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RESUMO 

 

PEREIRA, Thássio Ferreira Alves. Letramentos críticos no ensino de Geografia: práticas 

mobilizadas pelo uso de canções. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. PPGED/UESB. Vitória da 

Conquista. Bahia 2017. (143 p.) 

 

O contexto dos estudos do letramento se afirma como provocador de produção de 

conhecimentos em Educação que religa e interliga diferentes campos epistemológicos. Na sua 

acepção de apresentar problematizações de fenômenos sociais, a pesquisa sobre letramentos 

críticos no ensino é um espaço de acolhida para se perspectivar esse diálogo. Nessa 

compreensão, esta pesquisa objetivou analisar as práticas de letramentos críticos no ensino de 

Geografia, com o uso de canções da MPB como recurso didático mobilizador dessas práticas. 

Analisou-se, a partir de contribuições teóricas dos trabalhos de Rojo (2008; 2009; 2013), Street 

(2014), Tfouni (2005; 2014), sobre o campo dos letramentos; Callai (2010), Cavalcanti (2005; 

2010), Pontuschka (2009), acerca das particularidades do ensino de Geografia; Fernandes 

(2005), Ferreira (2013), sobre a utilização da canção para o trabalho na sala de aula. Sustentou-

se a pesquisa na abordagem qualitativa, na metodologia da etnografia colaborativa com 

Bortoni-Ricardo (2008), ao priorizar a produção dos dados no contexto natural da sala de aula e 

na participação dos sujeitos como corresponsáveis pela elaboração e aplicação dos 

instrumentos de geração dos dados. O estudo foi realizado em uma escola pública do município 

de Planalto-BA, analisando a prática pedagógica de quatro professores de Geografia do Ensino 

Fundamental II e estabelecendo o diálogo entre o contexto dos letramentos críticos e a 

educação geográfica, ao inserir as canções como recurso didático mobilizador para essas 

práticas. Como processo de produção de dados, a partir da abordagem da etnografia 

colaborativa, adotou-se o reconhecimento diagnóstico da escola, encontros com os docentes, o 

planejamento de aulas de maneira colaborativa entre pesquisador e sujeitos, a observação 

participante de dez aulas com atividades planejadas a partir do uso de canções e novas sessões 

de diálogo com os sujeitos para novos momentos de interlocução sobre o trabalho 

desenvolvido. A dissertação está organizada em três capítulos: no primeiro, é indicado o 

percurso teórico-metodológico desse estudo, as bases conceituais para realização da pesquisa, 

apresentação do campo da pesquisa, os sujeitos escolhidos e o planejamento colaborativo. No 

segundo capítulo, discussões teóricas sobre o currículo e as práticas pedagógicas, o campo dos 

letramentos críticos, o ensino de Geografia e o uso da canção como recurso didático. No 

terceiro, análise das observações das aulas, das respostas dadas pelos alunos nas atividades 

propostas, das narrativas e das sessões de diálogo com os sujeitos acerca do trabalho 

colaborativo. Dentre os resultados destacados, apresenta-se a percepção dos sujeitos, cujo 

planejamento das aulas de Geografia, articulado com o campo de estudos dos letramentos 

críticos, potencializa a dinâmica da aula e envolvimento dos alunos, como também, destaca-se 

o entendimento de que a formação docente do professor de Geografia poderá se valer do 

reconhecimento do campo dos letramentos críticos para ressignificar as práticas pedagógicas. A 

pesquisa contribui com a possibilidade de aliar a educação geográfica com os letramentos 

críticos e mobilizar este encontro através das canções que possuem em suas letras um teor 

geográfico e uma análise crítica da realidade. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, letramentos críticos, recurso didático. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, Thássio Ferreira Alves. Critical literacies in the teaching of Geography: mobilized 

practices by the use of songs. Dissertation presented to the Post-Graduate Program in Education 

of the Bahia Southwestern State University. PPGED / UESB. Vitória da Conquista. Bahia 2017. 

