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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal a proposição de duas sequências 

didáticas sobre a canção de protesto – rap para o processo de formação do leitor 

crítico-reflexivo – no Ensino Fundamental – em turmas de 6º e 9º ano. Os 

fundamentos teóricos que embasam o trabalho estão relacionados às proposições 

do Círculo de Bakhtin, especialmente as noções de linguagem como discurso 

ideológico social, de leitura responsiva, de gênero discursivo e das vozes sociais. 

Quanto à orientação metodológica, caracteriza-se por adotar o paradigma 

interpretativista de base sócio-histórica, situando-se, ainda, no grande campo da 

Linguística Aplicada, cujo foco primordial é a linguagem concretamente situada. Nos 

enunciados selecionados para o corpus – algumas canções de protesto – raps, 

analisamos a leitura crítico-reflexiva dos alunos nas oficinas de leitura de raps 

aplicadas nos módulos da nossa sequência didática. A análise realizada constata 

que os sujeitos pesquisados vêm de uma cultura de ensino voltada apenas para o 

cumprimento de uma proposta curricular conteudista, de modo que, nesse cenário, 

não se vislumbra, por meio da leitura, a formação do sujeito cidadão, hábil para, por 

meio de suas leituras, compreender a estrutura socioideológica que o cerca, e, 

assim, exime-se de compreensões de mundo fundamentadas apenas no senso 

comum. Como resultado, constata que a proposta de ensino aplicada nas 

sequências representava uma novidade para os alunos. Alguns deles, inicialmente, 

não viam esse trabalho como leitura, no entanto, a maioria esteve bastante 

envolvida no processo, de modo que, em seus comentários, sobressaem vozes de 

um olhar crítico-reflexivo dos ambientes do qual fazem parte e da situação social na 

qual estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Leitura. Gênero discursivo. Rap. Vozes sociais. Sequência 

didática. 

    

 

 

                                 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to propose two didactic sequences on the rap songs to the 

process of formation of critical reflective reader, in the elementary school – in 6th and 

9th grade classes. The theoretical foundations that have supported the work are 

related to the Bakhtin Circle propositions, especially the notions of language as a 

social ideological discourse; responsive reading; discursive genre and social voices. 

As for the methodological guidance, it is characterized by adopting the interpretativist 

paradigm of socio-historical base, in addition to positioning in the large  field of 

Applied Linguistics, whose primary focus is specifically located language. In the 

selected enunciations to corpus – some Rap songs of  protesting –  it was analyzed 

the students’  reflective critical reading in the workshops of Rap-song reading, 

applied in modules of our teaching sequences. Through the carried out analysis, it 

was  noted that the subjects surveyed have come from an educational culture 

towards the fulfillment of a conteudista proposed curriculum, so that in this scenario 

we do not see, through reading, training of the individual citizen, able to through his 

readings, understanding  the socio-ideological structure that surrounds them; and so, 

escaping of  understandings the world, based only on common sense. We conclude 

also that our teaching proposal represented a novelty for students. Initially, some of 

them  did not see this work as reading, however, the majority was heavily involved in 

the process; so that, in their comments, we realize voices of a critical and reflective 

look of  which comprise environments, and social situation to which they belong. 

 

Keywords: Reading. Discursive genre. Rap. Social Voices. Didactic Sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A OPÇÃO PELO TEMA 

 

 

 Vários fatores influenciaram na escolha do tema deste trabalho. O gosto 

pela leitura, por exemplo, iniciou-se na infância, com os quadrinhos e historinhas 

presentes no livro didático. Os textos que mais me despertavam o interesse eram 

sempre aqueles cujo tema retratavam a organização social, a vida das pessoas nas 

cidades e as histórias pessoais.  

Na adolescência, gostava de ouvir os adultos falarem sobre política e de 

observar a administração dos governantes para tecer comentários sobre suas 

atitudes, principalmente, quando elas iam de encontro às necessidades básicas do 

povo, tais como: saúde, educação e emprego. Logo, para mim, ler sempre 

representou uma forma de perceber o mundo e de participar dele, por meio do 

aprendizado que se tem com as leituras de experiências sociais e pessoais 

relatadas nos enunciados. 

Posteriormente, já na graduação, os estudos nas disciplinas Prática 

Pedagógica, Sociologia e Filosofia da Educação e, mais especificamente, os autores 

Lukesi e Freire me levaram a compreender a educação como uma prática política. 

Após essas leituras, minha visão sobre a organização social e sobre a educação 

nunca mais foi a mesma, pois me tornei muito crítica acerca da política que permite 

a governantes transformarem as cidades – inclusive as escolas – em seus “currais 

eleitorais” e, com essa prática, desvirtuarem a verdadeira função da administração 

pública. No ensino, também nunca aceitei o modo de abordagem da leitura. Sempre 

achava que algumas perguntas nos questionários do livro didático não eram 

significativas para desenvolver a competência leitora.   

Após a graduação, dez anos depois, ao retornar à universidade para cursar 

especialização, ouço a Professora Dra. Maria da Penha Casado Alves falar sobre 

Bakhtin. A partir daí, pensei que essa seria a minha linha de estudo para o 

mestrado. Ao ingressar neste mestrado profissionalizante, desejava trabalhar com 

um gênero que pudesse proporcionar, de modo mais direto, uma leitura crítico-
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reflexiva do contexto social. Assim, junto com a professora Penha, optamos pelo rap, 

em virtude de ser um gênero que traz a voz de denúncia contra a exclusão social e o 

abandono da periferia por parte dos políticos, além de fazer parte da preferência 

musical de muitos jovens. Nosso objeto de pesquisa e de proposição – o gênero 

discursivo rap – foi uma escolha fundamentada em observações de que esse 

gênero, devido ao seu caráter de denúncia de problemas sociais e da 

marginalização da periferia, constitui importante objeto de estudo na formação do 

leitor crítico do mundo.  Desse modo, procuramos desenvolver a nossa pesquisa-

proposição, voltando-nos, mais especificamente, para a formação do leitor crítico-

reflexivo, a partir do gênero rap, sob a ótica da análise dialógica do discurso (ADD)1. 

Em decorrência dessas experiências, elaboramos este projeto “Leitura do 

mundo no rap”, com o intuito de desenvolver uma proposta de pesquisa e de 

proposição, no 6º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Carlos Alberto 

de Souza, localizada no bairro de Passagem de Areia, no município de Parnamirim-

RN; e no 9º ano, na Escola Eliah Maia do Rego, no bairro Boa Esperança, em 

Parnamirim. 

A opção por desenvolver este trabalho em uma sala de aula está 

relacionada à proposta do nosso mestrado profissionalizante, cujo objetivo é uma 

interação entre as bases teóricas pesquisadas na universidade e a prática de 

professores que já atuam no ensino de Língua Portuguesa, nas escolas públicas do 

Ensino Fundamental. Aliando-se ao interesse político maior, optamos por esse 

projeto de leitura no Ensino Fundamental por sentirmos a necessidade de contribuir 

para uma formação de leitores crítico-reflexivos nesse nível de ensino, uma vez que 

nossas experiências em escolas públicas municipais e estaduais têm demonstrado 

que na nossa tradição de ensino de leitura ainda não há a prioridade para esse 

importante aspecto que, para nós, é imprescindível à formação cidadã. 

Quanto à nossa concepção de leitura, está pautada nos conceitos de 

Bakhtin (2011, p. 271) de que “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é 

de natureza ativamente responsiva”. É com base nessa compreensão de que a 

leitura produz respostas que procuraremos formar leitores capazes de compreender 

                                                           
1
Denomina-se ADD, no Brasil, os estudos, pesquisas e abordagens do discurso que tenham como 

fundamentação e orientação teórica os textos e proposições advindos do Círculo de Bakhtin. Para 
mais informação sobre essa abordagem, ver Brait (2012, 2011, 2005). 
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os discursos que subjazem a estrutura social na qual estão inseridos. Para isso, 

optamos por desenvolver duas sequências didáticas com o gênero rap.  

Para alcançarmos nosso objetivo, elaboramos duas sequências didáticas e 

aplicamos nas turmas do 6º ano, da escola Municipal Carlos Alberto de Souza, e do 

9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rego, 

visando ao ensino de leitura crítico-reflexiva de mundo por meio do gênero rap. 

Para tanto, apresentamos, em seguida, as questões que embasaram os 

nossos objetivos de pesquisa para as quais buscamos respostas. 

 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Nossas questões de pesquisa visam conduzir à construção de respostas 

para as seguintes indagações: 

 Como criar estratégias de leitura que ajudem os alunos a identificar as 

vozes sociais explícitas/implícitas nos discursos do gênero rap, no Brasil, a partir dos 

protestos de 2013? 

 Uma sequência didática poderá contribuir para a formação de leitores 

críticos, que se tornem capazes de reconhecer – no gênero rap, a partir dos 

protestos de 2013, no Brasil – a denúncia às injustiças sociais contra as classes 

marginalizadas da periferia brasileira? 

Mediante essas questões, estabelecemos os objetivos elencados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

A formação de um leitor crítico-reflexivo em uma turma de 6º e de 9º ano do 

Ensino Fundamental, a partir do gênero rap, sob a ótica da leitura compreendida 

como ato responsivo.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Nossos propósitos visam ao reconhecimento e à percepção, por parte dos 

nossos alunos, sujeitos da pesquisa, de vozes sociais de protesto, no gênero rap, no 

Brasil, a partir de 2013. Para isso, pretendemos trabalhar duas sequências didáticas, 

cujo processo seja conduzido pelo alcance dos objetivos específicos elencados a 

seguir: 

 Identificar as vozes sociais explícitas/implícitas nos discursos do gênero 

rap, no Brasil, a partir dos protestos de 2013. 

 Propor duas sequências didáticas para a formação de leitores críticos que 

se tornem capazes de reconhecer – no gênero rap, a partir dos protestos de 2013, 

no Brasil – a denúncia às injustiças sociais contra as classes marginalizadas da 

periferia brasileira. 

 Definidos os nossos objetivos, apresentaremos, no tópico a seguir, como se 

dará a estrutura do nosso trabalho. 
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1.4 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

A metodologia empregada para desenvolver este trabalho de pesquisa teve 

como objetivo a construção e a aplicação de uma sequência didática (SD) para a 

formação de leitores crítico-reflexivos, do gênero rap, no ano de 2013, no Brasil, 

tendo como base a pesquisa-proposição, situada no paradigma interpretativista de 

base sócio-histórica, na perspectiva dialógica bakhtiniana, que considera que o 

processo de leitura se constrói com base na interação entre contexto, texto e os 

sujeitos da história. Nosso referencial de leitura também se ancora em Freire (2009), 

Geraldi (2011), Rojo (2013) e Casado Alves (2008), uma vez que os estudos desses 

autores a respeito do ensino nas escolas brasileiras dão-nos embasamento para 

realizarmos esta pesquisa de intervenção. 

Nossa pesquisa se estrutura em três fases, quais sejam: aprofundamento 

teórico, aplicação da sequência didática e análise de dados. Durante a análise, 

faremos apontamentos sobre as duas primeiras fases.  

No referencial teórico, que compõe o segundo capítulo, falamos sobre a 

nossa concepção de linguagem, discurso e vozes sociais, de acordo com 

Bakhtin/Volochinov (2009); Bakhtin (2011) e Discini (2014). Para nós, a linguagem 

está relacionada a conceitos ideológicos construídos sócio-historicamente. Os 

discursos, por sua vez, refletem as vozes sociais e as lutas ideológicas implícitas 

nas relações entre esses sujeitos sócio-historicamente situados. Em seguida, 

orientando-nos pelas concepções de Bakhtin/Volochinov (2009), Bakhtin (2011), 

Freire (2009) e Geraldi (2011), estabelecemos relações para a nossa compreensão 

de leitura e de ensino. Nessa direção, Bakhtin (2011) foi a nossa referência para a 

leitura como uma atividade responsiva. Recorrendo a Freire (2009), destacamos a 

importância da leitura emancipatória, na qual o ensino da compreensão crítica 

influencia positivamente na vida do indivíduo e na sua atuação social; e em Geraldi 

(2011), compreendemos a importância da objetividade no ensino de leitura na 

escola. Discorremos, ainda, sobre o gênero discursivo bakhtiniano, ressaltando suas 

principais características, descritas por Bakhtin (2011). Assim, o gênero é definido 

como tipos relativamente estáveis de enunciados, construídos de acordo com as 

necessidades demandadas por cada campo da atividade humana. Nesse aspecto, 

dialogamos também com Rojo (2013), que fala do desafio de o ensino na escola 
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contemplar os textos multissemióticos/multimodais; e Casado Alves (2008), que nos 

adverte sobre a importância de um ensino de leitura que contemple a análise das 

relações interativas, uma vez que são esses os processos produtores de linguagem. 

Por último, discutimos, de acordo com Schneuwly e Dolz (2004), Lopes-Rossi (2011) 

e Bakhtin (2011) sobre a importância de um projeto de trabalho que priorize a leitura, 

usando, para isso, um gênero discursivo e uma sequência didática, em consonância 

com os propósitos de leitura definidos. 

No terceiro capítulo, tendo como referência Andrade (1999), Silva (1998) e 

Guimarães (1999), discorremos sobre o rap como mais uma canção de protesto no 

Brasil. Para tanto, partimos dos primeiros protestos no gênero canção no Brasil – de 

acordo com Costa (2010) e Saraiva (2005) – até chegarmos ao rap, nosso objeto de 

pesquisa e de proposição. Além disso, enfocamos o gênero em estudo, na 

perspectiva bakhtiniana, como elemento que surge para atender uma necessidade 

social; descrevemos um pouco sobre a sua atuação como um dos elementos do 

movimento cultural hip hop nos Estados Unidos e no Brasil; e, por fim, discutimos 

também a responsividade ao movimento hip hop, presente em vozes sociais dos 

segmentos: mídia, juventude e rappers. 

O quarto capítulo consiste em uma exposição dos procedimentos 

metodológicos elaborados com vistas a efetivar nosso trabalho de construção e 

aplicação de uma sequência didática para a formação de leitores crítico-reflexivos a 

partir do gênero rap.  

No quinto capítulo, fizemos um relato analítico das experiências vivenciadas 

por nós e pelos sujeitos da pesquisa nas duas escolas nas quais aplicamos as 

sequências didáticas. Nessa exposição, apresentamos como se deu a aplicação das 

sequências didáticas. Com isso, procuramos descrever e analisar todo o processo 

de ensino-aprendizagem de leitura vivenciado nessas etapas, uma vez que a 

formação do leitor demanda estratégias cuja responsividade dos alunos, a cada 

atividade, constitui dados relevantes nesse processo. Nós nos reportamos também, 

de modo mais concreto, para a relação entre a pesquisa, os sujeitos envolvidos e o 

cronotopo no qual ela se realiza, pois, de acordo com Bakhtin (2011), toda a 

produção de sentido está vinculada às relações de interação entre os sujeitos. A 

nossa análise teve como objetivos observar se uma sequência didática pode 

contribuir para a formação de leitores críticos, capazes de reconhecer – no gênero 

rap, a partir dos protestos de 2013, no Brasil – a denúncia às injustiças sociais 
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contra as classes marginalizadas da periferia brasileira, e se é possível criar 

estratégias de leituras que os ajudem a identificar as vozes sociais 

explícitas/implícitas nesses discursos. Logo, a fim de responder a essas questões, 

analisamos a responsividade dos alunos, observando como eles estabeleceram 

relações entre os textos e as questões sociais que constituem os discursos de rap e 

de que modo dialogaram com as vozes sociais neles presentes. 

É por essa ótica que procuramos analisar os enunciados produzidos pelos 

alunos – comentários e respostas deles aos exercícios contendo questões de leitura 

–, uma vez que, para nós, a leitura na escola representa um diálogo, uma conexão 

com a estrutura social e seus valores axiológicos. Assim, por meio das nossas 

atividades, objetivamos proporcionar o diálogo entre os alunos, os enunciados 

produzidos e a própria vida à qual esses enunciados reportam. No que diz respeito 

às respostas deles a este estudo, constituem a materialidade da compreensão, por 

meio das quais expõem seus juízos de valor. A partir da atividade realizada, eles 

explicitam toda a relação de sentido que puderam atribuir, com base no estudo 

realizado e nas concepções individuais de cada um, naquele momento de estudo.  

Quanto ao corpus analisado, ressaltamos que os textos e imagens dos 

alunos utilizados na pesquisa foram expostos de forma anônima. Para tanto, 

enumeramos os textos numa sequência progressiva (Aluno 1, Aluno 2...) e as 

imagens foram desfocadas, evitando a identificação dos envolvidos. Procedemos 

dessa forma, mesmo tendo autorização dos sujeitos pesquisados, pois pensamos na 

preservação da imagem como um procedimento ético da pesquisa. 

No sexto capítulo, tecemos nossas considerações finais, em que avaliamos 

os resultados obtidos neste estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 LINGUAGEM, IDEOLOGIAS, DISCURSOS E VOZES SOCIAIS EM CONFLITO       

 

  

Nesta seção, apresentaremos a linguagem como a concebemos para a 

nossa pesquisa na área das ciências humanas. Para nós, toda a produção de 

linguagem em uma sociedade reflete valores e ideologias que subjazem às relações 

que se estabelecem em seu interior. Por essa razão, abordaremos, principalmente, a 

linguagem como forma de expressão ideológica. Nessa perspectiva, utilizamos como 

referencial teórico os pressupostos Bakhtinianos – Bakhtin e o círculo – da análise 

do discurso. 

Para Bakhtin/Volochinov (2009), as palavras são signos por meio dos quais 

materializamos nossa posição axiológica no mundo. Cada época e cada sociedade 

atribuem valores axiológicos a esses elementos discursivos. E esses valores são 

múltiplos, uma vez que, na mesma comunidade semiótica, convivem diversas vozes 

sociais. 

No entanto, é preciso lembrar que a produção de sentidos também envolve 

as complexas relações entre sujeitos, no momento concreto em que o enunciado se 

realiza. São, portanto, essas relações histórico-sociais, e as concretamente situadas, 

que definem a entoação valorativa do enunciado. 

Nessa perspectiva, o signo linguístico é constituído de valores axiológicos 

das diversas vozes sociais de um momento sócio-histórico e também dos valores 

construídos pelos interlocutores discursivos no próprio momento em que se dá a 

enunciação. Essa carga de valores é toda a ideologia. Contudo, esses valores são 

múltiplos, pois 

 
[...] todo signo resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 
organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela 
qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização 
social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação 
acontece (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 45). 

 

Desse modo, os signos não são representações objetivas do mundo. Eles o 

representam em perspectivas. Por isso, refletem e, ao mesmo tempo, refratam a 
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realidade. Ou seja, por meio do signo não apenas descrevemos o mundo mas 

também o refratamos em decorrência das diversas interpretações que dele fazemos. 

Assim, como são muitos os signos axiológicos, também são muitos os 

posicionamentos, de modo que em uma mesma sociedade convivem dialogicamente 

grupos ideológicos distintos. Cada um deles com sua “verdade”, com sua ideologia 

(forma de ver o mundo). Porém, “todo signo, todo posicionamento ideológico por 

meio do signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se 

verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.)” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2009, p. 32, grifo nosso). 

A linguagem é, então, uma forma de expressão, por meio da qual 

apresentamos a ideologia/as vozes sociais na qual ancoramos as nossas crenças, 

os nossos valores. E, assim, nós nos posicionamos nesse mundo. Contudo, as 

relações dialógicas em torno dos signos, representados pelos grupos sociais, são 

conflituosas, uma vez que a dinamicidade da linguagem em seu sentido axiológico 

está intimamente relacionada a uma consciência social que põe em questionamento 

o signo linguístico. 

Nesse sentido, toda relação dialógica é responsiva.  Responder ao diálogo é 

posicionar-se em relação a ele, mas é também interagir com uma rede de vozes 

sócio-históricas – implícitas ou explícitas – no discurso do outro, porque “é 

impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições” 

(BAKHTIN, 2011, p. 297). 

Assim, assumir um posicionamento axiológico em relação a um enunciado 

implica sempre oposição a outro/s valor/es instituído/s. Nesse sentido, a forma como 

vemos o mundo e nele interagimos não é pacífica. Entretanto, os questionamentos 

em torno do signo e as novas visões de mundo que resultam da diversidade de 

experiências do fazer humano na terra proporcionam a sua dinamicidade. 

Logo, por meio dessas múltiplas significações atribuídas aos signos, vamos 

tecendo novas redes axiológicas de valores. A semiosfera2, portanto, é sempre 

constituída por antigos e novos conceitos. E, como já dissemos, essas relações não 

são pacíficas. Por isso, não há como conter a evolução do signo axiológico, uma vez 

                                                           
2
 Semiosfera designa o espaço cultural habitado pelos signos. Fora dele, nem os processos de 

comunicação, nem o desenvolvimento de códigos e de linguagens em diferentes domínios da cultura 
seriam possíveis. Nesse sentido, semiosfera é o espaço de encontro entre diferentes culturas 
(MACHADO, 2006). 
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que a sua dinamicidade reflete os novos conceitos construídos a partir das relações 

dialógicas. 

É por essa ótica que Bakhtin/Volochinov (2009, p. 47) definem o signo como 

“a arena onde se desenvolve a luta de classes”. Essas relações se dão no embate 

entre forças ideológicas opostas, forças centrípetas e centrífugas. A primeira visa à 

manutenção dos valores axiológicos da tradição, impedindo a pressão da 

plurivocidade; a segunda contesta esses valores e traz novas significações para o 

signo.  

Falar sobre essas forças é trazer para o diálogo toda a polêmica em torno 

das relações sociais, cujos pontos de vista antagônicos materializam-se na 

linguagem. De início, falemos, então, das forças centrífugas. Elas representam o 

dizer marginal. Nesse caso, são as vozes que insistem em contestar as “verdades” 

da classe hegemônica. Todavia, na tentativa de se estabelecerem, são 

constantemente caladas pelo discurso canonizado dos que detêm o poder. 

Em oposição ao discurso marginal, temos essas forças centrípetas, que 

possuem o poder de determinar, na sociedade, os conceitos de “bom”, “correto”, 

“belo”, “aceitável”, “interessante”, “importante” etc. Agindo assim, tentam se 

estabelecer como donos da verdade absoluta, em função da monovalência do signo 

ideológico. Acerca da dinâmica das relações humanas, Bakhtin/Volochinov 

comentam: 

 

A sociedade em transformação alarga-se para integrar o ser em 
transformação. Nada pode permanecer estável nesse processo. É 
por isso que a significação, elemento abstrato igual a si mesmo, é 
absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradições vivas, para 
retornar enfim sob a forma de uma nova significação com uma 
estabilidade e uma identidade igualmente provisórias 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 141). 

 

De modo concreto, as forças centrífugas agem em oposição à ideologia 

dominante, não apenas contrariando a visão de mundo que esta propaga mas 

também enfrentando aparelhos repressores do Estado, tais como: o exército, a 

polícia, os tribunais, os presídios, a igreja etc.3. 

                                                           
3
 Aparelho repressivo do Estado que funciona pela violência. Também pode revestir formas não 

físicas, tal como a repressão administrativa. São exemplos de aparelho repressivo: o Governo, a 
Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões etc. Os aparelhos ideológicos são as 
instituições distintas e especializadas – as igrejas, a família, o jurídico, o político, o sindicato, a 
imprensa, a cultura etc. Ambos podem ser considerados aparelhos tanto repressores quanto também 
ideológico. Contudo, o primeiro age mais pela violência; ao passo que no segundo, prevalece a 
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Esse contraponto se dá em virtude da necessidade de os grupos excluídos – 

formados pela base da economia, ou seja, as forças produtivas e as relações de 

produção – reivindicarem transformações sociais na superestrutura – arte, religião, 

direito, filosofia, ciência, ética etc. – a fim de que possam conquistar o direito a 

condições mais igualitárias em sociedades marcadas por uma grande exclusão 

social. 

Nesse contexto, os jogos sociais de poder entre a classe hegemônica e a 

marginalizada resultam em lutas discursivas, marcadas por formas de expressões de 

resistência, tais como o riso, a polêmica e a carnavalização, analisados no discurso 

bakhtiniano. A esse respeito, Discini acrescenta:  

 
Como movimentos de subversão e ruptura em relação ao “mundo 
oficial”, seja este pensado como antagônico ao grotesco criado pela 
cultura popular da Idade Média e Renascimento, seja este pensado 
como sentido acabado, uno e estável, o que é incompatível com a 
polifonia (DISCINI, 2014, p. 84). 

 

É importante ressaltar o caráter grotesco dos discursos de ruptura. Eles 

apresentam o mundo às avessas, o homem despido de civilidades e da estética 

padronizada nos ditames das culturas. Nesses discursos, não é surpreendente a 

utilização de palavras grosseiras e imagens que desnudam as máscaras utilizadas 

pelo senso comum, pois ver o mundo ao revés é constatar a relatividade dos 

acontecimentos. Ademais, a marginalização de uma classe já é, por si só, a própria 

confirmação da heterogeneidade.   

Assim, os discursos são enunciados constituídos de vozes consonantes ou 

dissonantes. Essas vozes podem representar os conceitos sociais, concordando 

com eles e agindo como uma corrente de transmissão de seus valores ou se 

contrapondo, nesse caso, representando vozes divergentes, que embora ecoem no 

seio social, ainda não conseguiram garantir o espaço de reconhecimento. Por isso, 

elas costumam surgir nos discursos de protesto como forma de contestar a 

univocidade do signo ideológico, de modo a apresentar conceitos novos e tentar 

validar esses conceitos. Nessa direção, segundo Bakhtin/Volochinov (2009, p. 17), 

“A palavra serve como indicador de mudanças”.  

                                                                                                                                                                                     
repressão ideológica. Esses aparelhos são utilizados pela classe dominante como meio de 
manutenção do poder (ALTHUSSER, 1970). 
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Isso se dá devido ao sentimento de injustiça social, que faz com que os 

injustiçados, aos poucos, tomem consciência de que as vozes da classe dominante 

não podem continuar existindo como uma verdade absoluta e incontestável, ao 

passo que as vozes de outros grupos continuem sendo omitidas ou caladas. Em 

sociedades nas quais a desigualdade social é muito grande, principalmente em 

lugares onde os excluídos não têm muito acesso à educação escolar, há uma 

tendência a desqualificar seus valores. Essa posição, embora grave e desumana, 

tem prevalecido em muitas culturas.  

Desse modo, as forças centrípetas tentam manter uma concepção 

hegemônica de monovalência do signo ideológico, no sentido de que o que é 

considerado “correto”; “bom” ou “verdadeiro” só pode partir da voz daqueles que 

detêm o poder. Assim, qualquer posição que esteja em dissonância com esses 

valores tende a sofrer repressão. 

No entanto, em algumas comunidades, a própria dinâmica social contribui 

para que haja espaço de luta e de representação da voz dos excluídos nos diversos 

campos discursivos. Logo, nessas sociedades, ainda que não se alcance de 

imediato a igualdade de direitos, os discursos de protesto são importantes 

instrumentos de inclusão da voz dos injustiçados, pois, como dizem Bakhtin/ 

Volochinov (2009, p. 38), “toda refração ideológica do ser em processo de formação, 

seja qual for a natureza de seu material significante, é acompanhada de uma 

refração ideológica verbal”. 

É claro que a divulgação de uma ideologia ou de uma voz não é garantia de 

mudança de valores ou de conquistas de direitos de uma classe excluída. Contudo, 

a divulgação dessas injustiças, na voz daqueles que argumentam contra elas, 

concretiza a existência desses fatos. Nessa perspectiva, a sociedade não tem como 

negar a existência delas. E assim, essas vozes vão conquistando espaços de 

discussão que resultam em mudanças de valores. 

Por isso, os discursos de protesto – definidos por Bakhtin, segundo Discini 

(2014), como o riso, a polêmica e a carnavalização – são tão importantes para 

representar as vozes que precisam de reconhecimento social. Eles põem em 

questionamento valores pré-estabelecidos e, por meio da contestação do signo 

ideológico, contribuem para a construção de novas significações. 

Assim, a linguagem é o meio pelo qual materializamos a nossa posição no 

mundo, como sujeitos regentes das diversas vozes sociais com as quais 
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dialogamos. E, nessa dinâmica, vamos construindo novas histórias e novos 

conceitos, que nascem no agora para morrer no amanhã, em decorrência das novas 

experiências humanas na terra, das novas formas de ver o mundo, de a ele atribuir 

outros valores.  

Pelo exposto, apresentamos a nossa concepção de linguagem como forma 

de ver o mundo e de nele se posicionar. É nessa mesma perspectiva que daremos 

continuidade ao nosso referencial teórico falando a respeito da leitura, uma vez que 

se a linguagem é o meio pelo qual representamos o mundo, a leitura deve, portanto, 

ser a competência de abstrair essa plurissignificação materializada nos discursos e 

de responder a eles – concordando, discordando, acrescentando ou modificando – 

dando continuidade ao infinito processo de valoração axiológica do signo linguístico. 

 

 

2.2 LEITURA: A COMPREENSÃO CRÍTICA DO MUNDO 

 

 

O que é leitura? Para nós, a leitura é a compreensão crítica do mundo. Está 

relacionada ao entendimento dos valores subjetivos atribuídos aos signos em cada 

cultura. Essas relações são ideológicas e construídas historicamente. Desse modo, 

acreditamos que aprender a ler é aprender a ver o mundo, compreendendo os 

fundamentos dos valores ideológicos e interagindo com eles de modo responsivo: 

concordando, discordando, acrescentando, excluindo, criticando ou reformulando. 

Acreditamos na formação de um leitor crítico que se faz sujeito da história. Para 

falarmos em leitura do modo como a concebemos, partimos dos pressupostos 

teóricos de Bakhtin/Volochinov (2009) Bakhtin (2011), Freire (2009) e Geraldi (2011). 

Para Bakhtin (2011, p. 275), a leitura é responsiva, sendo assim, “o falante 

termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua 

compreensão ativamente responsiva”. As leituras são uma forma de diálogo entre o 

autor, o leitor, o texto e as concepções que marcam os discursos.  

Entretanto, a responsividade de que fala Bakhtin nem sempre é imediata. 

Cada leitor responde ao texto de acordo com seus propósitos e com as leituras de 

mundo que possui. Quanto mais significante e mais relacionado o texto estiver à 

vida do leitor e aos seus interesses, maior será a sua responsividade. Essa 
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responsividade pode ser passiva ou tardia. Às vezes, também silenciosa. Contudo, 

toda compreensão do enunciado produz alguma resposta. 

Já a compreensão do enunciado é de natureza social. Os discursos 

significam o que significam pelos valores instituídos em cada cultura. A 

contextualização é necessária ao entendimento do enunciado e constitui um aspecto 

importante ao ensino de leitura na escola. Por isso, ao mediar leituras dos alunos, 

deve-se pensar em contextualizá-las, porque um texto não significa por ele mesmo. 

Nesse processo, os traços de autoria da posição daquele que fala, as intenções 

discursivas e o valor do signo no contexto produzem significados singulares. Para 

Bakhtin/Volochinov, 

 
A multiplicidade das significações é o índice que faz de uma palavra uma 
palavra. Em relação à palavra onissignificante de que falava Marr, 
podemos dizer o seguinte: tal palavra não tem praticamente significado: é 
um tema puro. Sua significação é inseparável da situação concreta em que 
se realiza. Sua significação é diferente a cada vez de acordo com a 
situação. Dessa maneira, o tema absorve, dissolve em si a significação, 
não lhe deixando a possibilidade de estabilizar-se e consolidar-se. Mas, à 
medida que a linguagem se desenvolveu, que o seu estoque de complexos 
sonoros aumentou, as significações começaram a estabilizar-se segundo 
as linhas que eram básicas e mais frequentes na vida da comunidade para 
a utilização dessa ou daquela palavra (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 
135). 

 

A leitura, nas escolas brasileiras, tem, na maioria das vezes, servido apenas 

para análise do texto por ele mesmo. O que se tem feito, em termos do ensino de 

leitura é, nas séries iniciais, a alfabetização, com vistas ao aprendizado da 

decodificação da palavra, e, nos anos seguintes, segundo Geraldi (2011, p. 90), “na 

escola não se leem textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos”. 

A esse respeito, acrescenta o autor que os textos colocados à disposição dos 

estudantes por grande parte dos livros didáticos não “respondem a nenhum ‘para 

que’” (GERALDI, 2011, p. 90). Submetido a esse método de ensino sem objetivos 

práticos, o aluno vê na leitura do texto apenas a obrigação de responder a uma 

atividade solicitada pelo professor.  

Ainda com base em Geraldi (2011), abordaremos os objetivos de leitura de 

que fala o autor. Segundo ele, lemos com objetivos diversos, lemos para buscar 

informações, para estudar, como pretexto, por prazer etc. São essas finalidades que 

traçamos para a leitura que determinam o nível de compreensão do texto e o 

interesse que temos por ele. O que o autor critica na nossa tradição do ensino de 
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leitura, nas aulas de Língua Portuguesa, é que não há finalidade, para o aluno, 

nessa mera interpretação de textos solicitada pelos professores. Geraldi (2011) 

acrescenta que em outras disciplinas está um pouco mais claro para o aluno o “para 

que” da leitura, pois, geralmente, nessas disciplinas eles são solicitados a ler o texto 

em busca de informações. 

Quando fazemos educação, mais especificamente pensando a questão da 

leitura, discutimos a importância de termos objetivos definidos no para que fazemos 

determinada leitura. Pensando no “para que” da leitura na escola, ressaltamos a 

importância de formarmos leitores críticos de mundo, em uma leitura libertária, que 

contribua para a formação cidadã, uma vez que a educação é uma construção 

política, implica posicionamento.  

Ao levarmos os textos para a sala de aula sem discutirmos as questões 

políticas neles implícitas, estamos assumindo, mesmo sem refletir sobre esse 

aspecto, uma posição política. Nesse caso, a ação é a favor da reprodução de um 

sistema excludente, desigual e injusto, que se mantém arraigado na sociedade 

brasileira com ares de normalidade. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais 

longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida da leitura do mundo, 

mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente” (FREIRE, 2009, p. 20). 

Não existem práticas educativas neutras. Seja qual for a posição assumida, 

essa posição é política e contribui para construir um determinado tipo de sociedade. 

Para Freire (2009, p. 23), devemos ter clareza quanto à posição política que 

assumimos “a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, 

fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra 

o quê, desenvolvemos a atividade política”. 

