunicação, de acordo com os valores e normas 

do contexto social e histórico do indivíduo, a fim de desafiar as relações de poder já 

existentes e provocando mudanças sociais.   

A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, pesquisadores da área dos 

letramentos começaram estudos mais críticos sob uma nova perspectiva, diante das 

especificidades da era da sociedade em rede e que passava (e ainda passa) por constantes 

transformações e agenciamentos de significados. Segundo Mattos (2014, p.108) 

 
os estudos sobre novos letramentos surgiram em oposição à visão 

tradicional, então dominante, de que letramento é um conjunto de 

habilidades cognitivas ou psicológicas que as pessoas possuem, e que 

podem ser ensinadas de maneira neutra em contextos formais ou 

informais de ensino. Para Larson e Marsh (2005), os estudos dos novos 

letramentos veem o letramento como uma prática social complexa e 

crítica, construída a partir de interações sociais diárias em contextos 

específicos. 

 

Os letramentos críticos envolvem, além da leitura da palavra, a leitura do mundo, 

e esse ponto de vista está relacionado, amiudadamente, à perspectiva educacional de 

transformação social.  Se faz importante, então, o desenvolvimento do pensar ativo dos 

alunos em práticas pedagógicas, para que eles deixem de ser somente reprodutores 

neutros do discurso e passem a ser críticos em seu meio social.  

Em práticas de ensino e aprendizagem de inglês, de acordo com Mattos (2014, 

p.126) “conhecer as práticas tradicionais de letramento e reconhecer suas origens é um 

primeiro passo para uma possível mudança pedagógica na sala de aula de inglês e para 

novos rumos na pesquisa sobre o tema”. Dessa maneira, as noções de letramentos críticos 

podem ajudar no ensino de LI, influenciando na reflexão sobre a diversidade linguística 

e cultural de diferentes cenários, na sensibilização social e entendimento de mundo.  

Por conseguinte, uma perspectiva crítica para o ensino pode contribuir na 

geração de aulas de LI que sejam/motivem espaços de formação de estudantes conscientes 
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e socialmente atuantes; que tenham senso de pertencimento às suas realidades e 

identidades. Esses fatores podem ser de extrema relevância para outras percepções sobre 

a vida (subjetiva e coletivamente), levando-se em conta a heterogeneidade do mundo 

como um todo, conhecendo e respeitando de forma local e global questões sociais, 

históricas e culturais.  

Enfatizo aqui, em especial, a consciência local do discente, pois é muto comum 

vermos não só estudantes, mas também professores de LI, menosprezando sua própria 

cultura e valorizando a cultura estrangeira, conforme alerta Palhares (2012, p.3):   

 

O que gostaria de destacar nesse momento é que muitos brasileiros, 

dentre estes destacamos professores e também alunos de língua inglesa, 

na maioria das vezes sem ter morado em outro país, demonstram 

também uma atitude de exaltação ao estrangeiro e menosprezo pelo seu 

próprio país, sua língua e cultura.  

 

Discorrendo sobre o acima exposto, podemos questionar e analisar a postura de 

professores em relação à atitude de influência colonizadora que ainda perpetua nos 

ambientes escolares formais. Tal pensamento indaga a uma questão histórica e cultural 

denunciada por Palhares (2012, p.3). Em suas palavras, “fomos colonizados, nos 

identificamos e às vezes até nos confundimos com nossos colonizadores em alguns 

aspectos”. A pesquisadora também nos ajuda a compreender a diferença entre 

colonialismo e colonialidade:  

 

Colonialismo diz respeito à dominação de uma população sobre a outra 

de identidade distinta, mas que não implicaria relações racistas de 

poder. Já a colonialidade, elemento constitutivo do poder capitalista, 

tem na classificação racial sua sustentação tornando-se mais profunda 

e duradoura do que o colonialismo e mantendo-se viva e renovada 

através do currículo escolar, da cultura e das mais diversas formas de 

ser e estar na sociedade moderna. (PALHARES, 2012, p.5) 

 

A colonialidade então, é subdividida em colonialidade do poder, do saber e do 

ser, que juntas agenciam o que hoje se debate ser como decolonial. Conforme Mignolo 

(2007, apud PALHARES, 2012), o pensamento decolonial presume diferentes formas a 

abertura e liberdade de pensamento como um desprendimento do passado. É desmitificar 

a identidade no mundo, a construção racial e imperial, desconectando-nos dos 

pensamentos antigos e ocidentais.  

No contexto de uma sociedade globalizada, vários movimentos e teorias 

procuram a desconstrução da matriz colonial do poder dentro dos contextos escolares. Na 
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educação intercultural, os processos de troca, contato de saberes e identidades culturais 

são oportunos quando se tratam de descolonização e desestereotipização. Dessa maneira, 

trabalhar interculturalidade na sala de aula é indispensável para a reflexão e contato com 

diferentes culturas, sem perder suas características e discutindo a língua nativa enquanto 

se aprende a segunda língua, os diálogos entre línguas, entre culturas e trocas de 

conhecimentos.  

De acordo com Palhares (2012), multiculturalismo e interculturalidade são 

conceitos utilizados para buscar solucionar problemas do imperialismo linguístico-

cultural. A autora atribui, de forma direta, os significados desses conceitos. No 

multiculturalismo temos “uma proposta de contato e convivência com diferentes pontos 

de vista, visões, interpretações e atitudes provenientes de diversas culturas.” 

(PALHARES, 2012, p. 11). Este contato, no ensino de LI, seria uma ótima opção para 

interações com culturas de todo o mundo e não só a cultura estadunidense e/ou britânica, 

abrindo a visão de mundo dos alunos.  

Já a interculturalidade, segundo Walsh (2007), pode ser entendida/ reconhecida 

a partir de três dimensões: a perspectiva relacional, que seria o contato com diferentes 

culturas e o intercâmbio entre elas; a perspectiva funcional, por sua vez calcada no que 

seria o reconhecimento, o diálogo e a tolerância entre as culturas; e a perspectiva da 

interculturalidade crítica, que não parte da diferença em si, mas do problema estrutural-

colonial-racial. Consequentemente, oferece caminhos de transformações das estruturas, 

instituições e relações sociais, e as condições de ser, estar, pensar, conhecer e aprender, 

sentir e viver de forma diferente.  

A interculturalidade crítica no ensino-aprendizagem de LI conecta a diversidade 

cultural encontrada em todo o mundo, enfatizando a importância de se relacionar a cultura 

local do aluno com outras culturas sem direcionar o ensino de inglês somente para uma 

cultura dominante, como a estadunidense, por exemplo, mostrando aos estudantes o 

inglês como língua nativa e/ou oficial de diversas outras regiões do mundo, além de levá-

los a conhecer outras culturas por meio da língua. O inglês, contribui como ponte para 

conexão entre pessoas e países numa realidade global, por isso usá-lo como ferramenta 

de interação e comunicação cultural é fundamental.  

Portanto, nosso meio de comunicação e interação mais poderoso são as línguas. 

E a LI ajuda na relação de diversos grupos sociais distintos. Com isso, as aulas de inglês 

precisam ser um local de abertura e reflexão cultural, como uma prática de 
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reconhecimento e respeito às diferenças e fácil acesso intercultural, para a formação de 

indivíduos críticos e reflexivos cientes de seus papeis na sociedade.  

 

3.2 Musicalização e ensino de inglês para crianças 

 

O uso da música (e processos gerais de musicalização) em aulas de LI pode ser 

muito enriquecedor para o ensino-aprendizagem, pois ela motiva, descontrai e estimula a 

compreensão auditiva do aluno. A motivação é um dos agentes de sucesso na 

aprendizagem de uma língua adicional, visto que ela influencia no envolvimento do 

estudante durante o processo educativo e, além disso, como assevera Engh (2013), a partir 

de suas características multifacetadas e transversais, também contribui para a percepção 

e construção de estratégias do discente, inclusive o depreendido para adquirir um novo 

idioma.  

Ao longo de minha trajetória como educadora, percebo que a musicalização no 

ensino de LI, no que se refere às crianças, beneficia o desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade, imaginação, concentração e memória. Esses aspectos contribuem para que a 

aprendizagem aconteça de forma lúdica e divertida, aumentando a vontade de aprender 

(DALLABONA; MENDES, 2004). Na música o aluno pode viver uma vastidão de 

emoções e sentimentos que cada canção cria, portanto, ela, além de gerar uma grande 

conexão com diversos dispositivos culturais, liga o aluno às suas necessidades e favorece 

desenvolvimento cognitivo (BETTI; et al, 2013).  

Como discutem alguns autores (ENGH, 2013; VERA; LUNA, 2013), a música 

é uma construção social e carrega em si diversas manifestações culturais. De acordo com 

Griffee (1992, apud ENGH, 2013) as canções podem fornecer contexto histórico e social 

cultural para a língua, abrindo novas percepções de mundo, desde a cultura até a história 

de determinada sociedade na qual ela foi criada. Além disso, quando utilizadas nas salas 

de aulas, ajudam a criar atmosfera amigável e cooperativa.  

A música também é elementar para o estabelecimento de ambientes calmos e 

motivadores em sala de aula, além de ser uma das melhores formas de conectar os alunos 

a perspectivas e práticas de alteridade, com a cultura do outro (VERA; LUNA, 2013). No 

ensino-aprendizagem, as ações sociais e culturais estão sempre presentes. É preciso 

desvincular a ideia de ensino como apenas vocabulário e gramática e trabalhar também 

com contextos socioculturais nos quais a língua circula. Portanto, usar a música nas salas 
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de aula, com um viés intercultural, proporciona um ensino contextualizado, histórica, 

social e cultural. 