(143 pages.) 

The context of studies about literacy asserts itself as a leading of production of knowledge in 

Education that connects and interconnects different epistemological fields. The research about 

critical literacies is a space of reception in order to allow this dialogue; since, in its conception, it 

presents problematization of social phenomena. In this perception, this research aimed to analyze 

the critical literacies’ practices in the geography teaching, in which MPB (Brazilian Popular 

Music) songs were used as a didactic resource in order to mobilizing these practices. The paper 

portrays the theoretical contributions of Rojo (2008; 2009; 2013), Street (2014), Tfouni (2005; 

2014) about the literacies’ field; as well the particularities of the teaching of Geography studied by 

Callai (2010), Cavalcanti (2005; 2010), Pontuschka (2009); and it treats about the use of the song 

in the classroom performance indicated by Fernandes (2005) and Ferreira (2013). The research 

was based on the qualitative approach, in the methodology of collaborative ethnography analyzed 

by Bortoni-Ricardo (2008), since the data’s production were considered in the natural context of 

the classroom and in the participation of the subjects as co-responsible for the elaboration and 

application of the instruments of conception of the data. The study was accomplished in a public 

school of the city of Planalto-BA, it assays the pedagogical practice of four teachers of Geography 

of Middle School and establishes a dialogue between the context of critical literacies and 

geographic education, through the inserting of songs as a didactic resource that mobilizes these 

practices. In the data production’s process, through the collaborative ethnography approach, were 

adopted the school's diagnostic recognition, meetings with teachers, planning of the classes in a 

collaborative way between researcher and subjects, effective observation of ten classes with 

planned activities with the use of songs.  Furthermore, new sessions of dialogue were achieved 

with the subjects to share experiences about the work developed. The dissertation organizes in 

three chapters: in the first one: the theoretical-methodological course of this study, the conceptual 

bases that conduct the research, the presentation of the research field, the subjects that were 

chosen and the collaborative planning are presented. In the second chapter, there are the 

exposition of the theoretical discussions about the curriculum and pedagogical practices, the field 

of critical literacies, the teaching of Geography and the use of the song as a didactic resource. In 

the third chapter, are scrutinized the observations of the classes, the response of the students when 

the activities were proposed, the narratives and the sessions of dialogue about the collaborative 

work performed by the subjects. Among the results highlighted in the paper, it is presented the 

subjects' perception that participated of Geography’s planned classes, which, based on critical 

literacies studies, become more dynamic, encouraging the greater involvement of the students. It is 

also worth noting that the geography teacher, since his academic formation in Geography, can use 

the recognition of the field of critical literacies to re-signify his pedagogical practices. The 

research contributed to the possibility of allying geographic education with the critical literacies 

and it also allow to mobilize that connection through the songs that have in their letters a 

geographic content and a critical analysis of reality. 

Keywords: Geography teaching, critical literacies, didactic resource. 
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HÁ CANÇÕES E HÁ MOMENTOS... O ENCONTRO COM O OBJETO 

 

“Há canções e há momentos 

Eu não sei como explicar 

(...) 

Eu só sei que há momento 

Que se casa com a canção 

De fazer tal casamento 

Vive a minha profissão” 

(Milton Nascimento) 

 

 

Pensar na minha1 trajetória até chegar a esse curso de Mestrado e na consolidação do 

meu objeto de estudo é pensar em como a música e, principalmente, a Educação entraram em 

minha vida e o quanto elas influenciaram nas minhas escolhas, na minha visão de mundo, 

naquilo que me constitui enquanto cidadão hoje. 

É consenso que, em várias situações, a música se faz presente em nossas vidas. 

Comigo não foi diferente. Seja ouvindo o álbum de um artista preferido, assistindo a 

programas musicais na TV, frequentando a missa e/ou a catequese, as festas de rua da cidade, 

as gincanas escolares e bíblicas, entre outros, a música sempre teve destaque. Desde mais 

novo fui um apreciador de música, apesar de não ter recebido o dom de cantar ou não ter me 

dedicado a aprender nenhum instrumento. Mas, ainda assim, me dediquei a ouvir a boa 

música, os grandes intérpretes da nossa Música Popular Brasileira. As canções foram 

permeando a minha existência e representam muito da minha personalidade, dos meus gostos, 

pensamentos e vontades. 