Pensando no ensino de leitura e em suas relações, não podemos esquecer 

que ensino e aprendizagem estão interligados. Discutimos as questões 

metodológicas e ideológicas do ensino de leitura, contudo, o ensino não se faz 

relevante se não for considerado em relação aos sujeitos aprendizes. Nesse 

processo, é imprescindível que consideremos também os conhecimentos dos 

nossos alunos e as leituras de mundo que eles fazem, visto que o professor não é 

um ditador da sua palavra. Os alunos precisam ser ouvidos. “Escutar implica falar 

também, ao dever de escutá-los corresponde o direito que também temos de falar a 

eles” (FREIRE, 2009, p. 26). 
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Nesse sentido, Geraldi (2011) nos alerta para o problema da artificialidade 

no ensino da língua na escola. O autor justifica que com isso não quer dizer que não 

haja interlocução na sala de aula, mas critica o falseamento dessa interlocução. Nas 

palavras do autor, “o professor e a escola ensinam; o aluno aprende (se puder)” 

(GERALDI, 2011, p. 89). Tentar ultrapassar essa artificialidade é efetivamente tentar 

assumir-se como um “tu” da fala do aluno, na dinâmica de trocas do “eu/tu”.  

Ensejar uma prática de ensino voltada para o dialogismo e a alteridade 

talvez seja, hoje, um dos grandes desafios a ser enfrentados para que possamos 

pensar uma educação mais significativa. De acordo com Bakhtin (2011, p. 294), 

quando nos abrimos para o outro entramos “no campo das descobertas, das 

revelações, das tomadas de conhecimento, das comunicações”. Quando nós, 

educadores, distanciamo-nos da prática da alteridade corroboramos um elitismo que 

apaga a voz do outro e transforma a própria escola em ambiente de exclusão social.  

Nessa perspectiva, compreendemos que a leitura na escola deve contemplar 

os contextos de produção e o caráter social dos enunciados produzidos, uma vez 

que os gêneros discursivos atendem a finalidades sociais diversas, conforme 

discutiremos na seção seguinte. 

 

 

2.3 LEITURA E O GÊNERO DISCURSIVO BAKHTINIANO 

 

 

As relações sociais estão sempre marcadas por interações linguísticas que 

se realizam por meio de discursos, cujas marcas estilísticas são determinadas por 

circunstâncias particulares, tais como: o contexto sócio-histórico e determinadas 

situações de interlocução. Para Bakhtin, a linguagem só se constitui nas relações 

sociais. Em cada momento histórico as necessidades discursivas das diversas 

esferas dão origem a “tipos relativamente estáveis de enunciados os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262).  

Quanto aos gêneros do discurso (enunciados – orais e escritos, concretos e 

únicos), são proferidos nos diversos campos da atividade humana. Esses 

enunciados, por sua vez, tendem a refletir as especificidades dos referidos campos. 

De acordo com Bakhtin (2011), a riqueza e a diversidade dos gêneros são infinitas, 

porque são inesgotáveis as atividades humanas que criam novas necessidades 
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discursivas. Por serem oriundos das relações sociais, os gêneros sofrem alterações 

à medida que as atividades humanas se tornam mais complexas. 

Atentando para esse aspecto da heterogeneidade do gênero, Bakhtin (2011) 

classifica-os em: gêneros primários e secundários. Os gêneros primários se referem 

àqueles utilizados na comunicação cotidiana – considerados simples –, que são 

utilizados em situações comunicativas espontâneas como, por exemplo, chavões, 

frases feitas e os ditos populares. Já os secundários, considerados complexos, 

originam-se de situações comunicativas mais elaboradas, tais como: romances, 

textos científicos, textos jornalísticos, entre outros.  

Além disso, o mundo contemporâneo demanda novos desafios para a teoria 

dos gêneros, a saber: o trabalho com textos multissemióticos e multimodais. O 

mundo pós-moderno está fortemente marcado pelos ideais globalizantes. Essa 

influência potencializa-se a cada dia por meio da fluidez das conexões possibilitadas 

pela tecnologia digital. Consequentemente, temos também outros textos e outro tipo 

de leitor. Todas essas mudanças põem em foco as reflexões em torno do ensino de 

leitura.  

Nesse cenário, a escola, como um dos principais agentes de letramento, 

precisa enfrentar o desafio de ensinar a ler imagens, cores, tipos de letras, ritmo e 

integrar tais informações ao texto verbal, construindo uma coerência global para a 

leitura. Trata-se, portanto, de um novo tipo de letramento: o letramento 

multissemiótico/multimodal. 

É necessário, ainda, ressaltar que valores axiológicos também fazem parte 

dessas estruturas. Assim, o olhar para as multissemioses e multimodalidades 

também inclui uma compreensão das ideologias implícitas nesses elementos que 

compõem o texto, uma vez que a organização social está cada vez mais complexa e 

a dialética dessas ideologias refletem-se, portanto, nos discursos. Desse modo, 

 
[...] o que vai substancialmente definir a significação e o tema de um 
enunciado/texto é sobretudo a apreciação de valor ou a avaliação 
axiológica (ética, política, estética, afetiva) que os interlocutores 
fazem uns dos outros e de si mesmos ou de seus lugares sociais e do 
conteúdo temático em pauta, que apreciado valorativamente, 
transforma-se em tema (irrepetível) do enunciado (ROJO, 2013, p. 
28). 

 

Vivemos numa sociedade multifacetada, na qual o global e o singular se 

misturam, dialogam e procuram construir seu espaço, numa luta entre plural, 
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singular ou plural/singular. Na atual conjuntura, Rojo (2013, p. 17) mostra que 

“provocar a coesão-pela-diversidade, comprometer-se com o papel cívico e ético das 

pessoas, certamente, envolve letramentos críticos”. Nessa perspectiva, o ensino de 

leitura na escola precisa incluir o trabalho com diversos gêneros que circulam 

socialmente e dotar os alunos de estratégias de leitura que lhes possibilitem uma 

compreensão das semioses e das lutas ideológicas que se travam em seu interior. 

Mediante essa necessidade, Rojo (2013) analisa o desafio da formação de 

um leitor responsivo, utilizando a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos. Para a 

autora, a teoria atende o propósito de leitura dos textos multissemióticos, uma vez 

que sua proposta tem como pressuposto a leitura historicamente situada. Assim, 

Rojo (2013) sintetiza a teoria dos gêneros presente em Bakhtin (conforme 

apresentado na Figura 1, a seguir). 

 
 

Figura 1 – Síntese da teoria do gênero bakhtiniano 

 
Fonte: Rojo (2013, p. 27) 

 

Considerando-se esse diagrama ilustrativo do gênero discursivo bakhtiniano, 

pode-se constatar a abrangência de sua aplicabilidade ao ensino de leitura de textos 

multissemióticos contemporâneos. Conforme podemos perceber nos elementos 

descritos na figura, Bakhtin já caracterizava o gênero como relativamente estável, ou 

seja, defendia que o gênero se renovava e essas mudanças estariam 

intrinsecamente relacionadas a situações sócio-históricas, a campos discursivos e a 

valores axiológicos conflitivos na hierarquia social.  
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Esse modo de classificar os gêneros como historicamente situados concede 

o status de atualidade a essa teoria, uma vez que os elementos que o compõem dão 

conta da leitura de qualquer discurso, seja ele atual seja antigo, pois a semântica 

dos recursos expressivos presentes nos textos multissemióticos e multimodais só 

produzem sentido coerente quando relacionada aos contextos de 

produção/circulação.  

Para Bakhtin (2011), a produção de sentidos não está univocamente 

relacionada a elementos que compõem a estrutura textual (tema, forma 

composicional e estilo), tampouco à definição de gêneros em simples ou complexos. 

Não se pode reduzir a teoria dos gêneros discursivos a categorias estruturais 

mecanicamente definidas. Conforme aponta Casado Alves, 

 

[...] as relações interativas é que são mesmo os processos produtivos 
de linguagem. Sem essa perspectiva podemos nos fixar na 
premência classificatória e estéril que tem norteado alguns estudos 
ou algumas práticas de sala de aula, desconsiderando a 
heterogeneidade, o dialogismo, a entonação, o contato entre as 
formas da ciência e da arte e aquelas do mundo cotidiano (CASADO 
ALVES, 2008, p. 140). 

 

Nesse sentido, a leitura de textos multissemióticos/multimodais está 

amplamente contemplada pela teoria dos gêneros discursivos, pois a proposta de 

Bakhtin atende a uma construção de sentido que se faz no momento único 

(irrepetível) da enunciação e, desse modo, todos os recursos 

multissemióticos/multimodais representam partes que se juntam ao todo (as vozes 

sociais, a discursividade e o dialogismo) para produzir sentido. Juntos, esses 

elementos constituem uma cadeia semântica a que chamamos de discurso.  

Por essa ótica, pensamos que o ensino de leitura na escola deve ser 

organizado em sequências didáticas que contemplem uma abordagem do texto, 

relacionando-o aos elementos constituintes do discurso. Nesse sentido, faremos, no 

tópico seguinte, uma abordagem dessa relação entre gênero, sequência didática e 

leitura. 
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2.4 GÊNERO, SEQUÊNCIA DIDÁTICA E LEITURA 

 

 

Gênero e sequência didática: por quê? Para quê? Quais aspectos são 

importantes na elaboração de uma sequência didática para a leitura?  Tais questões 

norteiam este estudo e vão ser discutidas a seguir. 

O ensino da leitura e da escrita, por meio de gêneros discursivos, parte do 

pressuposto de que eles são instrumentos que favorecem o desempenho de leitura 

e de produção de textos escritos e, também, orais. Abordando mais particularmente 

a questão do ensino de leitura, a finalidade do uso do gênero pauta-se no 

entendimento de que a leitura deve ser: interpretativa, reflexiva e crítica; guiada pelo 

contexto e pelas finalidades dos enunciados.  

Para ensinar a leitura de modo que os alunos venham a ter essa 

compreensão mais integral dos contextos que proporcionam tais significações, é 

necessária uma abordagem do gênero “em seu funcionamento e em seu contexto de 

produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que as 

propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos” (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2004, p. 10). 

Quando ensinamos o uso da linguagem, pensamos que seus sentidos estão 

subordinados às situações de uso, aos sujeitos que a produzem e ao contexto de 

modo geral. Logo, a leitura do texto não se circunscreve ao texto por ele mesmo. 

Texto, contexto e finalidade comunicativa se completam. Por isso, o ensino de leitura 

do texto por ele mesmo não garante a sua compreensão. Nesse caso, um dos 

requisitos para uma compreensão da discursividade textual é o conhecimento do 

gênero e de seus propósitos comunicativos no meio social em que circula. Desse 

modo, a finalidade da leitura deve ser um requisito considerável para a escolha do 

gênero.  

Assim, no processo de ensino-aprendizagem, a escolha do gênero deve 

estar vinculada aos objetivos almejados. Desse modo, se o professor tem como 

propósito o enfoque de uma compreensão crítico-reflexiva, fará opção por artigos de 

opinião, charges, canções de protesto etc., uma vez que nesses gêneros encontra 

as construções semânticas propícias à leitura de valores ideológicos implícitos e 

explícitos.  
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A escolha do gênero é, portanto, fundamental para atender aos propósitos 

estabelecidos para a leitura, “porque o gênero é que é utilizado como meio de 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares” (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 61). Entretanto, apenas o uso do gênero para trabalhar atividades de 

leitura, sem que se elaborem atividades específicas e sequenciadas, não garante 

uma leitura contextualizada. Além da escolha do gênero, a elaboração e a aplicação 

de sequências didáticas também devem fazer parte do projeto de leitura. 

Para Schneuwly e Dolz (2004, p. 82), “uma ‘sequência didática’ é um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”. Por sua vez, o ensino é um processo que exige 

objetivos, métodos e sequências, desse modo, o desenvolvimento de habilidades 

linguísticas mais complexas requer que se organizem propostas de trabalho nesse 

sentido.  

No que diz respeito às atividades sequenciadas usando o gênero como 

instrumento, favorecem o trabalho efetivo para a construção mais ampla do 

conhecimento e vinculam a proposta de ensino a habilidades, não mais à quantidade 

dos conteúdos. Essa proposta é importante porque prioriza o aprendizado de 

situações comunicativas do uso da linguagem e, por isso, contribui para ajudar os 

alunos a superarem suas dificuldades linguísticas de escrita, oralidade e leitura. 

Assim, o professor escolhe o gênero e elabora as atividades em uma sequência 

didática de acordo com as práticas comunicativas que deseja realizar com os 

alunos. 

Nessa perspectiva, Lopes-Rossi (2011) cita alguns gêneros cuja 

funcionalidade os torna muito propícios ao ensino de leitura nos diversos níveis de 

ensino. Para a autora, “as atividades de leitura, por si sós, podem constituir-se 

objetivo de um projeto pedagógico” (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71), porque as 

condições de produção e de circulação do gênero nem sempre são propícias a sua 

reprodução na sala de aula ou porque o professor, em alguns momentos, prefere 

priorizar a leitura. 

Segundo ela, as atividades escolares requerem uma articulação com as 

práticas sociais. Por isso, as propostas de sequência didática para a leitura devem 

conter atividades específicas à compreensão da discursividade de cada gênero, em 

seu meio de circulação. Nessa perspectiva, elencamos alguns aspectos importantes 
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na elaboração de uma sequência didática sobre leitura. De acordo com Lopes-Rossi 

(2011), uma proposta de sequência didática para a leitura deve levar o aluno a: 

 

 Discutir, comentar e conhecer as condições de produção e de 

circulação do gênero escolhido para o projeto; 

 Perceber a temática desenvolvida pelo gênero discursivo em questão, 

sua forma de organização e sua composição geral. 

 

Nesse sentido, podemos concluir que o trabalho com o ensino-

aprendizagem da leitura requer de seus agentes um olhar para o uso de gêneros 

discursivos, além da elaboração e aplicação de sequências didáticas que visem, 

principalmente, à formação do leitor crítico-reflexivo. Nessa direção, podemos formar 

leitores que sejam capazes de perceber as ideologias que subjazem os discursos, a 

intenção de seus interlocutores e toda a complexidade de significações que 

envolvem a cena enunciativa.  

No próximo capítulo, apresentaremos o referencial teórico referente ao rap, 

nosso objeto de estudo, sobre o qual aplicaremos duas sequências didáticas 

voltadas para o ensino de leitura. 
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3 RAP: MAIS UMA CANÇÃO NOS PROTESTOS NO BRASIL  

 

 

O rap faz parte do gênero canção. De acordo com Costa (2010, p. 118), “A 

canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da 

conjugação de dois tipos de linguagem, a verbal e a musical – ritmo e melodia”. 

Essas dimensões são indissociáveis para que não se confunda a canção com outro 

gênero. Desse modo, a canção se constitui de elementos verbal, musical e lítero-

musical (a articulação entre as duas linguagens – literatura e música). 

Para Tatit (1996 apud COSTA, 2010, p. 119), “uma canção é uma fala 

camuflada em maior ou menor grau”. Essa camuflagem refere-se a uma 

padronização da fala em um determinado ritmo; pois, se cada falante possui um 

ritmo de fala, a canção estabelece a vocalização desse texto, atribuindo certo 

direcionamento aos ritmos individuais ao entoá-la.  

Ao contrário da canção erudita que possui uma característica bastante 

formal de apego aos rigores estruturais de compor e dos sistemas de notação, a 

canção popular apenas sustenta um perfil melódico e rítmico básico, o que significa 

que suas características aproximam-se bastante da fala coloquial, conferindo-lhe 

grande popularidade. Assim, 

 
A voz que fala [...] prenuncia o corpo vivo, o corpo que respira, o 
corpo que está ali na hora do canto. Da voz que fala emana o gesto 
oral mais corriqueiro, mas próximo da imperfeição humana. É quando 
o artista parece gente. É quando o ouvinte se sente um pouco artista 
(TATIT, 1996 apud COSTA, 2010, p. 120). 

 

Segundo Saraiva (2005, p. 162), a canção é um gênero que aproxima o 

ouvinte, porque a interpretação que se dá ao discurso, por meio da melodia, faz com 

que o ouvinte “a cada execução da canção, na verdade enunciativa dela” creia “que 

o que está sendo dito está sendo dito com verdadeiro envolvimento do enunciador”. 

Ademais, o grande alcance popular do gênero canção e alguns aspectos prosaicos 

que o constituem, fazem-no instrumento transmissor das ideologias de grupos de 

protesto que se formam em muitas culturas. Sua função é dar voz a grupos que, de 

algum modo, sentem-se prejudicados pela conjuntura social do momento. 

 No Brasil, o discurso de protesto surgiu na segunda metade da década de 

1960, quando as artes assumiram o papel político de defender a liberdade de 
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pensamento e de expressão contra a ditadura militar que se instalara no país. Entre 

essas expressões, a música foi o movimento que mais se destacou. 

 Nesse cenário, o período ditatorial no Brasil foi um momento político em que 

os militares tomaram o poder e impuseram censura aos movimentos artísticos como 

forma de calar as denúncias ao regime. Contudo, apesar de os artistas terem sofrido 

diversas formas de repressão, muitos cantores e compositores continuaram usando 

a letra de suas canções para denunciar as barbáries cometidas durante o atual 

governo. Além disso, as denúncias eram feitas de modo indireto, para que as letras 

não fossem censuradas e os artistas, por sua vez, fossem impedidos de divulgá-las.  

Nesse período, a canção não representou apenas um gênero, ela fez parte 

de um movimento de protesto liderado por músicos como: Raul Seixas, Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, Torquato Neto, Chico Buarque, Rita Lee, Milton Nascimento, entre 

outros. Esses artistas assumiram o movimento de luta, cujo propósito era a defesa 

da cultura e da identidade nacional. Por conseguinte, para construírem essa cultura 

nacional e divulgarem seus trabalhos, não podiam conviver com um regime de 

censura que se impusera durante o período militar. Esses ideais justificavam os 

movimentos de protesto nesse momento histórico. 

Hoje, diferentemente do que acontecia nas manifestações artísticas do 

período ditatorial, que partiam da classe média e de intelectuais, as canções de 

protesto vêm ganhando voz nos discursos da periferia. Nesse caso, os artistas são 

movidos por outros propósitos, tais como: os problemas causados pela desigualdade 

social e a negligência do poder público para atender as necessidades básicas da 

população marginalizada. Percebe-se, assim, que estamos vivendo em um momento 

histórico no qual a voz que denuncia parte dos próprios excluídos. Nesse sentido, o 

rap é o gênero que tem dado voz ao discurso da periferia. 

O termo rap significa rhythm and poetry (ritmo e poesia). É um subgênero da 

canção, que surgiu na década de 1960, na Jamaica. E, na década de 1970, foi 

levado para os Estados Unidos pelos jamaicanos. Para ser apresentado, o rap 

contava com uma sonorização conduzida por DJs e também com animadores 

conhecidos como toasters (hoje chamados de MCs – Mestres de Cerimônia). Esses 

toasters, em uma espécie de canto falado, comentavam assuntos como a violência 

das favelas de Kingston e a situação política da Jamaica, além de temas como sexo 

e drogas. 
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Na década de 1960, o rap era o gênero presente nos movimentos de 

reivindicação por políticas públicas na Jamaica, em prol da geração de empregos 

para os jovens. Nesse período, muitas fábricas fecharam e, em busca de melhoria 

das condições de vida da população, aconteciam muitas reuniões sindicais, nas 

quais os rappers eram chamados para fazer rimas sobre a situação pela qual 

passavam os jamaicanos. 

Nos Estados Unidos, o rap emergiu como parte do movimento cultural juvenil 

hip hop4, do qual fazem parte também a dança break e a arte visual materializada no 

grafite. No final dos anos 1970, o bairro do Bronx, no estado nova-iorquino, foi palco 

desse movimento cultural que se constituiu de várias formas de expressão, todas 

com o propósito artístico-político. 

Desde a sua origem, a arte hip hop está relacionada a situações políticas de 

exclusão social vividas por afrodescendentes. Na Nova Iorque dos anos 1970, 

“questões relativas à desindustrialização, ao desemprego, ao corte dos serviços 

públicos de apoio e ao recrudescimento da violência urbana refletiam diretamente 

sobre a condição juvenil” (ROSE, 1994 apud SILVA, 1998, p. 26). Imersos nesse 

contexto, afro-americanos fazem da arte hip hop um movimento de luta social em 

prol de direitos que lhes foram negados. 

No Brasil, a cidade de São Paulo é o berço da cultura hip hop. Nos anos 

1980, o deslocamento dos breakers para a estação São Bento do metrô contribuiu 

para que um grupo de grafiteiros e de rappers fossem posteriormente integrando-se 

a um mesmo espaço por meio de práticas culturais que no final dos anos 1987/88 

começaram a ser definidas como movimento hip hop (SILVA, 1998). Alguns dos 

breakers eram também rappers e, aos poucos, muitos deixaram o break para se 

tornarem apenas rappers.  

A partir dos anos 1980, os adeptos da cultura hip hop buscaram espaços 

mais específicos para o desenvolvimento da cultura de rua. Inicialmente, alguns 

grupos deslocaram-se para o clube do rap. Esse espaço, aberto pela Chic Show5, 

tornou-se importante, para que grupos pudessem se apresentar, divulgar trabalhos e 

vivenciar uma experiência de palco, mas as artes das ruas ainda teriam 

prosseguimento na praça Roosevelt (SILVA, 1998).  

                                                           
4
A expressão hip hop referia-se aos movimentos da forma popular de dançar, que envolvia 

movimentos como saltar (hip) e movimentar os quadris (hop). Posteriormente, passou a designar um 
movimento cultural, do qual fazem parte a dança break, o desenho grafite e o rap (ANDRADE, 1999). 
5
A Chic show é uma equipe pioneira na organização de bailes blacks (SILVA, 1998). 
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As razões para a cisão entre a São Bento e a Roosevelt aparecem em falas 

diferenciadas: ora se menciona a condição secundária experimentada por alguns 

grupos no contexto da São Bento, ora se refere à dificuldade de aceitação dos 

grupos que chegaram posteriormente. Em outros casos, menciona-se a necessidade 

de se buscar novos desenvolvimentos artísticos. Ademais, a ruptura patrocinada por 

Jr Blow6 com os breakers da São Bento também é mencionada como aspecto 

central da separação. 

 Como resultado, a separação representou um momento novo. Na 

Roosevelt, o movimento volta-se mais especificamente para o rap, e a temática 

racial passa a ser o tema central do movimento hip hop. Nesse mesmo período, 

temos a formação da primeira posse7 paulistana, o Sindicato Negro (1989). Segundo 

Silva (1998), muitos grupos integraram essa primeira posse, entre eles, destacam-se 

Balanço Negro, Lady Rap, MtBronx, FNR, MNR, Aliança Negra, Doctor MC’s, 

Controle da Posse e Personalidade Negra. 

Além disso, os rappers paulistas da nova geração sofreram forte influência 

de alguns grupos norte-americanos, em virtude de as letras das músicas desses 

grupos despertarem o interesse dos rappers brasileiros para se aprofundarem em 

questões históricas relacionadas à diáspora negra, ao apartheid social e à luta de 

alguns líderes em busca de conquistas de igualdade de direitos para a população 

negra. A esse respeito, Silva (1998, p. 66) informa que  

 
A história oficial narrada pelos livros didáticos passou a ser revista a 
partir de novas referências bibliográficas. Livros, como: Do Quilombo 
à Rebelião Negra e A Sociologia do Negro Brasileiro (Clovis Moura), 
O Quilombo e O Que é Racismo do Joel Rufino, O Que é Revolução 
de Florestan Fernandes passaram a compor o universo da leitura 
para muitos rappers. 

 

A consciência construída a partir da busca de informações nos livros 

influencia os rappers a se tornarem multiplicadores dessa politização. Assim, 

valorizaram a importância de criação das posses como local de reuniões dos 

integrantes dos movimentos. Nesses locais, promovem encontros, organizam grupos 

                                                           
6
Jr. Blow foi um dos principais líderes do movimento hip hop, na cidade de São Paulo. Teve uma 

importante atuação como divulgador do rap nos espaços “nobres” da cidade (SILVA, 1998). 
7
As posses, em São Paulo, constituem um espaço de organização artístico-política, em que a arte é a 

linguagem simbólica para reelaborar a realidade. É a partir das posses que se estabelecem as redes 
de relações entre os grupos e se organizam os movimentos de rua, visando à conscientização diante 
dos problemas que atingem a periferia (ANDRADE, 1999). 
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responsáveis pela formação artística e política de outros jovens e se mobilizam em 

diversos aspectos relacionados às lutas sociopolíticas. A ideologia que os une é a 

luta pela valorização da cultura negra e pela igualdade de direitos. Para Silva (1998, 

p. 24), 

 
Os rappers afirmaram, desde o início, a condição de “anti-sistema”. 
Promoveram, sobretudo, a crítica à ordem social, ao racismo, à 
história oficial e a alienação produzida pela mídia. Construíram 
mecanismos culturais de intervenção por meio de práticas 
discursivas, musicais e estéticas que valorizaram o 
“autoconhecimento”. 

 

O contexto histórico de surgimento do rap aponta para as marcas de um 

discurso de protesto, usando o gênero como instrumento de luta em prol dos direitos 

sociais. Em consonância com Bakhtin (2011), pode-se afirmar que o gênero surge 

das necessidades sociais e muda junto com elas, ou seja, consiste em uma forma 

relativamente estável de enunciados. Desse modo, se há mudanças nas relações 

sociais, essas mudanças alteram os gêneros discursivos. 

Assim, a escolha de um gênero está relacionada à visão que se tem da 

realidade. A esse respeito, Bakhtin (2011) mostra que essa escolha é determinada, 

antes de tudo, pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do discurso (ou autor) centradas 

no objeto e no sentido. Nesse aspecto, o rap seria a forma escolhida pelo MC para 

falar da realidade ou do contexto no qual está inserido. Partindo do ponto de que 

esses discursos são de denúncia, sob a ótica bakhtiniana, analisamos que o sujeito 

não é assujeitado, em todos os momentos, às condições sócio-históricas e às 

posições que ocupam dentro de determinadas conjunturas. Pelo contrário, usam o 

rap como forma de demonstrar a consciência da situação em que vivem e também 

para levar a sua voz e a de seus pares aos próprios meios que os excluem. 

Ademais, Bakhtin/Volochinov (2009, p. 42) tratam da importância da palavra nas 

mudanças sociais, para eles, “a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais”. 

Na sociedade brasileira, o discurso de protesto, no gênero rap, traz críticas 

bastante diretas ao poder público e a toda indiferença e preconceito da classe média 

a uma sociedade que se mantém completamente à margem das condições básicas 

de vida. Mesmo que esses discursos não ganhem lugar de destaque na mídia, eles 

acabam ocupando muitos espaços de divulgação no próprio ambiente onde são 
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produzidos e na voz daqueles que se identificam com as denúncias feitas. Desse 

modo, podemos afirmar que esses discursos não se limitam a ser criações musicais, 

mas representam um contexto no qual um determinado grupo está inserido e, por 

isso, precisa usar o seu discurso para despertar a sociedade para a necessidade de 

mudanças. 

O estilo, supostamente simples e direto das letras dessas canções, parece 

uma afronta às elites que sempre se mantiveram no poder, fazendo uso de 

eufemismos e expressões complexas para não tornar muito clara a realidade difícil 

da maioria da população.  É, portanto, um gênero de denúncia que surge na voz dos 

próprios excluídos, expondo realidades muito drásticas, em linguagem clara e em 

forma de arte. A ideologia que os une é a luta pela valorização da cultura negra e 

pela igualdade de direitos.  

Esses jovens dão muita importância à divulgação e ao reconhecimento de 

sua cultura por parte dos seus próprios pares. Não estão em busca de que a 

sociedade, de modo geral, mude seus conceitos e os aceite como iguais, pois 

parecem se sentir tão marcados pela exclusão que é como se estivessem vivendo 

em território estrangeiro.  

As terras que os receberam nunca passaram a ser, para eles, a verdadeira 

pátria. Por isso, unem-se em torno de um movimento cultural para, por meio dele, 

fortalecer a identidade, a consciência de luta e criar um ambiente próprio para seu 

povo onde possam se sentir, de fato, integrados. 

Em razão disso, alguns rappers deixam claro que reconhecem o apartheid 

social que os separam dos brancos. Assim, não acreditam que o rap possa mudar a 

consciência dessa cultura de exploração, por isso, demonstram indiferença em 

conquistar o respeito desse povo. De fato, o que desejam é instruir seus 

companheiros e participar de movimentos de integração de sua própria cultura. 

Nesse sentido, Mano Brown, um dos integrantes dos Racionais, acha que “[...] o 

povo dos Jardins só ouve Racionais porque o som é bom, mas ninguém pensa nas 

letras” (SILVA, 1999, p. 45). 

Teoricamente, esse teor político-social presente nos raps não faria dessas 

músicas um produto cultural atraente à mídia e a camadas mais abastadas. No 

entanto, de fato, não é isso o que acontece. Elas já conquistaram espaço na mídia e 

têm sido produto de consumo de outras parcelas da população. Inclusive, estão 

presentes em muitos programas de rádios e emissoras de TV e fazem parte do 
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repertório musical de muitos jovens da classe média. Assim, tudo leva a crer que o 

rap estabeleceu uma integração entre a periferia e o centro. 

Entretanto, para Guimarães (1999), a crença nessa integração faz parte de 

uma visão equivocada, porque a classe média branca tem assimilado a cultura rap 

apenas como uma moda, um estilo. Acerca disso, a autora diz que não representa, 

exatamente, uma aceitação dos valores defendidos pelos rappers, pois os 

propósitos que atraem a classe média a esse movimento musical não são os 

mesmos que integram os jovens da periferia. 

Esses jovens ouvem no rap as suas próprias vozes. O rap divulga, 

orgulhosamente, a cultura negra, seu jeito de ser, suas angústias e lutas. Se esses 

jovens se sentem à margem da sociedade de classe média, esse fator não se torna 

tão relevante para eles, uma vez que têm o seu próprio grupo e se orgulham disso.  

Já os jovens de classe média, pode ser que não busquem na letra dos raps 

o propósito para o qual elas foram compostas. É possível que nem mesmo reflitam 

sobre elas, nem internalizem qualquer um desses valores ideológicos que elas 

pregam. É natural que sintam dessa forma, porque não tiveram as mesmas 

vivências que os jovens da periferia. A maioria nunca sentiu fome, nem viveu em 

meio à prostituição, ou enfrentou a precariedade do serviço público de saúde, 

educação, segurança, transporte etc. 

 Essa constatação não preocupa os rappers. Eles mesmos reconhecem que 

escrevem as letras para conscientizar o seu povo da periferia. Não importa se a 

classe média se sensibiliza ou não, pois não acreditam que isso possa acontecer. 

Para KL Jay, dos Racionais (apud GUIMARÃES, 1999, p. 45), 

 
[...] na periferia a gente toca com prazer porque estamos ao lado do 
nosso povo. Eles entendem o que os Racionais falam nas letras. [...] 
Para se apresentarem em festivais comerciais cobramos três vezes 
mais do que estamos acostumados para tocar nesse festival. Vamos 
lá, pegamos o dinheiro, tocamos e voltamos para a periferia. Os 
playboys têm de pagar mesmo. Eles devem muito para nós, pretos. 
Foram na África e escravizaram nosso povo que enriqueceu a 
Europa e a América. Estamos apenas cobrando, legalmente, esse 
dinheiro.  

 

Nessa direção, os depoimentos de rappers e o relato de pesquisadores, 

como Guimarães (1999), apontam para a ausência de envolvimento dos jovens da 

classe média em questões relacionadas à igualdade de direitos, presentes nas letras 

das canções. Parece que continuamos cada qual em busca de interesses próprios, 
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de modo que questões mais gerais, que nos atingem apenas indiretamente, não nos 

dizem respeito. É por isso que os jovens de classe média que ouvem rap parecem 

não refletir sobre o que dizem esses discursos. Isso talvez possa ser explicado pelo 

fato de que os problemas da periferia só os atingem indiretamente.  

Além disso, por serem jovens, muitos estão mais preocupados em aproveitar 

a juventude com muita diversão a se envolverem com causas sociais. Uma 

conscientização desses jovens, para que se preocupem com a igualdade e a 

garantia de direitos, implica um processo bem mais complexo de formação 

educacional, instrução familiar e de influências culturais positivas, uma vez que os 

valores mudam porque os homens interagem no meio, contestando ou corroborando 

determinadas ideologias.  

Nessa perspectiva, concluímos que o rap é um gênero cuja identidade, 

construída ao longo de seu trajeto histórico, representa bem as causas defendidas 

pelas classes marginalizadas da periferia brasileira e seu valor social atende o 

interesse discursivo de proporcionar uma leitura crítico-reflexiva, a fim de aproximar 

o texto trabalhado na sala de aula à vida cotidiana. Assim, no intuito de elaborarmos 

uma proposta didática nesse sentido, no capítulo seguinte, apresentaremos o 

referencial teórico-metodológico que embasará esta pesquisa de proposição da 

leitura do gênero rap na escola. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

Apresentamos, neste capítulo, a concepção teórico-metodológica que 

fundamenta o nosso olhar investigativo ao fazer pesquisa na área de ciências 

humanas, no campo da Linguística Aplicada. Descrevemos também o percurso 

metodológico que seguimos e os procedimentos analíticos adotados. 

 

 

4.1 A PERSPECTIVA BAKHTINIANA COMO ORIENTADORA DA PESQUISA 

 

 

A nossa pesquisa segue os pressupostos bakhtinianos de que a língua não 

é uma estrutura representativa por ela mesma. De fato, sua compreensão se dá 

pelas representações sígnicas construídas em decorrência das experiências 

humanas, nos diversos campos do conhecimento. Por essa ótica, Bakhtin 

/Volochinov (2009, p. 16) põem em questionamento a língua vista apenas como uma 

estrutura: 

 
Bakhtin coloca igualmente em evidência a inadequação de todos os 
procedimentos de análise linguística (fonéticos, morfológicos e 
sintáticos) para dar conta da enunciação completa, seja ela uma 
palavra, uma frase ou uma sequência de frases. A enunciação, 
compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de 
base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo mesmo) 
ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. 

 

Na perspectiva bakhtiniana, compreendemos a pesquisa como dialógica e 

sócio-historicamente situada, pois é na interação entre sujeitos, cujas vozes 

respondem ao outro (seja esse outro um interlocutor imediato ou uma voz social), 

que os enunciados se constroem. Logo, não podemos pensar em pesquisa de textos 

ou de sujeitos isolados, uma vez que os enunciados são produzidos para atender 

finalidades sociais diversas e, portanto, sua significação só se completa na rede de 

relações nas quais se insere. 