De acordo com Vera e Luna (2013) as crianças são naturalmente estimuladas por 

aspectos artísticos musicais e, a partir disso, elas conseguem desenvolver inteligência 

linguística, trabalhando com o idioma e as habilidades linguísticas do mesmo. Já 

Sukartiningsih e Priyantin (2010) acrescentam que as canções e as rimas infantis ajudam 

no desenvolvimento de habilidades auditivas, que permitem o amadurecimento e 

favorecimento da pronúncia em inglês.   O ritmo e a rima nas canções infantis auxiliam 

na melhora auditiva, sobretudo por permitirem muitas repetições e variações de 

memorização (ENGH, 2013). Isso facilita a aprendizagem, pois a reprodução contínua de 

termos dentro de uma mesma música, em um ritmo específico, auxilia as crianças 

decorarem as pronúncias e significados. Para além disso, o ritmo consegue atingir 

diretamente o indivíduo em seu corpo e mente integralmente, entendendo a complexidade 

que integra o que se entende ser emoções e sentimentos (MIGUEL, 2015).  

Por fim, vale frisar que, quando trabalhamos com músicas partimos de um ponto 

também bem importante para a aquisição de uma segunda língua: a afetividade. 

(CITTOLIN, 2003). A partir da melodia e todo o envolvimento que as canções causam, 

conseguimos desenvolver variados níveis de afetividade e isso contribui para a 

transformação e desenvolvimento do discente, possibilitando que sua vontade de aprender 

a LI se potencialize e passe a ser uma prática comum dentro do seu universo, atingindo 

resultados muito mais eficientes e significativos (DALLABONA; MENDES, 2004). 

 

3.3.  Elaboração de materiais e propiciamento de autonomia e agência docente 

 

Os materiais didáticos são recursos que auxiliam e fortalecem o processo de 

ensino-aprendizagem (MEC, 2009). Desta forma, eles são de suma importância. Para 

Bandeira (2009, p. 14) os materiais didáticos são configurados “como produtos 

pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que 

se elabora com finalidade didática.” Já para Tomlinson (1998) pode ser qualquer objeto 

ou ferramentas que facilita na aprendizagem.  

Desta forma, a escolha do material a ser usado nas aulas precisa ser pensado e 

traçado de acordo com os objetivos propostos. Cada contexto necessitará de escolhas 

específicas, de acordo com suas necessidades. Sobre isso Leffa (2008, p.16) esclarece 

que, 
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as necessidades são geralmente mais bem atendidas quando levam em 

consideração as características pessoais dos alunos, seus anseios e 

expectativas, preferência por um ou outro estilo de aprendizagem. Para 

que a aprendizagem ocorra é também necessário que o material 

entregue ao aluno esteja adequado ao nível de conhecimento do 

conteúdo a ser desenvolvido.  
 

Segundo Leffa (2008) o material a ser utilizado deve fornecer aos discentes o 

auxílio de que precisam para ajudá-los a compreenderem com precisão seu próprio 

progresso e necessidades e preencher as lacunas que possam existir. Com isso, o material 

didático deixa de ser somente um aporte sem finalidade, e passa a ser um material de 

ensino com uma variedade de atividades com objetivos de aprendizagem, servindo como 

base, apoio e orientação. 

Desse modo, o material didático serve de referência para o processo de ensino-

aprendizagem, guiando o processo do aluno e o trabalho do professor. Leffa (2008, p.13) 

acrescenta que “é possível traçar os objetivos do material a ser produzido, não só no 

domínio cognitivo (envolvendo conhecimento), mas também no domínio afetivo 

(envolvendo atitudes) e mesmo no domínio psicomotor (envolvendo habilidades).”  

 O processo de elaboração de materiais pode promover, ainda, o exercício de 

agência docente, especialmente quando envolve colaboração.  Arruda e Vianini (no prelo, 

p. 71) compreendem agência “como potencial de ação, mediado pela interpretação e 

atribuição de significado de estudantes e professores aos propiciamentos disponíveis e 

percebidos em seus contextos. De acordo com as autoras (ibid, p. 71), “pessoas agentivas 

intencionalmente buscam influenciar o curso e as circunstâncias de suas vidas” e  
 

professores agentivos, por sua vez, promovem contextos situados de 

aprendizagem que possibilitam o alcance de objetivos de ensino 

estabelecidos previamente. A atitude desses professores envolve 

consciência, controle de suas escolhas e ações pedagógicas, implicando 

um senso de apropriação do processo de ensinar. (ibid, p. 71) 

 

Por isso sugerem trabalhos colaborativos e pesquisas de cunho interventivo, que 

proporcionam prática orientada pela teoria e reflexão sobre a prática como forma de 

propiciar a agência de professores, uma vez que tornam professores (em formação) mais 

conscientes de suas possibilidades e de suas capacidades para agir e, portanto, mais aptos 

a gerenciar seus recursos agentivos em prol de um ensino significativo.  
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4. METODOLOGIA  

 

O arcabouço de autores apresentados anteriormente, favoreceu recortes 

associativos e metodológicos, sempre em consonância com a aplicação efetiva do projeto, 

já que o desenvolvimento do mesmo seguiu os debates propostos por esse quadro teórico. 

Metodologicamente, este trabalho foi desenvolvido a partir das seguintes etapas:  

1) revisão de literatura e organização dos conceitos chave do estudo;  

2) contato com o Instittuto Curupira, para obter a autorização para realização do 

projeto e exposição da proposta;  

3) elaboração de aulas e materiais com base nos objetivos, articulando com o 

referencial teórico e as necessidades específicas da turma;  

4) aplicação e desenvolvimento do projeto com a turma, entre os meses de junho 

e julho de 2021;  

5) (re)organização e reflexão sobre os materiais produzidos, bem como sobre as 

experiências vivenciadas, à luz do marco teórico que orienta o trabalho;  

6) escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

A elaboração e organização dos planos de aula, foram feitas de forma processual, levando 

em conta as necessidades e interesses dos estudantes. Para isso, criamos uma sequência 

de atividades que evoluíam a cada aula, como poderá ser notado nos planos de aula 

disponíveis nos apêndices. Ademais, os processos de seleção de práticas sempre foram 

orientados pela faixa etária dos alunos envolvidos e perspectivas docentes discutidas ao 

longo do Curso de Licenciatura em Língua Inglesa e suas Literaturas na UFSJ 

(Universidade Federal de São João Del Rei).  

 

4.1. Contexto de pesquisa e participantes 

 

O contexto macro de pesquisa foi uma ONG (Instituto Curupira, Barbacena, 

MG). O contexto micro foi a sala de aula virtual de uma turma de inglês constituída por 

três alunos com faixa etária entre 9 e 11 anos, de nível básico. As aulas, lecionadas por 

meio do aplicativo Skype, aconteciam uma vez por semana, com carga horária de 1 hora 

e 30 minutos.  

Os alunos já tinham contato com a aula de forma online devido ao contexto 

pandêmico que estamos vivendo.  Desta forma, eles não tiveram dificuldades quanto ao 

acesso às aulas online.  Eles começaram o curso juntos cerca de um ano e meio atrás, e 
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desde então tenho trabalhado com eles, sendo essa proximidade e contato a razão pela 

escolha em desenvolver o projeto com essa turma.  

Eles são comunicativos, participativos e demonstram gostar da dinâmica do 

curso que envolve uma forma lúdica de aprender inglês por meio de atividades com 

músicas, jogos, brincadeiras, vídeos e enquetes teatrais. Dessa maneira, a proposta de um 

projeto com música causou ânimo e motivação nos estudantes. 

 

4.2. Processo de elaboração da proposta de ensino 

 

Primeiramente, a proposta de ensino foi pensada para ser desenvolvida em quatro 

aulas. No entanto, esse planejamento inicial foi alterado de modo a articular os objetivos 

de ensino com as necessidades da turma. Assim, o projeto acabou acontecendo em seis 

aulas. Para cada aula foi elaborado um plano de ensino contendo: contexto, perfil dos 

alunos, premissas (assumptions), objetivo geral, objetivos específicos, materiais 

necessários, antecipação de problemas com possíveis soluções e o passo a passo de cada 

etapa (APÊNDICE II).  

A ideia inicial era utilizar somente uma música de vertente inglesa, fazendo 

paralelo com músicas nacionais brasileiras, mas durante o projeto trabalhamos também 

com outras músicas de outros países usando a LI e também outras línguas. No entanto, a 

música base foi ‘Rock a bye baby’, uma canção de ninar infantil inglesa, por ter uma 

harmonia muito similar com a música “Dorme Neném”, muito conhecida no Brasil.  

Em colaboração com a orientadora deste trabalho, os planos das aulas eram 

elaborados semanalmente, antes de cada aula, de modo que pudéssemos pensar a próxima 

aula conforme as necessidades encontradas na aula anterior. O quadro a seguir apresenta 

os objetivos gerais de cada aula:  

 

PLANOS OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Aula 1 

Apresentação da canção de ninar ‘Rock a bye 

baby’; sensibilização e familiarização com o gênero canção 

de ninar; compreensão geral e específica da letra (skimming 

and scanning); construção de sentidos por meio de 

inferências e reconhecimento de implícitos. 

 

 

 

Aula 2 

Trabalho com a pronúncia das palavras junto ao ritmo 

(connected speech); estabelecimento de paralelo com a 

música ‘rock a bye baby’ a outras canções de ninar da 

cultura brasileira, objetivando a ampliação da consciência 
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crítica dos alunos em relação à cultura do outro e sua própria 

cultura. 
 

Aula 3 
Análise crítica do vídeo “nursery rhymes around the 

world”, discutindo e refletindo sobre culturas de outros 

países.  

 
 

Aula 4 

Explicação sobre como funciona e como se utiliza o Padlet; 

revisão dos principais vocabulários utilizados nas últimas 

aulas; discussão crítica sobre ‘nursery rhymes around the 

world’, produção de uma canção de ninar, a fim de estimular 

criatividade e autonomia. 
 

Aula 5 
Exploração do site: “Lullubies of the world”, apresentando 

e discutindo músicas de diferentes países;  

Apresentação de regionalidades e nacionalidades  

 

 
 

Aula 6 

Revisão da música ‘Rock a bye baby’ e vocabulários da aula 

anterior. 