Em 2000, aos 14 anos, iniciei o curso de Magistério. Filho de uma professora e 

sobrinho de outros tios e tias professores, parecia esse ser um caminho natural a ser trilhado, 

sem grandes dúvidas ou mesmo dificuldades para optar. Entrei no magistério e, desde o 

primeiro ano, já dava aulas de reforço para parentes ou vizinhos, as famosas bancas.  

Durante o curso, nas disciplinas de metodologia, era solicitado a nós, alunos, que 

planejássemos uma aula de um determinado conteúdo e escolhêssemos alguns recursos para 

tornar a aula mais criativa. Lembro-me, perfeitamente, que, numa aula de Metodologia do 

Ensino da Geografia, ao ficar com o conteúdo “Hidrografia”, imediatamente me veio à mente 

                                                           
1Nesta parte inicial do texto, utilizo a escrita em 1ª pessoa do singular por se tratar de um relato pessoal sobre a 

minha trajetória na consolidação do objeto de estudo. 
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planejar a aula com a utilização da música “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Assim o 

fiz, apresentei para a professora da disciplina e demais colegas do curso e o resultado foi 

bastante satisfatório. Meio que de maneira indireta, as coisas já começavam a se juntar. No 

terceiro ano do curso realizei o estágio oficial; concluí-o em dezembro de 2002 e confirmei o 

que viria a ser, com muito gosto, a minha profissão – professor! Aos 17 anos, me vi formado 

em Magistério e “solto” no mundo em busca de emprego.  

Em 2003 (ainda com meus 17 anos), fui aprovado no vestibular da UESB para cursar 

Licenciatura Plena em Geografia, no período matutino. Apesar de não ter sido a opção pelo 

curso algo que estivesse decidido em mim desde cedo, ao ingressar na Universidade e 

começar a compreender o universo geográfico, a cursar as disciplinas, as viagens para aulas 

de campo, as diversas possibilidades que o conhecimento geográfico me permitiu (e permite), 

eu me descobri fazendo algo que parecia ser predestinado, parecia ter sido a melhor escolha 

da minha vida, da qual nunca me arrependi e, acredito, nunca me arrependerei. 

Durante a graduação, comecei a “cobrir” professores da minha cidade que 

necessitavam faltar à escola vez ou outra, até ser contratado pela rede municipal para ocupar 

uma carga horária completa numa escola da rede. Logo depois, alguns contratos de 

substituição em escolas estaduais também. Enquanto professor, atuando no ensino 

fundamental II e no Ensino Médio, utilizei algumas canções para dinamizar minhas aulas. Na 

maioria das vezes a aula era dinâmica, sempre bem recebida pelos alunos e eu considerava 

que o trabalho alcançava bons resultados. 

Nos rumos finais da Licenciatura em Geografia, em 2006, foi solicitado a nós, 

graduandos do 6º semestre, a elaboração de um projeto de pesquisa que culminaria com a 

escrita de uma monografia, cuja apresentação ocorreu no 8º e último semestre. Dentro das 

áreas em que o curso de Geografia é subdividido na UESB me lancei na área de Ensino de 

Geografia e propus à minha orientadora uma pesquisa sobre a música no Ensino de Geografia. 

Nesse momento, até a conclusão, fui me dedicando a leituras sobre o ensino de Geografia e 

sobre o uso da música. A pesquisa intitulada “Sons e letras: a música como recurso didático 

no ensino de Geografia” teve como foco principal a receptividade e compreensão do recurso 

musical pelos alunos em sala de aula. Selecionei alunos das três séries do Ensino Médio da 

escola Centro Educacional de Planalto (escola em que estudei o Ensino Fundamental II e o 

curso de Magistério e na qual hoje sou professor) para ouvirem trechos de músicas 

selecionadas por mim que faziam alusão a um conteúdo geográfico, para responderem 
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perguntas e interpretarem as letras ouvidas por eles. O trabalho foi interessante, bem avaliado 

pela minha orientadora e demais professores do curso. 