Por sua vez, Freitas (2007), ao situar o enunciado bakhtiniano no enfoque da 

pesquisa qualitativa de base sócio-histórica, ressalta as contribuições de Bakhtin 

para essa perspectiva. Segundo a autora, em virtude de definir a pesquisa como 
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uma relação entre sujeitos, o pensamento bakhtiniano contribui para o processo 

metodológico e suas implicações. Desse modo, a coleta e a análise dos dados, a 

relação pesquisador x pesquisado e a construção dos textos, apresentando o 

conhecimento produzido na investigação, são realizados visando à compreensão do 

sujeito em suas relações. Assim, “considerar a pessoa investigada como sujeito 

implica compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de 

construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna coparticipante do 

processo de pesquisa” (FREITAS, 2007, p. 29). 

A opção por essa linha investigativa sócio-histórica, portanto, tem como 

fundamento a concepção de que a pesquisa em ciências humanas tem como foco 

compreender, por meio da linguagem, as relações entre sujeitos concretamente 

situados. Sendo a linguagem o meio pelo qual o homem materializa todo o seu 

fazer, estudar o homem em suas relações implica compreender os signos utilizados 

para expressar seus sentimentos, sua forma de atribuir significado à estrutura social, 

ao mundo e a sua própria vida em relação a si mesmo e ao outro. 

Ciente de que as relações humanas são de natureza subjetiva, as 

observações nessa linha de pesquisa não buscam uma análise precisa do fazer 

humano. “Mas, uma compreensão marcada pela perspectiva da totalidade 

construída no encontro dos diferentes enunciados produzidos entre pesquisador e 

pesquisado” (FREITAS, 2007, p. 31). 

Nesse sentido, a análise das relações humanas por meio da linguagem 

requer uma compreensão de seus signos, pois o homem atua em um mundo de 

valores axiológicos construídos pelas experiências humanas em todos os campos: 

político, científico, religioso, artístico etc. Logo, esse encontro entre pesquisado e 

pesquisador se dá pela alteridade, em uma rede de relações marcadas por uma 

forma de compreender o mundo da qual o pesquisador não se exime.  

Ao observar as significações nos textos analisados, o pesquisador também 

está marcado por sua rede de valores, não podendo, portanto, ser neutro diante de 

suas análises. Contudo, por essa ótica, o pesquisador é um regente das vozes que 

analisa e sua contribuição se dá também “pela posição exotópica que lhe possibilita 

o encontro com o outro” (FREITAS, 2007, p. 32). Assim, ele dá continuidade a essa 

rede de relações dialógicas infinitas, marcadas pelos questionamentos que 

proporcionam a evolução do fazer humano na terra e, consequentemente, a 

evolução do signo ideológico. 
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No entanto, ao observar um evento comunicativo, o pesquisador precisa, de 

certa forma, imergir nesse universo cultural responsável pela rede de vozes que 

representam as experiências humanas em perspectivas. Nesse caso, o seu olhar 

para o texto não pode ser apenas descritivo, uma vez que a sua contribuição se 

constitui em estabelecer relações cada vez mais próximas entre o texto e o contexto 

que compõem o evento enunciativo e, com seu olhar exotópico, analisar como os 

discursos refletem e refratam a realidade da vida social. 

 Logo, o pesquisador é também um ouvinte da voz do outro, visto que todo 

enunciado é produzido para responder a outros enunciados com os quais dialoga. 

Porém, ao responder a enunciados anteriores, também aguarda uma resposta de 

outros que com ele estabelecerão diálogo. “Cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento 

do ouvinte” (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

O pesquisador é, portanto, esse ouvinte que responde ativamente ao 

discurso do outro. No entanto, para que sua análise não permaneça apenas na 

identificação, ele precisa se dispor a compreender o universo em que o pesquisado 

se insere e toda a rede de valores que envolvem o seu discurso e, a partir dessas 

observações, voltar ao seu lugar exotópico, para que tenha “condições de dar forma 

e acabamento ao que ouviu e completá-lo com o que é transcendente à sua 

consciência” (FREITAS, 2007, p. 35). 

É essa visão exotópica que completa a imagem do outro, porque traz para o 

diálogo um novo olhar para o texto, que se excede à visão daqueles que estão 

diretamente envolvidos na cena enunciativa.  

 

Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro que 
contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei 
algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver: as 
partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, o 
rosto e sua expressão –, o mundo através dele, toda uma série de 
objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de 
reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele 
(BAKHTIN, 2011, p. 21). 

 

Assim, a compreensão proposta por Bakhtin (2011) envolve dois sujeitos, 

duas visões de mundo, que se encontram e se confrontam na interação. Essa é a 

relação dialógica proposta pelo autor. Nesse processo, a construção de sentidos 
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envolve o sujeito do dizer, uma vez que a significação é produzida na rede de 

relações que se estabelece entre ele e o contexto da cena enunciativa.  

Desse modo, o enunciado completo não existe apenas em sua expressão 

verbal, mas, antes, necessita da existência de um sujeito real, porque, de fato, o que 

se analisa não são as palavras em si. Nesse processo, verifica-se como elas 

significam no evento enunciativo, particular e identitário desse sujeito real. “O texto 

do pesquisador não deve emudecer o texto do pesquisado, deve restituir as 

condições de enunciação e de circulação que lhe conferem as múltiplas 

possibilidades de sentido” (BRAIT, 2014, p. 98). 

Ademais, a ênfase nessa construção de sentido situada não implica a 

condição de sujeito assujeitado pelo ambiente sociocultural no qual se insere. Para 

Bakhtin (2011), o sujeito é ativo e toda a sua vida se constrói pelas negociações de 

sentido que estabelece em sua vivência. Essa concepção representa a consciência 

de individualidade do sujeito. Sob essa ótica, mesmo estando envolvido em um meio 

repleto de valores axiológicos que influenciam a sua posição no mundo, o fato de ser 

único – a particularidade que o diferencia do outro – proporciona a ele a condição de 

agir de modo diferenciado, em virtude de sua individualidade.  

Em relação à pesquisa, o olhar do estudioso deve contemplar a “situação 

experienciada, os horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e pelo 

entrevistado” (FREITAS, 2007, p. 36), visto que o momento que vivenciam determina 

relativamente as condições de produção que ali se dão. 

É, portanto, nessa interlocução, marcada pelo cronotopo da pesquisa, pela 

rede de significações construída no entrelaçamento das vozes do pesquisador e do 

pesquisado e pelo olhar exotópico do pesquisador, que os sentidos são criados. 

Todavia, é preciso ressaltar que nem tudo é novo em um evento enunciativo.  O 

homem lida sempre com antigas construções, com as quais estabelece diálogo e, a 

partir delas, constrói novas experiências.  

Assim, a cada ato seu, traz um pouco de si, de sua individualidade, desse 

olhar excedente para o mundo, de modo que, mesmo agindo em situações pré-

estabelecidas culturalmente, está sempre, e a cada ato, construindo novas 

significações. Nessa perspectiva, os eventos enunciativos são da base do 

irrepetível, já que correspondem a experiências únicas, constituídas por momentos 

jamais reconstituídos e pela característica humana da individualidade, que também 

lhe confere o caráter de ser únicas naquele momento vivenciado. Ademais, a 
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dinâmica da vida humana não permite que os atos dos momentos seguintes 

reproduzam as mesmas condições do momento anterior. Elas são impossíveis de se 

reconstituírem.  

Logo, a pesquisa deve ser vista em sua particularidade, considerando as 

possibilidades da situação concreta dos sujeitos sócio-historicamente situados, pois 

toda sua construção significativa envolve os sujeitos e “as suas experiências sociais 

e culturais, compartilhadas com as outras pessoas de seu ambiente” (FREITAS, 

2007, p. 36). Entre esses sujeitos, não se pode esquecer do pesquisador como ser 

social, que também tem uma história, cujas experiências marcam todo o seu fazer.  

Assim, ao se inserir no mundo da pesquisa, esse estudioso passa a 

vivenciar um novo momento, no qual constrói, com os sujeitos envolvidos, uma rede 

de significações. Nesse sentido, ao vivenciá-las, também é por ela constituído. Por 

essa ótica, é preciso considerar como relevante o lugar de onde falamos. A esse 

respeito, “podemos então concluir que, no trabalho de análise dos discursos e da 

cultura, quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada produção 

discursiva poderemos dele inferir uma determinada visão de homem” (BRAIT, 2014, 

p. 106).  

Mediante essas considerações, finalizamos esta seção enfatizando a 

importância da postura ética no processo de pesquisa. E, nesse sentido, 

destacamos que a concepção de pesquisa que fundamenta o nosso percurso 

metodológico ressalta a importância da alteridade no encontro com o outro. Nessa 

perspectiva, a voz do pesquisador não apaga a voz do pesquisado, visto que são 

esses sujeitos que trocam experiências e, juntos, constroem essa rede de 

significações possibilitadas pelo diálogo.  

Quanto ao trabalho realizado, esperamos que, em nossa análise, ao lidar 

com a voz dos sujeitos envolvidos nesse processo, consigamos, do nosso olhar 

exotópico, tecer considerações relevantes e respeitosas que deem o acabamento 

necessário ao que o outro não conseguiu enxergar de si mesmo. Além da nossa voz 

sobre o texto dos sujeitos envolvidos, precisamos dar voz aos participantes, num 

processo de interação, em que juntos, pesquisador e pesquisados, encontremo-nos 

de modo harmonioso, como em uma sinfonia, na qual um instrumento não apaga a 

voz dos outros, porém, todos complementam a produção sonora. 

Na seção seguinte, faremos uma exposição do corpus do nosso trabalho, 

descrevendo os passos que seguimos para a realização da pesquisa.  
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4.2 O CORPUS DA PESQUISA 

 

 

O nosso trabalho se constitui de duas sequências didáticas – produções 

orais e escritas – elaboradas com a finalidade de contribuir para a formação do leitor 

crítico-reflexivo de discursos do gênero rap, produzidos no Brasil, a partir de um 

contexto de movimentos de protestos de rua ocorridos no ano 2013. 

Essas sequências didáticas foram aplicadas em duas salas de aula do 

Ensino Fundamental, 6º e 9º anos, e o produto desse trabalho se constitui de 

enunciados escritos por esses alunos, durante esse processo, no qual foram 

propostas várias atividades direcionadas à formação do leitor crítico-reflexivo. 

Compõem essas atividades comentários sobre o rap e o contexto que motivou a 

produção desses discursos de protesto; respostas dos alunos às questões 

elaboradas com a finalidade de direcionar o olhar deles para alguns aspectos 

linguístico-discursivos relevantes à leitura do gênero; além de comentários 

referentes a uma reflexão que propomos sobre o próprio contexto no qual eles estão 

inseridos, a fim de incentivar uma aproximação maior entre os enunciados de 

protestos e as situações concretas que motivam seus agentes a produzir esses 

discursos. 

Nossa opção pela análise e reflexão sobre o processo de leitura – e não 

apenas por um produto final – é um reflexo das condições concretas com as quais 

nos deparamos em nossa prática. Ao iniciarmos o nosso trabalho, percebemos que 

a nossa atuação precisaria abranger uma proposta que trouxesse um embasamento 

da concepção de leitura, não apenas do gênero em estudo, pois a formação desses 

sujeitos leitores demandava um redimensionamento do olhar para a leitura, que 

deveria partir da própria reflexão sobre o seu conceito, de acordo com a proposta 

discursiva bakhtiniana que assumimos. 

Na seção seguinte, apresentaremos o cronotopo da pesquisa, no qual 

relacionamos os sujeitos às condições sócio-históricas nas quais estão inseridos, 

visto que fazem parte de um espaço escolar e de um bairro localizado nas 

imediações da escola na qual estudam. 
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4.3 O CRONOTOPO DA PESQUISA 

 

 

 

O nosso público-alvo é composto por duas turmas: alunos do 6º ano, do 

Ensino Fundamental, turno vespertino, da Escola Municipal Carlos Alberto de Souza, 

localizada no bairro de Passagem de Areia, no município de Parnamirim-RN, com os 

quais tivemos a primeira experiência. A segunda é uma turma de 9º ano, da Escola 

Professor Eliah Maia do Rego, localizada no bairro Boa Esperança, também em 

Parnamirim.  

A Escola Municipal Carlos Alberto de Souza é uma instituição que oferece o 

Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, funcionando nos turnos matutino e vespertino. 

Há aproximadamente três anos funcionava nos três turnos, contudo, a violência do 

bairro e a ausência de incentivos aos estudantes desse turno – a maioria era 

composta de trabalhadores que frequentavam turmas do segmento de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) – ocasionaram o fechamento das turmas no turno noturno. E 

a escola passou, então, a funcionar apenas no matutino e vespertino. 

Em relação ao espaço físico da escola, é razoável. O prédio é reformado e 

possui oito salas de aula, laboratório de informática, sala de leitura e uma pequena 

quadra de esportes. Contudo, nem todos os espaços estão funcionando. Até o ano 

passado, não havia sala de leitura ou biblioteca, os alunos ainda não podiam contar 

com esse serviço, porque não havia funcionário designado para assumir a função. 

Somente neste ano esse espaço foi inaugurado. Quanto ao laboratório de 

informática, no ano passado funcionava em condições precárias, pois não havia 

adequada prestação de serviços de acesso à internet. Neste ano, o funcionário 

responsável por esse laboratório pediu transferência e, até o momento, não foi 

enviado substituto para a função que ele desempenhava.  

Assim, apesar de contar com uma estrutura que garante condições de 

prestar um atendimento de vários serviços, a descontinuidade destes, por várias 

circunstâncias, prejudica o bom andamento do ensino. E esse prejuízo também se 

dá no serviço mais básico e essencial que são as próprias aulas de disciplinas 

específicas, pois o fluxo rotativo de professores – que solicitam transferência, ou 

que, por outros motivos, saem da escola – deixa algumas turmas sem aula, uma vez 
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que esses profissionais nem sempre são substituídos imediatamente. Desse modo, 

não é incomum presenciamos a situação de os alunos ficarem sem aula de 

disciplinas como Português e Matemática quase o ano inteiro. Além desses 

problemas da falta de profissionais, a escola também sofre com a ausência de 

fornecimento de material de expediente. Nesse sentido, as condições são muito 

ruins.  

Esses fatos citados representam apenas alguns dos problemas vivenciados 

nesse ambiente de trabalho. Ademais, ressaltamos que o tipo de gestão que 

vivenciamos nessas escolas municipais de Parnamirim constitui um empecilho ao 

bom andamento do processo de ensino, pois esses gestores são nomeados 

mediante propósitos político-partidários, estando assim suas atitudes muito limitadas 

a essas relações que motivam a nomeação deles a esses cargos. 

A segunda escola na qual aplicamos a sequência didática faz parte da rede 

estadual de ensino e está localizada nas imediações do centro da cidade de 

Parnamirim. Não exercemos a docência nesse espaço, nossa atuação lá se deu em 

decorrência de não termos concluído nossa sequência didática na primeira escola, 

em virtude de inúmeros fatores, tais como: greve municipal, indisponibilidade de 

material de trabalho, entre outros.  

Mediante essa situação, solicitamos algumas aulas da professora de Língua 

Portuguesa dessa escola a fim de que pudéssemos concretizar a aplicação da 

sequência didática. Como visitantes da Escola Estadual Professor Eliah Maia do 

Rego, o que pudemos perceber desse ambiente foi uma escola administrativamente 

organizada, com o quadro completo de funcionários e uma atuação efetiva da 

maioria dos envolvidos no processo de ensino.  

No entanto, sentimos nessa escola a dificuldade do acesso à internet. Na 

fase final do nosso trabalho, em que precisamos usar o laboratório, o funcionário nos 

informou que estava havendo um problema nos computadores e, por isso, não era 

possível utilizar a rede.  

Quanto aos demais equipamentos pedagógicos, percebemos que é uma 

escola bem equipada, se compararmos a muitas outras da rede pública. Entretanto, 

há excesso de alunos por sala, e isso parece prejudicar bastante a metodologia 

utilizada pelos professores, visto que eles ficam muito preocupados em manter o 

mínimo de silêncio e disciplina necessários à realização das aulas. No entanto, esse 

não é um problema particular dessa escola. Infelizmente, as salas de aula da rede 
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pública ainda convivem com essa superlotação. São espaços reduzidos, pouco 

atrativos e desconfortáveis.  

Por fim, o que podemos concluir desse ambiente de ensino é que, apesar 

das dificuldades estruturais e humanas no sistema estadual, essa escola consegue 

manter um funcionamento regular de suas atividades. As aulas são ministradas 

continuamente, quase sem as interrupções que são comuns em muitas outras 

escolas da rede estadual. 

Na próxima sessão, discutiremos os sujeitos da pesquisa em relação ao 

espaço social e educacional no qual estão inseridos. 

 

 

4.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Nossos aprendizes da Escola Municipal Carlos Alberto de Souza – onde 

aplicamos a primeira sequência didática – fazem parte de uma comunidade da 

periferia do município, que sofre bastante com a indiferença do poder público. Desse 

modo, questões como violência do bairro, falta de estrutura familiar e a ausência de 

projetos sociais que visem garantir uma melhor assistência a esse público específico 

deixam esses alunos – adolescentes na faixa de 11 a 14 anos – muito vulneráveis 

às influências destrutivas do meio em que vivem.  

No que diz respeito ao comportamento social da maioria desses estudantes, 

apesar de estarem inseridos em um meio de muita violência, não é agressivo. São 

raros os casos de violência física praticada por eles na escola. Algumas brigas que 

acontecem são, geralmente, ocasionadas pela imaturidade de algumas meninas 

vivenciando a paixão adolescente. Nesses casos, o que ocorre na maioria das vezes 

é elas passarem a disputar o mesmo menino e, por isso, haver o desentendimento.  

Quanto ao desempenho escolar, consideramos bastante prejudicado por 

inúmeros fatores, tais como: a ausência de acompanhamento dos pais na realização 

das atividades e no estudo para avaliações; a falta de momentos de lazer fora da 

escola, de modo que a instituição escolar torna-se o espaço no qual eles buscam o 

entretenimento e o convívio social com os colegas.  

Por conseguinte, muitos não se concentram nas aulas e parecem também 

não estar voltados para objetivos maiores relacionados à formação escolar.  Alguns 
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dizem que não vão estudar muito, que querem apenas concluir o Ensino Médio – na 

visão deles, “concluir os estudos”.  Mesmo com essa intenção de concluir o Ensino 

Médio, eles acham que, para isso, não precisam estudar, pois o professor tem de 

aprová-los.  

Acreditamos que esse comportamento se dá, também, em virtude das 

“facilidades” criadas pelo sistema educacional, a fim de garantir números positivos 

de desempenho dos alunos para cálculos estatísticos. Na rede municipal de 

Parnamirim, por exemplo, os alunos podem ficar em dependência em até duas 

disciplinas. No ano seguinte, eles avançam de nível e fazem avaliações bimestrais 

das disciplinas nas quais ficaram em dependência. No entanto, esse processo é 

quase uma aprovação automática, pois quase todos os professores aprovam os 

alunos, mesmo que eles não alcancem o desempenho necessário.  

Nesse sentido, as reclamações dos docentes são de que esse processo 

prejudica os discentes, visto que, para realizar as provas de dependência, eles não 

cursam a disciplina novamente, apenas se submetem a avaliações bimestrais. Logo, 

na visão dos professores, se o aluno não é culpado pela forma como ocorrem essas 

avaliações, então, veem a aprovação como necessária.  

Por sua vez, os alunos percebem, cada vez mais, que o diploma que eles 

irão receber não está vinculado ao conhecimento adquirido, representa apenas uma 

constatação de que eles frequentaram a escola. Nesse contexto, é difícil conseguir 

que cumpram com as atividades solicitadas pelo professor e, a esse respeito, 

também não se pode contar com o apoio da maioria dos pais para que esses 

educandos estudem. 

Quanto aos sujeitos da turma na qual aplicamos a segunda sequência 

didática – os alunos do 9º ano da Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rego – 

são residentes de vários bairros da cidade de Parnamirim. Isso ocorre devido a 

muitos pais que matriculam seus filhos nessa escola não considerarem a distância 

da escola em relação a suas casas, mas a referência que ela possui na cidade em 

questões de organização administrativa e de regularidade no cumprimento do 

calendário escolar. A média de idade desses educandos é de 14 a 16 anos.  

No que diz respeito ao comportamento social deles, é tranquilo. A maioria é 

de alunos respeitosos com toda a comunidade escolar. No entanto, em relação ao 

desempenho cognitivo, percebemos uma ausência de sintonia entre eles e a 

proposta de ensino da escola. No período em que estivemos com esses discentes, 
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na aplicação da sequência didática, pudemos perceber que o fato de a escola não 

encontrar alternativas para resolver a situação de salas superlotadas e de alunos 

desinteressados em estudar faz com que eles tenham sempre de manter a 

rigorosidade da lei do silêncio.  

Além disso, a disposição da sala é sempre com cadeiras enfileiradas uma 

atrás da outra, evitando que os alunos saiam de seus lugares e formem grupos de 

conversa, porque quando isso ocorre, foge-se do limite estabelecido. Nesse caso, o 

barulho é muito intenso e, muitas vezes, torna-se impossível ministrar aula. No 

entanto, pensamos que esse barulho não é literalmente proposital. Para nós, isso 

ocorre em virtude de nossa estrutura de ensino, que mantém um modelo de escola 

inadequado para as novas gerações, uma vez que as novas estruturas sociais 

demandam novas formas de produção do conhecimento.  

Em relação ao conhecimento do gênero rap – que constitui nosso objeto de 

pesquisa e de proposição – é perceptível, nessas duas turmas, – 6º e 9º ano – uma 

familiaridade com o gênero. Alguns, principalmente os alunos do 9º ano, ouvem 

bastante o rap, mas não conhecem o gênero como parte de um movimento de 

protesto.  

Por essa razão, escolhemos o rap para mediarmos a leitura crítica desses 

movimentos de protesto, porque a história desse gênero nos respalda nessa 

perspectiva, uma vez que ele surgiu com essa finalidade. Na escola, entendemos 

que a mediação de uma leitura crítica poderá contribuir com a formação cidadã do 

aluno, para que ele tenha uma percepção do contexto que o cerca, dos interesses 

políticos que subjazem a omissão do poder público em prestar atendimento às 

necessidades básicas no Brasil, no atual momento histórico social e, principalmente, 

para que ele seja capaz de se reconhecer como sujeito da própria história 

No capítulo seguinte, para uma melhor compreensão deste trabalho, 

discutiremos o percurso e a análise realizada na aplicação da sequência didática. 
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5 RELATO ANALÍTICO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

5.1 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

 

A nossa pesquisa teve início com uma sondagem sobre o tipo de música 

que interessava aos alunos. Essa observação foi feita no segundo semestre de 

2013, período em que iniciamos o nosso curso. Nesse ano, estávamos lecionando 

em algumas turmas de 6º ano. Esses alunos com os quais conversamos a respeito 

de gosto musical demonstraram interesse por alguns grupos de rap. O gosto deles 

por esse estilo de música vinha ao encontro do nosso objetivo de escolher um 

gênero cujo discurso representasse protestos sociais. Assim, elegemos o rap como 

nosso objeto de pesquisa e de proposição. 

Após a definição do nosso objeto de pesquisa, partimos para a construção 

de um referencial teórico que embasasse o enfoque do trabalho. Nessa etapa, nós 

nos deparamos com algumas dificuldades em relação à disponibilidade de tempo 

para conciliar inúmeras demandas, uma vez que várias atividades acadêmicas 

ocorriam no mesmo momento, quais sejam: no ano de 2014, precisávamos 

permanecer não apenas como docente nas escolas mas também como discente no 

Profletras. Isso implicava fazer as leituras e os trabalhos solicitados nas disciplinas 

que estávamos estudando, ler a bibliografia necessária para a pesquisa, estudar 

para uma avaliação nacional de fonologia e também para um exame de proficiência. 

Tudo isso acontecia no mesmo período e não foi fácil de administrar, uma vez que 

todos os mestrandos da primeira turma do Profletras 2013 trabalhavam vários turnos 

e, no meu caso, ainda não havia conseguido licença do trabalho para me dedicar a 

essa capacitação. 

Ao longo desse percurso, pode-se dizer que o tempo, ou melhor, a falta dele, 

foi o maior obstáculo. Todavia, o fato é que estávamos fazendo parte desse 

mestrado, que tinha características específicas. Portanto, precisávamos nos 

adequar, na medida do possível, às suas peculiaridades. Assim, mesmo com muitas 

dificuldades, continuamos o processo. 
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Quanto à construção do referencial teórico, o mais difícil foi encontrar 

referências para o rap, pois esse é um gênero ainda não muito presente no fazer 

pedagógico. Talvez, por isso, seja pouco pesquisado. Na busca por trabalhos que 

tratassem do tema em tela, nossas descobertas foram além do que pensávamos em 

relação ao rap, visto que, ao nos aprofundarmos no assunto, não tínhamos noção de 

sua importância como parte de movimentos organizados de luta social nas periferias 

das grandes cidades. Pensávamos no rap apenas como um gênero, cujo discurso 

estava voltado para as causas sociais, entretanto, não foi apenas isso que 

constatamos.  

As pesquisas mostraram o rap como parte de um movimento que tinha como 

propósitos conscientizar as pessoas da exclusão social a que estão submetidas e 

formar grupos de apoio na luta por melhoria de suas condições de vida. Como 

cenário, a rua é o palco para o fazer artístico; mas, há, também, uma organização 

local do movimento, chamado de “posses”. “As posses constituíram-se como espaço 

próprio pelo qual os jovens passaram não apenas a produzir arte, mas a apoiar-se 

mutuamente” (SILVA, 1999, p. 27). 

Descobrir o rap como parte de um movimento, reafirmou-nos a convicção de 

que fomos felizes na escolha do gênero para nosso objeto de pesquisa, uma vez 

que a nossa pesquisa-proposta visa à formação do leitor crítico-reflexivo. Para tanto, 

nós nos embasamos nos preceitos de Bakhtin/Volochinov de que a produção de 

sentidos é sócio-historicamente situada: “tudo que é ideológico possui um significado 

e remete a algo fora de si mesmo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 31). 

Seguindo essa perspectiva, selecionamos raps que trazem um discurso 

relacionado a movimentos de protestos no Brasil. Nosso recorte foi de material 

fonográfico produzido em 2013. Para tanto, acessamos o site de vídeos do 

Youtube8, do qual selecionamos alguns de rap e, para ter acesso às letras das 

músicas, consultamos o site de músicas vagalume9. Em algumas ocasiões, não 

encontramos as letras da música – pois alguns desses grupos eram amadores e/ou 

iniciantes e, talvez, por esse motivo não tinham as letras das canções divulgadas 

nos sites – então, tivemos de ouvir o áudio e copiar cada verso. Após estarmos de 

posse de todas as letras, o passo seguinte foi a construção da sequência didática.  

                                                           
8
 Disponível em: <https://www.youtube.com/>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

9
 Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
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A elaboração da sequência didática parecia ser algo simples. Todavia, não 

era tão simples assim como imaginávamos. É fácil elaborar uma proposta de 

trabalho e pensá-la como ideal. No entanto, essa idealização parece durar apenas 

até o momento em que ela é apenas uma proposta. Na prática, tudo é peculiar ao 

cenário enunciativo. A esse respeito, Geraldi (2010, p. 100) comenta que 

“Focalizado na aprendizagem, o ensino não pode ter um planejamento inflexível. 

Importa muito mais aprender a aprender do que aprender o já sabido e definido”. 

Assim, enquanto elaborávamos a sequência didática, pensávamos na turma 

do 6º ano que, conforme prevíamos, seria formada basicamente pelos mesmos 

alunos com os quais trabalhamos no ano anterior. Logo, vinham à nossa mente 

inúmeras indagações, tais como: que atividades propor? Como elaborar as questões 

adequadas ao nível da turma e, ao mesmo tempo, não fugir dos objetivos a ser 

alcançados? Confessamos que a elaboração dessa sequência didática foi uma luta 

árdua. O maior desafio, talvez, foi pensar em atividades que os alunos cumprissem, 

pois a maioria deles ignorava boa parte das atividades escolares.   

Ciente dessa situação, elaboramos a sequência didática considerando que 

poderíamos modificá-la ao longo do processo. Pensamos a aula no modelo que  

Geraldi (2010, p. 100) define, ou seja, “a aula como acontecimento é eleger o fluxo 

do movimento como inspiração, rejeitando a permanência do mesmo e a fixidez 

mórbida do passado”. Enfim, concluímos parcialmente a elaboração da sequência 

didática. Consideramos assim, porque já havíamos decidido que a responsividade 

dos alunos iria nos orientar melhor para uma adequação entre a proposta e os 

sujeitos de pesquisa. 

No que diz respeito às estratégias de leitura, observamos o que diz Solé 

(2009). Para a autora, o ensino de leitura tem como pré-requisito “pensar naquilo 

que as diferentes estratégias que utilizamos devem possibilitar quando lemos e no 

que terá de ser levado em conta na hora de ensinar” (SOLÉ, 2009, p. 73). Nessa 

perspectiva, consideramos que as colocações da autora seriam mais oportunas 

como referência ao longo do processo de ensino de leitura, uma vez que já 

prevíamos algumas modificações relacionadas às atividades, após observada a 

responsividade dos alunos durante a aplicação da sequência didática. Assim, após 

essas idas e vindas, demos início à aplicação da sequência didática, conforme 

relataremos a seguir. 
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5.2 A APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA I 

 

 

No quarto bimestre de 2014, pusemos em prática o nosso trabalho. No 

primeiro momento, conversamos com os alunos a respeito das atividades que 

seriam desenvolvidas com eles. Para nossa surpresa, muitos ali não gostavam de 

rap, porque eram evangélicos.  

O que houve, de fato, foi que a turma com a qual prevíamos realizar a 

pesquisa não era a mesma. A coordenação da escola não permitiu que 

continuássemos, em 2014, com os mesmos alunos que havíamos trabalhado no ano 

de 2013. Segundo a direção, ainda não havia professor de Língua Portuguesa para 

todas as turmas e a prioridade da escola era garantir professor para o 6º ano e não 

para turmas do 7º. Por isso, teríamos de assumir as aulas das turmas iniciais. 

Mediante esses imprevistos, nós nos dispusemos a dar sequência às 

atividades com essa nova turma, considerando as adequações necessárias ao longo 

do processo e ainda que muitos desses alunos não gostavam de rap. Iniciamos o 

módulo com uma roda de conversa que contou com a participação do professor de 

história da escola, Lindemberg Araújo. Essa atividade tinha como propósito que os 

alunos conhecessem a situação social que demanda a produção do gênero rap, no 

ano de 2013, no Brasil. Particularmente, direcionamos a discussão para os protestos 

de rua que ocorreram naquele ano. A proposta de leitura se iniciou com o 

conhecimento do contexto histórico, em virtude de concebermos que a compreensão 

de textos implica um conhecimento de fatores extratextuais.  

Nas palavras de Freire (2009, p. 20), “a leitura do mundo precede sempre a 

leitura da palavra”. Em cada cultura, o homem atribui a determinadas atitudes e a 

objetos valores axiológicos que são peculiares à ideologia que concebem. Logo, ao 

ler o mundo, ele compreende as ideologias que determinam a forma como a 

estrutura social se organiza. A partir dessa leitura de mundo, posiciona-se, com sua 

visão idiossincrática, o que lhe possibilita uma avaliação do signo axiológico. Desse 

modo, a leitura do texto é marcada por essa leitura de mundo. Assim, os valores não 

são imutáveis, pois ainda que exista uma visão ideológica hegemônica na 

sociedade, esta convive com outras que trazem para o discurso a contrapalavra. 

Nesse cenário, a escola deve ser esse espaço de diálogo, no qual se formem 
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cidadãos conscientes das relações sociais e das ideologias que subjazem os 

discursos. 

Segundo Bakhtin/Volochinov (2009, p. 36), “A palavra é o fenômeno 

ideológico por excelência [...]. Ela é o modo mais puro e sensível de relação social”. 

Desse modo, para compreender um texto/discurso, é necessário imergir na rede de 

vozes que o compõe, porque o discurso reflete e, ao mesmo tempo, refrata a 

realidade. 

Ademais, aquele que assume um discurso não está, precisamente, relatando 

fatos ou argumentando em favor de uma verdade clara e objetiva, visto que essa 

verdade absoluta não existe. Ela é parte de uma construção semiótica de cada ser, 

no percurso das relações socioculturais que vivencia. Esse processo se dá de modo 

que, em virtude dos próprios interesses ideológicos, o falante seleciona as 

informações, o vocabulário e os argumentos que melhor lhe convêm. 

Desse modo, concebendo o discurso como dialógico e ideológico, seria 

ingênuo aceitar que a leitura na escola seja feita de forma que o aluno tenha foco 

apenas no texto. Para Casado Alves (2014, p. 14): 

 
Tal trabalho na área de Língua Portuguesa deveria nortear-se por 
uma concepção enunciativa de linguagem que visasse a extrapolar 
os limites da análise estrutural e gramatical dissociada de uma 
compreensão do funcionamento da Língua Portuguesa, uma vez que 
esse centramento na análise linguística, por si só, tem se revelado 
insuficiente para ler e escrever bem na escola e fora dela. 

 

Com isso, a autora defende que uma compreensão de linguagem adequada 

a tal objetivo é aquela que concebe a linguagem como construção social ou ato 

social por meio do qual os sujeitos agem no mundo. Para tanto, Casado Alves 

mostra que a linguagem como interação social implica considerar aspectos tais 

como:  

 
[...] a interlocução, a relação intersubjetiva que considera os níveis 
dessa interação, os projetos de dizer, os posicionamentos sociais, as 
ideologias, os valores, como também o contexto maior no qual essa 
interação acontece e que abarca, necessariamente, os sujeitos, a 
história e os lugares (CASADO ALVES, 2014, p. 14). 

 

Em nossa prática de leitura, procuramos considerar esses pressupostos. 

Portanto, nesse primeiro momento, discutimos, em uma roda de conversa, fatores 

que envolviam os movimentos de protesto, no ano de 2013, no Brasil. Nessa 



59 
 

perspectiva, conduzimos os alunos a refletir sobre as pessoas que protestavam, os 

motivos do protesto, a política partidária e as políticas de governo, as diferenças 

estruturais entre os bairros e entre as classes sociais e a relevância dos protestos. 

Essa atividade foi muito produtiva, visto que pudemos perceber o interesse de 

alguns alunos em estabelecer um diálogo sobre o assunto em discussão. Entretanto, 

algumas atitudes deles nos mostravam o quanto estavam presos a ouvirem as 

respostas do professor como a única correta.  

Além disso, pareceu-nos que esses alunos estavam adaptados a exercícios 

de perguntas e respostas, nos quais o professor ditava para eles a resposta ou as 

copiava no quadro. Diante dessa percepção, dali por diante, tínhamos a tarefa de 

desconstruir, ou melhor, de reconstruir esse conceito, uma vez que o nosso 

propósito era a formação do leitor responsivo. 