Análise do Padlet, focando em questões interculturais e na 

diversidade cultural, similaridades e diferenças, de forma a 

ampliar a consciência crítica dos alunos em relação à cultura 

do outro e sua própria cultura;  

coleta, por meio de um formulário, de opinião dos alunos 

sobre o projeto. 
 

 

Quadro 1: Sistematização dos planos de aula. Produção: própria autora. 
 

 Após a aplicação da proposta com os alunos, foram realizados encontros entre mim 

e a professora orientadora para discutir, (re)organizar e refletir sobre os materiais 

produzidos, bem como sobre as experiências vivenciadas.  

Na seção a seguir, apresentamos e discutimos a proposta de ensino desenvolvida. 

 

5 – Apresentação e discussão da proposta de ensino 

 

Para uma apresentação mais sucinta e objetiva do processo de elaboração da 

proposta de ensino, fizemos uma seleção de algumas atividades e práticas pedagógicas 

realizadas com os estudantes, uma vez que todos os planos de aulas estão disponíveis no 

apêndice II. As atividades serão relacionadas ao aporte teórico que sustentou sua 

elaboração.  Além disso, a discussão será norteada por minhas experiências e percepções 

como professora em formação, que realizei o projeto com os estudantes.   

Como mencionado anteriormente, o projeto teve como tema base o uso da 

música no ensino-aprendizagem de LI e também o uso desta manifestação artística para 

o acesso à diversidade cultural. Desta forma, a adesão a uma perspectiva intercultural foi 

basilar para a construção de todo o processo prático e reflexivo de elaboração das   aulas. 

Mais ainda, todas as atividades foram pensadas com base nos letramentos críticos 
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proporcionando desenvolvimento linguístico, e também consciência intercultural e 

decolonial. 

A música escolhida como base do projeto foi a canção de ninar ‘Rock a bye 

baby’, por possuir uma linguagem fácil e ser uma música mais curta, correspondendo ao 

nível e faixa etária da turma. Como assevera Griffee (1992, apud ENGH, 2013) as canções 

podem propiciar contexto histórico, social e cultural para a língua, abrindo novas 

percepções de mundo, desde a cultura até a história de determinada sociedade na qual ela 

foi criada. Canções de ninar, em todo o planeta, apresentam características semelhantes e 

sua fluidez, tanto melódica, quanto da letra, são aspectos particularmente interessantes 

para práticas de ensino de LI para crianças.  

A primeira atividade do projeto foi a apresentação da canção base. Eu, como 

musicista, pensei que seria interessante ter uma atividade na qual eu buscasse dos alunos, 

antes mesmo de cantar ou mostrar a música por completo para eles, o 

conhecimento/reconhecimento deles acerca do estilo musical canção de ninar, por se 

tratar de um gênero bem especifico e singular. Dessa forma, a proposta foi tocar para os 

alunos somente a parte harmônica e melódica da música, sem cantá-la junto ou mostrar a 

letra, ou seja, eles apenas ouviram a parte instrumental. Com o auxílio do violão, eu toquei 

para os estudantes somente a base da música/harmonia e, posteriormente, fiz algumas 

perguntas, em inglês, mostradas para eles no slide que estava sendo apresentado, como 

mostra a imagem a seguir:   

Figura 1:  Aula 1 – Slide 5 (Produção: autora deste trabalho) 

 

Em um primeiro momento, os alunos não conseguiram reconhecer a música. 

Depois, eu repeti o processo, porém tocando a melodia da canção, a qual facilita sua 

identificação. Assim que eu terminei e fiz as mesmas perguntas, eles ficaram eufóricos 
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por terem sentido uma certa familiarização com a música e me disseram ser a canção 

“Dorme Neném”, muito conhecida no Brasil. Essa resposta me causou um certo espanto, 

pois nem eu mesma tinha pensado nela antes e, apesar de conter notas diferentes, é 

realmente bem similar.  

Portanto, foi possível estabelecer, já no primeiro momento, um paralelo entre 

culturas. Os alunos, mesmo esperando por uma canção em LI, associaram a música com 

sua própria cultura. Outro ponto interessante é que cada um cantou a canção “Dorme 

Neném” com uma versão diferente. É bem comum vermos famílias cantando canções de 

ninar de forma específica e singular, com letras ou até mesmo ritmos divergentes, 

trazendo à tona tradições antigas, que são passadas de geração a geração, de forma situada 

e personalizada.  

 Refletir com os alunos sobre essa diversidade cultural é importante para o 

ensino-aprendizagem de línguas. Mattos (2014) defende que é preciso trabalhar os 

letramentos críticos em práticas tradicionais na reflexão sobre diversidade linguística e 

cultural em situações e espaços diferentes, para possível mudança pedagógica. Essa 

contextualização e promoção de valores e estímulos favorece a formação de estudantes 

voltada para o senso de pertencimento às suas realidades e identidades, reconhecendo o 

local e o global em suas dimensionalidades sociais, históricas e culturais.  

Nos primeiros momentos, mesmo os alunos não conseguindo descobrir qual era 

a música, eles identificaram o gênero e, a partir disso, discutimos, em inglês, sobre 

algumas especificidades a respeito desse gênero. Eu utilizei imagens com gêneros 

populares brasileiros e também de outros países para estabelecer um paralelo entre os 
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estilos com os quais eles já estavam familiarizados e outros menos comuns, conforme 

ilustra o slide abaixo:   

       

Figura 2: Aula 1 – Slide 5 (Produção: autora deste trabalho,) 
 

Após a interação dos alunos durante a discussão de diferentes gêneros musicais, 

notei que eles tiveram facilidade quanto ao uso do inglês durante o debate sobre os 

gêneros e reconhecimento deles, exceto pela palavra Lullaby, que foi nova para eles. 

Logo após esse reconhecimento inicial, foram feitas perguntas para auxiliar os 

alunos a identificarem aspectos do contexto situacional e cultural do gênero canção de 

ninar e também características do mesmo.  Os alunos contaram um pouco sobre si mesmos 

e suas infâncias. Nessa atividade, eles se mostraram animados em contar sobre suas 

experiências subjetivas e em cantarem as músicas que mais gostavam quando eram mais 

“novos”. Segue a baixo o slide usado com as perguntas feitas a eles: 
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Figura 3: Aula 1 – Slide 10 (Produção: autora deste trabalho) 

 

Esse espaço de discussão oportunizou trocas culturais ricas, pois cada um dos 

discentes, e também eu, trouxemos perspectivas diferentes sobre nossas vivências e 

histórias.  De acordo com Palhares (2012, p.11) essa forma de troca é “uma proposta de 

contato e convivência com diferentes pontos de vista, visões, interpretações e atitudes 

provenientes de diversas culturas.”  

Uma atividade simples, como perguntar sobre experiências/ vivências passadas, 

revelou-se um recurso interessante para trocas de saberes, geração de contato e afetos, e 

ampliações sobre diversidade cultural, pois muitas vezes achamos que a cultura diferente 

é sempre a que está muito distante de nós. Todavia, nesta atividade eles conseguiram 

perceber como cada família apresenta determinados costumes e tradições; e que os traços 

culturais são historicamente construídos, o que é um aspecto fundamental para discussões 

voltadas para a justiça, direito, respeito à diversidade, dentre outras várias pautas. Vale 

mencionar também que as perguntas foram feitas em inglês e, na maior parte das 

respostas, os alunos também utilizaram o inglês, então, o aspecto linguístico não foi 

deixado de lado. 

 Também sobre o desenvolvimento linguístico, a tarefa da primeira aula solicitou 

que os alunos fizessem um desenho representando o que eles tinham entendido sobre a 

letra da música. Por meio dessa atividade, foi possível propor reflexões acerca da forma 

como eles analisaram a canção e como “olharam” de forma diferente para uma mesma 

situação. Essa atividade deu espaço para que eles trabalhassem bastante a criatividade e 

a imaginação, sendo uma excelente opção para tal faixa etária. Segue, a título de 

ilustração, um desenho de um aluno, que ele reproduziu, de forma detalhada, o conteúdo 

central da música, bem como o vocabulário trabalhado em aula: tree, cradle, wind 

blowing:  
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Figura 4: Desenho produzido por um dos discentes.  

 

Outra atividade, relacionada à anterior, teve como objetivo trabalhar a 

musicalização associada à criatividade, ao mudar o ritmo da canção Rock a bye baby. 

Essa atividade começou com o questionamento sobre as características do gênero canção 

de ninar, para retomar as características do mesmo, vistas na aula anterior. Os resultados 

foram bem interessantes e a figura abaixo mostra um pouco dos estímulos oferecidos aos 

estudantes: 

 
Figura 5: Aula 2 – Slide 7 (Produção: autora deste trabalho) 
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 À medida em que eles respondiam à essas perguntas, também faziam outras 

versões da música. Começaram a cantar a canção em outros estilos musicais como o rock, 

o sertanejo, o pagode e o funk e concluíram que para fazer um bebê dormir não poderiam 

cantar músicas em estilos tão agitados. Um ponto muito interessante foi que eles 

transformaram a canção Rock a bye baby em estilos musicais populares brasileiros, como 

o pagode, o funk e o sertanejo. Novamente, eles buscaram o contexto cultural deles. As 

crianças cantavam as músicas em ritmos diferentes com muita emoção e alegria, em 

concordância com Betti et al. (2013), que discutem sobre a música e sua capacidade de 

gerar grande conexão com diversos dispositivos culturais, possibilitando aos alunos 

vivenciarem várias emoções e sentimentos.  

Dando prosseguimento aos objetivos, após os discentes comentarem sobre as 

características das canções de ninar, perguntei a eles sobre o contexto no qual esse estilo 

musical é usado e se ele se restringia somente ao Brasil, buscando trazer uma perspectiva 

intercultural para a discussão. Utilizei, no slide, abaixo, uma representação do planeta 

para ampliar essa noção da globalidade cultural da LI. 

