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RESUMO 
 
 

Este trabalho está vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 
doravante PIBID. Este programa tem como um dos objetivos inserir os alunos de licenciatura 
na cultura escolar do magistério, oportunizando a estes alunos a criação e participação em 
experiências metodológicas e práticas docentes. Assim, este trabalho trata em descrever uma 
experiência da prática docente de quatro bolsistas do programa que atuam em uma escola da 
rede pública estadual. Após, avaliação diagnóstica realizada com os alunos do 2º ano do 
ensino médio foi detectado uma certa desmotivação em relação as aulas de inglês e assim, os 
bolsistas com o objetivo de conquistar os alunos e motivá-los as aulas de inglês propuseram 
uma atividade com música. Acrescenta-se, também, que foi discutido com este grupo de 
bolsistas a questão de como as aulas de língua estrangeira podem adquirir uma função social, 
contribuindo na formação do pensamento crítico e não, somente, na formação linguística dos 
alunos. O grupo, então escolheu uma música baseada em alguns fatores, tais como: um cantor 
da atualidade e o qual os adolescentes dessa faixa etária costumam gostar, uma música que 
pudesse despertar reflexões políticas visando que estamos em ano eleitoral, levando os alunos 
a refletir e analisar o tema de uma maneira crítica e focando na importância de eleger bons 
representantes e, por último, pensando em aspectos linguísticos uma canção que 
contemplasse tempos verbais, mais especificamente, o simple present e sua forma na 
interrogativa. Foi apresentado aos alunos o vídeo da música “Dear Mr. President” da cantora 
americana Pink, não somente com o intuito de expandir o vocabulário dos alunos de uma 
maneira lúdica, mas também de provocá-los para um debate sobre temas que a música traz. A 
intenção com a apresentação dessa atividade era cativar os alunos com a ideia de que 
aprender inglês pode ser prazeroso, queríamos que eles tivessem contato com o idioma por 
uma das habilidades da língua como o listening. Após a apresentação do vídeo, a leitura da 
letra da música acompanhada pelos alunos foi realizada, desenvolvendo, assim, a habilidade 
de speaking, em seguida, como prática dos aspectos linguísticos os verbos no simple present e 
as formas interrogativas no presente foram destacadas, desenvolvendo assim, uma percepção 
do sistema da língua estrangeira. Finalizamos a atividade com um debate crítico sobre os 
temas abordados na canção e como eles estão ligados à nossa realidade, havendo uma 
interação e a participação dos alunos. Concluindo, pode-se perceber que ao fim da atividade 
realizada em quatro aulas os alunos puderam fazer relações com temas da nossa realidade e 
também com a realidade de um outro país, saindo de uma rotina de aula de inglês que foi além 
do verbo to be. 