Como era previsto, a condução dos alunos para assumirem essa atitude 

responsiva frente ao texto encontrou muita resistência, pois eles esperavam sempre 

que o professor desse uma resposta “correta”. Para eles, essa resposta deveria 

estar no próprio texto. Todavia, compreendemos que essa atitude dos alunos faz 

parte de uma concepção de leitura que tem como requisito que interpretar o texto é 

compreender apenas o que está em suas linhas. Logo, para terem a certeza de que 

a resposta está correta, eles sentem a necessidade de que o professor aponte, no 

texto, essa resposta.  

No entanto, tentamos mostrar-lhes outra perspectiva de leitura, chamando-

lhes atenção para a necessidade de compreenderem o contexto de produção dos 

enunciados e as ideologias que subjazem esses discursos, de acordo com a função 

social à qual se destinam. Procuramos, portanto, esclarecer, sempre, que a 

construção do sentido se dá pelo diálogo que se estabelece com elementos, tais 

como o texto, o contexto sócio-histórico, os outros pontos de vista (as outras vozes) 

e a cena enunciativa.  

Para tanto, essas leituras devem ser significativas para eles. Com isso, 

espera-se que, a partir das leituras que fazem, eles sejam capazes de produzir 

outras leituras, outros pontos de vista. A esse tipo de leitura, Cavalcanti (2010) 

chama de leitura autoral. Segundo a autora, “trata-se de uma leitura que não apenas 

preenche vazios, preenchimento necessário para construir sentidos, mas também 

produz outras leituras que podem não coincidir com as hegemônicas” 

(CAVALCANTI, 2010, p. 14). 



60 
 

Nessa perspectiva, diremos que o leitor dá a sua voz ao texto. Ele é um 

coparticipante da produção de sentido, porque, após sua divulgação, o autor não é 

mais dono exclusivo do sentido que ele deseja que seu enunciado produza. O leitor, 

com sua compreensão de mundo, atribui ao texto a interpretação que considera 

adequada, de acordo com a sua compreensão de mundo, obviamente, dentro das 

possibilidades de leituras funcionais. 

Desse modo, após a roda de conversa, consideramos necessário que 

nossos alunos expusessem o sentido que atribuíram ao estudo do momento 

histórico em discussão. Para isso, propusemos a produção de um comentário crítico 

(Anexo E) sobre os protestos ocorridos em 2013 e aproveitamos para ouvir a voz 

dos alunos sobre os problemas que enfrentavam na escola.  

Consideramos relevante, nessa atividade, a possibilidade de o aluno 

responder ao que ouviu, visto que a produção do comentário crítico lhe dá a 

oportunidade de participar livremente do discurso. Como diz Bakhtin (2011, p. 271), 

“toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. 

Por conseguinte, eles produziram comentários sobre o momento histórico 

em estudo e também acerca de problemas da escola sobre os quais eles gostariam 

de protestar. Esses textos tinham como finalidade provocar a discussão, no grupo, 

em relação às duas situações. A primeira delas se referia à reflexão e ao 

posicionamento deles a respeito dos protestos contra a atual estrutura social; a 

segunda, à leitura que faziam da escola. Queríamos saber como se sentiam no 

ambiente escolar do qual fazem parte. 

Quanto aos interlocutores dos comentários sobre os raps, seríamos nós 

mesmos – professora e alunos da sala –, uma vez que nosso foco principal foi, por 

meio de raps, discutir acerca da conjuntura social brasileira, que dá margem a 

movimentos de protestos. Contudo, para as discussões dos comentários dos alunos 

referentes à escola, convidamos a vice-diretora para uma roda de conversa, que é 

uma das gestoras a quem compete responder a respeito do funcionamento da 

instituição. Para tanto, os alunos produziram comentários sobre suas reivindicações, 

discutiram esses enunciados com a vice-diretora e, em seguida, entregaram os 

textos escritos a ela.  

Durante a roda de conversa, eles falaram, principalmente, a respeito da 

necessidade de terem uma estrutura melhor para estudar. A esse respeito, 
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solicitaram o funcionamento da sala de leitura e do laboratório de informática, 

sugeriram aulas-passeio, salas climatizadas etc.  

Em resposta, a vice-diretora informou que a secretaria de educação do 

município já havia se comprometido a enviar um professor para a sala de leitura e 

iria, também, equipar as salas de aula com mais ventiladores. Quanto ao laboratório 

de informática e às demais reivindicações, ela justificou a impossibilidade 

momentânea para atender aos pedidos feitos pelos alunos.  

Sobre essa atividade, faremos a seguir a análise de alguns textos dos 

alunos. Primeiro, analisaremos os comentários sobre os protestos; em seguida, os 

comentários sobre a escola. Salientamos que os textos selecionados não foram 

revisados, apenas digitalizados com pequenas alterações de pontuação para facilitar 

o entendimento dos enunciados. Não achamos oportunas outras alterações, uma 

vez que consideramos relevante o respeito à manutenção dos discursos originais 

dos sujeitos envolvidos nesse evento comunicativo.  

No primeiro comentário que selecionamos, percebemos que a aluna fala do 

contexto de movimentos de protestos discutidos na aula, atribuindo a culpa da 

insatisfação popular a uma postura política de todos os governos de modo geral. 

Para ela, parece que não importa uma análise mais específica do contexto mediato 

a fim de que se possam apontar os culpados (Quem exatamente é o culpado? Quais 

partidos? Quais políticos?). Em seu entendimento, o que importa nos protestos é o 

fato de eles denunciarem o descaso dos políticos com a maioria da população. Por 

essa perspectiva, a Aluna 1 diz:  

 

Aluna 1 

 

Nesse trecho, percebe-se que, com o propósito de generalizar a culpa pelos 

problemas que motivaram os protestos, ela faz uso do sujeito indeterminado. Com 

essa escolha estilística, a aluna demonstra acreditar na impessoalidade da ação. 

Contudo, isso não significa que não veja culpados. Pelo contrário, parece não 

acreditar que haja inocentes. 

 Ao defender o seu ponto de vista, traz para seu enunciado a voz de um 

grupo que concorda com ela, uma vez que não assume sua posição sozinha. Por 

O Brasil é assim porque não estão sabendo governar ele.  
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No Brasil, desde muitos anos atrás, está acontecendo vários protestos, por 

causa dos roubos, por causa da copa do mundo que (quase ninguém) aprovou. 

[...] As coisas que (a gente) mais precisa são de segurança, responsabilidade e 

respeito. 

 

isso, faz suas observações utilizando sempre pronomes que representam o plural, 

de modo que, em seus argumentos, parece explícito que sua opinião representa o 

ponto de vista do grupo no qual ela se inclui, conforme notamos a partir do uso dos 

termos abaixo, destacados por parênteses:  

 

Aluna 1 

 

A utilização desses recursos lexicais registra, na voz da Aluna 1, a voz do 

grupo social. Quanto a essa relação dialógica de concordância com o discurso social 

de um grupo, Bakhtin/Volochinov (2009, p. 36) acreditam que isso ocorre porque  

 
O tema ideológico possui sempre um índice de valor social. Por 
certo, todos esses índices sociais de valor dos temas ideológicos 
chegam igualmente à consciência individual que, como sabemos, é 
toda ideologia. Aí, eles se tornam, de certa forma, índices individuais 
de valor, na medida em que a consciência individual os absorve 
como sendo seus, mas sua fonte não se encontra na consciência 
individual. 

 

Como afirmam os autores citados, as posições ideológicas são marcadas 

pelos valores dos grupos aos quais as pessoas pertencem na sociedade. Por isso, 

as leituras individuais, muitas vezes, são completamente influenciadas por esses 

valores. Nessa perspectiva, compreendemos o enunciado da Aluna 1 como um 

discurso que parece representar a voz de um grupo que cansou de esperar, que não 

acredita mais em nada e em ninguém. Por isso, ela não se detém em analisar a 

situação específica dos protestos, mas se volta a culpar os políticos de modo geral. 

Já a Aluna 2, inicia seu enunciado fazendo uma avaliação positiva dos 

protestos, conforme trecho a seguir. 
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Aluna 2 

 

Com isso, além de citar o resultado positivo dos protestos, a Aluna 2 

também parece fazer parte de um grupo que acredita na possibilidade de mudanças, 

uma vez que, ao citar problemas sociais, ela não apenas reconhece a existência 

deles mas também se expressa de modo que demonstra perceber a possibilidade de 

transformações sociais. No trecho a seguir, no uso da locução verbal “deviam 

evoluir”, a Aluna 2 dá sua opinião sobre a estrutura social da cidade, que, segundo 

ela, poderia ser diferente. 

 

Aluna 2 

 

Também podemos destacar que seu posicionamento traz para o enunciado 

marcas das lutas de classes existentes entre os diferentes grupos ideológicos que 

convivem no interior da sociedade. Há aqueles que reclamam a melhoria do 

atendimento a necessidades básicas; ao passo que outros defendem uma política 

do estado mínimo e um governo com foco maior em investimentos, em crescimento 

econômico e na valorização maior do capital e do lucro das empresas.  

Logo, o enunciado mantém sua pluralidade significativa intrinsicamente 

relacionada a posições ideológicas. Nessa perspectiva, Bakhtin/Volochinov (2009, p. 

48) mostram que essa “dialética interna do signo não se revela inteiramente a não 

ser nas épocas de crise social e de comoção revolucionária”. 

Por essa ótica, a voz da aluna reflete um cenário histórico bastante sensível 

à dialética em torno da questão dos investimentos governamentais. Ademais, seu 

Os protestos de 2013 foram importantes para algumas coisas, embora não 

teve a melhora de tudo. Mas, algumas coisas melhoraram. Algumas coisas, 

exemplo: a diminuição do preço da passagem, e a saúde com o mais médico. 

 

Pra mim, os vereadores e o prefeito deviam evoluir a nossa cidade com: 

mais segurança pública, a diminuição dos impostos, a iluminação pública em 

alguns bairros; as estradas; investir mais na saúde, na educação. Na minha 

opinião o governo deveria investir em obras que precisam, porque na copa foi 

investido muito dinheiro. Falando na copa, agora sim que a segurança deveria 

melhorar. 

 



64 
 

discurso é comum à maioria das pessoas da mesma classe. Desse modo, o 

termômetro utilizado para avaliar o governo é a melhoria de suas próprias vidas, no 

sentido do atendimento a necessidades básicas, tais como: saúde, educação, 

segurança, emprego e renda. 

Na última sentença do texto, o que nos chamou atenção foi o fato de a 

aluna, bruscamente, ter deslocado o seu discurso em defesa de melhorias das 

condições sociais do âmbito mais geral para o espaço mais particular: a escola na 

qual estuda (“Passei por várias escolas, mas quando cheguei a essa senti falta de 

informática, sala de leitura e etc.”). Esse  trecho nos faz refletir sobre a leitura 

responsiva ativa retardada. Possivelmente, ela mantém essa resposta da leitura que 

faz da sua escola aguardando apenas um momento oportuno para manifestá-la.  

Nesse sentido, para Bakhtin (2011, p. 272), “cedo ou tarde, o que foi ouvido 

e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento 

do ouvinte”. Portanto, para a aluna, esse momento de se expressar sobre 

movimentos de protestos parece ter sido uma oportunidade de falar de si, das suas 

angústias com a escola na qual estuda. 

Em outro discurso que selecionamos, chama-nos bastante atenção a ênfase 

dada ao problema da falta de segurança pública. A Aluna 3 diz que os protestos 

devem acontecer para que as pessoas possam lutar por seus direitos. Mas, quando 

fala a respeito desses direitos, seu discurso é voltado quase exclusivamente para a 

questão da segurança pública em todos os lugares: na rua, no bairro, na cidade e no 

país.  

Para descrever mais concretamente a situação da qual fala, ela cita exemplo 

de ato de violência, fala sobre o cansaço diante da situação que não se resolve e 

aponta os políticos como culpados pelo problema. 

 

Aluna 3 

 

Acerca desse comentário da Aluna 3, gostaríamos de destacar a observação 

feita por ela na última frase “(Essa é a verdade)......!!”. É interessante a importância 

No meu bairro falta policiamento. Todo dia é um assalto. Afs não aguento mais. 
[...] 
Os prefeitos, vereadores, deputados e etc. só fazem alguma coisa quando está 
perto da política. (Essa é a verdade) ......!! 
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que ela atribui a essas palavras. Além de destacá-las com parênteses, ainda 

acrescenta reticências e dois pontos de exclamação. Ao se expressar desse modo, 

parece querer destacar, em seu enunciado, a “verdade” em oposição a muitos 

discursos que ela considera como mentirosos. Nessa perspectiva, Bakhtin (2011, p. 

384) diz que “não pode haver discurso separado do falante, de sua situação, de sua 

relação com o ouvinte e das situações que os vinculam”. Essa relação que Bakhtin 

aponta entre o falante e o contexto mostra-se evidente no texto em análise.  

A aluna que produziu esse discurso mora em um bairro bastante violento, no 

município de Parnamirim/RN. Como ela mesma comenta, a cidade toda é muito 

violenta. Entretanto, no bairro em que ela reside, há assaltos todos os dias. Logo, a 

situação de vulnerabilidade e de abandono a que estão expostos, essa aluna e os 

demais moradores do bairro, resulta em revolta e descrença nos políticos. Diante 

dessa situação, portanto, ela sente necessidade de trazer a voz desse contexto para 

seu discurso, de modo que relata seus sentimentos em relação aos problemas por 

ela vivenciados.  

Dos três textos analisados, ressaltamos a necessidade que os alunos 

sentem de falar sobre o ambiente em que vivem e de expressar seus pontos de vista 

em relação a eles. Em alguns momentos, percebemos o tom de revolta e de 

descrença que se manifesta em suas palavras; em outros, conjecturas sobre como 

tudo poderia ser diferente. E ainda, às vezes, o discurso tem o foco em um único 

aspecto – a violência – que, possivelmente, retrata o maior problema que enfrentam 

no seu dia a dia.  

Nesse sentido, os movimentos de protestos parecem representar, para eles, 

a possibilidade de melhoria das condições difíceis que enfrentam e as quais 

conhecem muito bem. Contudo, o sofrimento, às vezes, abala muito a esperança de 

alguns deles. Desse modo, é preciso continuar abrindo espaços de discussão, de 

modo que, ao mesmo tempo que refletem sobre o ambiente em que vivem, possam 

construir também sua postura de luta, como indivíduos e cidadãos. 

Por essa ótica, a nossa segunda proposta de produção dos comentários, 

que teve como foco a escola na qual estudam, representou a continuidade das 

reflexões dos alunos sobre os contextos dos quais fazem parte. Isso possibilitou, 

também, a oportunidade de eles levarem suas reivindicações para as autoridades 

responsáveis pela administração da escola. Entre os enunciados produzidos pelos 
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alunos, faremos a análise, a seguir, de alguns, a fim de que se possa perceber a 

leitura crítico-reflexiva deles em relação ao ambiente escolar. 

 

Figura 2 – A vice-diretora da escola e os alunos do 6º ano 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Aluna 4  

 

O comentário escrito pela Aluna 4 é parte de um repertório discursivo que se 

tornou comum entre os alunos dessa turma, ao longo do ano letivo. Eles eram 

Senhoras diretora e vice-diretora, gostaríamos de fazer comentários sobre 

algumas coisas que precisam melhorar, que deveria ter na escola. A escola 

deveria ter sala de informática; sala de leitura, a escola deveria fornecer 

passeios e etc. A escola deveria ter lanches diferentes. Os professores deveriam 

ter trabalhos legais e diferentes, tipo como esse. A escola deveria fornecer ar 

condicionado nas salas de aula, porque na sala da diretoria tem ar condicionado 

e na sala dos alunos não tem? Aliás, todos nós temos que ser tratados do 

mesmo modo. 

(Reflita) 
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estudantes de outras escolas, no Ensino Fundamental I. Com a mudança de escola 

e de nível, para o fundamental II, sofrem dois choques de adaptação: primeiro, 

sentem dificuldades de se adaptar à rotina desse novo ambiente escolar e, segundo, 

encontram-se muito estressados com o aumento do número de disciplinas e de 

professores, visto que no Ensino Fundamental I estudam menos disciplinas que, por 

sua vez, são ministradas por um único professor.  

Além desses problemas comuns, em virtude da mudança de ambiente e de 

nível escolar, os problemas de ordem estrutural e material da escola aumentam 

ainda mais o choque dessa passagem. O discurso da aluna explicita o choque 

dialógico entre a voz da tradição social – que considera comum o abandono e o 

descaso com as escolas – e a voz dela, que provoca uma polêmica ocasionada pela 

indignação de sentir seus direitos, de aluna e cidadã, negados. Conforme expressa: 

“A escola deveria ter sala de informática; sala de leitura; a escola deveria fornecer 

passeios e etc.”. 

Em uma polêmica explícita, a aluna reclama de um tratamento desigual, 

quando afirma “A escola deveria fornecer ar condicionado nas salas de aula, porque 

na sala da diretoria tem ar condicionado e na sala dos alunos não tem? Aliás, todos 

nós temos que ser tratados do mesmo modo”.   

Apresentando suas divergências à ordem (“desordem”) no ambiente escolar, 

essas alunas desestabilizam a “normalidade” dos valores impostos na cultura. Nesse 

cenário, se é comum que alunos de escolas públicas estudem em ambientes 

desconfortáveis e sem os recursos pedagógicos necessários ao aprendizado, esse 

fato corriqueiro torna-se “normal” diante dos olhos da maioria. Contudo, faz-se 

necessária uma discussão mais ampla a respeito desses signos, pois o que é 

comum não necessariamente pode ser considerado como normal.  

Para Bakhtin/Volochinov (2009, p. 48), “a classe dominante tende a conferir 

ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de classe, a fim de 

abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de 

tornar o signo monovalente”. No entanto, a palavra é um poderoso instrumento de 

refração, responsável por divulgar outras ideologias e por permitir que o dissenso 

abra espaço para o diálogo e a pluralidade de concepções que representam as lutas 

ideológicas. Portanto, no discurso da Aluna 4, ela atribui outro sentido – diferente do 

da concepção hegemônica – à situação que vivenciam nesse ambiente escolar.  
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Para ela, estudar em salas de aulas que não dispõem de ar condicionado ou 

de ventiladores que funcionem adequadamente não pode ser considerado normal, 

pois ela lê o ambiente e percebe que os recursos públicos para isso existem, mas 

são utilizados em outras “prioridades”.  

 

Aluno 5 

 

No discurso do Aluno 5, podemos perceber que ele reivindica melhores 

condições de ensino na escola. Nessas reivindicações, inclui também materiais para 

os estudantes, quando indica que “A escola precisa de materiais que antes eles 

davam e não dão mais”. Para esse aluno, o fornecimento do material escolar é tão 

importante e necessário quanto a escola estar bem equipada, pois as precárias 

condições de vida de boa parte da população do bairro onde a escola está 

localizada obrigam-nos a depender muito da assistência dos gestores públicos.  

Entre as enumerações de recursos dos quais a escola precisa dispor, ele 

inclui a farda (“precisa de farda”). Nesse caso, ele não se refere ao fato de a escola 

adotar um padrão de uniforme escolar e sim à necessidade de doação desse 

uniforme para eles. Quando diz que “a escola precisa de materiais que antes eles 

davam e não dão mais”, ele demonstra a falta que isso lhe faz.  

A referência a um passado em que existiam alguns materiais que no 

momento atual ele reclama de não ser fornecidos mais, é devido à descontinuidade 

dos programas públicos municipais. Há períodos em que os gestores decidem que 

devem fornecer material e, em outros momentos, ao bel prazer, eles excluem essa 

assistência à escola e aos alunos sem dar a menor explicação.  

Na voz do aluno, “eles” são os responsáveis pela situação de escassez de 

material na escola. Observamos que o pronome utilizado não possui referente 

anafórico ou catafórico. O uso desse pronome é colocado numa situação de 

A Escola Carlos Alberto precisa de melhores condições para os estudos e 

estudantes. A escola precisa de materiais que antes eles davam e não dão mais. 

Precisa de farda, sala de leitura, sala de informática e um ambiente mais espaçoso 

e mais árvores e portas novas; mais faxineiras e uma merenda melhor; e 

professores mais legais e compreensíveis; mesas e cadeiras novas e mais lixeiras; 

e segurança de frente à escola. Quero que essas coisas se realizem. 
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impessoalidade. Esse “eles” a quem o aluno se refere parece estar muito distante de 

sua realidade. Na verdade, ele parece não saber exatamente quem são esses 

responsáveis. Todavia, sabe que existem responsáveis. O termo “Autoridades” 

talvez seja tão distante e impessoal que o aluno não consegue nominar em seu 

texto.  

Em seguida, o aluno finaliza com um pedido que parece não ter destinatário 

“Quero que essas coisas se realizem”. Trata-se, assim, de um pedido em busca da 

realização de algo a que de fato ele tem direito. Nesse caso, é citado como um 

sonho distante, que parece ficar por conta de algum desconhecido ou do destino. 

 

Aluno 6 

   

O enunciado do Aluno 6 é bastante objetivo. Ao se dirigir às gestoras, sua 

preocupação imediata é falar sobre seu desejo de que a escola na qual estuda 

disponha de biblioteca, sala de informática e ar condicionado. A concisão e o 

pragmatismo das palavras do aluno parecem expressar a pressa em aproveitar esse 

momento de alteridade para ir direto ao ponto, para ser objetivo e preciso em suas 

palavras, a fim de se fazer ouvir, uma vez que, na escola, eles e seus pais quase 

sempre são nada mais que “ouvintes”.  

Nesse processo, eles são ouvintes dos avisos da escola, ouvintes em 

reuniões, ouvintes de decisões já tomadas e sacramentadas. Por conseguinte, eles 

vão se tornando os “ouvintes” da escola, da mídia manipuladora, das influências 

culturais que absorvem sem avaliar, enfim, “ouvintes” da própria vida. 

Por isso, em um dos poucos momentos de falar, eles comentavam 

oralmente: “vamos dizer o que a gente sempre reclama aqui na sala. E que a gente 

nunca diz para a diretora, mas a gente precisa dizer. Então, nós vamos logo dizer 

tudo o que essa escola precisa”. 

Ao citar que a escola precisa de biblioteca, o aluno justifica: “pois acho que 

com a biblioteca poderia incentivar a leitura”. O uso do verbo “incentivar” nos remete 

Senhora diretora e vice-diretora da Escola Carlos Alberto gostaríamos que 

na escola tivesse uma biblioteca, pois acho que com a biblioteca poderia 

incentivar a leitura. E uma sala de informática. Também acho que seria melhor se 

tivesse ar condicionado nas salas de aula. 
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a necessidades que vão além das estruturais. De modo geral, a escola precisa 

“incentivar”, motivar, preocupar-se. É isso o que abstraímos da voz do aluno pois, 

explicitamente, ele atribui à biblioteca o incentivo à leitura. 

 Contudo, para que haja incentivo não precisa apenas da biblioteca. O 

incentivo é uma ação humana. De modo que, para nós, o aluno precisa não só da 

biblioteca mas também das ações que visem ao incentivo da leitura e do dialogismo 

na escola, a fim de que se tornem sujeitos do seu próprio aprendizado.  

Nessa perspectiva, Geraldi (2011, p. 41) afirma que “a linguagem é uma 

forma de interação: mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um 

emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana”. 

Na prática escolar, portanto, as atividades precisam ser pensadas em prol dos 

sujeitos envolvidos. Assim, se propomos que os alunos leiam, que ensinemos, 

então, a estabelecer relação entre o texto e a vida. Se escrevem, que escrevam para 

algo ou para alguém, a fim de que não seja uma escrita apenas avaliativa ou sem 

significado. 

Com produção desses comentários dos alunos sobre a escola, encerramos 

o primeiro módulo da nossa sequência didática. A realização dessa atividade foi 

para nós uma experiência importante na construção da nossa prática docente, pois 

vimos quão significativos são os resultados quando as atividades didáticas 

propostas perpassam a teoria e dialogam com a vida concreta do aluno. 

Após a aplicação desse primeiro módulo da sequência didática, tivemos de 

dar uma pausa nas atividades. Isso se deu em virtude de tentarmos várias vezes 

continuar nosso trabalho de pesquisa, mas sermos surpreendidos com problemas 

nos equipamentos da escola: primeiro, foram os dois projetores multimídia da 

escola; depois, as caixas de som não estavam funcionando; por fim, fomos 

informados que não era possível a escola fornecer cópias de textos para todos os 

alunos.  

Ademais, já estávamos nos aproximando do quarto bimestre. Nesse período, 

é muito difícil aplicar uma atividade sequenciada nas turmas, uma vez que esse é 

um momento em que, geralmente, as atividades escolares são mais comprometidas 

por alguns fatores tanto do interior da escola quanto do seu exterior. 

Assim, pelas razões expostas, tivemos de esperar durante um tempo para 

que os equipamentos eletrônicos e o material de expediente nos fossem fornecidos. 

Após um mês de espera, não obtivemos nenhuma resolução do problema. A partir 
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daí, decidimos assumir a compra de todo o material necessário para darmos 

continuidade ao nosso trabalho.  

Com isso, foram feitas aquisições de projetor multimídia, som, fio de 

extensão, adaptadores de tomada, folhas de ofício e cartolina. Enfim, tomamos 

ciência de que a aplicação da sequência didática só ocorreria se assumíssemos os 

custos financeiros. De posse do material necessário para darmos continuidade à 

aplicação da sequência didática, retomamos as atividades já no quarto bimestre.  

Como já havíamos comentado, esse não era o melhor momento para aplicar 

uma atividade sequenciada. Por conseguinte, pensamos em retomar apenas no ano 

letivo seguinte, em 2015. Entretanto, com a incerteza de que o tempo seria 

suficiente para darmos conta da prática e de concluir a dissertação até o mês de 

julho, decidimos tentar terminar de aplicar a sequência didática naquele ano ainda. 

Mesmo assim, pensamos a possibilidade de reaplicá-la no ano seguinte, caso 

considerássemos viável em relação ao prazo que temos para defender o trabalho.  

Desse modo, continuamos a aplicação da SD a partir do módulo 2. De início, 

apresentamos a letra do rap Copa do Mundo, do grupo Detentos do Rap. 

Dialogamos a respeito da letra e, em seguida, os alunos produziram seus 

comentários, relacionando a letra da música com problemas sociais que percebem 

na sua cidade e no seu bairro.  

Acerca dessa produção, selecionamos alguns enunciados dos alunos sobre 

os quais teceremos, a seguir, nossa análise: 

 

Aluno 7 

 

O Aluno 7 estabelece uma comparação entre a diferença de classes que há 

na sua cidade, citando, como exemplo, o comportamento dessas duas classes 

durante a Copa do mundo. É interessante observar que é preciso uma avaliação 

bastante subjetiva e complexa da observação desse comentário. 

A parte da música em que acontece a mesma coisa na minha cidade e no 

meu bairro é a parte em que ele fala: “tá tudo verde e amarelo, tem brasileiro 

esperando o programa do fome zero”. Porque na minha cidade, os que tem 

dinheiro fica todo verde e amarelo, enquanto tem muita gente esperando ganhar 

alguma coisa do programa “fome zero”, que quase nunca dá. 
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A esse respeito, nós nos questionamos acerca do que de fato ele queria 

expor com essa colocação, pois os jogos da Copa do mundo são televisionados e, 

teoricamente, supomos que, hoje, os aparelhos de TV são objetos de fácil acesso 

para a maior parte da população. E se formos pensar em comemoração, cada um, 

independentemente do poder aquisitivo que possui, comemora de acordo com as 

suas posses.  

Nessa direção, sentimos que, embora não tenha se expressado de modo 

explícito, o aluno, talvez, estivesse tentando mostrar o quanto é difícil comemorar 

alguma coisa quando se vive numa situação de extrema pobreza, em que se tem 

como único meio de subsistência uma assistência básica do governo federal (“O 

bolsa família”). Tal programa, apesar de tirar as pessoas da extrema pobreza, não é 

suficiente para lhes garantir uma situação confortável de vida. Por isso, o aluno diz 

que há pessoas dependendo apenas do Programa Fome Zero (“que quase nunca 

dá”). 

Na compreensão do aluno, se há pessoas que vivem nessas dificuldades 

financeiras assim tão grandes, como elas poderiam se vestir de verde e amarelo a 

fim de comemorar durante os jogos da Copa do mundo? Para ele, em sua cidade, os 

que mais se empolgam com o evento e que têm condições de comemorar, 

pertencem a outra classe, não à classe dos que dependem do Programa Fome Zero. 

Compreendemos que a percepção das grandes diferenças de classes na 

sociedade constitui um primeiro passo para a reflexão crítica, sob a ótica de que isso 

não pode ser visto com normalidade e sem indignação e luta. Nessa perspectiva, 

Freire (1997, p. 39) defende que: “É fundamental, contudo, partirmos de que o 

homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com 

o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o 

ente das relações que é”. 

Logo, essa abertura à realidade é o começo de um processo de leitura 

dialógica aos questionamentos em prol da posição ética e social de formação da 

identidade dos sujeitos que, na leitura e na participação no mundo, vão ao mesmo 

tempo construindo e reconstruindo novos horizontes sociais. 

Aluno 8 

Buracos nas ruas; a polícia dando em criança; pessoas pobres trabalhando muito 

e ganhando pouco dinheiro, enquanto o rico mal trabalha e ganha muito. 
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Para o Aluno 8, a relação entre o rap em estudo e a vida na sua cidade se 

dá, principalmente, pela diferença salarial entre pobres e ricos, mais especificamente 

pela relação inversamente proporcional entre trabalho e renda nas duas classes. 

Nesse caso, o que ele considera injusto é “pessoas pobres trabalhando muito e 

ganhando pouco dinheiro, enquanto o rico mal trabalha e ganha muito”. Ao 

questionar o sentido dessa grande diferença salarial entre pobres e ricos, o aluno 

questiona a concepção ideológica que torna “legítima e normal” essa divisão 

desproporcional de bens na sociedade capitalista. 

Segundo Bakhtin/Volochinov (2009), a construção semiótico-ideológica do 

signo é de ordem social, de modo que a sua existência material depende de alguma 

maneira do consentimento do grupo. Acontece que a sociedade é marcada por 

dissídios ideológicos. Portanto, o que é bom e aceitável para um grupo pode 

representar a revolta e a luta de outro. Logo, o signo torna-se “a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 47). Nesse 

cenário, embora a classe dominante tente impor seus conceitos como verdades 

absolutas e incontestáveis, o signo não se mantém sempre com os mesmos índices 

de valor, pois os embates sociais, ao longo da história, resultam na construção de 

novos significados.  

Assim, a rejeição, por parte do aluno – em função da enorme diferença 

salarial entre trabalhadores, dos procedimentos da polícia e do estado em que se 

encontra a população –, faz parte de uma posição do grupo social que contesta o 

valor ideológico dos signos: “organização social” e “classes sociais”. Desse modo, 

esse grupo, ao refratar valores estabelecidos, estará, ao longo do tempo, 

provocando mudanças que resultam na construção de novos significados para esses 

signos ideológicos. 

Assim, a voz que o aluno traz para o seu discurso é uma constatação de que 

o signo ideológico é plurivalente pois, embora, haja grupos que concordem com a 

manutenção da estrutura social tal como ela é, existem os que lutam em prol de 

mudanças, na busca pela igualdade social. 

 

Aluno 9 

Na minha cidade os problemas que ocorre é a falta de educação e também a falta 

de hospital e a falta de segurança, pois tudo o que queremos é segurança. 
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Para o Aluno 9, entre os problemas que ocorrem na sua cidade, a falta de 

segurança parece ser o que mais aflige, porque ele cita também a falta de hospital e 

de educação. Ademais, dos problemas elencados, ele enfatiza o da falta de 

segurança ao resumir todos os problemas a esse tema: a ausência de segurança 

pública (“pois tudo o que queremos é segurança”). 

 A ênfase que o aluno dá ao problema da segurança não nos surpreende, 

porque em Parnamirim, cidade na qual a escola está localizada, o índice de violência 

aumenta a cada dia. Com isso, os assaltos e homicídios são muito frequentes. Só 

em 2013, segundo dados da Datasus [2014?], foram registrados 103 homicídios no 

município. Os alunos são constantemente vítimas de assalto, inclusive nas 

proximidades da escola e em frente a ela.  

Assim, para esse aluno, parece que a possibilidade de relacionar a letra da 

canção aos problemas que percebe na cidade em que mora traduz-se em um 

momento de clamar por essa necessidade urgente de segurança, que parece ser 

tratada pelos gestores com absurda indiferença. Freire (1987, p. 69), que sempre 

apoiou esse tipo de trabalho com o aluno, ressalta que “O importante, do ponto de 

vista de uma educação libertadora, e não ‘bancária’, é que, em qualquer dos casos, 

os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria 

visão de mundo...”. 

Nessa perspectiva, a oportunidade de o aluno ler um texto e relacioná-lo a 

seu próprio mundo proporciona um momento de diálogo, no qual outras vozes 

acrescentam novas perspectivas à formação discursiva do tema em estudo. Por 

isso, a nossa proposta para essa atividade teve como objetivo principal promover a 

interação entre o discurso do rap e os problemas sociais que os alunos vivenciam na 

própria comunidade.  

Após essa atividade, iniciamos o módulo três, cujo objetivo é o 

conhecimento do gênero rap em seu meio de circulação. Nesse módulo, os alunos 

deveriam pesquisar sobre o rap e os rappers e socializar os resultados da pesquisa 

em um seminário.  

Contudo, muitos não realizaram o trabalho, alegando não dispor de meios 

para fazê-lo. Pensando nisso, para que todos conhecessem um pouco mais sobre o 

gênero, levamos para sala um material de estudo e, em grupo, os alunos 

organizaram parte da atividade. 
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Em seguida, combinamos que iriam tentar complementar a pesquisa. No 

entanto, poucos alunos concluíram o que foi acordado. O que ocorre com a maioria 

desses meninos é que muitos pais não têm nenhuma formação que possibilite 

acompanhar a sua vida escolar, e isso resulta, quase sempre, em desmotivação. 

Boa parte desses alunos não se sente capaz de elaborar seus trabalhos e, em geral, 

não encontra em casa quem os ajude nessa tarefa.  

Dessa maneira, até mesmo os exercícios copiados no caderno e as leituras 

do próprio livro, quando são atividades para realizar em casa, nunca são cumpridos. 

Apenas 20% dos alunos, aproximadamente, realizam os exercícios que devem ser 

feitos em casa. Ademais, há, na escola, um círculo de desistência, que, na maioria 

das vezes, inicia-se no Ensino Fundamental I e continua ao longo da vida discente. 