        

  
Figura 6: Aula 2 – Slide 17 (Produção: autora deste trabalho) 

 

As respostas deles para a pergunta acima foram muito interessantes. Os alunos 

disseram que em outros países as pessoas também devem cantar canções de ninar para os 

bebês, mas eles ficaram muito curiosos quanto à cultura de outras nações e começaram a 

questionar: “Como será que eles cantam lá no Japão? “Será que fica igual a nossa?”, 

dentre outras perguntas. Esse questionamento, auxiliou os discentes a perceber seu lugar 

no mundo e a relacionar o local com o global. No ensino-aprendizagem de LI a 
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interculturalidade crítica segundo Walsh (2007) é uma forma de conectar o aluno com a 

diversidade cultural do mundo todo, relacionando diversas culturas.  

Com base nesse interesse dos alunos e com o objetivo de explorar aspectos 

interculturais relacionados a canções de ninar, selecionamos um vídeo que acabou 

ganhando muita importância no projeto: “Nursery Rhymes Around the World”2. O vídeo 

inicia com uma versão da música Rock-a-bye baby e além de conter uma explicação 

detalhada sobre os gêneros Nursery Rhymes e Lullubies e seus propósitos comunicativos, 

traz vários exemplos de canções de ninar típicas de outros países ao redor do mundo, 

como Uganda, China, Tailândia, apresentando o ‘background’ histórico e cultural de cada 

canção.  

      

Figura 7: Aula 2 – Slide 19 (Produção: autora deste trabalho) 

  

Foram realizadas atividades de compreensão oral com o vídeo, conforme 

disposto no Plano 3, disponível no apêndice II às quais as crianças reagiram com interesse 

por fazer referência a realidades de outros países. Esse vídeo, possibilitou a construção 

de diálogo intercultural, nas várias formas de pensar e agir sobre outras nações, em uma 

perspectiva decolonial, como será explicado a seguir. 

O objetivo de trabalhar com esse vídeo foi, principalmente, analisar criticamente 

questões relativas à língua e cultura, discutindo e refletindo sobre aspectos de outros 

países, ampliando conhecimentos culturais acerca das canções de ninar, além de trabalhar 

a parte histórica das as canções presentes no vídeo. A discussão foi feita em inglês e os 

 
2 SPOTLIGHT. Nursery Rhymes Around the World. 28 fev. 2021. Disponível em: 
https://spotlightenglish.com/your-life/nursery-rhymes-around-the-world/ . Acesso em: 10 maio 2021. 

https://spotlightenglish.com/your-life/nursery-rhymes-around-the-world/
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alunos apresentaram certas dificuldades em alguns momentos por encontrarem muitos 

vocabulários novos, mas o resultado, de modo geral, foi positivo. 

Além das atividades de compreensão oral e desenvolvimento de percepção 

intercultural, o vídeo foi também usado para explorar questões geográficas, partindo de 

uma demanda dos próprios alunos e como uma iniciativa de ampliar os horizontes dos 

mesmos em relação ao mundo. De acordo com os países das canções que iam aparecendo, 

apresentei mapas mostrando as regiões que estavam sendo mencionadas. Assim, os 

alunos puderam estabelecer comparações geográficas (extensão territorial, localização 

etc) entre aquelas regiões e o Brasil.  Utilizamos alguns sites de jogos para melhor 

interação, como, por exemplo o Mr. Nussbaum 3um site gratuito de estudo em diversas 

áreas. Nele, usamos um mapa interativo que permite os alunos explorarem várias regiões 

do mundo testando seus conhecimentos sobre nações.  

 

Figura 8: Print do site Mr. Nussbaum (2021) 

 

O vídeo Nursery Rhymes Around the World abriu espaço para uma discussão 

acerca de que inglês não é uma língua exclusivamente estadunidense; por meio dele os 

alunos conseguiram descobrir canções de ninar de várias regiões do mundo. A LI, então, 

foi a ponte para que eles acessarem culturas que eles nem imaginavam. Por exemplo, as 

cantigas infantis traziam tradições do país, costumes e influências culturais e foi possível 

 
3 MR. NUSSBAUM. Interactive World Map and World Map Games. 2021. Disponível em: 

https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games . Acesso em: 10 maio 2021. 
 

https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games
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perceber que a partir desses estímulos os aprendizes compreenderam que a LI conecta 

nações, mesmo com costumes e hábitos muito diferentes. 

Ademais, o vídeo foi relevante no tocante trabalho com decolonialidade e 

interculturalidade crítica no ensino-aprendizagem de LI. Segundo Walsh (2007) a 

interculturalidade crítica deve ser entendida como uma ferramenta pedagógica, possível 

de ser implementada no sentido de questionar as diferenças e padrões de poder, tornando 

visíveis as variadas maneiras de ser e viver. Ainda segundo a autora, também busca o 

desenvolvimento e criação de entendimentos e condições que não apenas articulem com 

as diferenças em um quadro de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, 

mas que também influencie a criação de outras formas de pensar, ser, aprender e agir que 

vão para além das fronteiras geopolíticas.  Dessa maneira, trabalhar interculturalidade na 

sala de aula é indispensável para expandir o contato com diferentes culturas, de forma 

crítica e reflexiva, promovendo os diálogos entre línguas, culturas e trocas de 

conhecimentos.  

Outra atividade interessante desenvolvida a partir do vídeo foi a produção de 

uma canção de ninar, a fim de estimular a criatividade e autonomia, utilizando sempre o 

processo de conhecimento e desenvolvimento musical. A nova versão foi baseada na 

música Rock a bye baby e eles não poderiam mudar o ritmo da canção, era permitido 

somente a mudança de algumas palavras da letra da música. Eles tiveram, então, que 

encaixar novos termos de forma rítmica, como no exemplo abaixo: 

 
Figura 9: Aula 4 – Slide 8 (Produção: autora deste trabalho) 
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Cada aluno produziu uma versão diferente da música.  Eles tiveram um pouco 

de dificuldade com vocabulário que combinasse e fizesse sentido para a música, mas 

ficaram bem animados com a proposta. Depois de finalizada, eles cantaram e explicaram 

para os colegas como foi o processo de escrita.  

Depois da produção de uma canção de ninar, exploramos um site chamado 

Lullabies of the World, que contém diversas canções de ninar de várias regiões do mundo. 

O site possui mapas para identificação de regiões nas quais gostaríamos de ouvir uma 

canção de ninar. Pode ser explorado pela língua falada que gostaríamos de escutar ou 

pelos artistas. Assim como o vídeo Nursery Rhymes Around the World, esse site também 

oferece possibilidade de trabalhar aspectos decoloniais e interculturais, que podem ser 

explorados pelo professor na página inicial. 

 
Figura 10:  Print do site Lullabies of the world (2021) 

 

Esse site foi muito valioso para nossas discussões, principalmente por ter sido 

uma atividade que se estendeu para além das aulas síncronas. Eles se interessaram a ponto 

de entrar no site sozinhos e escutarem diferentes músicas para contar para os colegas na 

próxima aula uma canção que haviam gostado, seja pelo aspecto línguistico, pelo ritmo 

ou pela curiosidade cultural que envolve o país. 

Todo o trabalho com esse site, nos proporcionou reflexão sobre a crença que 

temos do inglês falado somente nos EUA. É muito comum vermos sempre a valorização 

do inglês estadunidense, como se a língua fosse somente utilizada lá. Mas na prática, os 

alunos conseguiram desvincular essa ideia e entender melhor a importância da LI para 
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conhecer pessoas de outras de outros países que falam outras línguas, ou seja, a LI como 

global. 

Um ponto alto do projeto foi a criação de um mural no Padlet para os alunos 

interagirem com outras pessoas de diferentes lugares do mundo. O Padlet é uma 

ferramenta online que pode ser usada de forma gratuita, permitindo a criação de um mural 

virtual dinâmico e interativo para registrar, armazenar e partilhar conteúdo.  Assim, o 

Padlet foi pensado como uma forma de   reunir e armazenar as atividades do projeto, e 

ainda promover o contato dos alunos com pessoas de outros países e culturas.   

 

Figura 11: Print do Padlet (Produção: autora deste trabalho) 

 

A proposta inicial do Padlet foi solicitar aos alunos que compartilhassem, além 

das tarefas, um vídeo se apresentando, em inglês, e cantando uma canção de ninar 

brasileira típica da sua família. Depois, pessoas de diferentes regiões do mundo seriam 

convidadas para gravarem um vídeo curto se apresentando em inglês e cantando uma 

canção de ninar típica de seu país e/ou família. A ideia era que os alunos pudessem 

interagir com outras pessoas, ainda que de forma assíncrona, escutar outras canções de 

ninar típicas da cultura do colaborador e compartilhar com essas pessoas um pouco da 

cultura deles. 

Uma das dificuldades enfrentadas nesse processo foi a falta de compromisso de 

algumas pessoas convidadas para compartilhar os vídeos, que, apesar de responderem 

positivamente à nossa solicitação, acabaram não postando o vídeo no Padlet. Ainda assim, 

conseguimos três colaboradores, duas irmãs, de aproximadamente 10 anos, da Holanda, 
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que se apresentaram e cantaram uma canção que seus pais cantavam para elas, um avô, 

dos Estados Unidos, que fez um vídeo chamando cada aluno pelo nome, tocando e 

cantando uma canção de ninar que canta para os netos e ainda fez comentários nos vídeos 

dos alunos, e um pai, também dos EUA, que cantou uma canção que o seu pai fez pra o 

neto e que ele canta para o filho. Os alunos ficaram maravilhados com o mural, pois eles 

nunca tinham interagido com pessoas de outros países antes.  Percebi, com essa atividade, 

que as crianças, nessa faixa etária, estão sempre muito abertas a aprender e compartilhar 

experiências; eles propõem, articulam, defendem ideias, o que deve ser considerado na 

elaboração de propostas para o ensino de LI. 