Após o término da graduação, fiz especialização em Análise do Espaço Geográfico, 

com enfoque também na linha de Ensino de Geografia, desta vez buscando entender como a 

categoria paisagem – um dos conceitos principais da Ciência Geográfica – era trabalhado 

pelos professores do Ensino Médio e a apreensão dos estudantes acerca deste conceito. Em 

uma das atividades aplicadas, lá estava mais uma vez o uso da música para que os alunos 

fizessem uma interpretação e identificassem uma paisagem específica retratada na letra de 

uma canção. A especialização foi concluída com sucesso. 

Continuei atuando como professor da Educação Básica, agora não mais como 

substituto ou com contrato temporário, mas já como concursado. Os anos foram se passando... 

fui adquirindo experiência de sala de aula, passo a construir uma identidade enquanto docente 

e, na busca por um ensino de qualidade, as inquietações continuam.   

Ao tentar um ingresso no Mestrado em Educação, resolvi utilizar as bases do que foi 

minha monografia de graduação e elaborar um projeto de pesquisa com um enfoque mais 

direcionado para os professores da Educação Básica. Assim o fiz, e consegui ingressar. Logo 

no início do curso, sou convidado a participar do grupo de estudos do qual minha orientadora 

é uma das coordenadoras, o Grupo de Pesquisas em Linguagem e Educação – o GPLED2. A 

princípio me senti deslocado, uma vez que a proposta do grupo é discutir temáticas 

relacionadas à área das linguagens e, sendo eu oriundo da Geografia, não conseguia 

acompanhar certas discussões. No entanto, a partir desse ingresso no grupo, fui conhecendo 

outros autores, abordagens e discussões importantes que foram me direcionando ao um novo 

campo do conhecimento. 

 Em encontros com a minha orientadora fomos conversando e tentando refinar o foco 

de análise da minha pesquisa, até então centralizada apenas na música. Fui, então, apresentado 

aos estudos sobre o letramento e, mais especificamente, sobre os letramentos críticos. Desse 

modo, nas discussões do grupo de estudos, nas conversas com a orientadora e em minhas 

leituras particulares passei a me dedicar a compreender as particularidades dessa área de 

estudo e, a partir daí, começo a (re)modelar o meu objeto de estudo. Pensar em música e em 

Geografia não seria dificuldade para mim, mas a inserção na área dos letramentos era um 

campo totalmente novo. Passei, então, a me debruçar sobre leituras específicas sobre as 

                                                           
2 O Grupo de Pesquisa Linguagem e Educação - GPLEd/CNPQ/UESB implementa rotina acadêmica de 

encontros de estudos e formação científica de seus pesquisadores. 
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práticas de letramentos e me vi inundado de informações, os vários enfoques, os autores mais 

famosos, mais conceituados e mais referenciados.  

Ao realizar um levantamento3 sobre as pesquisas mais recentes publicadas sobre as 

temáticas, verifiquei que há trabalhos referentes às práticas de letramento com a utilização da 

música, como sugere as pesquisas de Souza Neto e Mendes (2010) e a de Souza (2015), 

visando a discutir como o gênero musical contribui para o letramento escolar, uma análise 

discursiva sobre a linguagem musical e os estudos de letramentos. 

Constatei, também, que há várias produções recentes sobre o ensino de Geografia com 

a utilização de diversas linguagens e, dentre elas, a música. Destacam-se os trabalhos de 

Santos e Chiapetti (2011), Muniz (2012) e Calado (2012), que analisam aspectos pertinentes à 

utilização de recursos didáticos no ensino de Geografia, e como esses recursos possibilitam 

novos olhares sobre a Ciência Geográfica na escola. 