Quanto aos pais, a maioria não comparece à escola para discutir sobre a 

educação dos filhos. Alguns dos que comparecem nos dizem que não têm o que 

fazer para melhorar o desempenho deles, pois trabalham o dia inteiro e tentam 

incentivá-los, mas eles não se interessam em estudar. Além disso, relatam, 

geralmente, um histórico familiar de total desestrutura. Às vezes, ouvimos 

depoimentos de pais que vivem em situação emocional, conjugal e financeira tão 

difícil, que até mesmo estudantes adultos, possivelmente, teriam um desempenho 

ruim na escola se passassem pela mesma situação. 

Diante desse quadro desfavorável à realização, por parte dos alunos, de 

atividades mais independentes do professor, tentamos ajudá-los, na medida do 

possível. Assim, apesar das dificuldades, com a nossa colaboração em sala de aula, 

concluíram e apresentaram o trabalho. Conforme registros a seguir. 
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Figura 3 – Alunos do 6º ano apresentando seminário sobre rap 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 4 – Alunos do 6º ano apresentando seminário sobre os elementos do  hip hop 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nesse seminário, os alunos discutiram alguns temas, quais sejam: o 

movimento hip hop; a relação entre esse movimento e os problemas sociais 

vivenciados principalmente nas periferias das cidades; rappers que se destacam no 

cenário nacional, entre os quais, os mais citados foram O Racionais Mc’s e Gabriel o 

pensador. 
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Apesar das dificuldades encontradas para a realização desse módulo, 

consideramos que a socialização da pesquisa por meio de seminário foi um 

momento apreciado pelos alunos, porque depois que conseguiram realizar o 

trabalho, já não demonstravam mais a insatisfação com a proposta.  

Após o seminário, demos início ao módulo quatro, as leituras de raps. Nesse 

módulo, as leituras tinham como propósito uma discussão sobre o eu lírico das 

canções e, por meio dele, uma compreensão das vozes sociais implícitas/explícitas 

no discurso.  

Para essa atividade, havíamos selecionado três canções. No entanto, já 

estávamos bem próximos ao período de provas finais na escola. Por isso, só 

tivemos tempo de realizar a leitura de uma delas: Copa do Mundo, do grupo 

Detentos do Rap. Dessa atividade, selecionamos alguns discursos dos alunos para 

análise da percepção, por parte deles, de vozes sociais implícitas/explícitas. 

 

Aluno 10 

 

O Aluno 10 identifica no rap vozes sociais que representam a classe 

trabalhadora em suas reivindicações (“O Rap que eu li fala sobre a miséria, 

problema, escola, hospital e fala sobre a copa do mundo”). Nessa identificação, ele 

parece se sentir representado. Nessa direção, o seu foco, no texto, é, 

principalmente, demonstrar adesão a esse discurso de denúncia e revolta contra 

interesses opostos.  

Embora não identifique quem se opõe a essa classe, o aluno deixa implícito 

que percebe que há grupos opositores, pois o seu discurso demonstra convicção de 

que o rap fala a “verdade”. Assim, se, para ele, o rap fala de um grupo que 

representa a “verdade” (“Eu acho que esse rap fala a pura verdade”), logo, fica 

O rap que eu li fala sobre a miséria, problema, escola, hospital e fala sobre a 

copa do mundo etc. Eu acho que esse rap fala a pura verdade. O rap fala 

sobre as manifestações que ocorreram por causa da copa do mundo. A parte 

que me tocou foi: “bola no pé sem chuteira/Sem torcida começa a partida”. Os 

raps falam a realidade de como está o Brasil. Eu adoro os raps. Falam a 

realidade e sempre são contra a vagabundagem. Ao contrário do funk que são 

a favor da vagabundagem, o rap defende aquelas pessoas que “o suor cai na 

pia” e fazem protestos. 
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implícita sua percepção de que há outros grupos que tentam esconder essa 

“verdade”. 

Segundo Bakhtin/Volochinov (2009), o fato de o signo ideológico ser vivo e 

dinâmico permite essa refração. Em cada época e em cada grupo social, as pessoas 

vão atribuindo novos valores ao signo, com isso, aqueles que tinham status de 

“verdade” tornam-se passíveis de contestação.  

Portanto, para o aluno, o grupo opositor seria aquele que age contra os 

direitos do povo e que, além de ser responsável pelos problemas que eles 

enfrentam, também tenta omitir essa “verdade”. Demonstrando perceber essa voz, o 

aluno insiste em afirmar que alguém mente ou engana, pois em seu discurso, em 

vários momentos, chama a atenção para a “verdade” que está no discurso do rap. 

Outra voz que o aluno percebe é a do preconceito contra os gêneros rap e 

funk. Então, em defesa do rap, ele tenta argumentar apresentando dois pontos, a 

saber: primeiro, o discurso do rap é a “verdade”; segundo, o rap não é igual ao funk. 

Ou seja, o aluno pensa que os motivos de discriminação contra o rap são devido ao 

desconhecimento do gênero e à confusão que as pessoas fazem entre o rap e o 

funk.  

Além disso, ao tentar diferenciar e dissociar o rap do funk, o aluno 

demonstra que não concorda com as vozes sociais que discriminam o rap. No 

entanto, em relação ao funk, ele também tem preconceito (“Ao contrário do funk que 

são a favor da vagabundagem, o rap defende aquelas pessoas que ‘o suor cai na 

pia’ e fazem protestos”). 

Segundo Souza (2011, p. 50), “É nesse cenário de disputa por ideias e 

sentidos, em meio a projetos homogeneizantes de cultura, que ‘a marginalidade’ 

abre brechas em busca de formas de ganhar mais espaço na sociedade”. Portanto, 

o questionamento do signo ideológico dominante representa essa dinâmica cultural, 

na qual os sujeitos disputam espaço de significações e difundem novos conceitos, 

como forma de resistência a imposições ideológicas monovalentes.  
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Aluno 11 

 

O Aluno 11 identifica na canção a voz da “realidade” em que vivem ele e 

outras pessoas no Brasil. Para tanto, dialoga com três vozes, quais sejam: a voz dos 

grupos menos favorecidos socialmente, a voz do rap enquanto movimento cultural 

de protesto e a voz dos grupos que administram a sociedade e escolhem as suas 

prioridades. Nessa direção, Souza (2011, p. 51) destaca a importância dessa noção 

de cultura, pois, segundo a autora: 

 
A noção de culturas, longe de comportar o anacronismo e a “pureza”, 
torna-se o espaço no qual se operam transformações em decorrência 
dos embates de dominação e de resistências constitutivos das 
relações políticas e sociais do seu tempo. 

 

É nesse sentido que a percepção, por parte do aluno, de diversas vozes que 

compõem o cenário de sua cultura assume uma devida importância em sua leitura 

de mundo. Dialogar com essas vozes proporciona uma reflexão e, ao mesmo tempo, 

um posicionamento crítico que contribui na construção da identidade individual.  

Não obstante a construção individual, as transformações sociais também 

têm em sua base as contribuições individuais fornecidas por sujeitos que ousam 

pensar e agir além do senso comum. Ao dialogar com essas vozes, esses sujeitos 

passam a ter acesso a discursos ideológicos que contrariam a cultura 

homogeneizante e suas verdades absolutas. 

Logo, passamos a lidar com pessoas que compreendem que a “verdade”, “o 

politicamente correto” e as leis são construções culturais passíveis de contestação. 

Dessa maneira, a consciência de que a cultura dos homens não pode ser encarada 

como uma verdade absoluta oportuniza ao aluno um posicionamento menos 

influenciado por conceitos pré-estabelecidos. 

O Rap que eu li fala muito sobre a realidade do mundo. Muitas pessoas 

levam essa música como brincadeira, mas ela fala muito sobre a realidade do 

mundo, porque ele fala do que nós vivemos no mundo e também fala sobre a vida 

de um brasileiro. É muito interessante esse rap. Ele também fala da Fifa, que eles 

roubam demais. Protesta contra os poderosos, os políticos que não se importa 

com nós e só nos ignoram. Protesta também contra os gastos da copa do mundo e 

também da falta de segurança e educação. E que com o dinheiro da copa poderia 

construir escolas e hospitais. 
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Em relação ao diálogo do nosso aluno com o rap, ele toma partido do 

discurso do eu lírico da canção. A esse respeito, percebemos como principal 

exemplo dessa posição o trecho em que diz: “Muitas pessoas levam essa música 

como brincadeira, mas ela fala muito sobre a realidade do mundo”. A realidade da 

qual o aluno fala talvez seja aquela que ele conhece e vivencia, por isso avalia o 

discurso do rap com certo grau de seriedade e cita os culpados por essa realidade. 

Entre os responsáveis, o aluno menciona “os poderosos” e “os políticos”.  

Para o aluno, esses sujeitos assumem suas posições sociais com irresponsabilidade 

e indiferença, visto que as prioridades que estabelecem não são as mesmas do 

povo. E também não se importam com a opinião dessas pessoas que têm suas 

comunidades administradas por eles, conforme o trecho em que ressalta: “Protesta 

contra os poderosos, os políticos que não se importa com nós e só nos ignoram”.  

Nesse cenário, a voz dos grupos que são diretamente afetados por essa 

indiferença dos seus administradores surge na comparação entre as prioridades dos 

“políticos e poderosos” e aquelas que a comunidade administrada por eles gostaria 

de eleger, conforme pode ser comprovado pela seguinte afirmação: “Com o dinheiro 

da copa poderia construir escolas e hospitais”.  

Além disso, a crítica aos gastos com a Copa do mundo, no Brasil, no ano de 

2014, não representava, para essas pessoas, uma posição contrária à realização do 

evento. No entanto, a população, cansada de não dispor de atendimento necessário 

a suas necessidades básicas, não conseguia entender o fato de os governos 

alegarem dificuldades financeiras para atendê-los, uma vez que sempre há recursos 

disponíveis para investir em outras prioridades estabelecidas por eles.  

Muitos movimentos de rua também traziam o mesmo discurso. A esse 

respeito, apesar de a população se encontrar realmente revoltada com o dinheiro 

gasto com a Copa, mais uma vez, partidos políticos oportunistas se aproveitam da 

revolta do povo para manipular os movimentos, visando aos interesses próprios.  No 

entanto, a grande massa da população não se conforma mesmo é com a crise 

crônica que atinge suas vidas, enquanto muito dinheiro é destinado a obras que, 

para eles, não deveriam ser prioridades. 
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Aluno 12 

 

O aluno 12 identifica dois brasis: um que recebe os turistas, que é rico e 

apresenta a eles o que há de melhor no país; e outro, o dos brasileiros excluídos do 

seu direito de cidadania. Para o aluno, o Brasil dos excluídos é apresentado, na 

canção, como o país em que há pessoas passando fome, sem casa para morar e 

que ainda convive com o trabalho infantil e a violência. 

A divisão que ele apresenta para os dois brasis é marcada pela oposição 

entre os adjuntos adverbiais “lá fora”; “fora” e “dentro”. Os dois primeiros (lá fora e 

fora) representam o Brasil dos que convivem com a violência, a falta de escola, de 

hospitais etc.; o último – “dentro” [do estádio] – refere-se ao Brasil daqueles que 

estão incluídos socialmente. Esses, para o aluno, não são, portanto, diretamente 

afetados pelos problemas estruturais, que representam enormes obstáculos para 

aqueles que dependem do apoio dos governos. 

Além disso, a leitura que ele faz nos remete ao surgimento da cultura hip 

hop na Jamaica dos anos 1960, quando jovens negros e pobres que migravam do 

campo para a cidade formavam um contingente de desempregados que usavam o 

rap como meio de protesto e de sobrevivência. Passadas cinco décadas, em várias 

partes do mundo, pessoas ainda continuam sendo vítimas dos mesmos problemas 

de exclusão social.  

Como exemplo, no Brasil das favelas, jovens negros e pobres são as 

principais vítimas do abandono da periferia por parte do governo e da sociedade e 

também usam a cultura hip hop como arma de resistência e protesto. No entanto, o 

Brasil das favelas não é o Brasil de todos, pois há um Brasil dos que exibem boas 

oportunidades e posição social privilegiada; enquanto outros, sem nenhuma 

oportunidade, precisam transpor enormes barreiras para conquistar, a cada dia, o 

simples direito à sobrevivência. 

Com essa análise do texto do Aluno 12, encerramos o nosso relato de 

experiência da primeira aplicação da sequência didática. Sobre ela, acreditamos que 

O rap que eu li ele fala sobre a copa da violência lá fora. Fala que dentro 

do estádio é tudo perfeito e os turistas vê só o lado bom do Brasil e não percebe 

que fora tem gente passando fome; não tem nenhuma casa para dormir; crianças 

trabalhando; muitos assaltos. Os poderosos não liga prá nós. 
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foi possível: proporcionar aos alunos uma leitura do contexto social que motiva os 

discursos de rap e uma reflexão sobre o próprio contexto de vida deles, tanto na 

cidade em que moram quanto no ambiente escolar do qual fazem parte. Ademais, 

acreditamos que eles têm, com base nas atividades, uma percepção do gênero rap 

como um discurso de protesto, cujo propósito é o de denunciar as injustiças 

cometidas contra a população excluída de direitos básicos, que não possuem uma 

condição digna de vida. 

Apesar de termos conseguido cumprir as etapas da SD, ainda nos sentimos 

insatisfeitos com o nosso trabalho em virtude de não poder finalizá-lo com a leitura 

de todos os raps que selecionamos para compor as atividades dessa sequência 

didática. Somos conscientes, contudo, de que nos dispusemos a apresentar o que 

foi possível realizar diante das circunstâncias que envolveram esses eventos 

enunciativos.  

No próximo subcapítulo, faremos o relato analítico da segunda sequência 

didática que aplicamos. Ressaltamos, mais uma vez, que nossa decisão por realizar 

este trabalho não significa que não esperamos encontrar obstáculos em sua prática. 

Entretanto, tomamos essa decisão em virtude de considerarmos que nossa primeira 

experiência foi bastante fragmentada pelas constantes dificuldades que enfrentamos 

ao longo do processo. 

 

 

5.3 APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA II 

  

 

Nossa segunda experiência com a leitura de rap ocorreu na turma 9º “B”, 

matutino, na Escola Estadual Professor Eliah Maia do Rego, no município de 

Parnamirim/RN. A mudança de escola para aplicar a sequência didática se deu pelo 

fato de a rede municipal de ensino se encontrar em greve no período, em virtude de 

uma reivindicação da classe trabalhadora ao prefeito da cidade pelo cumprimento da 

lei do piso salarial do magistério. Assim, procuramos a escola citada, que faz parte 

da rede estadual.  

O primeiro contato foi muito positivo. Tivemos uma boa receptividade. A 

gestão, a equipe pedagógica e a professora regente da turma do nono ano se 

dispuseram a colaborar conosco no que fosse preciso.  Agendamos as aulas para o 
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mês de março e demos início à aplicação da sequência didática apresentando um 

módulo sobre a função social da leitura e da escrita de gêneros discursivos, 

conforme relataremos a seguir. 

 

 

5.3.1 Módulo 1 – Concepção dos alunos sobre leitura e escrita (06/03/2015) 

 

 

Aula sobre a finalidade da escrita e da leitura de gêneros, destacando o rap 

alternativo como um gênero de denúncia. 

 

Nessa aula inicial, procuramos fazer o aluno refletir acerca da finalidade da 

leitura e da escrita na escola. Assim, indagamos sobre a concepção deles a esse 

respeito e, também, sobre o grau de desempenho em compreensão de textos. 

Acerca da leitura, a educadora Isabel Solé (2009, p. 72) comenta: 

 
Quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria 
compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte 
do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, 
estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi 
aprendido para outros contextos diferentes. 

 

Corroboramos essa concepção de que os alunos não devem apenas 

responder às questões de leitura solicitadas pelos professores mas, antes disso, 

precisam ler o texto com objetividade, sabendo para que estão realizando aquela 

leitura. Por isso, no primeiro módulo da nossa sequência didática, nós nos 

empenhamos em provocar essa reflexão. 

Como primeiro passo, solicitados a responder acerca o papel da leitura na 

escola, a maioria respondeu que a leitura serve para compreender ou interpretar o 

texto. Diante dessa e de outras respostas nesse mesmo sentido, percebemos que, 

para eles, a leitura se restringia a entender apenas o que estava escrito. Como 

disseram alguns alunos: “ler é compreender o que dizem as palavras do texto”. 

Após esse diálogo com os alunos sobre leitura e escrita, apresentamos 

alguns gêneros discursivos com o objetivo de mostrar-lhes que a leitura e a escrita 

não se limitam ao texto, mas atendem a finalidades sociais diversas. A fim de que 
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percebessem essa finalidade social inerente aos gêneros discursivos, apresentamos 

como exemplos os seguintes gêneros: receita, anúncio publicitário, charge e um rap.  

Para cada gênero apresentado, pedíamos que eles dissessem qual o 

propósito de as pessoas produzirem aqueles textos. Essa atividade foi oral e os 

alunos não tiveram dificuldade em respondê-la, uma vez que já conheciam a 

funcionalidade desses gêneros no meio em que circulam, embora não costumassem 

estabelecer essa relação entre o texto e sua função social, quando este é levado 

para ser lido na sala de aula.  

Com isso, nosso propósito não era que eles percebessem apenas a 

funcionalidade social do gênero, mas, que ao lidar com esses enunciados na escola, 

atentassem para o fato de que a compreensão deles tem como requisito principal 

entender a cena enunciativa e o momento sócio-histórico que motivam esses 

discursos.  

A fim de que os alunos, sujeitos da pesquisa, exercitassem essa leitura 

dialógica, relacionando o texto à vida, nós nos detivemos mais ao estudo do último 

gênero apresentado: o rap, que constitui o nosso objeto da pesquisa. Para tanto, 

apresentamos a definição de rap e de suas vertentes: rap alternativo ou rap de 

protesto.  

 O passo seguinte foi ouvir rap, Até quando, de Gabriel o pensador. Em 

seguida, por meio de questões, os alunos foram solicitados a refletir sobre a 

finalidade do rap que ouviram e a relação entre o discurso apresentado nessa 

canção e a realidade brasileira. 

Em uma questão de leitura que propusemos, fazíamos a seguinte pergunta: 

“Há alguma relação entre o rap em estudo e a nossa sociedade?”. Nas respostas 

dadas por eles, percebemos que destacavam principalmente que o discurso do rap 

falava sobre a injustiça e a ausência de condições básicas nos serviços essenciais, 

tais como: escola e trabalho, conforme expressam os Alunos 1 e 2: 

Aluno 1 

 

 

 

Sim. Porque falta estudo falta trabalho falta tudo. 
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Aluno 2 

 

Percebemos, nessas e em outras respostas dos alunos, a identificação deles 

com a temática do rap, no modo como concebem a estrutura social. Nesse caso, 

além de relacionarem o discurso do enunciado a questões vivenciadas por eles, 

fazem isso demonstrando sensibilidade ao assunto.  

Retomando o que diz o Aluno 1, verificamos esse aspecto presente na 

repetição da palavra (“falta [...] falta [...] falta [...]”). Em sua opinião, o discurso do rap 

tem relação com o contexto sócio-histórico porque aborda a carência de recursos 

com que convivem. 

Esse primeiro encontro foi bastante produtivo. Resgatamos o conhecimento 

prévio dos alunos no que diz respeito à leitura e à escrita, discutimos a 

funcionalidade social dos gêneros discursivos e apresentamos o nosso objeto de 

pesquisa, o gênero rap, ocasião em que destacamos a sua finalidade de protesto. 

Em relação aos recursos utilizados na execução da aula, tivemos uma 

adversidade. Antes de ir para a sala de aula, testamos todos os equipamentos e eles 

estavam funcionando. No entanto, na hora de ouvirmos a música, o cabo de áudio 

quebrou dentro do notebook e não foi possível ouvir mais nada. Como a escola não 

dispunha de outro equipamento para substituir o aparelho quebrado, lemos a letra 

da música nas cópias distribuídas e adiamos o áudio para a aula seguinte. 

Encerrando essa primeira parte do módulo 1, relataremos, a seguir, como se 

deu a nossa experiência na segunda parte do módulo, na qual fizemos uma roda de 

conversa sobre o momento sócio-histórico de protesto em 2013, que motivou a 

produção de discursos no gênero rap. Em seguida, os alunos apresentaram um 

seminário de leitura de raps escolhidos por eles. 

 

 

 

 

Existe! 

O Rap em estudo fala sobre a injustiça que acontece na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 
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5.3.2 Módulo 2 – Parte 1 – Roda de Conversa  (09/03/2015) 

 

 

Parte 1 – Roda de conversa (Diálogo sobre o momento histórico que deu origem a 

discursos de protesto no gênero rap – no ano de 2013) 

 

Iniciamos nossa segunda aula relembrando o primeiro encontro e as 

discussões sobre leitura e escrita. Logo após, ouvimos o rap que não foi possível 

ouvir na primeira aula. Em seguida, para relembrar os pontos principais da 

discussão, fizemos uma tempestade de palavras durante a qual os alunos citaram 

palavras-chave para definir a leitura.  

Nesse segundo momento, foi possível perceber que alguns dos alunos já 

relacionavam a compreensão da leitura a aspectos sócio-históricos, uma vez que 

muitos citaram como palavras-chave para a leitura: “conhecimento das coisas”, 

“conhecimento dos fatos”, “compreensão da vida” etc. A partir dessa retomada, 

demos sequência com a roda de conversa, cujo propósito era discutir o momento 

sócio-histórico relacionado aos discursos das letras de rap, tema que iríamos levar 

para a leitura em aulas posteriores. Essa roda de conversa foi norteada por algumas 

questões que direcionavam os alunos para a percepção de vozes sociais 

representadas nos movimentos de protesto de 2013, da motivação que envolvia os 

participantes dos atos e da contribuição desses movimentos para as causas que 

defendiam.  

Durante a roda de conversa, procuramos despertar o olhar dos alunos para 

a complexidade das questões que envolvem a estrutura social. Em muitos 

momentos, fizemos isso tentando conduzi-los a uma reflexão que vai além do senso 

comum. No entanto, constatamos que eles se prendem muito a questões genéricas, 

transmitidas pela mídia ou comentadas nos bate-papos. Essa realidade foi 

facilmente constatada porque a voz de um parecia com a voz dos outros. Com 

exceção de poucos alunos, as colocações ficavam no nível mais superficial possível. 

Por essa razão, os argumentos para justificar essas colocações eram fracos ou 

inexistentes.  

Apesar disso, houve alguns comentários que nos surpreenderam bastante. 

Principalmente aqueles que se relacionavam à questão político-administrativa. Ao 

discutirmos o que motivou os protestos, os alunos citaram o descaso do governo 
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para com a população. A esse respeito, perguntamos: vocês falam sobre qual 

governo? E eles citaram: 

 

Entrecruzando as colocações, alguns interviram, respondendo: 

 

Após as colocações dos alunos, perguntamos sobre o que eles pensavam a 

respeito do dinheiro desviado. Assim, fizemos as seguintes perguntas: qual a 

finalidade do dinheiro desviado? Quem cobrava propina para votar as leis?  O que 

pensam sobre isso? 

Fizemos essas perguntas porque percebemos que os alunos centralizam 

todos os resultados, sejam eles positivos sejam negativos, ao executivo. Desse 

modo, eles não percebem a relevância do poder do legislativo. Nenhum dos alunos 

havia culpado qualquer deputado, senador ou vereador pela situação que motivou 

os protestos. Portanto, esse diálogo se estendeu bastante, até que conversamos 

sobre a importância da atuação do legislativo na administração pública, que é 

formado pelos representantes diretos do povo.  

Durante esse diálogo, percebemos que muitos ficaram surpresos com as 

informações. Algumas meninas confessaram, inclusive, que haviam votado em 

alguns candidatos apenas pela beleza física. Uma das meninas disse: 

 

 

A prefeita Micarla de Souza, porque queria aumentar o preço das passagens, em 

Natal.  

No Brasil, quem manda é Dilma, então ela é culpada. 

Mas, professora, todos os políticos roubam. Eles são todos iguais. 

Isso quem está fazendo é o PT. Eles roubaram muito dinheiro da Petrobrás. 

 

O PT, não. Antes do PT, quase nenhum pobre tinha casa. 

E os outros partidos roubavam também! 
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Aluna 3 

 

Diante dessa observação de que os alunos ainda avaliam os contextos de 

forma superficial ou pela ótica da mídia, estamos sempre refletindo sobre a ausência 

de conexão entre o ensino e a vida. Acreditamos que os fatores sócio-históricos 

relacionados aos movimentos de protesto no Brasil, no ano de 2013, apresentados 

nessa atividade, dizem respeito à vida de todos os cidadãos brasileiros. Assim, nós 

nos questionamos sobre o motivo de a escola não ter se preocupado ainda em 

discuti-los com os alunos.  

Pensamos que a leitura de vários gêneros poderia ter contribuído para que 

eles construíssem uma opinião mais sedimentada por bons argumentos. Eles 

poderiam ter lido charges, artigos de opinião, notícias, canções de protesto, 

editoriais etc. Mais do que isso, poderiam ter lido e discutido sobre o assunto.  

No entanto, a realidade que presenciamos e a que estamos acostumados na 

cultura escolar brasileira é a de um ensino, de modo geral, muito voltado para 

cumprir um programa teórico que não se desloca do nível da estrutura para a vida 

concreta. A esse respeito, Bakhtin (2011, p. 294) assevera que  

 
[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e 
se desenvolve em uma interação constante e contínua com os 
enunciados individuais dos outros. Em certo sentido, essa 
experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação – 
mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras 
da língua). 

  

É para isso que queremos chamar a atenção, pois acreditamos nessa 

concepção de experiência discursiva individual citada por Bakhtin. Para nós, os 

alunos precisam interagir com enunciados, orais ou escritos, de outros, para ter 

conhecimento das várias vozes que ecoam na sociedade e para que, a partir e por 

meio delas, construam o seu próprio discurso.  Quando falamos sobre a construção 

do próprio discurso, estamos querendo dizer que o discurso alheio é a fonte na qual 

buscamos o nosso repertório discursivo e é, também, uma ponte entre nós, a cultura 

e os valores.  

Professora, aquele Fábio Farias é um gato! Por isso, que eu votei nele. Mas, não 

tinha pensado na importância da função de deputado. 
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Assim, ao assumir essa perspectiva de ensino de leitura na escola, estamos 

oportunizando aos alunos um diálogo social que os dotará de condições discursivas 

para compreender melhor os textos que são produzidos na sociedade e escrever ou 

falar com propriedade e argumentos consistentes. Ainda de acordo com Bakhtin 

(2011, p. 297), “cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta 

aos enunciados precedentes de um determinado campo”.  

Logo, nós nos questionamos: como os alunos irão compreender um 

enunciado se não lhes forem oportunizadas as condições de ler outros enunciados 

com os quais os textos propostos para leitura mantêm relação na cadeia discursiva? 

Como irão responder aos enunciados que leem, se não estabelecerem relação entre 

esses enunciados e a vida concreta? 

 Ao falarmos em leitura de outros enunciados, estamos contemplando aqui 

as vozes sociais que ecoam na conversa corriqueira dos grupos, os valores 

implícitos nos comportamentos, os discursos formais, o debate ou a roda de 

conversa em sala de aula, enfim, estamos falando de diálogo, de interação, como 

ações imprescindíveis à compreensão responsiva na cadeia discursiva. Nessa 

perspectiva, estamos enfatizando a importância de os alunos terem aulas interativas, 

que estabeleçam essa ponte entre o texto, a cultura, os valores e os alunos. 

Com isso, estamos nos baseando em Freire (2009, p. 11) quando diz que “a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra”, ou seja, o conhecimento da 

organização social e dos valores axiológicos instituídos por cada grupo são 

requisitos para compreensão dos discursos. A esse respeito, pode-se argumentar 

que as pessoas não precisam ir à escola para conhecer a cultura na qual estão 

inseridas, uma vez que as relações cotidianas nas diversas esferas sociais já 

propiciam esse conhecimento.  

Contudo, é perceptível que esse conhecimento se dá, na maioria das vezes, 

no nível do senso comum. Logo, a escola faria o mesmo se a atividade de leitura 

permanecesse apenas nesse nível de discussão.  Agindo sob essa ótica, a escola 

perde muito da sua relevância, pois não há sentido em uma compreensão de texto e 

de sociedade apenas no parâmetro do senso comum, que é o que o aluno já 

conhece e que não favorece a formação cidadã.  

Poderíamos chamar esse nível de leitura de constatação, porque se a leitura 

não é dialógica, ela é uma mera constatação do dito na tecitura textual. Acerca 

dessa temática, tanto Freire (2009) quanto Bakhtin/Volochinov (2009) nos fazem 
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advertências.  Freire (2009, p. 21) ressalta que “a importância do ato de ler implica 

sempre percepção crítica, interpretação e ‘re-escrita’ do lido”, pois a escrita cumpre 

papeis sociais e assim, deve ser lida como uma representação axiológica do mundo 

e como uma compreensão necessária para produzir respostas. 

É nessa perspectiva axiológica que Bakhtin/Volochinov (2009) se referem ao 

enunciado. Para esses autores, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais, em todos os 

domínios” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 42). Logo, o diálogo com esses fios 

ideológicos é necessário para compreender os discursos e responder a eles. Ou 

seja, a compreensão produz respostas, sejam elas momentaneamente silenciosas, 

sejam expressas por meio do discurso.  

Desse modo, uma característica essencial à leitura responsiva é seu caráter 

reflexivo, no qual o sujeito avalia enunciados concretos e constrói seu 

posicionamento mediante a compreensão desse todo, que é o enunciado. Para 

nossos autores, como já citamos, leitura implica posicionamento político. Por 

conseguinte, a leitura é um processo que envolve a compreensão de todo um 

cenário enunciativo e proporciona um juízo de valor, que pode ser de concordância, 

discordância, acréscimo, indignação, reverência etc.  

Sob esse viés, ratificamos a necessidade de a escola contemplar, por meio 

de vários gêneros, uma leitura responsiva de situações sócio-históricas relevantes 

para a formação discursiva individual dos alunos. Desse modo, estará contribuindo 

para a formação de leitores e escritores mais hábeis. Nessa experiência da roda de 

conversa, percebemos a dificuldade discursiva dos alunos, no sentido de falar sobre 

situações sociais com mais propriedade. Assim, procuramos direcionar a sequência 

didática às necessidades da turma, com o intuito de contribuir para que os alunos 

enfrentassem essa dificuldade. 

Um aspecto que não poderíamos deixar de citar é a vontade dos alunos de 

poder opinar sobre as atividades e os textos propostos na escola. Durante a roda de 

conversa, um deles questionou: “professora, quando é que a gente vai ouvir 

Racionais?”. Outros perguntaram: “por que a senhora não fica com a gente?”. 

Acerca dessa predileção, vejo que não é algo pessoal. Nesse caso, tomo a fala do 

aluno como uma vontade de ter uma escola mais voltada para o diálogo e a 

interlocução. 



91 
 

Diante dessas indagações, resolvemos proporcionar-lhes o direito de ouvir, 

na escola, as músicas que eles queriam ouvir, pois, como diz Geraldi (2010, p. 95), o 

professor deve “olhar o aluno como um sujeito que também tem um vivido, para 

transformar o vivido em perguntas”. Assim, achamos que essa seria uma 

oportunidade de eles fazerem as próprias perguntas sobre a canção, de 

estabelecerem relações entre a vida e o texto e, principalmente, de se sentirem 

protagonistas do próprio aprendizado.  

Para realizar a proposta do aluno, elaboramos um enunciado geral, que 

esclarecia o objetivo da atividade, a fim de dar um direcionamento ao trabalho. 

Nessa direção, eles poderiam ter o direito de escolha do rap, mas precisavam levá-

lo para a escola com um propósito de leitura.  

Partindo desse ponto, a atividade solicitada foi: em grupo, escolher um rap 

que denunciasse um problema social vivenciado pela população brasileira na 

contemporaneidade e apresentá-lo na sala, estabelecendo relações entre o que diz 

a letra e os problemas percebidos por eles enquanto cidadãos. Nesse caso, não 

estabelecemos que essas letras se referissem a protestos no Brasil, pois o 

importante seria que eles percebessem o gênero rap como instrumento de denúncia 

dos problemas sociais da periferia no momento contemporâneo.  

Desse modo, eles escolheriam canções que se inserissem, de modo geral, 

no mesmo contexto de fatos causadores dos protestos. Assim, as canções não 

precisariam ser exatamente falando sobre os protestos, mas deveriam se encaixar 

na base da nossa pesquisa, ou seja, raps que servissem de denúncia da 

desigualdade social no Brasil contemporâneo. O encaminhamento dessa atividade, 

sobre a qual relataremos a seguir, é a parte 2 do segundo módulo.  

  

 

5.3.3 Módulo 2 – Parte 2 – Seminário de leitura de raps (20/03/2015) 

 

 

Parte 2 – Seminário de leituras de raps de protesto (Relacionar os raps escolhidos 

com a realidade de contextos sociais conhecidos dos alunos) 

 

A apresentação desse trabalho solicitado aos alunos tinha como objetivo 

incentivá-los à leitura autônoma como um meio de lhes proporcionar a construção do 
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próprio conhecimento de um modo mais independente do professor. Nessa direção, 

Solé (2009, p. 121) aponta que “como este é o tipo mais verdadeiro de leitura, as 

situações de leitura independente devem ser incentivadas na escola”.  

Assim como Solé (2009), também acreditamos que é necessário incentivar 

esse tipo de leitura. Por isso, quando os alunos, sujeitos desta pesquisa, 

demonstraram interesse em outros raps, além dos que nós apresentamos, 

entendemos que eles estavam reivindicando um direito legítimo de fazer as próprias 

leituras, bem como que eles não queriam se distanciar da proposta da aula, muito 

pelo contrário, desejavam acrescentar conhecimentos individuais a ela. 

Como pode ser visto, a proposta para essa atividade era que organizassem 

um trabalho para ser socializado com a turma. Por essa razão, deveriam escolher 

um rap cuja letra denunciasse um problema social sobre o qual eles, como cidadãos, 

gostariam de denunciar. Para tanto, pedimos que formassem grupos de estudo, 

porque consideramos a troca de experiência entre os alunos como atitude 

enriquecedora que contribui para a superação de dificuldades cognitivas de cada 

um. 

As apresentações dos trabalhos ocorreram nos dias 20, 25 e 26 de março. 

Tínhamos uma aula marcada para o dia 23, mas fomos surpreendidos com um 

problema em nossa caixa de som, que queimou no momento em que fora ligada por 

um funcionário da escola. Em virtude desse imprevisto, transferimos a aula desse 

dia para o dia 25.  

Em relação a equipamentos eletrônicos utilizados para nossa pesquisa, 

podemos dizer que não fomos muito felizes. Sempre que decidíamos usar algum da 

escola, ocorriam imprevistos, tais como: quebra ou falta de algum objeto necessário 

para montagem dos aparelhos. Mediante esses imprevistos, decidimos utilizar 

sempre os nossos equipamentos.  