Posteriormente, analisamos cada uma das publicações no Padlet, focando na 

diversidade cultural, nas similaridades e diferenças, de forma a ampliar a consciência dos 

alunos em relação à cultura do outro e sua própria cultura. Abrimos o mural juntos e 

assistimos todos os vídeos, comentando sobre cada um deles detalhadamente. Analisamos 

também todas as músicas cantadas nos vídeos e todos os discentes disseram que queriam 

escutar a versão original e descobrir sobre o tema principal e a origem da mesma. 

Portanto, as perspectivas propostas pelos letramentos críticos ajudam na reflexão acerca 

de nossa capacidade de olhar o mundo, pessoas e situações a partir de outras lentes. 

(SOARES, 2009). Os processos de troca, contato de saberes e identidades culturais são 

necessários para o desenvolvimento de pensamento decolonial (PALHARES, 2012), a 

fim de se promover diferentes formas de pensar e agir no mundo. E a LI, por sua vez, abre 

espaço para a reflexão sobre a diversidade linguística e cultural de diferentes cenários, na 

sensibilização social e entendimento de mundo. (MATTOS, 2014). 

De modo geral, além do trabalho intercultural de trocas e compartilhamentos 

culturais, o Padlet foi uma forma que os alunos tiveram de praticar bastante o Inglês. A 

todo momento eles estavam usando a LI para a comunicação no Padlet, desde o momento 

que eles gravaram seus próprios vídeos até a fase na qual assistiram os vídeos de outras 

pessoas.  

  Nos planos de aula também incluímos jogos e atividades lúdicas. Usamos dois 

sites de jogos para revisão de vocabulário, como, o Kahoot e o Factile. Levamos também 

caça-palavras, jogos de memória, jogos sobre continentes e países usando mapas.  A 

utilização de jogos para essa faixa etária da turma revelou-se uma ótima opção para a 

aprendizagem por dinamizar e trazer um elemento lúdico para as aulas. 

O Factile é uma plataforma de aprendizagem gratuita que permite que os 

professores criem jogos de questionário no estilo ‘quiz’. Ele é bem dinâmico e de fácil 
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acesso. Nesse site é possível que os alunos escolham seus próprios personagens para a 

competição, ou seja, os alunos podem personalizar a experiência com o jogo. Eles 

também têm a possibilidade de escolherem qual categoria e o valor que querem jogar, o 

que cria bastante emoção, além de promover autonomia, uma vez que são os alunos que 

fazem as escolhas e gerenciam a dinâmica do jogo. O objetivo que tínhamos com o jogo 

durante a aula foi atingido. Os alunos conseguiram revisar tudo que foi proposto, além de 

usarem bastante o inglês. 

 

Figura 12: Print do site Fictile (2021) 

 

Outro jogo que também usamos para revisão foi o Kahoot, uma plataforma de 

aprendizado com jogos estilo “quiz”. Nele, é possível que professores criem seus próprios 

jogos de acordo com seus objetivos pedagógicos. Um ponto interessante desse site é a 

opção de jogar com os alunos de forma online, é permitido que o professor libere as 

perguntas de forma imediata e ao mesmo tempo para todos que estão jogando. O jogo 

leva em consideração a rapidez, isso deixa os alunos super eufóricos em responder o quiz 

rapidamente.  
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Figura 13: Print do site Kahoot (2021) 

 

Foi a primeira vez que utilizei o Kahoot com essa turma, eles amaram e ficaram 

todos empolgados durante todo o jogo. Foi super divertido, inclusive para mim. 

Novamente conseguimos atingir o objetivo que havíamos pensado, com certeza é uma 

excelente plataforma para usar com os alunos durante as aulas, seja ela de forma remota 

ou presencial.  

 Para finalizar, no final da última aula, compartilhei um formulário (APÊNDICE 

II) com o objetivo de oferecer aos alunos a possibilidade de se expressarem livremente 

sobre o que acharam sobre o projeto. Levando em conta a idade dos alunos, foram 

elaboradas perguntas objetivas e simples, que não fossem muito longas, mas que 

permitissem que eles se expressassem. O acesso foi fácil e eles responderam bem rápido 

as onze perguntas.  

 As repostas do formulário foram gratificantes. Os alunos amaram o projeto. Sem 

dúvida, ter esse feedback deles foi muito importante para mim, como professora em 

formação e também como forma de reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido com 

eles. Por fim, depois das respostas registradas individualmente no formulário, abri um 

debate em grupo para eles compartilharem as opiniões com os outros colegas, com o 

objetivo de compartilhar suas impressões sobre o projeto. 

Em termos de aprendizados gerais meus, como educadora, ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento desta pesquisa, posso destacar: 1) maior empoderamento 

para planejar aulas de LI de forma interdisciplinar, associando saberes de diversos campos 

nos quais atuo, como artes e música; 2) ampliação de minhas motivações para atuar como 

docente de LI, sempre com perspectivas voltadas para a interculturalidade e letramentos 
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críticos; 3) fortalecimento de meus objetivos de realização de intercâmbio em um país de 

LI para desenvolvimento mais profundo de minhas habilidades com a LI e também para 

o conhecimento de outras culturas e formas de ver/viver no mundo; 4) compreensão mais 

sistêmica de meus processos de aprendizagem e de construção  de saberes. A partir dos 

estudos sobre como associar saberes musicais ao ensino de LI acabei desenvolvendo 

variadas habilidades e repertórios metodológicos que certamente poderão ser utilizados 

em outros processos de ensino; 5) por fim, acredito que a prática de ensino de LI, em um 

ambiente em que eu tive a liberdade de poder propor e articular ideias e ações foi 

fundamental para propiciar meu exercício de agência. Como lembram Vianini; Arruda 

(no prelo, p. 80), “uma instituição que valoriza o ensino do idioma e proporciona 

condições adequadas para seu ensino, certamente facilita e promove a agência docente”. 

Além disso, a oportunidade de trabalhar em um ambiente como esse permitiu que pudesse 

me direcionar melhor dentro do mercado de trabalho pós término da graduação. Não à 

toa, fui convidada já para lecionar em uma escola de idiomas em Barbacena, Minas 

Gerais, e o fato de eu ter aceitado sem receios sem dúvidas é advindo desse 

empoderamento que venho tido ao longo de minhas práticas no Instituto Curupira e 

também em todo esse processo rico de desenvolvimento desta pesquisa. 

Por isso, Lima (2014. In: VIANINI, ARRUDA, no prelo) destaca a relevância 

da formação docente no sistema agentivo de professores. O desenvolvimento de 

consciência sobre as potencialidades e possibilidades do professor precisa ser promovido 

na formação inicial, de modo que ele possa ampliar seu reportório de ação, tornando-se 

mais autônomo. 

Além disso, corroborando os resultados de Lima (2014. In: VIANII, ARRUDA, 

no prelo, p. 81), este trabalho evidencia como a oportunidade de participar de uma 

pesquisa funciona “como gatilho para expansão do senso de agência, ou seja, para a 

expansão da convicção de que seu comportamento pode fazer alguma diferença para o 

ensino em determinado contexto”. A participação na pesquisa ampliou minha 

consciência, mediada pelo processo reflexivo, sobre os processos de ensinar e aprender 

inglês, bem como sobre minhas capacidades para agir, não só no âmbito profissional, mas 

também pessoal.  

Finalmente, gostaria de deixar registrado aqui, como reflexão final, minha 

alegria e realização em perceber o sorriso e contentamento das crianças, alunos com os 

quais tive a grande alegria de acompanhar e desenvolver este projeto ao longo de 2021. 

Perceber que é possível ensinar com diversão, com metodologias que sejam prazerosas 
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também para nós, educadores, foi um dos mais potenciais estímulos que tive e que me 

motivam a continuar e buscar ainda mais alternativas dentro do campo de ensino de LI, 

que com toda certeza, foi um processo de muitas trocas e compartilhamentos. Portanto, 

deixo um agradecimento especial a minha orientadora Carolina Vianini por todo 

incentivo, dedicação e ensinamentos nos quais foram essenciais para todo o processo. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi de vital 

importância para a minha formação docente e também como pesquisadora. As práticas de 

leitura e revisão teórica para organização dos objetivos e métodos, além de todo o 

processo de oferecimento da aulas no contexto do Instituto Curupira, me fizeram 

perceber, em meu íntimo, o anseio pela atuação com crianças e para o desenvolvimento 

de práticas educativas que sempre levem em consideração a interculturalidade e a 

diversidade cultural. 

Em minha formação como estudante, em escolas públicas, raramente tive acesso 

a estímulos para aprender, de fato, a LI. Raramente era motivada a aprender essa língua 

sob a perspectiva da convivialidade, multiculturalidade e arte Foi no Instituto Curupira 

que me senti atraída pela LI e também pela música, justamente os eixos desta pesquisa. 

Nesse sentido é que cresce a discussão constante, em meu entendimento como educadora, 

sobre as maneiras como podemos incentivar e realmente construir perspectivas de ensino 

contextualizadas.  

Ensinar a LI é mais que transmitir saberes acerca de vocabulário, sintaxe e 

semântica: é criar pontes para o entendimento do mundo pela valorização do diálogo, da 

comum ligação entre todos nós, humanos, que habitamos a Terra e apresentamos 

características muito diferentes, mas que, por outro lado, apresentamos muitas 

similaridades, espaços de conexão e significação de nossas culturas e nossas existências. 

O ensino de segunda língua e a música revelou-se um campo de estudo muito 

interessante e que merece maiores aprofundamentos. Numa sociedade cada vez mais 

globalizada, recorrer aos pressupostos da interculturalidade, da crítica decolonial é 

fundamental para uma educação de LI que não seja hegemônica e que revele essa língua 

não como um padrão a ser seguido, mas, principalmente, como uma forma de construir 

pontes entre pessoas e entre o mundo no qual todos nós habitamos. Ainda que os desafios 

tenham sido muitos, não tenho dúvidas de que saio desta experiência com maior 
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maturidade e com muito mais segurança para trabalhar diretamente como professora e 

educadora. 