Entretanto, em minhas pesquisas, não identifiquei nenhum trabalho que dialogasse 

sobre os três temas que compõem o meu objeto: letramentos críticos, ensino de Geografia e o 

recurso didático das canções. A figura a seguir ilustra essas dimensões: 

 

Figura 01 – Os campos que formam o objeto de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor, 2017. 

 

                                                           
3Realizei buscas nos sites da ANPED (http://www.anped.org.br/adm/biblioteca) e do IBICTI 

(http://bdtd.ibict.br/vufind/), entre outubro e dezembro de 2016. 
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Considero, então, que o meu trabalho almeja a interseção entre essas grandes áreas. 

Após alguns encontros com a orientadora, chegamos a um consenso sobre o objeto de estudo: 

as práticas de letramentos críticos no ensino de Geografia mobilizadas pelo uso de canções 

como recurso didático. Acredito ser uma possibilidade de trabalho diferenciado em relação a 

outras pesquisas já realizadas, por alinhar as práticas docentes com o uso da música no ensino 

de Geografia com as práticas de letramentos críticos em sala de aula; uma tentativa de 

aproximar a educação geográfica com o campo dos letramentos, mediado pelo uso de 

canções.  

Assim, a questão central desse estudo é: como a canção pode ser utilizada como 

recurso didático para mobilizar as práticas de letramentos críticos no ensino de Geografia? A 

análise do contexto das práticas pedagógicas dos professores, com a utilização da música em 

sala de aula visando a proporcionar práticas de letramentos críticos, dará sentido a essa 

proposta de pesquisa. É, sobretudo, uma interpretação dos dados produzidos sob um olhar de 

compreensão. As características do objeto serão estudadas partindo daquilo que se conhece, 

buscando novas peculiaridades e permitindo uma leitura diferente.  

 Define-se, portanto, como objetivo geral desta pesquisa de mestrado, analisar as 

práticas pedagógicas dos professores e professoras de Geografia a partir do uso das canções 

nas aulas como recurso didático mobilizador das práticas de letramentos críticos, mediante um 

trabalho colaborativo. Logo, com este estudo, procurei entender particularidades em relação 

às questões voltadas ao currículo escolar e, especificamente, ao currículo de Geografia, tendo 

como fundamento a análise de autores que discutem essas temáticas em seus trabalhos e que 

irão embasar as minhas reflexões teóricas ao longo dessa pesquisa. 

Este texto está organizado em três capítulos. No primeiro, eu apresento o percurso 

teórico-metodológico, utilizado para o desenvolvimento desse estudo, embasado na etnografia 

colaborativa (BORTONI-RICARDO, 2008); discuto as bases conceituais que motivaram a 

realização da pesquisa e apresento o espaço em que foram produzidos os dados, os sujeitos 

escolhidos para colaborarem com o processo, e como se deram os planejamentos 

colaborativos dos instrumentos utilizados para geração e interpretação dos dados.  

No segundo capítulo, abordo discussões teóricas sobre as temáticas que formam o meu 

objeto de estudo e correlaciono com as falas dos sujeitos extraídas das sessões de diálogo. 

Trata-se do momento de interpretação do objeto com base em reflexões teóricas de autores 

que produziram conhecimentos sobre os temas ao longo dos anos e que me possibilitaram 
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uma nova produção de conhecimento, ao analisar as falas dos sujeitos que colaboram com 

este trabalho. 

No terceiro capítulo, discuto os resultados das aulas planejadas e observadas por mim 

e pelos sujeitos colaboradores, bem como a apreensão dos letramentos por parte dos alunos de 

cada ano do Ensino Fundamental II, com as respostas dadas nas atividades propostas e em 

observações ao longo das aulas. Busco, também, entender como o processo de pesquisa 

colaborou com um (re)pensar das práticas pedagógicas dos sujeitos, mediante análise de 

narrativas e novas sessões de diálogo. 