Para que a aula pudesse ocorrer em sua normalidade, levávamos desde fios 

de extensão e adaptadores até projetor multimídia e caixas de som, mesmo 

considerando que essa escola na qual aplicamos essa sequência didática dispõe de 

alguns equipamentos e é bastante organizada. No entanto, parece que o trabalho 

com música ainda não alcançou uma dimensão importante na cultura do nosso 

ensino de modo geral. Talvez, por isso, tenhamos encontrado dificuldades em dispor 

dos equipamentos de que precisávamos, ressaltando que a escola só dispunha de 

uma caixa de som, que estava sempre ocupada.  
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Existiam alguns sons portáteis, mas não se adequavam ao nosso uso no 

notebook. Nem chegamos a testar esses sons, pois, como já falamos, decidimos 

usar equipamentos próprios. Enfim, para nós, esse fato se constitui como um 

descaso involuntário. Ou seja, as escolas não se dão conta da necessidade de 

disporem de equipamentos de som. E se entendem como necessário, não observam 

de quais objetos devem dispor para que os professores possam realizar aulas com 

áudio. 

Sobre a proposta do trabalho, podemos dizer que foi bem compreendida 

pelos alunos. Os raps escolhidos por eles realmente tinham relação com a temática 

em estudo. Eles trouxeram letras que falavam sobre o descaso com a natureza, o 

abandono da periferia, a corrupção, os desabamentos e a falta de planejamento 

urbano, o consumismo, a violência e os protestos. Entre os trabalhos apresentados, 

selecionamos dois comentários para a análise, conforme apresentaremos a seguir. 

 
Figura 5 – Apresentação dos alunos sobre o rap O Povo da periferia 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 2015 
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Enunciado – rap  O Povo da Periferia (Ndee Naldinho)  

 

 

Povo da periferia há muito tempo tá abandonado né irmão, 

enquanto o povo da classe alta tá enchendo o rabo de dinheiro 

o povo aqui tá no veneno, sem emprego, na fome 

a única saída que os irmão encontra, aqui na periferia é o mundo do crime 

os irmão sabe que o crime não compensa, mas é obrigado a viver 

no crime porque não tem outra saída né mano, então 

que Deus proteja os irmão que agora tão na correria 

que Deus proteja o povo da periferia 

 

Refrão... 

 

Deus olhai o meu povo da periferia (2x) 

É tanta gente triste nessa cidade 

É tanta desigualdade desse outro lado da cidade 

Mas eu tenho fé, eu tenho fé eu acredito em Deus 

Olhai por esses filhos teus 

Senhor 

Ó pai senhor olhai o meu povo sofrido da 

Periferia (2x) 

 

Ah! Olhando pro meu povo vejo a tristeza 

Estampada em cada rosto que perdeu a beleza 

A vida é embaçada pra quem ta no veneno 

Uma mãe vendo os seus filhos com fome sofrendo 

Os mais ricos do mundo só fazem investimentos 

Diversão pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento 

Quanto ao meu povo investimento é zero 

Dia a dia não é fácil dia a dia não é belo 

Vários moleque na rua sem endereço drogado 

Mendigo gente sofredora também largado 

Se arrastando e com vontade de viver 
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Muita gente dá de frente, finge que não vê 

De que adianta vida boa e ter tudo da hora 

Se o meu povo tá no veneno, ah meu deus e agora 

Eu peço ao senhor que de paz e alegria 

Cuida de noiz 

O povo da periferia 

 

Refrão... 

 

Deus olhai o meu povo da periferia (2x) 

É tanta gente triste nessa cidade 

É tanta desigualdade desse outro lado da cidade 

Mas eu tenho fé, eu tenho fé eu acredito em Deus 

Olhai por esses filhos teus 

Senhor 

Ó pai senhor olhai o meu povo sofrido da 

Periferia (2x) 

 

Ah! O povo é mal cuidado ignorado esquecido 

Os ricos querem mais é ver meu povo fudido 

Exploram nossa vida roubam nosso dinheiro 

Eu vejo o povo no veneno entrando em desespero 

Irmão na ira, sem paz espiritual se armando 

Roubando se arriscando porque tá precisando 

Apanhando na vida passando fome que injustiça 

E quando roda toma coro todo dia da polícia 

Que a cada dia o crime vai crescendo essa vida deixa o povo 

Revoltado e violento 

A pobreza a miséria todo dia cresce 

Que porra é essa meu povo não merece 

Um dia quem só fode a gente vai se fuder 

Eles obrigam o meu povo a não ter paz para viver 

Que Deus proteja os irmao que agora tão na correria 

Que Deus proteja o povo da periferia 
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Refrão.... 

 

Deus olhai o meu povo da periferia (2x) 

É tanta gente triste nessa cidade 

É tanta desigualdade desse outro lado da cidade 

Mas eu tenho fé, eu tenho fé eu acredito em Deus 

Olhai por esses filhos teus 

Senhor 

Ó pai senhor olhai o meu povo sofrido da 

Periferia (2x) 

Ó pai senhor olhai o meu povo sofrido da 

Periferia (2x) 

  

Fonte: Compositor: Ndee Naldinho. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/ndee-

naldinho/povo-da-periferia.html>. Acesso em: 19 abr. 2015. 

 

Aluno 3 

Voz dos alunos do grupo sobre o enunciado – O Povo da Periferia 

A música que nós escolhemos relata que o povo da periferia todo dia é 

humilhado, pois muitos deles não tem condições de ter uma vida tranquila e muitos 

entram no crime, por que cresce revoltado com o que ver no dia-a-dia. Em uma 

parte da música o cantor (ndee Naldinho) fala que o povo ta no veneno, vive 

sofrendo injustiça. No ponto de vista do grupo, essa palavra veneno diz que o povo 

tá entre a vida e a morte. A música fala também que o povo da periferia tem 

vontade de viver, sim. Creio que também muitos da periferia sonham em um dia 

ser alguém na vida, trabalhar e estudar. E o cantor faz esse tipo de música para 

chamar atenção de todos os que pensam que o povo da periferia nasceu para ser 

humilhado, na música fala também que os políticos roubam o nosso dinheiro que o 

investimento é zero, porque além de injustiça no dia-a-dia não tem segurança e 

saúde pública. Fala também do trabalhador e pede pra Deus abençoar os 

trabalhadores, porque ele tá trabalhando ali, mas, talvez, seu filho seja envolvido 

com coisas erradas. Então, a música fala mais isso: que Deus proteja o povo de 

injustiças. 
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O rap escolhido por esse grupo de alunos aborda uma temática muito 

presente na vida das pessoas da periferia: “a vulnerabilidade ao mundo do crime”. 

Essa condição subumana é constatada, pelos alunos, na própria escolha da canção. 

Ao escolherem o rap que iriam apresentar para a turma, eles já estavam fazendo 

suas leituras de mundo, ou seja, trazendo uma canção relacionada a problemas 

sociais percebidos por eles e dialogando com a voz do enunciado escolhido. 

Na leitura deles, a vida na periferia leva ao mundo do crime, mas há 

esperança, uma vez que acreditam que muitos da periferia sonham com um futuro 

melhor. Como dizem: “sonham em um dia ser alguém na vida, trabalhar e estudar”. 

Desse comentário, destacamos o fato de eles dizerem que o povo da periferia sonha 

em “ser alguém na vida”. A esse respeito, nós nos questionamos, então: qual é o 

valor axiológico dessa expressão? O povo da periferia já não é “alguém na vida”? O 

que é necessário para ser “alguém na vida”? 

O que o aluno vê é o valor que está na cultura, conforme a ideologia da 

classe hegemônica. Segundo essa classe, o status de uma pessoa está em sua 

classe social. E ser alguém na vida, na verdade, não é ser, é possuir. Nessa 

perspectiva, a periferia é influenciada por esses valores, pois deseja possuir os 

mesmos símbolos semióticos que concebem destaque à classe dominante. 

No entanto, percebemos que se todos possuíssem semelhantes condições 

de vida, esse símbolo “possuir bens” não serviria como um diferencial de destaque 

para nenhum cidadão. Portanto, mesmo que as palavras dos alunos nos levem a 

interpretar esse desejo da periferia em se assemelhar ao centro – no que diz 

respeito ao símbolo social que concede status e respeito social –, concluímos que, 

de fato, para a periferia, o que importa não é o símbolo, mas uma necessidade 

humana natural de desejar ser valorizado e respeitado por seus semelhantes. 

Assim, os alunos dizem que o rap do Ndee Naldinho é “para chamar atenção 

de todos os que pensam que o povo da periferia nasceu para ser humilhado”. Com 

tal afirmação, eles demonstram que percebem que há pessoas que acreditam que é 

normal um povo ser humilhado e excluído. No entanto, a expressão “os que 

pensam” mostra-nos que os alunos discordam dessa hegemonia, visto que, nesse 

caso “os” funciona como pronome demonstrativo “aqueles” e deixa implícita a 

existência de outros que não acreditam nos mesmos valores. E a escolha lexical do 

verbo “pensam” dá o tom da refração axiológica.  
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Ao utilizar esse verbo, implicitamente, os alunos contestam a monovalência 

do signo imposto pela classe dominante. Em outras palavras, eles dizem que se 

alguém acredita que há uma classe social que deve ser humilhada e excluída, essa 

visão monovalente do signo já não prevalece mais na sociedade, uma vez que há 

grupos que tentam mostrar outros valores. 

Observamos, portanto, que nessa leitura os alunos dialogaram com diversas 

vozes sociais. Quanto à responsividade deles ao discurso, dá-se, principalmente, em 

dois sentidos: primeiro, perceber o rap como um gênero que denuncia o descaso 

com a periferia; segundo, sua leitura do povo da periferia mostra que acreditam na 

luta desse povo para conquistar seu espaço. 

 
Figura 6 – Apresentação de seminário sobre o rap Quando a chuva cai 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 2015 
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Enunciado – rap Quando a chuva cai (Neurônio sub-consciente) 

 

Meu Deus que mundo é esse tanta tristeza desgraça a 

chuva que caio do céu se transformou em lágrima / 

enxurrada tempestade por aqui já é normal no paraíso 

das águas desastre natural / o povo passa mal no 

hospital desse mundo a cheia invadi de repente 

demolindo tudo / remédio, roupa, água potável, comida, 

casa, móveis vidas destruídas  

a água foi acima do que 

era esperado precisa morre quanto pro meu povo ser 

lembrado / o governo sossegado agora que ajuda vocês a 

água não chego nas coberturas do AP /  

o inverno passo 

volta pra lá novamente só vai fica a dor de quem 

perdeu os parentes cadê o presidente melou os pés na 

lama ou passo de helicóptero pensa que nos impressiona / 

os planos foi a lona no nordeste do Brasil a 

correnteza levo tudo que eles construiu / graças a 

DEUS tem ser humano de bom coração pessoas solidarias 

que fazem doação falta alimentação meu povo tá mal 

cuidado a saúde precária alojamento lotado / tô 

objetizado com aqueles que não tem mesmo sem condições 

contribuíram também / 

agasalho novo usado qualquer 

coisa é bem- vindo vai assistir novela vendo nosso 

irmão sofrendo si todos fazer sua parte chega junto o 

pai conduz não vai para a dor mais com certeza diminui 

/ não apaga acenda a luz ninguém tá no escuro 

inocência sem sorrir de criança coração puro /  

que procurou os pais encontro não achou nada si foi com os 

brinquedos juntos na enxurrada / e agora pra explica 

será que ele vai entender ou vai crescer na ideia que 

não tem nada a perder / a desinformação dengue  
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violência cidade destruída situações extrema / o que 

não falta e motivo aqui no nosso estado pros guri 

nasce louco com instinto revoltado só não pode ser 

largado amanhã vai ser um homem vai que vire bandido 

se hoje passa fome /  

através do microfone é nóis 

correr atrás Alagoas Pernambuco meu povo sofre de 

mais / não espere só por mim parceiro junto vai pra 

frente fazer o movimento RAP beneficente 

 

(Reportagem)  

 

enchentes e enxurradas provocadas pela chuva forte, mataram 19 pessoas em 

alagoas, e a situação pode ser 

muito mais grave  

segundo a defesa civil de todo o estado mais de Mill 

estão desaparecidos, 80 mil desabrigadas e 

desalojadas, a reporte beatriz castro esteve nas 

regiões mais afetadas, muitas pessoas passaram o dia 

no meio dos escombros na a tentativa de encontrar 

roupas e documentos, no início da tarde começaram a 

chegar os medicamentos para as vítimas da enchente 

tô convidando a todos sem diferença de classe nossos 

irmão precisando vamos fazer nossa parte / tombo caiu 

machucou persistiu fico de pé perdeu móveis perdeu 

casa só não perdeu a fé / que 2010 é esse a enchente 

levou tudo e o povo preocupado com a copa do mundo / 

como diz o eterno sabotagem um bom lugar for falar só 

de sofrimento o nosso tempo não vai dá / quantas tias 

vai chorar o tio se desesperou não vai adiantar a 

chuva voltou / o tempo ruim chegou só não vou ficar 

parado você que está mim escutando com certeza 

emocionado chegue junto de um abraço mostre que não 

tão sozinho os momento mais difícil tem que existir 
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carinho / próximo desalojado o abandono dói hoje quem 

precisa é eles amanhã pode ser nóis / enxurrada que 

corrói e a obra não foi adiante de alagoas Pernambuco 

tragédia arrasante / pânico constante a água foi e 

voltou hora pela paz companheirismo e amor / os 

interior atingido sem abrigo por favor ainda faz 

comercial que alagoas melhorou pra me isso e caó 

esqueceu da nossa gente que passo destruições causadas 

pelas enchentes / mandou os donativos passo na 

televisão só fez o que é preciso não e mais que a 

obrigação a acolher nossos irmão reiniciar consciente 

voluntário obrigado é irmão gente da gente. 

 

Fonte: Compositor: Alex. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/neuronio-sub-

consciente/quando-a-chuva-cai.html#ixzz3XmeHFyj5>. Acesso em: 19 abr. 2015. 

 

Aluno 4 

Voz dos alunos do grupo sobre o enunciado Quando a chuva cai 

  

O rap escolhido pelo segundo grupo fala sobre os problemas causados por 

uma enchente que houve em Alagoas, no ano de 2010. A canção denuncia a 

ausência de atitude do governo estadual em dar a assistência necessária à 

população que foi vítima do desastre natural. 

Escolhemos a letra de M RAP ALAGOANO que denuncia as coisas 

erradas. O rap fala da enchente que teve em Alagoas – Pernambuco, ocorrida 

em 2010, onde várias pessoas foram prejudicadas com essa chuva. NSC 

denuncia que o governo não teve uma das melhores atitudes. Falta alimentação, 

moradia, saúde, educação, tudo. Não é muito diferente da nossa realidade hoje 

em dia. Nós seres humanos precisamos de uma boa qualidade de vida, uma 

alimentação saudável, de educação de qualidade e saúde melhor. Nós, seres 

humanos, temos os nossos direitos. O ano de 2010 foi o ano que teve a copa do 

mundo e NSC fala que a maioria das pessoas só estava preocupada com a 

copa. 
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Os alunos iniciam o comentário dizendo o que os motivou à escolha daquele 

tema. Em suas palavras, a opção pelo rap Quando a chuva cai se deu porque ele 

“denuncia as coisas erradas”. Percebendo, então, que o discurso deles será 

norteado por essa perspectiva de apresentar o que consideram como erro, tentamos 

analisar quais aspectos extraídos do texto, ou comentados por eles, possuem esse 

valor, em suas concepções, ou seja, em que ponto a voz dos alunos se identifica 

com o discurso do rap. 

Nessa perspectiva, verificamos que o enunciado dos alunos, assim como o 

discurso do rap, demonstra indignação com a ausência de tratamento humano para 

com as pessoas. Em um trecho do comentário, eles apresentam a semelhança entre 

a opinião deles sobre a sociedade atual e a que é apresentada no rap, no que 

concerne à atitude do governo diante das consequências da enchente que houve em 

Alagoas. 

Os alunos descrevem que o rap denuncia que, após esse episódio, a 

situação do povo alagoano era crítica. No entanto, para eles, a vida das pessoas 

atualmente não difere desse contexto apresentado pelo rapper. A esse respeito, eles 

destacam: “NSC denuncia que o governo não teve uma das melhores atitudes. Falta 

alimentação, moradia, saúde, educação, tudo. Não é muito diferente da nossa 

realidade hoje em dia”. 

 A partir dessa constatação dos alunos, eles dão continuidade ao enunciado 

enfatizando a necessidade de humanização. Do modo como escrevem, parece até 

que fazem uma súplica, como podemos perceber no trecho do comentário deles, 

transcrito a seguir: “Nós seres humanos precisamos de uma boa qualidade de vida, 

uma alimentação saudável, de educação de qualidade e saúde melhor. Nós, seres 

humanos, temos os nossos direitos”. 

 Para nós, o que mais se destaca nesse trecho é o fato de repetirem a 

expressão “Nós seres humanos” / “Nós seres humanos”. Ao ler esse trecho, não 

poderíamos deixar de pensar nas ideologias que marcam e dividem os grupos 

sociais. Enquanto esses alunos, nesse momento histórico, falam em humanização e 

suplicam por ela, há grupos privilegiados que detêm o poder de proporcionar uma 

mudança rumo para os demais grupos, no entanto, não o fazem.  Essa distinção de 

classe se reflete e se refrata na linguagem. Desse modo, é possível perceber a 

distinção de valores e a oposição entre grupos quando pensamos que, se há 
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excluídos sociais reivindicando ou quase suplicando direitos, é porque existem os 

que excluem, uma vez que um conceito não existiria sem o outro. 

 Nesse cenário, os excluídos clamam por humanização e percebem a 

sociedade desequilibrada; ao passo que os excludentes se servem do atual modelo 

social, por isso, não anseiam por mudanças. Para Bakhtin/Volochinov (2009), as 

palavras são representações axiológicas (signos) responsáveis por promover 

transformações. Por essa ótica, dizemos que a sociedade começa a apresentar suas 

mudanças a partir da roupagem nova que dá ao signo. Na voz dos rappers e dos 

alunos do grupo, constatamos essa mudança, pois o discurso ganha o tom da 

refração. Assim, a antiga sociedade de classes não é vista com naturalidade, visto 

que tanto os alunos quanto o rapper apontam-na como injusta e desumana. 

Nos dois enunciados em análise, observamos que o diálogo dos alunos com 

o discurso do rap os levou a um questionamento dos signos sociais. Com isso, os 

alunos responderam a esses discursos complementando os sentidos dos 

enunciados com suas opiniões, mostrando-se favoráveis, contrários ou 

acrescentando seus pontos de vista aos enunciados e às vozes sociais com as 

quais dialogaram. 

Para nós, os trabalhos apresentados representam o que Bakhtin (2011) 

denomina de compreensão responsiva ativa. Nesse caso, os alunos demonstraram 

essa responsividade relacionando os discursos de raps de protesto que lhes 

apresentamos com outros escolhidos por eles. Estabeleceram, assim, um diálogo 

entre as vozes sociais que comungam do mesmo discurso e acrescentaram 

informações às ideias já colocadas.  

 
O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. (BAKHTIN, 2011, 
p. 271). 

 

Quanto à apresentação, observamos que alguns grupos precisam ser mais 

bem orientados nesse aspecto. Por isso, fizemos algumas considerações após a 

apresentação de cada grupo, com vistas a contribuir para que percebam as lacunas 

que devem ser preenchidas nesse sentido.  

Notamos ainda que muitos desses alunos não estão acostumados a elaborar 

trabalhos digitados e a fazer uso de equipamentos de multimídia. Durante a 
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apresentação, alguns grupos disseram que não haviam conseguido o vídeo da 

música e nos trouxeram apenas uma cópia da letra. Houve um grupo que disse não 

possuir pen-drive.  

Esses grupos, que não conseguiram o áudio, foram um pouco prejudicados 

em suas apresentações, porque quando se trabalha com música, a melodia deve 

estar acompanhada da letra. Para Costa (2010, p. 124), “na canção, texto e melodia 

são duas materialidades imbricadas (não sendo a melodia um mero meio de 

transmissão da letra e vice-versa)”. Essa concepção os próprios alunos tinham, uma 

vez que teciam comentários uns com os outros de que a letra deveria estar 

acompanhada de melodia. 

Além disso, a apresentação dos grupos que utilizaram recurso audiovisual 

chamou a atenção daqueles que não dispuseram desses recursos. Alguns dos que 

não utilizaram, depois nos procuraram e disseram que iriam tentar reorganizar seus 

trabalhos em slides e trazer o vídeo da canção para apresentar na aula seguinte.  

Pensamos que esse é mais um ponto positivo da socialização de atividades, pois 

todos procuraram fazer o melhor e, quando não conseguiram atingir o esperado, 

espelharam-se nos grupos que tiveram mais facilidades e se esforçaram para 

superar suas dificuldades.  

Como resultado, de certa forma, nós nos surpreendemos em constatar que 

alguns alunos ainda não lidam com recursos audiovisuais, pois tínhamos a 

impressão de que não iriam enfrentar obstáculos nesse aspecto, uma vez que 

estamos lidando com adolescentes de uma geração vista como “a geração digital”. 

Todavia, os fatos nos mostraram que independentemente da geração da qual uma 

pessoa faz parte, ela pode não ter acesso a bens de consumo ou a serviços básicos 

de cidadania, uma vez que vivemos em uma sociedade marcada por grande 

desigualdade social. 

Assim como existiram os grupos que não conseguiram apresentar bem seu 

trabalho em virtude da indisponibilidade de recursos, outros pareciam muito 

familiarizados com todos esses equipamentos e, por essa razão, fizeram excelentes 

apresentações. Ao final da atividade, a todos os grupos ficou faltando a entrega do 

trabalho digitado e o uso de partes do texto para justificar os comentários que teciam 

durante o trabalho. Desse modo, enfatizamos para eles a necessidade de comentar 

e estabelecer relações com a materialidade do texto e marcamos a entrega do 

trabalho digitalizado para a aula seguinte. 
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Esse módulo encerra-se com as apresentações dos trabalhos dos grupos. 

Consideramos que ele foi relevante por ter oportunizado aos alunos atividades nas 

quais eles puderam: selecionar as próprias leituras; compartilhar a sua compreensão 

do contexto sócio-histórico; apresentar as canções que representam a visão deles 

em relação a questões sociais e, por meio do exercício da palavra, construírem o 

próprio discurso. 

No próximo módulo, apresentaremos os raps sobre os protestos do ano de 

2013, no Brasil, selecionados por nós, para os alunos realizarem uma análise 

linguístico-discursiva. Nesse módulo, optamos por uma atividade de compreensão 

por meio de perguntas e respostas sobre o texto. Embora Solé (2009) considere que 

esse método não incida na evolução da leitura, entendemos que ele seria 

necessário, pois os alunos enfrentam constantemente esse tipo de atividade, sem 

que, na maioria das vezes, compreenda sequer o enunciado.  

Por essa razão, vimos essa atividade como necessária também ao 

direcionamento da leitura à materialidade linguística do texto, pois os nossos alunos 

ainda não possuem maturidade leitora suficiente para perceber a relação entre a 

finalidade discursiva e a seleção de recursos linguístico-discursivos direcionados a 

esse fim. 

 

  

5.3.4 Módulo 3 – Parte 1 – Leituras de raps (11, 16 e 18/03/2015) 

 

 

Leitura dos raps: Copa do Mundo, de Detentos do Rap e O Gigante Acordou, de Pé 

de Pranta e Língua Ácida 

 

Nesse módulo, nosso trabalho inicial consistiu em relembrar a primeira aula, 

na qual havíamos refletido a respeito de leitura. Além dessa retomada, também 

foram colocadas oralmente alguns questionamentos com o objetivo de despertar a 

reflexão para a função da leitura e a finalidade com a qual lemos os textos. As 

questões foram as seguintes:  

a) Por que vou ler esse texto? 

b) Qual a finalidade dele? Informar? Persuadir? Instruir? Provocar humor? 

Emocionar? Expor? 
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c) Qual é a minha opinião sobre esse texto? Eu concordo com as ideias 

expressas por ele? Discordo? Concordo parcialmente? Tenho algo a acrescentar?  

d) O texto é apenas um texto e não possui relação com o mundo? 

e) Devo resumir o texto para compreendê-lo melhor? 

f) É necessário avaliar o contexto sócio-histórico para compreender o 

texto? 

 

Partimos dessas questões, uma vez que consideramos que o processo de 

leitura inicia antes de nos debruçarmos sobre o texto, pois a compreensão que 

temos dele depende também do nosso objetivo de leitura. Assim, à medida que 

fomos aplicando nosso trabalho, procuramos dotar os alunos de estratégias que 

pudessem contribuir para que se tornassem leitores ativos e capacitados para 

controlar o próprio processo de leitura. Segundo Solé (2009, p. 72), é necessário 

ensinar estratégias de compreensão, “porque queremos formar leitores autônomos, 

capazes de enfrentar de forma inteligente textos de índole muito diversa, na maioria 

das vezes diferentes dos utilizados durante a instrução”. 

Quanto ao nosso trabalho com essa turma, seria durante um período muito 

curto. No entanto, nós nos preocupávamos em ensinar não apenas a leitura de um 

gênero mas também contribuir para a habilidade de leitura de modo geral. Por isso, 

nossa sequência didática, apesar de pré-definida, era muito flexível. Avaliávamos a 

responsividade dos alunos e, a partir da interação com eles, íamos modificando as 

atividades planejadas e construindo outras, que considerávamos necessárias. 

Assim, após os questionamentos sobre leitura, entregamos aos alunos 

cópias das letras do rap Copa do mundo, de Detentos do Rap com algumas 

questões de interpretação. Após isso, lemos a letra e as questões, esclarecemos as 

dúvidas que surgiram e, depois, ouvimos o vídeo dessa canção.  

Em um segundo momento, no dia 13/03/2015, os alunos formaram grupos 

de estudo e procuraram responder as questões sobre o rap. Nesse segundo 

momento, não intervimos. Por isso, eles ficaram livres para fazer as próprias leituras. 

Contudo, sempre que surgiam algumas dúvidas, procurávamos esclarecer.  

A opção por não intervir se justifica em virtude do nosso objetivo de avaliar o 

grau de desempenho nessa atividade e poder retomá-la, trazendo, para tanto, as 

orientações necessárias a fim de que os alunos percebessem quais os tipos de 
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dificuldades que tiveram, esclarecessem suas dúvidas e melhorassem a 

compreensão textual. 

O mesmo procedimento nós adotamos para a leitura do rap O Gigante 

Acordou, de Pé de Pranta e Língua Ácida. Após a leitura desse rap, encerramos 

essa primeira parte do módulo e o retomamos com as revisões de leitura, conforme 

relataremos a seguir. 

 

 

5.3.5 Módulo 3 – Parte 2 – Revisão de leituras de raps (25 e 26/03/2015) 

 

 

Revisão da leitura de Copa do Mundo, de Detentos do Rap e O Gigante Acordou, de 

Pé de Pranta e Língua Ácida 

 

Como já comentamos, nosso objetivo com a revisão de leituras é o de 

contribuir com a compreensão leitora de nossos alunos, orientando possíveis 

dúvidas em alguns aspectos de leitura que venham a surgir. Desse modo, partimos 

de observações de dúvidas deles, no momento de responder às questões sobre o 

texto solicitadas acerca dos raps em estudo. De acordo com Solé (2009), durante a 

leitura, muitas vezes, enfrentamos obstáculos de compreensão. Quando 

percebemos essas lacunas, tentamos resolver o problema ou o ignoramos. Nossa 

atitude depende, geralmente, do interesse que temos em compreender o texto.  

A autora diz ainda que a eficácia da compreensão leitora depende não só da 

percepção de nossas limitações em entender o texto mas também de “saber o que 

fazer quando identificamos o obstáculo, o que significa tomar decisões importantes 

no decorrer da leitura” (SOLÉ, 2009, p. 123). Para a autora, nem sempre o leitor tem 

maturidade para perceber suas lacunas de compreensão. Nesse caso, ela sugere 

que o professor “tem que exercer o controle que o aluno não interiorizou, apontando 

primeiro seu erro e depois oferecendo-lhe uma maneira de compensá-lo” (SOLÉ, 

2009, p. 123).  

Na atividade de leitura que propomos para os alunos, pudemos perceber 

essas lacunas de compreensão discutidas por Solé (2009). Por isso, retomamos a 

atividade, em uma revisão de leitura, na qual procuramos esclarecer os aspectos em 

que os alunos mais sentiram dificuldade. 
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O que percebemos durante a realização da atividade foram, principalmente, 

dois problemas: primeiro, os alunos sentem dificuldades em compreender os 

enunciados; segundo, não sabem como responder, relacionando as respostas ao 

discurso do texto, suas respostas são muito genéricas. E, geralmente, não se 

sentem motivados a retomar a leitura para responder às questões propostas.  

Mediante essas observações, começamos a revisão das leituras explicando 

como encontrar a ideia central em um texto, uma vez que essa foi a questão que os 

alunos diziam não ter conhecimento do que se tratava. Sobre essa questão, a 

maioria perguntou: 

 

Para esclarecer esse aspecto do qual não tinham conhecimento, definimos o 

que é ideia central e, em seguida, propusemos como atividade prática a leitura de 

um texto que levamos como exemplo, a fim de que respondessem a uma questão 

objetiva, na qual iriam marcar a alternativa que representava a ideia central. Em 

seguida, fizemos a correção das demais questões e enfatizamos, principalmente, a 

necessidade de relacionar as respostas a elementos do texto. 

Quando pensamos essa revisão de leituras, consideramo-la necessária, pois 

ela representava o momento de os alunos, sujeitos da pesquisa, esclarecerem 

dúvidas e descobrirem os caminhos que os levariam a uma compreensão adequada 

das questões propostas. Entretanto, percebemos que, embora eles reconheçam 

suas dificuldades em algumas questões de leitura, veem esse aspecto com muita 

indiferença. Inclusive, nessa turma, prevalece certa resistência de retomada ao texto 

e de realização de atividades que demandem um pouco mais de concentração.  

Com isso, os momentos de orientação eram sempre muito difíceis, pois 

estávamos lidando com uma turma de 43 alunos bastante barulhentos. E, segundo a 

professora deles, esse era um comportamento comum. Mesmo que essa situação 

não nos surpreenda, pois já temos experiência com esse tipo de público, sabemos 

que se formos aplicar essa sequência didática em outro momento devemos repensar 

essa parte do módulo, porque para atingirmos os objetivos a que nos propomos, 

precisamos superar o obstáculo da resistência à revisão da leitura. 

Professora, o que é ideia central? 

Como vamos responder isso? 
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Contudo, apesar da falta de concentração, em alguns momentos eles 

pareciam interessados. Esse interesse ficou mais perceptível quando não tratamos 

das questões no próprio texto sobre o qual eles já haviam respondido, em vez disso, 

levamos outro texto e explicamos o aspecto em que sentiram dificuldade. Nessa 

direção, talvez possamos concluir que os alunos preferem discutir suas lacunas de 

compreensão em novos textos e não nos textos a respeito do qual responderam as 

questões. Desse modo, caso executemos essa sequência didática em outro 

momento, poderemos testar essa possibilidade. 

Quanto à compreensão da leitura por meio da observação de perguntas-

respostas sobre os enunciados, concluímos que é um ensino necessário para que 

os alunos possam perceber como se dá a produção e circulação de um gênero e os 

propósitos enunciativos que envolvem esse processo. Contudo, esse trabalho de 

pergunta-resposta representa apenas uma base de leitura, a fim de que possamos 

direcionar o olhar dos alunos para aspectos que talvez eles não percebessem, caso 

fossem solicitados a comentar os textos lidos, sem antes pensar essas questões de 

leitura. 

Portanto, o que de fato nos interessa com essas questões é que elas 

contribuam para que os alunos aprendam a perceber quais aspectos são 

importantes para a compreensão dos enunciados.  Entre esses aspectos, 

destacamos: a finalidade discursiva; o conteúdo temático do gênero; o tempo e o 

lugar histórico em que o discurso se constitui; as relações sociais que resultam em 

sua produção; e o lugar social que ocupam os interlocutores do discurso. 

Nesse contexto, não nos preocupamos quando as respostas dadas pelos 

alunos a algumas questões foram extremamente automatizadas, porque nessa 

turma em que aplicamos nossa sequência didática os alunos não conheciam o tipo 

de questões que propomos. Portanto, o fato de não estarem acostumados ao estudo 

discursivo do texto provocou muitas dúvidas.  

Por essa razão, percebemos que o primeiro passo era explicar para eles o 

que significava cada enunciado proposto. E eles se sentiam preocupados em 

encontrar a resposta “correta”, apenas isso. Então, muitas respostas dadas por eles 

eram extremamente mecânicas. Como já dissemos, não nos preocupamos com isso, 

uma vez que, mesmo respondendo desse modo, aprenderiam a perceber aspectos 

importantes na leitura do gênero, porque as próprias questões em si já contribuem 

para essa percepção de uma leitura sócio-historicamente situada.  
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Das respostas dadas pelos alunos, encontramos algumas muito resumidas. 

Em algumas delas, os alunos não respondem nem mesmo com frases, usaram 

apenas palavras, conforme exemplo a seguir. A questão proposta era: “Estabeleça 

uma relação entre os problemas sociais apresentados na música, e os que você 

percebe em sua cidade e em seu bairro”. O aluno 5 respondeu:  

Aluno 5 

 

Algumas respostas desse tipo e a preocupação dos alunos em ouvir do 

professor a resposta “correta” levaram-nos a entender o quanto é importante para 

eles a avaliação do professor.  Por isso, tinham preocupação em saber o que o 

professor estava querendo com a pergunta. E, depois, respondiam transcrevendo 

elementos do texto ou com poucas palavras. No entanto, sentiam-se satisfeitos ao 

entender a proposta de cada enunciado. 

Nem todas as respostas, é claro, foram assim tão resumidas. Mas, ainda 

que haja mais subjetividade e discussão em algumas delas, como já comentamos, 

essas atividades de perguntas-respostas são apenas um direcionamento de leitura 

para a compreensão de aspectos que consideramos relevantes ao entendimento do 

texto. Talvez, sozinhos, os alunos não conseguissem perceber esses elementos.  