Por fim, recorrendo ao que Paulo Freire discorre em seu livro “Pedagogia da 

Autonomia” (1994), e também com base em reflexões trazidas por Rubens Alves (2002) 

sobre escolas que não sejam gaiolas, acredito que seja importante que compreendamos a 

educação como um processo muito mais amplo que meramente a transmissão de aspectos 

técnicos. Estamos lidando com pessoas. No meu caso, atuei com crianças, em um 

contexto de pandemia e em uma instituição que trabalha com voluntariado, no âmbito de 

diversas comunidades, e, acima de tudo, uma instituição que não é gaiola, que apoia, que 

promove a agência do professor, e se propõe, efetivamente, educar de forma sensível, 

ensinando professores e alunos a agirem no mundo. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE I – PLANOS DE AULA 

 

AULA 1 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

PERFIL DOS ALUNOS 

A turma é um grupo de três alunos. Eles são bem comunicativos e participativos. Os 

alunos começaram o curso juntos há cerca de um ano e meio atrás. Eles amam a dinâmica 

do curso que envolve uma forma lúdica de aprender inglês, como as atividades com 

músicas, jogos, brincadeiras, vídeos e enquetes teatrais.  

 

Objetivo geral:  

Apresentação da canção de ninar ‘Rock a bye baby’; sensibilização e familiarização com 

o gênero canção de ninar; Compreensão geral e específica da letra (skimming and 

scanning); construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de 

implícitos. 

Objetivos específicos:  

-Conscientização e familiarização acerca do gênero ‘canção de ninar’ (lullaby). 

-Associar a cultura inglesa com a cultura brasileira através da canção de ninar. 

-Desenvolver habilidades de compreensão oral e memorização. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno 

4. Slides  

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

Os alunos podem ter dificuldade para compreender as perguntas sobre o gênero ‘canção 

de ninar’ em inglês. Caso aconteça, a professora irá fazer as perguntas em inglês e 

português.  

 

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 
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Primeiro momento: Apresentação 

 

Objetivo: Conscientização e familiarização acerca do gênero ‘canção de ninar’ (lullaby)  

 

 

A)  Tocar somente a harmonia da música e perguntar aos alunos se eles a conhecem.  

 Eg.: Do you know this song? Have you heard it before? What did you feel when you were 

listening? (slide 5) 

 

       -Depois, tocar a melodia e fazer as mesmas perguntas.  

 

 B) Em seguida, perguntar aos alunos sobre o estilo musical da canção, de acordo com 

sua harmonia e melodia: Which type of music is that? Is it rock? Is it blues?  

Mostrar imagens de estilos musicais para facilitar o reconhecimento (Slide 6).  

rock, blues, jazz, lullaby e etc,  

• Chamar a atenção dos alunos para a palavra: lullaby (slide 8). Pedir para os alunos 

repetirem.   

 

C) Fazer perguntas que auxiliem os alunos a identificar aspectos do contexto situacional 

e cultural do gênero ‘canção de ninar’:  

 

Where can we listen to lullabies? Can we listen to them on the radio?  

Who sings lullabies?  

To whom?  

With what purpose? 

 

D) Personalização/ levantamento de experiências anteriores. Perguntar aos alunos (Slide 

10):  Do you know lullabies in Portuguese? / Did your mother/ father sing lullabies to 

you? / What's your favorite lullaby? Can you sing for us?  

 

E) Mostrar a definição de lullaby (slide 12), ler em voz alta para os alunos e auxiliar com 

a compreensão.  

 

F) Auxiliar os alunos na compreensão de características típicas do gênero canção de ninar 

(slide 12). Pedir aos alunos que leiam em voz alta as características e discutam quais se 

aplicam a canções de ninar.  

 

Segundo momento: Vocabulário/ Pre-listening 

 

Objetivo: apresentar o vocabulário da canção de ninar ‘Rock a bye baby’ de modo a 

facilitar sua compreensão. 

  

A) Utilizar imagens junto com as palavras principais da música para melhor 

compreensão.  

Eg.:  tree top  -  wind -  cradle -  bough  

 

B) Fazer uma atividade com as ‘chunks’ utilizando mímica:  

Eg.: wind blows - rock a cradle - break a bough - fall  
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C) Depois os alunos completam as expressões:  

Eg.: The _______ blows.         The mum rocks a _______________  

 

D) Explicar para os alunos que essas palavras fazem parte de uma canção de ninar e 

solicitar que eles tentem antecipar o conteúdo da canção:  

These words are from a lullaby. What do you think the lullaby is about?  

 

Terceiro momento: Apresentação da canção ‘Rock a bye baby’; compreensão oral e 

escrita.  

 

 

A.  Explicar que a música a ser cantada é uma canção de ninar muito tradicional na 

Inglaterra e mostrar o título da canção (slide 13). Os alunos devem ouvir e tentar 

identificar as palavras apresentadas no exercício anterior. Quando eles ouvirem/ 

reconhecerem as palavras, eles devem levantar a mão.  

B. Cantar a música duas vezes, em andamentos (velocidades) diferentes, para melhor 

compreensão da letra. Depois, pedir para os alunos dizerem em voz alta as palavras que 

conseguiram identificar.  

C. Mostrar a letra da música (slide 18) e cantar novamente para os alunos. Perguntar 

aos alunos o que eles conseguiram entender, ler em voz alta cada parte da música e 

auxiliar os alunos na interpretação, retomando o vocabulário apresentado no passo 

anterior (slides 14 e 15). Pedir aos alunos que repitam em voz alta (em grupo e 

individualmente) cada verso da canção. Drilling.  

D. Perguntar se era a mesma coisa que eles imaginavam antes ou se a letra fala de 

algo totalmente diferente. 

 

 

Quarto momento:  Ativação da memória (Memory work)  

Objetivos:  desenvolver habilidade de memorização  

.  

A) Atividades dos slides 23, 24 e 25.  

 

 

Quinto momento: Sing along  

 

Objetivos: Convidar os alunos para cantar a música juntos. Tocar o violão e cantar com 

os alunos.  

 

Homework: 

 

 

1. Watch the vídeo and try to memorize the song lyrics.  

https://www.youtube.com/watch?v=3pDC5yFzIEg&ab_channel=TinyMuleS

ongs   

 

 

2. Make a drawing or a collage to illustrate the song.  

3. Search for a famous Brazilian lullaby and write in your notebook. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pDC5yFzIEg&ab_channel=TinyMuleSongs
https://www.youtube.com/watch?v=3pDC5yFzIEg&ab_channel=TinyMuleSongs
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SLIDES: 

 

 

1.  
 

 

2.  
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3.  
 

 

4.  
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5.  
 

 

6.  
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7.  
 

 

8.  
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9.  
 

 

10.  
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11.  
 

 

12.  
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13.  
 

 

14.  
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15.  
 

 

16.  
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17.  
 

 

18.  
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19.  
 

 

20.  
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21.  
 

 

22.  
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23.  
 

 

24.  
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25.  
 

 

26.  
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27.  
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AULA 2 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

Premissas (Assumptions) 

 

Os alunos precisam já ter estudado o vocabulário da música: Rock a bye Baby. 

 

Objetivo geral:  

Trabalhar a pronúncia das palavras junto ao ritmo (connected speech); fazer um paralelo 

com a música ‘rock a bye baby’ a outras canções de ninar da cultura brasileira, 

objetivando a ampliação da consciência crítica dos alunos em relação à cultura do outro 

e sua própria cultura.  

Objetivos específicos:  

-Desenvolvimento oral da canção de ninar: ‘Rock a bye baby’.  

-Treinar a pronúncia das palavras e compreensão de ritmo da música. 

-Associar a cultura inglesa com a cultura brasileira através de outras canções de ninar 

brasileiras. 

-Trabalhar a parte histórica e cultural. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno  

4. Slides  

 

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

-Os alunos podem ter dificuldade para cantar algumas frases de acordo com a junção de 

algumas palavras. Caso aconteça, a professora passará por elas de forma lenta e repetitiva 

até os alunos conseguirem.  

-Os alunos podem ter dificuldade para compreender as perguntas sobre a parte histórica 

e cultural acerca da música ‘Rock a bye baby’ em inglês. Caso aconteça, a professora irá 

fazer as perguntas em inglês e português.  

 

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 

 

Warm-up: Jogo de caça-palavras com as principais palavras da música ‘rock a bye baby’  
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Objetivo: Relembrar as palavras aprendidas na última aula.  

 

A) Passar o caça-palavras para os alunos e dar um tempo para que eles realizem o jogo.  

B) Corrigir e comentar.  

C) Treinar a pronúncia de todas as palavras do jogo e tirar dúvidas caso necessário.  

 

Revisão: Checar a tarefa de casa. 

 

A) Perguntar se os alunos gostaram do vídeo que eles assistiram durante a semana e fazer 

algumas perguntas:  

Did you like the video? 

What most caught your attention? 

Can you describe what you saw?  

 

B) Pedir para eles mostrarem comentando/descrevendo em inglês o desenho ou a colagem 

feita sobre a música. Depois fazer algumas perguntas: 

Why did you choose the drawing/collage? 

Did you like to do it? 

 

 

Primeiro momento: Revisando a música: ritmo e pronúncia  

 

Objetivo: Trabalhar a pronúncia das palavras junto ao ritmo (connected speech) 

 

 

A) Relembrar a música, usando a letra da música embaralhada. Deixar-os cantarem em 

primeiro momento sem corrigir. Depois, cantar a música e os alunos checam se estavam 

corretos e se relembraram bem a letra.   

B) Cantar novamente a música para os alunos e depois perguntar quais as características 

a ‘canção de ninar’ possui e quais delas devemos levar em consideração ao cantar para 

um bebê que está prestes a dormir. 

What are the characteristics of the lullaby? 

In the lullaby do we sing slow or fast?  

Does our voice get agitated or calm? 

C) De acordo com as respostas dos alunos, enfatizar a importância dessas características 

para o gênero musical.  

D) Em seguida dar exemplos práticos tocando o violão do que não poderia acontecer, 

como: batida da música muito rápida, voz acelerada, cantar gritando e animado, dentre 

outros.  

E) Por fim, enfatizar que eles devem cantar a música de forma lenta e calma, se 

preocupando com as pronúncias das palavras porque essa é uma canção de ninar.  

F) Trabalhar cada frase com eles de forma lenta e no ritmo certo da música, de acordo 

com o que foi visto anteriormente. Utilizar o método “humming” com os alunos para que 

eles pratiquem o ritmo da música na maneira correta. 

G) Cantar em coro. 

H) Cantar individual com cada um deles.  

 

  

Segundo momento: Interculturalidade /Compreensão oral  
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Objetivo: Fazer um paralelo com a música ‘rock a bye baby’ a outras canções de ninar 

da cultura brasileira, a fim de ampliar a consciência crítica dos alunos em relação à 

cultura do outro e sua própria cultura.  

 

 

A. Voltar na tarefa número 3 da aula anterior. Perguntar qual foi a música que eles 

escolheram e perguntar individualmente se eles já conheciam a música antes ou 

descobriram durante a pesquisa.  

B. Pedir para cada um cantar a música que escolheu; perguntar como se lembram da 

música, se alguém cantava para eles ou se eles cantavam para alguém. 

C. Chamar atenção dos alunos para o caráter cultural/ mundial das canções de ninar: 

Why do people sing lullabies? Are they only sang in Brazil and the USA/ England?  

D. Video: “Nursery rhymes around the world”. Passar somente a primeira parte do 

vídeo com os alunos e já começar a introduzir o tema da próxima aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=muuMORBu3G8&list=PLXnS9j0Kr6MEt3u-

5s0r5z-gUjKht5ZyO 

 

Homework: 

 

 

1. Entrevistar um familiar (Questionário a ser entregue para a professora em inglês) 

- As canções de ninar são traços culturais muito fortes. Entreviste alguém da sua família 

sobre o papel das canções de ninar em sua família. Pode ser sua mãe, pai, avó, avô, tia.   

Na sua infância, cantavam CN para você? Quem cantava canções de ninar e rimas para 

você? Quais canções eram cantadas? Qual era a preferida? 

 

 

SLIDES: 
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1.  
 

 

 

2.  
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3.  
 

 

 

4.  
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5.  
 

 

 

6.  
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7.  
 

 

 

8.  
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9.  
 

 

 

10.  
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11.  
 

 

 

12.  
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13.  
 

 

 

14.  
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15.  
 

 

 

16.  
 



 

67 
 

17.  
 

 

 

18.  
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19.  
 

 

 

20.  
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AULA 3 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

Premissas (Assumptions) 

 

Os alunos precisam já ter estudado sobre o significado de “Nursery Rhymes”. 

 

Objetivo geral:  

Analisar criticamente o vídeo “nursery rhymes around the world”, discutindo e refletindo 

sobre culturas de outros países. 

Objetivos específicos:  

-Discutir e ampliar conhecimentos culturais acerca de canções de ninar (nursery rhymes)  

-Analisar em inglês diferentes canções infantis de várias culturas ao redor do mundo  

-Trabalhar a parte histórica e cultural. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno  

4. Slides  

 

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

-Os alunos podem ter dificuldade para compreender todo o assunto do vídeo tratado em 

inglês. Caso aconteça, a professora irá pausar e explicar detalhadamente algumas partes 

em inglês e português de acordo com a necessidade.  

 

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 

 

Primeiro momento: 

Objetivo: Relembrar o começo do vídeo com os alunos e despertar interesse para a 

continuidade do mesmo.  

A. Perguntar aos alunos o que eles lembram sobre a parte do vídeo vista na última 

aula.  

Eg.: What is a nursery rhyme? / What is the video about? / Where is rock a bye baby’s 

song from?  
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B. Trabalhar palavras chaves vistas no vídeo com ajuda de imagens. 

Eg.: Nursery Rhyme - Nursery School - Around the world - Rhyme - Poem - Adults – 

Children. 

2. De acordo com o nome do vídeo: “nursery rhymes around the world”, perguntar 

sobre as próximas canções, quais países eles esperam encontrar no vídeo. 

 

Segundo momento:  

Objetivo: Analisar criticamente o vídeo “nursery rhymes around the world” 

A. Voltar a passar o vídeo.  

B. Pausar o vídeo de acordo com o que for mencionado e explicar todas as partes 

mais difíceis para os alunos para melhor compreensão.  

C. Fazer algumas perguntas durante o vídeo. 

D. Dar espaço para eles se expressarem livremente. 

          eg.: What do you think about it? / Do you agree? / Do you want to add                   

                  something?  

 

Atividades/debates durante o vídeo: 

2:15 - Destacar o “poem’ como outra forma de nursery rhymes 

2:45 - Destacar e enfatizar os propósitos das nursery rhymes (to sleep - to teach - to play) 

(Não é somente para fazer um bebê/criança dormir)  

3:29 - Mostrar no mapa onde fica localizado Uganda. 

3:45 - Segunda nursery rhyme da Uganda. Pedir para eles prestarem atenção nas palavras 

que eles conhecem. Depois passar por cada frase enfatizando as que eles não conhecem 

e pedindo repetição das palavras mais importantes da música. Por fim, fazer uma 

brincadeira de mímica com eles.  

4:20 - Entender o propósito da música da Uganda. 

4:55 - Perguntar aos alunos se eles conhecem alguma música parecida.  

5:00 - Terceira nursery rhyme da China. Mostrar uma imagem/foto do ‘Chinese New 

Year’, em especial a do dragão.  

5:20 - Pedir para eles prestarem atenção nas palavras que eles conhecem.Depois passar 

por cada frase enfatizando as que eles não conhecem e pedindo repetição das palavras 

mais importantes da música. Por fim, fazer uma brincadeira de memorização.  

5:53 - Entender o propósito e objetivo da música da China.  

6:26 - Quarta nursery rhyme da Tailandia. Ensinar o que significa “Jackfruit and seed” 

com imagens.  

7:00 - Pedir para eles prestarem atenção nas palavras que eles conhecem.Depois passar 

por cada frase enfatizando as que eles não conhecem e pedindo repetição das palavras 

mais importantes da música.  

7:25 - Enfatizar a diferença em “true and lie”.  Entender o propósito e objetivo da música 

da Tailândia. 

7:40 - Destacar a “Jum-jee” e perguntar se eles lembram de alguma música que possui 

palavras inventadas. 

8:17/9:05 - Fazer o jogo da música com eles.   

10:28 - Deixar claro para os alunos as propostas da nursery rhyme. 

12:46 - Discutir sobre as perguntas do vídeo.  

 

Terceiro momento:  

Objetivo: Fazer com que os alunos compartilhem experiências uns com os outros e usem 

o máximo de inglês possível.  
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Pedir para os alunos mostrarem os vídeos que eles fizeram de Homework e contarem a 

experiência, se possível em inglês. 

 

 

SLIDES: 

 

 

1.  
 

 

 

2.  
 



 

72 
 

3.  
 

 

 

4.  
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5.  
 

 

 

6.  
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7.  
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AULA 4 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

Premissas (Assumptions) 

 

 

 

Objetivo geral:  

Explicar como funciona e como se utiliza o Padlet; rever os principais vocabulários 

utilizados nas últimas aulas; discutir sobre ‘nursery rhymes around the world’, produzir 

uma canção de ninar, a fim de estimular a criatividade e autonomia. 

Objetivos específicos:  

-Discutir e ampliar conhecimentos culturais acerca de canções de ninar (nursery rhymes)  

-Rever vocabulários da última aula.  

-Estimular a criatividade e autonomia dos alunos com uma nova versão da música “rock 

a bye baby” feita por eles.  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno  

4. Slides  

 

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

-Os alunos podem ter dificuldade para a elaboração da nova versão da música em Inglês. 

Caso aconteça, a professora irá auxiliá-los de acordo com a necessidade.  

 

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 

 

Primeiro momento: 

 

Objetivo: Apresentar e explicar como funciona e como usar o Padlet.  
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A. Mostrar o Padlet para os alunos e explicar as principais ferramentas que eles 

podem utilizar para a interação do mesmo.  

B. Explicar os objetivos do Padlet/mural para exposição dos trabalhos; troca 

cultural.  

 

Segundo momento: 

 

Objetivo: Rever os principais vocabulários utilizados nas últimas aulas.  

 

 

A. Mostrar figuras e pedir para os alunos relembrarem em qual parte/qual aula ela 

apareceu e em qual contexto. 

B. Mostrar uma imagem do mapa mundi e questionar se há alguma similaridade com 

a aula anterior.  

What countries did we see last class in the video?  

C. Relembrar os vocabulários da música ‘rock a bye baby’  

 

 

 

Terceiro momento: 

Objetivo: Após os alunos discutirem sobre ‘nursery rhymes around the world’, eles terão 

seu próprio momento de produzir uma canção de ninar, a fim de estimular a criatividade 

e autonomia. 

A. Explicar a próxima dinâmica para os alunos. Eles terão a música ‘Rock a bye 

baby’ como base. Serão retiradas algumas palavras da música e os alunos precisarão 

colocar outras no lugar, dando outro sentido para a música.  

B. As novas palavras precisam se encaixar de forma rítmica. 

C. A música continuará sendo uma lullaby, sendo assim, não é permitido a troca do 

ritmo, tempo e compasso da música.  

D. Oferecer o link do site: https://www.rhymezone.com/ onde os alunos conseguem 

encontrar com facilidade palavras que rimam. 