Entretanto, a voz dos alunos, expressando-se com mais espontaneidade 

sobre as leituras, surge em textos que eles produzem de modo mais livre, como nos 

comentários. Por isso, em uma das questões de leitura, propusemos que 

comentassem o rap em estudo. E, nesse caso, pudemos perceber uma maior 

responsividade, conforme se posicionam os Alunos 6 e 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protesto, corrupção, mortes etc. 
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Aluno 6 

 

Como vimos, ao trabalharmos atividades de pergunta-resposta, na maioria 

das vezes, os alunos responderam a elas de forma extremamente mecânica, sem 

apresentar em seu enunciado alguma discursividade ou traço de autoria. Todavia, 

ao solicitarmos que escrevessem um comentário sobre o rap em estudo, eles 

dialogaram com o texto, respondendo a ele com mais espontaneidade. Por isso, no 

comentário do Aluno 6, pudemos perceber a expressão da sua verdadeira voz,  

aquela que não responde de acordo com o que o professor quer ouvir. Nesse caso, 

apresenta responsividade ao texto, posicionando-se de acordo com o que de fato 

acredita. Vejamos o comentário do Aluno 6. 

 

Aluno 6 

 

Encontramos no enunciado do aluno trechos, como esse que foi destacado, 

em que ele fala do discurso do rap como uma realidade, ou seja, a realidade 

discutida pelo eu lírico é também a realidade do aluno. Já no comentário do Aluno 7 

encontramos o seguinte registro: 

 

Aluno 7 

 

Eu estou de acordo com o texto. Fala tudo que passamos. Por enquanto, eles só 

pensa na copa e deixa as obrigação. Deixa todas necessidades pra trás. E como 

fica a saúde, escola, professores, médico, remédio, benefícios. Vai ficando tudo 

pra trás e sempre vamos viver assim. 

Eles querem mostrar a verdadeira realidade. 

 

O Rap denuncia o errado, o que não está certo; o imundo. Eles querem mostrar a 

verdadeira realidade. A realidade das pessoas que passam por tanta injustiça, 

tanta desigualdade humana. Eles fez esse rap com a finalidade de denunciar as 

coisas erradas pra chamar a atenção das autoridades mesmo. Muitas dessas 

pessoas não tem uma boa moradia, uma alimentação saudável, uma qualidade de 

vida melhor. Uma educação de qualidade. 
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Como podemos perceber, o posicionamento do Aluno 7 não entra em 

conflito com o do Aluno 6.  De fato, o que vemos nos comentários dos alunos são 

registros de um momento histórico em que as vozes sociais ecoam em dissonância 

com uma estrutura social excludente, que vem se arrastando por séculos.  

Desse modo, os protestos e a revolta coletiva, ao longo dos tempos, 

mantêm-se adormecidos. Entretanto, ao surgirem movimentos contestatórios, eles 

tendem a ganhar adesão da maioria das pessoas, uma vez que despertam o 

sentimento de revolta que já existe no silêncio da vida sofrida da população. Esse 

sentimento de revolta, os alunos demonstram em expressões de indignação usadas 

em suas respostas ao estudo do texto, conforme o comentário do Aluno 7, nesse 

trecho: 

 

Aluno 7 

 

Entendemos que o aluno se sente indignado porque, para ele, é necessário 

que os governos priorizem o que ele cita como “necessidades”. Por isso, acrescenta: 

 

Aluno 7 

 

Mediante as atividades propostas nesse módulo, concluímos que os 

exercícios de pergunta-resposta são realmente necessários para direcionar o foco 

do aluno para aspectos discursivos, presentes nos enunciados, que ainda não são 

percebidos por eles. No entanto, o ensino de leitura deve ir além dessas questões, a 

fim de que os alunos deem suas contribuições ao texto, completando-o com sua 

leitura de mundo e seu conhecimento pessoal, de modo que possam se expressar 

mais livremente em seus posicionamentos individuais. Como afirma Bakhtin (2011), 

a leitura responsiva ativa é a possibilidade de dialogar com o discurso alheio e 

responder a ele, concordando, discordando, acrescentando, enfim, emitindo um 

juízo de valor. 

   Eles só pensa na copa e deixa as obrigação. 

 

E como fica a saúde, escola, professores, médico, remédio, benefícios. Vai 

ficando tudo pra trás e sempre vamos viver assim. 
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Com essas questões de leitura encerramos esse módulo e daremos início ao 

módulo quatro, no qual, os alunos assistirão a um documentário sobre o movimento 

hip hop e farão a leitura de um texto sobre o rap no Brasil. Por último, eles 

produzirão comentários, definindo o rap e apresentando um posicionamento em 

relação ao gênero. 

 

 

5.3.6 Módulo 4 – Trabalho Final (1, 6 e 8/04/2015) 

 

 

Iniciamos esse módulo falando aos alunos sobre a nossa proposta para o 

trabalho final.  Em virtude de termos estudado o gênero rap, propusemos que eles 

produzissem um discurso de protesto nesse mesmo gênero. O tema seria “O meu 

rap de protesto”. No entanto, os alunos acharam que seria melhor escreverem 

comentários. 

 A proposta dos alunos foi aceita, pois o nosso estudo tem como finalidade 

principal a leitura. Logo, o nosso objetivo com a produção de texto é a 

responsividade do aluno à proposta de leitura crítico-reflexiva, de modo que o 

gênero comentário se presta bem a esse propósito. No entanto, deixamos o espaço 

aberto para a escrita do rap, caso algum aluno se interessasse. 

Apesar disso, vale salientar que nosso trabalho não tem como objetivo o 

ensino do rap com o propósito de sua produção. Ao solicitar a produção de textos, o 

nosso objetivo é a compreensão responsiva aos discursos estudados ao longo 

dessa sequência didática.  

Embora tenhamos consciência da importância do ensino de gênero para a 

escrita, em virtude de inúmeros fatores circunstanciais, o nosso tempo de aplicação 

dessa sequência didática nos impõe certo limite de abrangência de aplicação da 

proposta em sala de aula. Por conseguinte, procuramos nos deter ao nosso foco 

principal: a leitura. Nessa perspectiva, Lopes-Rossi (2011, p. 71) informa que 

 
[...] nem todos os gêneros se prestam bem à produção escrita na 
escola porque suas situações de produção e de circulação social 
dificilmente seriam reproduzidas em sala de aula ou porque o 
professor julga conveniente priorizar, em certos momentos, 
atividades de leitura. 
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Assim, após definido o gênero do trabalho final, os alunos assistiram a um 

documentário sobre o rap a respeito do qual fizeram algumas anotações. Na aula 

seguinte, em grupos, leram um texto sobre o rap no Brasil e destacaram seus 

aspectos principais. Com esse estudo, eles produziram os comentários, 

demonstrando seu conhecimento sobre o assunto e produziram cartazes sobre o 

movimento hip hop para exposição no pátio da escola. A seguir, apresentaremos 

algumas imagens dos cartazes produzidos pelos alunos sobre os elementos do hip 

hop. 

Figura 7 – A dança break 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 2015 

 
Figura 8 – O grafite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 2015 
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Figura 9 – Grupo de rap – Racionais Mcs 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 2015 

 

 

Com essas atividades finalizamos a aplicação da nossa sequência didática. 

Apesar disso, o nosso trabalho de fato não se encerra nesse momento na escola, 

visto que, depois dessas atividades, entramos em contato com os alunos e criamos 

um grupo de discussão no Facebook, para que postassem comentários, a fim de dar 

continuidade à discussão sobre o tema em estudo. 

Salientamos que em nossa proposta de leitura consideramos o contexto da 

aula e dos sujeitos como relevantes para os resultados obtidos, uma vez que 

“qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será 

determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo 

pela situação social mais imediata” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 116). 

Portanto, nossa análise de dados envolve considerações sobre os resultados do 

processo de leitura proposto, em sua relação com os sujeitos participantes e todo o 

contexto que envolve a aula como evento enunciativo. 

Assim, nosso olhar para as produções finais dos alunos terá como foco 

principalmente a análise do modo como eles enunciam o rap. Em suma, 

analisaremos, a partir das palavras desses alunos diante do estudo, como eles 

definem o conteúdo temático do gênero rap. Como exemplo, apresentamos o texto 

do Aluno 8, que traz o seguinte registro sobre o rap: 



116 
 

Aluno 8 

 

A voz do aluno corrobora o que diz Silva (1999, p. 31), “Os rappers falam 

como porta-vozes desse universo silenciado em que os dramas pessoais e coletivos 

desenvolvem-se de forma dramática”. Essa percepção do aluno não é casual, nem é 

apenas fruto de um estudo. No entanto, podemos dizer que é o resultado de ambos. 

Nessa perspectiva, tanto o estudo sobre o rap como sua leitura de mundo provocam 

um despertar para a existência de vozes que contestam a exclusão social, o que 

pode ser comprovado a partir da voz do Aluno 9: 

 

Aluno 9 

 

O dizer do Aluno 9 resume bem o conteúdo temático do rap. De fato, o rap é 

tudo isso: diversão, cultura, arte, movimento, religião e protesto. E é somente 

quando retomamos seu percurso histórico, desde o surgimento, lá na Jamaica, que 

passamos a entender bem o que de fato representa o rap como movimento social.  

Nos guetos da Jamaica, os rude boys, jovens negros, “ignorantes”, vindos do 

interior, formavam um contingente de pessoas desempregadas e sem escolarização. 

Na ausência de oportunidades de trabalho, usavam os espaços das ruas para cantar 

o seu rap. Para Souza (2011, p. 59), usavam “palavras que fossem capazes de fazer 

acreditar em possibilidades de enfrentamento e superação dos problemas”. 

Passadas décadas de surgimento do rap e de sua divulgação pelo mundo, a 

temática continua sendo a mesma, conforme abstrai a Aluna 10 acerca do que, para 

ela, o rap significa. 

        Eles denunciam as injustiças e as dificuldades das populações menos 
favorecidas da sociedade. E o rap ele serve de protesto social e fala a voz do 
povo mais pobre. 

 

O Rap também apresenta cultura, arte e religião. Alerta a sociedade dos 
problemas sociais. O rap é uma forma original de tratar assuntos de vários 
temas. É diversão, é cultura, arte e movimento. O rap é muito importante para 
protestar, pois reflete nas letras das músicas uma posição social do cidadão 
repensar seu fazer como pessoa, comunidade ou pátria. 
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Aluna 10 

 

Contestando o tradicional discurso do Brasil maravilhoso, propagado desde 

seu descobrimento pela elite desse país, a Aluna 10 descreve o rap como um 

contradiscurso a essa visão. Conforme diz: 

 

Aluna 10 

 

De fato, o registro da aluna condiz com a temática do rap no Brasil. Sobre o 

Brasil real, o que ela fala entra em consonância com o que diz Silva (1999, p. 31), 

quando afirma: 

 
Os rappers falam como porta-vozes desse universo silenciado em 
que os dramas pessoais e coletivos desenvolvem-se de forma 
dramática. Chacinas, violência policial, racismo, miséria e a 
desagregação social dos anos 90 são temas recorrentes na poética 
rapper. São reflexos da desindustrialização da metrópole e da 
segregação urbana que dividiu a cidade em condomínios fortificados 
e bairros pobres. 

 

Como diz o autor, o Brasil real é o país que abandonou milhares de pessoas 

em condições desumanas. É o país que, mesmo não estando em guerra oficial, vê, 

todos os dias, sem nenhuma indignação, a morte de muitos de seus filhos favelados. 

Não é o paraíso descrito na Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, também não é o 

Cartão Postal do Pão de Açúcar, é a pátria na qual muitos de seus filhos enfrentam 

todos os dias uma dura batalha pelo simples direito à sobrevivência. 

Com esse relato, encerramos nossos registros de experiência e análise do 

nosso trabalho em sala de aula. Nessa segunda etapa da sequência didática, 

pensamos estratégias de ensino de leitura que, em nosso ponto de vista, 

contribuíssem para a formação do leitor responsivo ativo.  

A poesia do rap fala sobre o dia-a-dia das pessoas de favelas e dos bairros 

pobres que pertencem a um Brasil real e não ao Brasil oficial, onde tudo é 

maravilhoso. 

Uma forma de arte que serve como escape de uma classe injustiçada, que sofre 

tanto preconceito.  



118 
 

Conforme relatamos, fizemos isso pensando primeiro provocar uma reflexão 

a respeito da finalidade social da leitura e escrita dos gêneros discursivos. Entre 

esses gêneros, nós nos detivemos ao estudo do nosso objeto de pesquisa, o gênero 

rap. Nesse contexto, acreditamos que esse seria um gênero adequado para a 

formação do leitor crítico-reflexivo, no sentido de possibilitar ao aluno a percepção 

do discurso de denúncia às injustiças sociais cometidas contra a população das 

periferias brasileiras.  

Nesse sentido, também procuramos contribuir para que nossos alunos 

pudessem estabelecer uma relação entre o rap e o próprio meio em que vivem. 

Assim, nossas ações foram voltadas para o estudo do rap como gênero de protesto 

e também para a reflexão do aluno sobre sua própria vida, no ambiente em que vive. 

Portanto, com essa pesquisa esperamos estar trilhando o caminho de um ensino-

aprendizagem de leitura mais voltado para uma maior conexão entre o texto e a 

vida.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao elaborar e colocar em prática cada etapa deste trabalho, seguimos um 

percurso que, certamente, contribuiu para o nosso crescimento profissional, além de 

ter dado voz aos nossos alunos, sujeitos da pesquisa. Porém, a cada etapa desse 

percurso, tínhamos a sensação do inacabado. Portanto, neste universo do 

inconcluso, aqui estamos nós, com nossas provisórias considerações finais. 

Para Bakhtin (2011, p. 354), “Não está preparado o ser cujo sentido o 

escritor deve revelar, é inacabável o diálogo com o sentido polifônico em formação”. 

Nessa direção, esse movimento constante responsável por renovar as significações 

conduz o ser humano em busca da plenitude em cada coisa e isso nos torna seres 

sempre inacabados, inseridos em um mundo em constante evolução para atender 

as nossas perspectivas. No entanto, essas perspectivas são sempre provisórias e, 

quando pensamos concretizá-las, já temos outras em vista, porque a busca nunca 

se completa e elas representam apenas a expectativa de um momento.  Assim, 

mesmo inacabado, chegamos ao final do nosso trabalho.  

Com isso, o que trazemos dessa experiência para nós, bem como para os 

sujeitos pesquisados e para o próprio campo da pesquisa, institui-se na perspectiva 

do diálogo, visto que foi ele, a cada momento de nossas leituras e de nossa prática, 

que nos proporcionou esse inacabamento e a sensação de mudança, que implicou 

em quebra de paradigmas e numa constante revisão dos próprios atos.  

Trilhamos o caminho da leitura, porque ler é se fazer sujeito da história. 

Todas as nossas atitudes, todo o nosso fazer são o resultado das leituras que 

realizamos. Nenhum de nós pratica, conscientemente, uma ação sequer sem que 

esta seja uma resposta às leituras realizadas. Portanto, a leitura representa esse 

estar no mundo e dele participar ativamente, materializando, por meio da linguagem, 

a ideologia que determina o nosso lugar no mundo, mediante as posições que 

assumimos como sujeitos sócio-historicamente situados. 

Nesta experiência de pesquisa, compreendemos que o ensino- 

aprendizagem da leitura requer de seus agentes um olhar para o outro, no qual todo 

o processo que envolve atividades elaboradas para a formação de leitores se realize 

por meio da alteridade. Nesse cenário, o professor precisa ser um mediador de 

conhecimentos, de modo que busque a interação por meio do diálogo, uma vez que 
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todos os eventos enunciativos são únicos e, portanto, possuem características 

singulares.  

Por essa ótica, não podem existir receitas de ensino de leitura. Sendo assim, 

o que devemos seguir é uma perspectiva teórico-metodológica que norteia o nosso 

fazer, de acordo com a posição que assumimos como educadores, pois a educação 

é uma prática política. A esse respeito, Freire (2009, p. 9) ressalta: 

 
Em sociedade que exclui dois terços de sua população e que impõe 
ainda profunda injustiças à grande parte do terço para o qual 
funciona, é urgente que a questão da leitura e da escrita seja vista 
enfaticamente sob o ângulo da luta política a que a compreensão 
científica do problema traz sua colaboração.  

 

Em nossa prática, assumimos a perspectiva dialógica bakhtiniana na qual as 

significações se constituem nas situações concretas de sua produção. Assim, 

consideramos que os sentidos atribuídos pelos sujeitos pesquisados aos discursos 

de rap representam uma visão idiossincrática, construída mediante o conhecimento 

de mundo deles e pela interação dialógica vivenciada no momento do nosso estudo. 

Na voz dos sujeitos pesquisados, percebemos, em comentários produzidos 

por eles e em respostas dadas às questões de leitura que propomos, uma sintonia 

com o discurso do rap. O tema dessas canções e seu estilo já fazem parte da vida 

de muitos desses meninos. O rap entra na vida deles como um estilo musical da 

atualidade, cujas letras representam seus anseios, suas lutas. 

 A identificação desses adolescentes com o rap pode ser percebida em suas 

discussões sobre os temas das letras desses enunciados. Ao discutirem os assuntos 

abordados em algumas dessas canções, eles demonstram muita revolta com alguns 

problemas, tais como a negligência dos governos, a corrupção e a exploração 

capitalista. Essas questões, que são motivos de revolta desses jovens, são temas do 

repertório das composições dos rappers.  

Além disso, os MCs, geralmente, são pessoas da periferia que iniciam sua 

carreira no próprio bairro e fazem sucesso com essas canções de protesto, nas 

quais dão voz a seu povo. Por isso, esses adolescentes se sentem representados. 

Os rappers são seus porta-vozes e falam sobre suas lutas com propriedade, pois as 

conhecem bem. A esse respeito, de acordo com Souza (2011, p. 35): 

 
Uma das marcas da cultura hip hop é a intimidade com que ela 
combina e recombina, sem hierarquizar, os multiletramentos em 
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produções que mesclam mídias orais, verbais, imagéticas, 
analógicas e digitais. O universo dessa cultura leva em conta tanto 
as práticas educativas das quais os jovens compartilham na esfera 
escolar, que nem sempre têm precedentes em seus grupos de 
origem, como aquelas produzidas por eles na esfera do cotidiano, 
atribuindo-lhes significados, objetivos, e tornando-as próprias. Além 
disso, os letramentos no hip-hop também são sustentados por 
práticas engendradas pelos movimentos sociais negros que 
historicamente reivindicam direitos, inclusive na área de educação.  

 

A partir dessa identidade entre os alunos e o rap, conseguimos ampliar a 

percepção do gênero como instrumento de denúncia social. Alguns alunos que não 

gostavam daquele estilo de música passaram a ter outra visão dessas canções. De 

início, nas turmas sempre havia algumas pessoas que definiam o rap como música 

de “bandido”. No entanto, ao estudarem sobre a atuação dele como parte do 

movimento hip hop e analisarem suas letras, eles nos relataram uma mudança de 

conceito e disseram estar surpresos com o engajamento político-social dos grupos 

de rap.  

Em comentários produzidos por esses alunos e na própria escolha deles de 

alguns raps para leitura, encontramos um diálogo entre a voz dos rappers, a dos 

sujeitos pesquisados e a da conjuntura social da qual fazem parte. Na própria 

escolha dos raps – em uma atividade em que propomos que escolhessem um rap 

que falasse sobre um problema social que eles gostariam de discutir –, eles já 

estavam fazendo essa leitura de mundo, pois os enunciados escolhidos por eles 

trouxeram os discursos que os representam. Nessa perspectiva, é a voz desses 

sujeitos reproduzida nos discursos das canções. E na produção dos seus 

comentários eles completavam o sentido dos enunciados com os quais dialogavam, 

expressando as suas avaliações pessoais a respeito dos temas discutidos. 

É esse encontro entre os alunos e a própria vida, materializada por meio do 

diálogo, que proporciona a leitura responsiva, na qual os alunos possuem voz e 

constroem suas significações no exercício da contrapalavra, de modo que refletem 

e, ao mesmo tempo, refratam a realidade. Nessa prática dialógica, encontramos o 

sentido da leitura na escola.  

Antes de aplicar esta pesquisa, já pensávamos nas condições em que os 

textos são colocados aos alunos, para leitura, e no tipo de questões que eles são 

interpelados a responder em suas interpretações de texto. Para nós, sempre faltou 

esse sentido de o texto estar mais relacionado com a vida, pois os enunciados são 
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produções de linguagem que atendem a finalidades sociais. Assim, a utilização 

dessa perspectiva dialógica de linguagem confirmou a nossa expectativa de que as 

produções de sentido acontecem por meio da interação e a leitura na escola deve 

implicar numa relação entre o texto e a sociedade trazendo à tona a própria vida do 

aluno. Nessa direção, Bakhtin (2011, p. 95) ressalta: 

 
[...] como a forma espacial do homem exterior, a forma temporal 
esteticamente significativa de sua vida interior desenvolve-se a partir 
do excedente de visão temporal de outra alma, de um excedente que 
encerra todos os elementos do acabamento transgrediente do todo 
interior da vida anímica.  

 

Em nossa análise de alguns comentários dos alunos, compreendemos a 

importância de lhes dar voz para que possam atribuir sentido ao mundo, refutar, 

confirmar, acrescentar, enfim, deixar traços de sua autoria nos enunciados que leem 

e nas ideias que os constituem enquanto sujeitos cidadãos, pois foi isso o que 

encontramos nos discursos deles. Nesse diálogo, estava a verdadeira linguagem, 

aquela que “tenta ultrapassar, apesar dos limites da escola, a artificialidade que se 

institui na sala de aula quanto ao uso da linguagem” (GERALDI, 2011, p. 88). 

Relembrando um comentário produzido por alguns alunos sobre a escola em 

que estudam, ouvimos, a partir desse discurso, o que de fato eles desejam dizer. 

Com isso, entendemos que precisam ser ouvidos. Acerca de sua visão da escola, 

eles declaram: 

 
Senhoras diretora e vice-diretora, gostaríamos de fazer comentários 
sobre algumas coisas que precisam melhorar, que deveria ter na 
escola. [...] A escola deveria fornecer ar condicionado nas salas de 
aula, porque na sala da diretoria tem ar condicionado e na sala dos 
alunos não tem? Aliás, todos nós temos que ser tratados do mesmo 
modo. 
(Reflita) 

 

Esse enunciado traz alguns dos questionamentos dos alunos, que não são 

muito aceitos pelos gestores. No entanto, é uma contrapalavra à concepção de que, 

na escola, aqueles são sujeitos devem ser passivos, entendendo e aceitando todas 

as decisões que foram pensadas pelos gestores dessas instituições de ensino; ou 

que se mantêm desde sempre, em decorrência da própria cultura.   

No estudo do rap, nossa canção de protesto, os alunos puderam entender 

que nem tudo que é comum pode ser tido como normal. Logo, para eles, não é 
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normal estudar em salas de aula muito quentes e, às vezes, sem poder contar com 

um único ventilador e ao mesmo tempo, perceber que em outros ambientes da 

escola há salas climatizadas. Assim, os comentários dos alunos são o produto da 

leitura dos discursos de protesto contidos no rap e, em uma comparação, na leitura 

do próprio ambiente no qual estão inseridos, que também é compreendido como 

passível de contestação. O que esses alunos dizem em seus enunciados representa 

um discurso possível nesse cronotopo no qual estão inseridos. Ou seja, as relações 

vivenciadas nesse momento histórico, nesse espaço escolar, possibilitam esses 

discursos. 

 Por essa ótica, acreditamos em uma escola como espaço de diálogo e de 

luta social. Como dissemos, há situações que são comuns e, de tão comuns que 

são, aparentam ser normais. No entanto, a divisão de classes em algumas 

sociedades é muito desumana e não pode ser considerada normal. Enquanto uns 

vivem em ostentação, outros não possuem nem o que comer, e moram em 

ambientes muito violentos, dominados pelo tráfico de drogas e abandonado pelo 

poder público.  

Nesse contexto, a escola deveria ser um ambiente humanizado, no qual os 

alunos pudessem encontrar perspectivas de condições de vida digna. Portanto, a 

leitura que se propõe nesse espaço de formação cidadã não pode se limitar a uma 

mera constatação de palavras escritas em um texto. É preciso que a proposta de 

leitura proporcione aos alunos uma capacidade de compreender o mundo por uma 

visão que fuja ao senso comum. A evolução social deve caminhar para uma 

evolução humana, na qual os cidadãos sejam formados para construir um mundo 

mais justo. Assim, encontramos no discurso do rap essa possibilidade de leitura 

crítico-reflexiva de mundo, na qual os sentidos foram construídos mediante uma 

perspectiva dialógica. 

Por fim, esperamos que este trabalho possa contribuir com as pesquisas no 

campo da leitura, a fim de que ela seja vista por uma ótica de aproximação entre o 

texto e a vida. Ademais, que esta pesquisa possa se constituir em um embasamento 

teórico-metodológico relevante para estudos futuros que objetivem pesquisar a 

linguagem numa perspectiva ideológica, na qual se materializam as práticas sociais. 
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APÊNDICE A – PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA I 

 
Seguindo as orientações de Lopes-Rossi (2011), propomos uma sequência didática 
com o objetivo de tornar os alunos leitores críticos-reflexivos. Para tanto, foram 
elaborados quatro momentos de atividades, utilizando-se o gênero discursivo Rap: 

 
MÓDULO 1 
 
Conhecer a situação social que demanda a produção de determinado gênero  
Nessa primeira aula o objetivo é proporcionar, aos alunos, a possibilidade de 
discutir, em sala, um momento sócio histórico de protestos no Brasil (o ano de 
2013), conduzindo-os à reflexão e ao diálogo crítico a respeito das questões que 
motivaram os discursos de protesto no gênero Rap. 
 
Atividades desenvolvidas 
 
 Uma roda de conversa, com o intuito de direcionar reflexões críticas. Nessa 
ocasião, os alunos solicitam que um professor de história responda a algumas 
questões sobre esse momento no país. Algumas perguntas já estão previamente 
elaboradas, porque se trata de questões basilares para direcionar o foco da 
discussão, para uma compreensão crítica do momento histórico; outras devem partir 
dos próprios alunos na medida em que se sintam estimulados pelos apontamentos 
da discussão.  
 
 
 Produção de comentário crítico a respeito dos protestos no Brasil  
 
 Produção de comentário sobre a Escola Carlos Alberto de Souza 
 
 Diálogo com a vice-diretora para apresentação e discussão dos comentários.
   
MÓDULO 2 
Conhecer o Rap e estabelecer relações entre o contexto sócio histórico e os 
discursos nesse gênero 
 
Atividades: 
 
Serão apresentados vídeos clipes, acompanhados de cópias impressas, com as 
letras das composições. Após a audição do vídeo clipe, será estabelecido um 
diálogo com os alunos, ouvindo a compreensão que tiveram da letra e esclarecendo 
dúvidas. Em seguida, eles serão orientados a fazerem um comentário crítico, 
retratando pontos comuns entre a temática das canções e a vida da maioria das 
pessoas no Brasil. Em seguida, as atividades que fizeram serão expostas em 
cartazes, na sala, para que possam ser socializadas. 
 
MÓDULO 3 
Compreender o uso do gênero em seu meio de circulação 
 
Atividades: 
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Pesquisa sobre o Rap e os rappers. 
 
Serão apresentados alguns vídeo clipes, a turma se dividirá em grupos de pesquisa. 
Cada grupo irá pesquisar sobre um dos raps apresentados. 
 
Questões de pesquisa: 
 
1. Qual é o assunto principal do texto? 
 
2. Qual a sua finalidade comunicativa? (Ele foi escrito para que?) 
 
3. Quais as características dos rappers que divulgam essas canções? (Eles são 
de que classe social? Onde moram: no centro ou na periferia?; Qual o grau de 
instrução que possuem? (Ensino superior; médio; ou fundamental?) São de que 
etnia? (Branca? Negra? Indígena? Ou outra?) 
4. O assunto de que fala o texto corresponde à vida de quais pessoas? (Ricas? 
Classe média alta? Classe média baixa? Ou pobres?) 
 
5. Há uma relação entre a vida dos rappers e a letras das canções? Explique. 
 
 
6. Quanto aos problemas sociais denunciados nas letras dos Raps, eles também 
existem na sua cidade e no seu bairro? Se existem, cite quais. 
 
7.  Você considera importante algum tipo de ação que contribua para denunciar 
esses problemas e buscar soluções para eles?  Por quê? 
 
 
8. Após esse estudo, você conseguiu perceber o Rap como um gênero musical 
cujo propósito é a denúncia de problemas sociais enfrentados pelas pessoas que 
moram na periferia? Explique. 
 
 
 
Conclusão da atividade: 
 
 Conversa informal sobre os resultados da pesquisa e as impressões que 
tiveram sobre o Rap e os rappers. O objetivo é que consigam perceber o Rap como 
uma prática de linguagem que busca a transformação social, a luta pela igualdade. 
 
 Apresentação das atividades em seminário 
 
 
MÓDULO 4 
 Reconhecer vozes sociais implícitas/ explícitas no Rap 
 
Atividade  
Discutir o eu lírico do Rap:  
 
1)  Como ele se sente diante da situação que apresenta 
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2) Em seu discurso, ele parece defender alguém? Quem? 
3) Ele é contra o quê? 
4) Ele põe a culpa dos problemas que denuncia em alguém? 
5) Quem poderia contribuir para resolver os problemas de que ele fala? 
6) Os problemas de que ele fala existem realmente? 
7) Será que há mais pessoas que pensam como ele? 
8) Você concorda com o que ele fala? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

APÊNDICE B – PLANOS DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA I 
 
PLANO 01 
Escola Municipal Carlos Alberto de Souza 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 6º Ensino Fundamental    Turno: Vespertino 
Tema da aula: 
Discutindo momento histórico-social de protestos no Brasil, no ano de 2013, que 
motivam discursos de protesto no gênero Rap. 
Objetivo Geral 
Possibilitar a compreensão dos alunos do contexto sócio histórico que motiva a 
produção de discursos de protesto, no gênero Rap, no ano de 2013, a partir das 
oficinas de leitura, mediadas pelo professor. 
Objetivos específicos 
Despertar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os protestos ocorridos no 
Brasil em 2013; 
Discutir o contexto sócio histórico que motiva a produção de discursos de protesto, 
no gênero Rap, no ano de 2013. 
Discutir com os alunos o contexto sócio histórico no qual estão inseridos. 
Conteúdos 
Movimentos de Protesto no Brasil, no ano de 2013. 
Contexto sócio histórico que envolve o cotidiano dos alunos do 6º ano, da Escola 
Carlos Alberto de Souza, no ano de 2013. 
 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados: 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de questões impressas em folhas de 
ofício; quadro branco e lápis para quadro; cola; tesoura; cartolina. 
Procedimentos metodológicos: 
1ª Fase – Oral   Duração 1h e 20 min. 
Ouvir o que os alunos sabem sobre os protestos e a opinião deles; 
Apresentar alguns slides com imagens sobre os protestos; 
Iniciar a roda de conversa, na qual o professor de história fala sobre a importância 
dos movimentos de protesto na história do Brasil e sobre os protestos de 2013. 
Discussão com os alunos sobre os pontos de vista apresentados por eles. 
2ª Fase – Escrita – Duração – 50 min. 
Produção de comentário crítico sobre os protestos e sobre a Escola Municipal Carlos 
Alberto de Souza. 
3ª Fase – Divulgação do trabalho 50 min. 
Roda de conversa com a vice-diretora da escola, na qual serão discutidos os 
comentários dos alunos. 
Avaliação 
Análise da compreensão responsiva ativa dos alunos nos comentários produzidos 
por eles, observando a relação que estabeleceram entre o estudo realizado e os 
contextos sócio históricos discutidos. 
Referência 
A análise da compreensão responsiva ativa terá como referência o dialogismo, 
apontado por Bakhtin (2011) como relevante na formação discursiva individual de 
qualquer pessoa 
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PLANO 02 
Escola Municipal Carlos Alberto de Souza 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 6º Ensino Fundamental    Turno: Vespertino 
Tema da aula: 
Leitura de Raps: estabelecendo relações entre o texto e o contexto sócio histórico da 
vida do povo da periferia. 
Objetivo Geral 
Contribuir para que o aluno identifique, no Rap Copa do Mundo, discursos de 
protesto que representam os problemas vivenciados pelo povo da periferia. 
Objetivos específicos 
Proporcionar aos alunos uma reflexão sobre a relação entre o contexto cotidiano das 
pessoas da periferia e o discurso do Rap Copa do mundo, para que escrevam 
comentários críticos, nos quais possam demonstrar a compreensão responsiva ativa 
ao estudo do gênero. 
Conteúdo 
O gênero Rap de Protesto 
Rap Copa do Mundo (Detentos do Rap) 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados: 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de questões impressas em folhas de 
ofício; caixa de som; estabilizador; quadro branco e lápis para quadro. 
 
Procedimentos metodológicos:  
1ª Fase – Oral 
Diálogo sobre o conhecimento prévio do Rap 
2ª Fase – Áudio visual 
Assistir ao vídeo clipe do Rap Copa do Mundo (Detentos do Rap) 
3ª Fase – Oral 
Ouvir as possíveis questões dos alunos; dúvidas e comentários. 
4ª Fase – Escrita 
Produção de comentários sobre a relação entre o Rap Copa do Mundo e a vida das 
pessoas pobres no Brasil. 
 
Avaliação 
Será analisado como os alunos apresentaram, nos comentários produzidos por eles, 
a compreensão responsiva ativa ao estudo proposto. 
 