E. Depois de finalizado, pedir para que os alunos cantem sua versão, e também dar 

um espaço para os alunos explicarem suas músicas e explicar para os colegas caso tenham 

dificuldades em entender as novas palavras e o contexto geral. 

eg: 

Rock a bye baby in the tree top, 

When the wind blows the cradle will rock, 

When the bough breaks the cradle will fall, 

And down will come baby, cradle and all.  

 

Rock a bye baby in the sweetshop 

When the eyes close the candy will rock, 

When the dreams start the baby will fall, 

And down will come baby, candy and all.  

 

Homework:  

1. Pedir para os alunos gravarem suas novas versões da música e postar no padlet.  

https://www.rhymezone.com/
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2. Pedir para os alunos entrarem no padlet com mais frequência durante a semana e 

comentarem/interagirem com as publicações.  

 

 

SLIDES: 

 

1.  
 

2.  
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3.  
 

4.  
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5.  
 

6.  
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7.  
 

 

 

8.  
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9.  
 

 

 

10.  
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11.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 

 

 

 

 

 

AULA 5 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

 

Objetivo geral:  

Compreender a partir de um site: “Lullubies of the world”, várias músicas de diferentes 

países; trabalhar regionalidades; trabalhar nacionalidade com os alunos por meio da 

interculturalidade. 

Objetivos específicos:  

-Analisar o padlet, focando na diversidade cultural, nas similaridades e diferenças, de 

forma a ampliar a consciência crítica dos alunos em relação à cultura do outro e sua 

própria cultura.  

-Estudar diferentes regiões com canções de ninar local. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno  

4. Slides  

 

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

-Os alunos podem ter dificuldade na questão regional e geográfica. Caso aconteça, a 

professora irá auxiliá-los de acordo com a necessidade.  

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 

 

Primeiro momento:  

 

Objetivo: Compreender a nova versão escrita de cada aluno.  
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A. Pedir para um aluno cantar sua versão da música. 

B. Perguntar aos outros alunos o que eles compreenderam. 

C. Voltar para o ‘compositor’ da música e pedi-lo para explicar a música de forma 

detalhada para os colegas.  

D. Pedir para que o aluno ‘compositor’ escreva a música no chat.  

E. Explicar a pronúncia de cada palavra nova composta na nova versão. 

F. Em seguida cantar a música com todos os alunos juntos.  

G. Repetir o processo com todos os alunos. 

H. Mostrar a versão completa da música “Rock a bye baby” no site: 

https://www.lullabiesoftheworld.org/lied33221-Rock-a-bye-baby.html 

I. Mostrar aos alunos que existem diferentes letras de uma música de acordo com a 

cultura e a região de onde ela é cantada. (Dar o exemplo da música do João.)  

 

Segundo momento: 

 

 

A. Trabalhar, aproveitar mais o site: 

https://www.lullabiesoftheworld.org/projekt.html 

B. Tocar algumas músicas de países distintos e perguntar aos alunos se eles 

conseguem identificar de qual país é.  

C.  Trabalhar a pronúncia em inglês de cada país mencionado.  

D. Mostrar uma foto de um mapa mundi e identificar a região/localidade de cada país 

mencionado anteriormente. 

E. Identificar diferentes países no mapa e em seguida trabalhar a pronúncia de todos 

os países que  os alunos tiveram curiosidade em descobrir a localidade. 

F. Mostrar o mapa do site: https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-

world-map-games  

E passar por várias regiões, descobrindo a localidade de vários países. 

G. Fazer o jogo multiple-choice com os alunos. 

https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games  

H. Em seguida, fazer um jogo com os alunos utilizando o site: 

https://online.seterra.com/en/vgp/3069  

8. Durante o jogo, reforçar as pronúncias dos países em inglês. 

 

 

Terceiro momento: 

 

Objetivo: Trabalhar nacionalidade com os alunos.  

 

 

A. Presentation: Apresentar um diálogo onde aparece duas pessoas conversando e 

falando suas nacionalidades.  

B. Compreensão do diálogo.  

C. Practice: Leitura do diálogo.  

D. Apresentar através de imagens alguns países com suas respectivas 

nacionalidades.  

E. Production: Os alunos irão escolher um país e fazer uma breve pesquisa no google 

sobre algumas curiosidades para aplicar no próprio diálogo.  

https://www.lullabiesoftheworld.org/lied33221-Rock-a-bye-baby.html
https://www.lullabiesoftheworld.org/projekt.html
https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games
https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games
https://mrnussbaum.com/interactive-world-map-and-world-map-games
https://online.seterra.com/en/vgp/3069
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F. Apresentação. 

 

 

 

 

 

SLIDES: 

 

1.  
 

 

 

2.  
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3.  
 

 

 

4.  
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5.  
 

 

 

6.  
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7.  
 

 

 

8.  
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9.  
 

 

 

10.  
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11.  
 

 

 

12.  
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AULA 6 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Graduação em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

Profª. Orientadora: Carolina Vianini 

                     Orientanda: Maria Eduarda Malvar 

 

 

 

CONTEXTO 

Instituição: Escola Alternativa (ONG) 

Idade: entre 9 a 11 anos  

Número de alunos: três 

Nível: Iniciante 

Tempo de aula: 1h30 

 

Premissas (Assumptions) 

 

 

Objetivo geral:  

Revisar a música ‘Rock a bye baby’ e alguns vocabulários da aula anterior; analisar o 

Padlet, focando na diversidade cultural, nas similaridades e diferenças, de forma a ampliar 

a consciência crítica dos alunos em relação à cultura do outro e sua própria cultura; 

coletar, por meio de um formulário, a opinião dos alunos sobre o projeto. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 

1. Computador / Telefone Celular 

2. Internet 

3. Caderno  

 

Antecipação de problemas e possíveis soluções 

-Os alunos podem ter dificuldade ao entender todos os vídeos compartilhados para eles 

no Padlet. Caso aconteça, a professora irá auxiliá-los de acordo com a necessidade.  

 

TÓPICO / CONTEXTO 

Canção de ninar 

Interculturalidade 

 

Primeiro momento:  

 

Objetivo: Revisar a música ‘Rock a bye baby’ e alguns vocabulários da aula anterior.  

 

Jogo 1: 

A. Abrir o Kahoot de forma online e liberar as perguntas para os alunos ao mesmo 

tempo. https://create.kahoot.it/share/review/1c608879-da57-4246-8a87-3407ce4b374e  

https://create.kahoot.it/share/review/1c608879-da57-4246-8a87-3407ce4b374e
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B. Tirar dúvidas das questões do jogo.  

 

Jogo 2:  

A. Abrir o factile, deixar os alunos escolherem o “Team captain” e começar a disputa. 

https://www.playfactile.com/mmalvar  

 

Segundo momento: Padlet. 

 

Objetivo: Analisar o padlet, focando na diversidade cultural, nas similaridades e 

diferenças, de forma a ampliar a consciência crítica dos alunos em relação à cultura do 

outro e sua própria cultura.  

https://pt-br.padlet.com/mepmalvar/lmdhg943snghks2t  

 

 

A. Abrir o padlet com os alunos e fazer algumas perguntas gerais do mural. 

Ex: Did you like the padlet? / Do you think the padlet is a useful platform for us? / Did 

you like to share things in the padlet?  

B. Perguntar sobre o acesso deles no padlet. 

Ex: Did you watch the videos? / Where are those people from? /  

C. Assisti todos os vídeos individualmente e comentar cada um deles detalhadamente. 

Começar pelos vídeos dos alunos e depois das outras pessoas que contribuíram. Tirar 

todas as dúvidas em relação aos vocabulários que forem aparecendo nas falas das 

pessoas.  

3. Analisar as músicas de cada vídeo.  

3. Fazer perguntas sobre o ensino-aprendizagem de inglês. 

Ex: Do you think learning English is important? Do you think that English helps us to 

know and have contact with other cultures in the world? 

F. Falar um pouco sobre o inglês como língua franca. 

6. Criar um pequeno debate sobre “Inglês e USA” 

Ex: Is it true that English is spoken only in the United States? / Why do you think that 

when we talk about English we always remember the United States first? / Is there a 

correct accent to speak English? Do the people in the videos speak alike? / Here in Brazil 

does everyone speak alike? 

 

Terceiro momento: Questionário. 

 

Objetivo: Descobrir através de um formulário, a opinião dos alunos sobre o projeto. 

 

 

A.  Passar o link do formulário para os alunos preencherem. 

B. Dar 15 minutos para eles responderem individualmente e com calma todas as 

perguntas do formulário. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xC2qfoexp7XI8fYs-

0cI_bux0mYklHx3NV3wPOOrY2w/edit  

 

Quinto momento: Discussão em grupo. 

 

https://www.playfactile.com/mmalvar
https://pt-br.padlet.com/mepmalvar/lmdhg943snghks2t
https://docs.google.com/forms/d/1xC2qfoexp7XI8fYs-0cI_bux0mYklHx3NV3wPOOrY2w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xC2qfoexp7XI8fYs-0cI_bux0mYklHx3NV3wPOOrY2w/edit
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Objetivo: Deixar os alunos se expressarem livremente sobre o que acharam sobre o 

projeto e compartilharem as opiniões com os outros colegas, a fim de descobrir se eles 

também tiveram a mesma impressão.  

 

 

 

A. Abrir um momento para os alunos se expressarem e trocarem opiniões sobre o 

projeto, pontos positivos e negativos, o que eles mais gostaram, a importância do projeto 

para o ensino-aprendizagem de LI… 

B. Começar com algumas perguntas para iniciar/guiar a discussão. (Pedir para que 

eles tentem falar o máximo que conseguirem em inglês.) 

What did you think about the project?  

 

Sexto momento: Agradecimentos. 

 

Objetivos: Agradecer aos alunos pela ótima participação no projeto e o interesse pelo 

mesmo.  

 

 

FORMULÀRIO: 
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