PLANO 3 
Escola Municipal Carlos Alberto de Souza 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 6º Ensino Fundamental     Turno   Vespertino 
Tema da aula: 
Compreendendo o uso do gênero Rap em seu meio de circulação. 
Objetivo Geral 
Contribuir para que o aluno conheça o meio de produção e circulação do gênero 
Rap. Assim também como a finalidade discursiva que demanda a produção do 
gênero. 
Objetivos Específicos 
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Direcionar atividades de pesquisa e leitura a fim de proporcionar, aos alunos, o 
conhecimento da funcionalidade do gênero Rap em seu meio de circulação. 
Proporcionar aos alunos material complementar de estudo sobre o Rap, tais como 
documentários, vídeos e textos, com o propósito de que possam adquirir mais 
conhecimento sobre a temática social que motiva a produção e circulação do gênero 
Rap Alternativo. 
Conteúdos 
O gênero Rap de Protesto; Rap e periferia; surgimento e divulgação do Rap no 
Brasil; a cultura Hip Hop. 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de textos em folhas de ofício; caixa de 
som; estabilizador; quadro branco e lápis para quadro; cartolina; fita adesiva; cola e 
tesoura. 
Procedimentos metodológicos 
1ª Fase – Áudio- Visual- Duração 50 min. 
Apresentação, aos alunos, de documentários sobre Rap e Periferia. 
2ª Fase – Leitura - Duração 50 min. 
Leitura de um texto sobre a história do Rap no Brasil. 
Distribuir os textos entre os alunos, que deverão se dividir em grupos de estudo, 
para fazer anotações dos pontos principais sobre o tema em estudo. 
3ª Fase – Pesquisa 
Serão distribuídos entre os alunos diversos tópicos de estudo, para que, em grupo, 
realizem pesquisa, coletem material e confeccionem cartazes, a fim de que 
apresentarem um seminário, no qual deverão demonstrar o conhecimento sobre: a 
cultura Hip Hop; o surgimento do Rap no Brasil; a relação entre a temática do Rap e 
a realidade de vida do povo brasileiro e grupos de Rap que se destacam no cenário 
nacional. 
3ª Fase – Apresentação de seminário - Duração 1h e 40 min. 
A partir do conhecimento adquirido ao longo do processo de estudo sobre o Rap, os 
alunos irão, em grupo, apresentar seminário, socializando com a turma o resultado 
da pesquisa  
Avaliação 
Será avaliado, nos seminários, o conhecimento adquirido pelos alunos, 
principalmente, em relação a compreensão da finalidade discursiva do Rap em seu 
meio de circulação. 
PLANO 4 
Escola Municipal Carlos Alberto de Souza 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 6º Ensino Fundamental   Turno  Vespertino 
Tema da aula: 
Reconhecendo vozes sociais implícitas/explícitas no Rap. 
Objetivo Geral 
Contribuir para que o aluno desenvolva competências no âmbito da leitura, 
principalmente no que concerne à percepção de vozes sociais implícitas/explícitas 
nos discursos do Rap. 
Objetivos Específicos 
Proporcionar ao aluno atividades que contribuam para que ele consiga perceber, no 
Rap, vozes sociais implícitas/explícitas. 
Conteúdo 
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Rap Copa do Mundo (Detentos do Rap) 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados: 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de questões em folhas de ofício; caixa 
de som; estabilizador; quadro branco e lápis para quadro. 
Procedimentos metodológicos 
Por meio de diálogo, verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre as vozes 
sociais que constituem os discursos. 
Orientar questões de leitura que direcionam para a percepção das vozes sociais no 
discurso do eu lírico. 
Avaliação 
Será avaliado se o aluno conseguiu perceber, por meio das questões propostas para 
a leitura, as vozes sociais implícitas/explícitas no discurso do Rap Copa do Mundo. 
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APÊNDICE C – SEQUÊNCIA DIDÁTICA II 
MÓDULO 1 – LEITURA, GÊNERO E RAP 
Objetivos 
Refletir sobre a função da leitura e da escrita na escola; 
Conhecer o conceito de gênero discursivo; 
Conhecer o gênero Rap Alternativo e sua finalidade discursiva. 
Atividades 
 Discussão;  
 
 
MÓDULO 2 – RODA DE CONVERSA 
Objetivo do módulo: 
Conhecer a situação social que demanda a produção de discursos de protesto, no 
gênero Rap, no Brasil, no ano de 2013. 
 
Atividades: 
 Roda de conversa sobre os protestos de rua ocorridos em 2013, no Brasil; 
 Seminário de leituras de Raps de Protesto, relacionando os Raps a realidade 
de contextos sociais conhecidos dos alunos. 
 Comentário sobre os movimentos de protesto no Brasil em 2013. 
 
3 – ANÁLISE DISCURSIVA DE RAPS 
Objetivos 
Compreender:  
 A finalidade discursiva do Rap; 
 O conteúdo temático. 
 O valor axiológico do léxico 
Analisar: 
 O tempo e o lugar histórico em que o discurso se constitui;   
 As relações sociais que resultam em sua produção. 
 
Reconhecer  
 Vozes sociais de protesto. 
Atividade  
 Análise discursivo-semântica de questões referentes aos textos. 
 
MÓDULO 4 – TRABALHO FINAL 
Objetivo:  
 O objetivo desse módulo é que o aluno defina o Rap em um comentário no 
qual demonstre sua opinião a respeito do gênero. 
 
Atividades: 
Apresentar a responsividade ao estudo do Rap em um comentário sobre o gênero.
         
Publicar os comentários em um grupo no Facebook, para participar de discussões a 
respeito do tema em estudo. 
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APÊNDICE D – PLANOS DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA II 
 
PLANO I 
Escola Estadual Eliah Maia do Rego 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 9º Ensino Fundamental   Turma: “B”   Turno  Vespertino 
 
Tema da aula:  
Refletindo sobre a função social da leitura e da escrita de gêneros discursivos e, 
mais especificamente do gênero Rap. 
Objetivo Geral 
Espera-se que com essa aula o aluno seja capaz de compreender que a leitura e a 
escrita de gêneros discursivos atendem a finalidades sociais. E que perceba o Rap 
Alternativo como um gênero cuja finalidade é a denúncia de problemas sociais 
vivenciados pelas pessoas da periferia. 
Objetivos Específicos 
Proporcionar ao aluno elementos substanciais para que seja capaz de: 
 Compreender os gêneros discursivos como práticas que atendem a 
finalidades sociais;  
 Perceber, no Rap, a denúncia de problemas sociais vivenciados pelas 
pessoas da periferia. 
Conteúdo 
 Gêneros discursivos 
 Gênero Rap 
Metodologia de Ensino 
Duração: 1h e 40 min. 
Recursos utilizados:  
Multi projetor (data show); notebook; cópias de questões impressas em folhas de 
ofício; caixa de som; estabilizador; quadro branco e lápis para quadro. 
 
Procedimentos Metodológicos: 
 Verificar o conhecimento prévio dos alunos solicitando que respondam 
questões sobre o que pensam da finalidade da leitura e da escrita. 
 Apresentar (através de slides) conceito e exemplos de gêneros discursivos, 
inclusive do gênero Rap, para que os alunos possam definir a finalidade de cada um 
deles. 
 Apresentar os vídeo clipes do Rap Até quando e Chega (Gabriel, O pensador)  
 Solicitar que os alunos reflitam sobre o discurso do Rap e a realidade 
brasileira e descrevam pontos importantes dessa relação, percebidos por eles. 
 
Avaliação 
Será avaliado, por meio de diálogo com os alunos, se eles conseguiram perceber 
que os gêneros discursivos atendem a finalidades sociais; e se, reconheceram o 
Rap Alternativo como um gênero que denuncia problemas sociais vivenciados pelas 
pessoas da periferia. 
 
PLANO 2 
Escola Estadual Eliah Maia do Rego  
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 9º Ensino Fundamental   Turma: “B”   Turno  Vespertino 
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Tema da aula:  
Discutindo o momento histórico-social que motiva a produção de discursos no 
gênero Rap, a partir de 2013. 
 
Objetivo Geral 
Possibilitar a compreensão dos alunos do contexto sócio histórico que motiva a 
produção de discursos de protesto, no gênero Rap, no ano de 2013, a partir das 
oficinas de leitura, mediadas pelo professor. 
 
Objetivos Específicos 
Despertar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os protestos ocorridos no 
Brasil em 2013; 
Discutir o contexto sócio histórico que motiva a produção de discursos de protesto, 
no gênero Rap, no ano de 2013. 
Discutir com os alunos o contexto sócio histórico no qual estão inseridos. 
Conteúdo 
Movimentos de Protesto no Brasil, no ano de 2013. 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados 
Multi projetor (data show); notebook; quadro branco e lápis para quadro. 
 
1ª Fase – Oral  - Duração 50 min. 
 Ouvir o que os alunos sabem sobre os protestos e a opinião deles; 
 Apresentar alguns slides com imagens sobre os protestos; 
 Iniciar a roda de conversa com algumas questões norteadoras da discussão. 
 Discussão com os alunos sobre os pontos de vista apresentados por eles. 
 
2ª Fase – Pesquisa  
Os alunos irão selecionar Raps que denunciem problemas sociais, considerados 
relevantes para eles. 
3ª Fase – Divulgação da pesquisa 1h e 40 min. 
Os grupos deverão trazer vídeo clipes desses raps que escolheram, apresenta-los 
para a turma e comentar sobre o discurso do Rap apresentado. 
 
Avaliação 
Será avaliado como os Raps escolhidos pelos alunos e os comentários tecidos por 
eles respondem ao tema em estudo.  
 
PLANO 3 
Escola Estadual Eliah Maia de Souza 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 9º Ensino Fundamental   Turma: “B”  Turno  Vespertino 
 
Tema da aula:  
Leitura de Raps: uma análise discursiva dos Raps “Copa do Mundo” e “O Gigante 
Acordou”. 
Objetivo Geral 
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Contribuir para que o aluno desenvolva competências no âmbito da leitura, 
principalmente no que concerne a capacidade de perceber a relação sócio-histórica 
entre o texto e a vida. 
Objetivos Específicos 
Proporcionar, ao aluno, atividades que o ajudem a perceber nos discursos do Rap 
alternativo: 
 A finalidade discursiva; 
 O conteúdo temático; 
 O valor axiológico do léxico; 
 O tempo e o lugar histórico em que o discurso se constitui;   
 As relações sociais que resultam em sua produção 
 Vozes sociais de protesto. 
Conteúdo 
Raps Alternativos que versam sobre movimentos de protesto no Brasil, a partir de 
2013. 
 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de questões impressas em folhas de 
ofício; quadro branco e lápis para quadro. 
 
Procedimentos Metodológicos 
1ª Fase – Oral - Duração 50 min. 
Fazer alguns questionamentos aos alunos que os permita refletir sobre os 
momentos que antecedem a leitura, com o propósito de ajudá-los a construir o 
hábito de pensar sobre: 
 Quais os seus objetivos pessoais ou profissionais de realizar aquela leitura; 
 Qual a finalidade discursiva do texto que irão ler. 
 O contexto sócio histórico e a cena enunciativa que envolve o discurso do 
texto. 
Em seguida, faremos a leitura oral da canção, esclareceremos dúvidas, caso os 
alunos não compreenda alguma parte do discurso; e depois, os alunos assistirão 
aos vídeo clipes, observando a relação entre as imagens e o texto. 
2ª Fase – Escrita  
Os alunos farão uma análise linguístico-discursiva do Rap, respondendo a questões 
propostas para a leitura. 
 
3ª Fase – Revisão de leituras 
Será discutido com os alunos as respostas possíveis para cada pergunta, a fim de 
que possam resolver as possíveis lacunas de compreensão. 
4ª Fase – Ministrar uma aula sobre algum aspecto da leitura que não foi 
compreendido pela turma. 
Será ministrada uma aula explicando, aos alunos, tópicos de leitura que, por 
ventura, não compreendam; nessa aula, utilizaremos, além de conceitos, exemplos 
e exercícios, para facilitar a compreensão deles. 
Avaliação 
Será avaliado se, por meio das questões e das estratégias de leitura, os alunos 
conseguiram compreender os aspectos linguístico-discursivos, propostos para a 
leitura dos Raps 
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PLANO 4 
Escola Estadual Eliah Maia do Rego 
Professora: Adriana de Araújo Coutinho 
Ano escolar: 9º Ensino Fundamental   Turma: “B”  Turno  Vespertino 
Tema da aula:  
Expressando a compreensão do Rap por meio de um comentário sobre o gênero em 
estudo. 
Objetivos Geral 
Espera-se que o aluno tenha compreendido, ao longo do processo de leitura, a 
finalidade discursiva do Rap e que, por meio de comentários fale sobre o gênero 
demonstrando sua opinião sobre a função que ele exerce no meio social.  
Objetiva-se ainda que, os textos produzidos sejam socializados e discutidos, pelos 
alunos, em um grupo de discussão no Facebook, cujo propósito é o debate nas 
mídias sociais, como ferramenta de formação do leitor crítico responsivo. 
 Objetivos Específicos 
Proporcionar aos alunos material complementar de estudo sobre o Rap, tais como 
documentários, vídeos e textos, com o propósito de que possam adquirir mais 
conhecimento sobre a temática social que motiva a produção e circulação do gênero 
Rap Alternativo. 
Conteúdo 
Rap e Periferia 
A história do Rap no Brasil. 
Metodologia de Ensino 
Recursos utilizados 
Multi projetor (data show); notebook; cópias de textos em folhas de ofício; caixa de 
som; estabilizador; quadro branco e lápis para quadro. 
Procedimentos metodológicos 
1ª Fase – Áudio- Visual- Duração 50 min. 
Apresentação, aos alunos, de documentários sobre Rap e Periferia. 
2ª Fase – Leitura - Duração 50 min. 
Leitura de um texto sobre a história do Rap no Brasil. 
Distribuir os textos entre os alunos, que deverão se dividir em grupos de estudo, 
para fazer anotações dos pontos principais sobre o tema em estudo. 
3ª Fase – Produção de comentários - Duração 50 min. 
A partir do conhecimento adquirido ao longo do processo de estudo sobre o Rap, os 
alunos irão, individualmente, produzir comentários em que definam o Rap e opinem 
sobre ele, como gênero discursivo que atende a um propósito social. 
4ª Fase – Publicação  
Os comentários produzidos serão publicados em um grupo de discussão no 
Facebook, a fim de que os alunos possam continuar interagindo sobre o tema em 
estudo em uma rede social bastante utilizada por eles, como meio de comunicação. 
Avaliação 
Será avaliado, nos comentários produzidos pelos alunos, se eles conseguiram 
compreender a finalidade discursiva do gênero Rap. 
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APÊNDICE E – MATERIAL DIDÁTICO ORGANIZADO PELO PROFESSOR PARA 
SER UTILIZADO NAS AULAS 
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A PARANÓIA DO CORPO  
Em geral, a melhor maneira de resolver a insatisfação com o físico é cuidar da parte 
emocional. 
Não é fácil parecer com Katie Holmes, a musa do seriado preferido dos teens, 
Dawson's Creek ou com os galãs musculosos do seriado Malhação. Mas os jovens 
bem que tentam. Nunca se cuidou tanto do corpo nessa faixa etária como hoje. A 
Runner, uma grande rede de academias de ginástica, com 23 000 alunos 
espalhados em nove unidades na cidade de São Paulo, viu o público adolescente 
crescer mais que o adulto nos últimos cinco anos. “Acho que a academia é para os 
jovens de hoje o que foi a discoteca para a geração dos anos 70”, acredita José 
Otávio Marfará, sócio de outra academia paulistana, a Reebok Sports Club. "É o 
lugar de confraternização, de diversão." 
É saudável preocupar-se com o físico. Na adolescência, no entanto, essa 
preocupação costuma ser excessiva. É a chamada paranóia do corpo. Alguns 
exemplos. Nunca houve uma oferta tão grande de produtos de beleza destinados a 
adolescentes. Hoje em dia é possível resolver a maior parte dos problemas de 
estrias, celulite e espinhas com a ajuda da ciência. Por isso, a tentação de exagerar 
nos medicamentos é grande. "A garota tem a mania de recorrer aos remédios que 
os amigos estão usando, e muitas vezes eles não são indicados para seu tipo de 
pele”, diz a dermatologista Iara Yoshinaga, de São Paulo, que atende adolescentes 
em seu consultório. São cada vez mais frequentes os casos de meninas que 
procuram um cirurgião plástico em busca da solução de problemas que poderiam 
ser resolvidos facilmente com ginástica, cremes ou mesmo com o crescimento 
normal. Nunca houve também tantos casos de anorexia e bulimia. "Há dez anos 
essas doenças eram consideradas raríssimas. Hoje constituem quase um caso de 
saúde pública”, avalia o psiquiatra Táki Cordás, da Universidade de São Paulo. 
É claro que existem variedades de calvície, obesidade ou doenças de pele que 
realmente precisam de tratamento continuado. Na maioria das vezes, no entanto, a 
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paranoia do corpo é apenas isso: paranoia. Para curá-la, a melhor maneira é tratar 
da mente. Nesse processo, a autoestima é fundamental. “É preciso fazer uma 
análise objetiva e descobrir seus pontos fortes. Todo mundo tem uma parte do corpo 
que acha mais bonita”, sugere a psicóloga paulista Ceres Alves de Araújo, 
especialista em crescimento. Um dia, o teen acorda e percebe que aqueles 
problemas físicos que pareciam insolúveis desapareceram como num passe de 
mágica. Em geral, não foi o corpo que mudou. Foi a cabeça. Quando começa a se 
aceitar e resolve as questões emocionais básicas, o adolescente dá o primeiro 
passo para se tornar um adulto. 

CASTRO, Letícia de. Veja Jovens. Setembro/2001 p. 56. 
 
A ideia central do texto é: 
a) A preocupação do jovem com o físico; 
b) As doenças raras que atacam os jovens. 
c) Os diversos produtos de beleza para jovens. 
d) O uso exagerado de remédios pelos jovens. 
 
Roda de Conversa sobre os movimentos de protestos ocorridos em 2013, no Brasil. 
Atividades 
 
Após a nossa aula de hoje, vocês irão:  
1.Selecionar a letra de um Rap que vocês gostem e que fale sobre algum problema 
social; 
2.Trazer o rap para ser ouvido em sala com os colegas; 
3. Produzir um cartaz relacionando os versos dessa música a problemas sociais 
vivenciados no nosso país, no estado ou na nossa cidade. 
(Você pode colorir o cartaz como quiser. Com elementos do hip hop; imagens de 
cenas reais etc. Mas, o seu cartaz deve ter também versos da música, explicando a 
relação entre esses versos e o problema apresentado). Essa atividade também pode 
ser organizada em slides, caso queiram.) 
4.Escrevam um comentário sobre o rap que você escolheu. Fale porque você gosta 
desse rap; o que você acha do que ele diz etc. Você é livre para falar o que pensa 
sobre o rap e a vida real aqui no Brasil e também sobre como você se sente diante 
dessa realidade.  
Questões para leitura da letra do rap e do vídeo clipe, Copa do Mundo, de Detentos 
do Rap 
1. Descreva o momento histórico e os fatos relatados nas imagens do vídeo 
clipe. 
2. Comente a finalidade do rap. Ou seja, para que alguém produz um texto 
desse gênero? 
3. A voz que fala (a do eu lírico) defende os direitos de um grupo que ele 
considera socialmente injustiçado. Quais palavras do texto se referem a esse grupo 
que o eu lírico defende? 
4. O eu lírico responsabiliza alguns grupos pelos problemas enfrentados pelo 
povo. A quais grupos ele faz essas acusações? Transcreva todas as palavras do 
texto, que representem esses grupos. 
5. Qual o assunto principal discutido pelo eu lírico?  
6. Estabeleça uma relação entre os problemas sociais apresentados na música, 
e os que você percebe em sua cidade e em seu bairro.    
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7. Como o eu lírico descreve essa realidade que é diferente da que se mostra 
nos estádios? Justifique sua resposta com elementos do texto. 
8. Analise os versos: “Aqui o jogo é transparente/ Diferente da FIFA”.  Por 
que o eu lírico diz que aqui o jogo é diferente da FIFA? 
9. Explique a oposição entre as ideias expressas nos versos “camisa 10, gol, 
fúria, comemoração/Nota zero, cultura, segurança, educação”. 
10. O eu lírico diz que o “Brasil é outra fita” / “Outra realidade”? A palavra outra 
deixa implícito que existe uma realidade diferente da que é mostrada nos estádios 
de futebol. Que realidade é essa? Retome os versos do texto que expressem essa 
realidade. 
11. Comente o discurso do rap em estudo. Você é livre para expor sua opinião a 
respeito do texto. 
 
Questões para a leitura do rap o gigante acordou (pé de pranta e língua ácida)
  
1. Qual é o assunto principal discutido na letra do rap? 
2.Que situação histórico-social o levou a produzir esse discurso? Transcreva 
elementos do texto que comprovem sua resposta. 
3. Explique o verso “a gente paga pra viver numa garrafa.” 
4. Por que na penúltima estrofe do rap é feita uma paródia com uma canção infantil 
bastante conhecida? Há alguma semelhança entre a letra do rap e o que diz essa 
canção? 
5. Comente a posição assumida, pelos rappers, em relação ao assunto discutido. 
Comprove sua resposta com partes do texto. 
6. Transcreva palavras do texto que mostram a quem eles dirigem esse discurso. 
7. Comente o discurso do rap em estudo. Você é livre para expor sua opinião a 
respeito do texto. 
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ANEXO A – VÍDEO CLIPE E LETRA DO RAP COPA DO MUNDO (DETENTOS DO 
RAP)  
Vídeo clipe Copa do Mundo – Detentos do Rap 

 
Fonte: <www.youtube.com/watch?v=A33S399Hy1Y>. Acesso em 02/08/2014 

 
Letra: Copa do Mundo  
Pelo mundo rapidamente eu vi os 
poderosos ignoram nossa nação 
Enquanto brasileiro acorda cedo  
se   humilhando pra trabalhar 
 
Luz, câmara ação 
Os holofotes se viram pra copa 
Miséria, problema, impera do lado de 
fora 
Não precisamos de universitários, nem 
de doutores 
Pra deduzir, pra saber quem está nos 
bastidores 
 
Nosso jogo é sempre ataque 
Contra o Judas do povo 
O jogo vai ser grande 
Aos 49 penâlti 
Remando contra maré 
Vamos acreditar 

Deixa o menino brincar 
Copa do mundo 
Salafrários roubam milhões 
Transformando em moradia 
Juntaria milhões 
Pilantra não constrói escolas pra você 
Nem um hospital 
Aí ta foda  
Pro povo se fuder 
Porque o jogo ta ali 
Tá tudo verde e amarelo 
Tem brasileiro esperando 
O programa do fome zero 
Custo da copa apresentado 
Na real a gente sabe o que é 
Que o Brasil vença em campo 
Porque fora perdeu 
Futebol não tem mais vida 
E a arte morreu 
Preocupação dentro de campo 
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É só com os passos de dança 
E o jogador na arquibancada 
Representa a esperança 
Aqui o jogo é transparente 
Diferente da FIFA 
DTS com a família 
Representa a camisa 
Rap na área 
Popularmente presente 
Saúde, vitória 
Ô glória 
Camisa 10, gol, fúria, comemoração 
Nota zero, cultura, segurança, 
educação. 
Ação, manifestação,  
Grita socorro 
Grita o peão 
Turista no chão 
 Sobe morro 
Pisa na paisagem 
Não enxerga a verdade 
Brasil é outra fita 
Outra realidade 
É de manhã 
Sábado, domingão 
Mulecada acorda cedo 
Corre pro campão 
Bola no pé sem chuteira 
Sem torcida, começa a partida 
O sonho distante 
A luta pela vida 
Não adianta ir na onda deles 
Eles querem bagunça 
Querem audiência 
É tipo bozo 
E eu sou muito mais 
Que corre no mundo 
 Vagabundo 
Deleto o jogo sujo 
E mostro o imundo 
Que joga nos campos de terra 
E mostro a partida 
Contra a partida 
Enxergo a vida 
E mostro a saída 
Quem que fica 
Quem debate 
Suor que desce na pia 

Todo dia 
Deus me guia 
 E vejo malotes pra ilha sustentar 
Toda mata made in Fifa 
E nações, corações 
Gritam pô 
Quem me explica 
O silêncio 
O clima fica tenso 
E eu enxergo o adversário 
Goleando no segundo tempo 
Jorge no peito 
Você no terreiro 
Rogai por nós, parceiro 
No dia do jogo o time em ação 
Defender nossa nação 
DTS, Negredo, Papão 
Saúde, escola e formação 
Driblar o sistema, 
Quebrar a algema 
Mostrar nosso lema 
Quebrada ta em paz 
Ouvindo Racionais 
O alvo do placar 
Nós vai correr atrás 
Disposição o time tem 
Jogada é eficaz 
Brasil bota sua cara 
E mostra como faz 
Agora é copa, copa, copardia 
Milhões sem teto, progresso... 
Protesto, propina 
A Fifa apita 
Mas o governo debate 
Cachorro grande, rouba, ladra, mais 
não late 
Tudo sigilo, visão hidro fumê 
De fora embaça, estrala, só de dentro 
se vê 
Bandeira branca, verde, azul e 
amarela 
Detemos o capão 
Ser sobrevivente das ruas de terra 
Pelo mundo rapidamente eu vi 
Os poderosos ignoram nossa   nação 
Enquanto brasileiro acorda cedo  
Se humilhando pra trabalhar. 

Fonte: <www.youtube.com/watch?v=A33S399Hy1Y>. Acesso em 02/08/2014 
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ANEXO B – VÍDEO CLIPE E LETRA DO RAP O GIGANTE ACORDOU! (RAP DO 
PROTESTO) (PÉ DE PRANTA E LÍNGUA ÁCIDA) 

 
 Fonte: <www.youtube.com/watch?v=CEXjoK1JA8M.> Acesso em 02/08/201

 
O gigante acordou 
Hey,hey,hey,hey pode crer que já 
cheguei e vou rimar 
Com a palavra dura sou o Língua 
àcida 
Se tem uma coisa louca não consigo 
explicar 
Porque nesse país nós não podemos 
protestar 
HAHA, senão vai tomar bala de 
borracha! 
É uma piada, o aumento da tarifa 
A gente paga pra viver numa garrafa 
Vai lá na paralela que o processo ta na 
pista 
Se pá,2 e 80 se pá 4 reais! 
E o crime também aumenta, em 
proporções sobrenaturais 
Hum, mataram outro, quero paz, 
Larga a rima meu parceiro, chega 
mais. 
 
Se eu ficar doente e a passagem 
aumentar 

A fifa vai pagar minha consulta 
hospitalar  
Se eles tem padrão pra todo mundo 
obedecer 
E o Brasil abrindo as pernas para isso 
receber 
 
A polícia em São Paulo jogando 
counterstrike 
No Rio bomba de gás stryker do mortal 
kombat 
Assim minha galera o nosso nome vai 
pra lama 
Levanta a mão pro céu vamo fazer a 
genkidama 
 
Levanta meu Brasil até quem nunca 
protestou 
E lança a hashtag o gigante acordou 
E vamos ter certeza que amanhã 
vamos mudar 
E ver esse poder que se chama 
protestar 

http://www.youtube.com/watch?v=CEXjoK1JA8M
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Pintar a cara e ir pra rua quando se 
tornou mainstream 
Não é suficiente pra você e para mim 
Compartilhar foto no face, de longe é  
moleza. 
Quero ver botar a cara pra servir de 
sobremesa 
Pecar pelo silêncio quando deve 
protestar 
Deixa o homem covarde, Lincoln 
insistiu em falar  
E pra me despedir burgueses e seus 
palácios 
Seu filho tá doente? Leva ele pro 
estádio 
 
Era um país muito engraçado, não 
tinha escola, só tinha estádio.  

Ninguém podia protestar não. Porque 
a PM sentava a mão  
E o Play 4 caiu na rede 
E no protesto tomei cacete 
Olha o estudante correndo ali 
Acerta ele, vai vai! derruba aqui  
E os governantes, hum, sem muito 
esmero 
Olha que burro vai tomar zero 
 
Levanta meu Brasil até quem nunca 
protestou 
E lança a hashtag o gigante acordou 
E vamos ter certeza que amanhã 
vamos mudar 
E ver esse poder que se chama 
protestar

Fonte:<http://www.youtube.com/watch?v=vp58kWQ69bI> Acesso em 03/08/2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vp58kWQ69bI
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ANEXO C – VÍDEO CLIPE E LETRA DO RAP ATÉ QUANDO - GABRIEL O 
PENSADOR 

 
Fonte:< https://www.youtube.com/user/oPensadorOficial> Acesso em 20/02/2015

 
Até quando, Gabriel, O pensador 
 
Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve, você  
pode, você deve, pode crer 
 
Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te  
botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer  
que você tenha que sofrer 
Até quando você vai ficar usando rédea? 
Rindo da própria tragédia? 
Até quando você vai ficar usando rédea? (Pobre, rico, ou classe média). 
Até quando você vai levar cascudo mudo? 
 
Muda, muda essa postura 
Até quando você vai ficando mudo? 
Muda que o medo é um modo de fazer censura. 
 
Até quando você vai levando? 
(Porrada! Porrada!) 
Até quando vai ficar sem fazer nada? 
Até quando você vai levando? 
(Porrada! Porrada!) 
Até quando vai ser saco de pancada? 
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Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente, seu filho sem escola, seu velho tá 
sem dente 
Cê tenta ser contente e não vê que é revoltante, você tá sem emprego e a sua filha 
tá gestante 
Você se faz de surdo, não vê que é absurdo, você que é inocente foi preso em 
flagrante!  
É tudo flagrante! É tudo flagrante! 
 
Refrão 
 
A polícia matou o estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. 
A justiça prendeu o pé-rapado, soltou o deputado... e absolveu os Pms de vigário! 
 
Refrão 
 
A polícia só existe pra manter você na lei, lei do silêncio, lei do mais fraco: ou aceita 
ser um saco de pancada ou vai pro saco. 
A programação existe pra manter você na frente, na frente da Tv, que é pra te 
entreter, que é pra você não ver que o programado é você. 
Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. 
O cara me pede o diploma, não tenho diploma, não pude estudar. 
E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar 
Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. 
Consigo um emprego, começa o emprego, me mato de tanto ralar. 
Acordo bem cedo, não tenho sossego nem tempo pra raciocinar. 
Não peço arrego, mas onde que eu chego se eu fico no mesmo lugar? 
Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. 
Escola, esmola! 
Favela, cadeia! 
Sem terra, enterra! 
Sem renda, se renda! 
Não! Não!! 
 
Refrão 
 
Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. 
A gente muda o mundo na mudança da mente. 
E quando a mente muda a gente anda pra frente. 
E quando a gente manda ninguém manda na gente. 
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura. 
Na mudança de postura a gente fica mais seguro, na mudança do presente a gente 
molda o futuro! 
Até quando você vai levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada? 
Até quando você vai ficar de saco de pancada? 
Até quando você vai levando? 
 
 
Fonte: <http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/ate-quando.html#ixzz3TRciVzS3>. 
Acesso em 20/02/2015 
 

http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/ate-quando.html#ixzz3TRciVzS3
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ANEXO D –  VÍDEO CLIPE E LETRA DO RAP CHEGA (GABRIEL – O 
PENSADOR) 

 
Fonte:< https://www.youtube.com/user/oPensadorOficial>. Acesso em 20/02/2015 

 
[Refrão] 
Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto 
Chega! Quero sorrir, mudar de assunto 
Falar de coisa boa mas na minha alma ecoa 
Agora um grito eu acredito que você vai gritar junto (x2) 
 
A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita 
Porrada da esquerda, porrada da direita 
É tudo flagrante, novas e velhas notícias 
Mentiras verdadeiras, verdades fictícias 
Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista 
Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista 
O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina 
Podia ser do seu filho jogando bola na esquina 
Morreu mais uma menina, que falta de sorte 
Não traficava cocaína e recebeu pena de morte 
Mais uma bala perdida, paciência 
Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência 
 
[Refrão] 
Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto 
Chega! Quero sorrir, mudar de assunto 
Falar de coisa boa mas na minha alma ecoa 

https://www.youtube.com/user/oPensadorOficial
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Agora um grito eu acredito que você vai gritar junto 
Chega! Vida de gado, resignado 
Chega! vida de escravo de condenado 
A corda no pescoço do patrão e do empregado 
Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado 
 
Chega! Água que falta, mágoa que sobra 
Chega! Bando de rato, ninho de cobra 
Chega! Obras de milhões de reais 
E milhões de pacientes sem lugar nos hospitais 
Chega! Falta comida, sobra pimenta 
Chega! Repressão que não me representa 
Chega! Porrada pra quem ama esse país 
E bilhões desviados debaixo do meu nariz 
Chega! Contas, taxas, impostos, cobranças 
Chega! Tudo aumenta menos a esperança 
Multas e pedágios para o cidadão normal 
E perdão pra empresas que cometem crime ambiental 
Chega! Um para o crack, dois para a cachaça 
Chega! Pânico, morte, dor e desgraça 
Chega! Lei do mais forte, lei da mordaça 
Desce até o chão na alienação da massa 
 
Eu vou, levanta o copo e vamos beber! 
Um brinde aos idiotas incluindo eu e você 
Democracia, que democracia é essa? 
O seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? 
Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai 
Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai 
E a gente paga juros paga entrada e prestação 
Paga a conta pela falta de saúde e educação 
Paga caro pela água, pelo gás, pela luz 
Pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus 
Paga importo paga taxa, aumento do transporte 
Paga a crise na Europa e na América do norte 
Os assassinos da Febem, o trabalho infantil na China 
E as empresas e os partidos envolvidos em propinas 
 
[Refrão] 
Chega! Que mundo é esse, eu me pergunto 
Chega! Quero sorrir, mudar de assunto 
Falar de coisa boa mas na minha alma ecoa 
Agora um grito eu acredito que você vai gritar junto 
Chega! Vida de gado, resignado 
Chega! vida de escravo de condenado 
A corda no pescoço do patrão e do empregado 
Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado 
 
Presidente, deputados, senadores, prefeitos 
Governadores, secretários, vereadores, juízes 
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Procuradores, promotores, delegados, inspetores 
Diretores, um recado pras senhoras e os senhores 
Eu pago por tudo isso, imposto sobre o serviço 
A taxa sobre o produto, eu pago no meu tributo 
Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa 
Pago pra não entrar no Spc e no Serasa 
Pago estacionamento, taxa de licenciamento 
Taxa de funcionamento liberação e alvará 
Passagem, bagagem, pesagem, postagem 
Imposto sobre importação e exportação, Iptu, Ipva 
O Ir, o Fgts, o Inss, o Iof, o Ipi, o Pis, o Cofins e o Pasep 
A construção do estádio, o operário e o cimento 
Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento 
A comida do presídio, o colchão incendiado 
Eu pago o subsídio absurdo dos deputados 
A esmola dos professores, a escola sucateada 
O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada 
Na compra de cada poste eu pago a urna eletrônica 
E cada arvore morta na nossa selva amazônica 
Eu pago a conta do Sus e cada medicamento 
A maca que leva os mortos na falta de atendimento 
Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar 
Me respeita! Eu sou o dono desse lugar ! 
 
Chega! 
 
Fonte:<http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/chega.html> Acesso em: 05/03/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/chega.html
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ANEXO E – TEXTOS DOS ALUNOS, UTILIZADOS NO RELATO ANALÍTICO DA 
PRIMEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
TEXTO 1 
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TEXTO 2 
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TEXTO 3 
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TEXTOS 4, 5 E 6 
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 TEXTO 7

 



165 
 

 

 
 
 
 
 
 



166 
 

 

TEXTO 8 
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TEXTO 9 
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TEXTO 10 
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TEXTO 11 
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TEXTO 12 
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ANEXO F – TEXTOS DOS ALUNOS UTILIZADOS NO RELATO ANALÍTICO DA 
SEGUNDA SEQUÊNCIA DIDÁTICA    
TEXTO 1 
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TEXTO 2 
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TEXTO 3 
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TEXTO 4 
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TEXTO 5 
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TEXTO 6 
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TEXTO 7 
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 TEXTO 8 
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TEXTO 9 
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TEXTO 10 
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ANEXO G – TERMOS DE CONSENTIMENTO DE USO DE TEXTOS E/OU 
IMAGENS 
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