Cada sessão deste texto é iniciada com uma epígrafe musical, versos de canções de 

diversos compositores brasileiros que motivaram a minha escrita e apresentam correlação com 

o que será discutido naquele tópico. A canção será, sempre, o fio condutor da escrita dessa 

dissertação. Finalizo essa seção com versos de uma canção que parecem resumir essa minha 

trajetória até aqui: 

 

“Mas que ironia, minha própria vida 

Me trouxe de volta ao ponto de partida 

Como se eu nunca tivesse saído de lá” 

(Paulinho Moska) 
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1 – O CAMINHO... A CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“A vida é amiga da arte 

É a parte que o Sol ensinou 

(...) 

É o Sol, é o tempo, é a estrada,  

É o pé, é o chão...” 

(Caetano Veloso)  

 

 Toda pesquisa necessita de uma estrada, um caminho que vai sendo trilhado mediante 

as necessidades e configurações estabelecidas pelo pesquisador em interação com o objeto 

pesquisado. São os encontros e desencontros vivenciados no decorrer desse caminho que irão 

influenciar a tomada de decisões, a forma como vai ser conduzido o processo e que culminará 

com a interpretação do que está sendo estudado. 

O desenvolvimento de uma pesquisa em Educação demanda organização de ideias, de 

possibilidades, de conhecimento teórico e prático para a produção de um novo conhecimento. 

Confrontar autores e teorias, analisar dados e evidências e interpretar fenômenos são 

características peculiares do trabalho do investigador e, no campo educacional, isso não é 

diferente. Situar as estratégias de investigação no ambiente escolar é crer que “um dos 

desafios lançados à pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade 

dinâmica e complexa do seu objeto de estudo, em sua realização histórica” (LUDKE; 

ANDRÉ, 2005, p. 5). 

Esta pesquisa se propõe a analisar como as práticas de letramentos críticos podem 

ocorrer no ensino de Geografia, sendo mobilizadas pelo uso de canções como recurso 

didático, no Ensino Fundamental II, no município de Planalto-BA. Trata-se de uma 

investigação na perspectiva epistemológica qualitativa em que se pretende interpretar as 

práticas dos professores em sala de aula no contexto dos letramentos críticos e como isso pode 

ser potencializado no ensino de Geografia. 

As pesquisas qualitativas seguem o paradigma interpretativista4, na medida em que se 

entende que, na observação de fenômenos humanos, não se pode esquecer de levar em 

consideração as práticas sociais e os significados atribuídos pelas pessoas a cada ação que um 

                                                           
4 Paradigma interpretativista– trata-se de uma alternativa ao modelo que se usava para fazer ciência, o 

positivismo clássico de Comte. Autores da Escola de Frankfurt argumentavam que as ciências humanas e sociais 

não poderiam utilizar os mesmos métodos das ciências exatas, não podendo negligenciar, por exemplo, o 

contexto histórico (BORTONI-RICARDO, 2008). 
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indivíduo ou uma coletividade realizam. Trata-se de interpretar fenômenos sociais inseridos 

em um contexto.  

As pesquisas com abordagens qualitativas compreendem que a realidade é resultado 

das interações dos sujeitos entre si e com o mundo em que vivem. Desse modo, não é o 

objetivo da epistemologia qualitativa tratar de generalizações, mas a valorização das 

singularidades como possibilidade de produção científica. 

Flick (2009a, p.16) entende que a pesquisa qualitativa “parte da noção da construção 

social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos participantes, em suas 

práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo”. É, 

portanto, uma prática de observação e interpretação de aspectos que ocorrem num 

determinado contexto social e que possuem relevância para aquilo a que o pesquisador se 

propõe. Trata-se de dar destaque ao sujeito e permitir avanços no conhecimento. 

No que diz respeito às pesquisas qualitativas em ambientes educativos, deve ficar claro 

que se torna necessário construir momentos de interação entre pesquisador, professores e 

alunos, que não se distancie da sua rotina de trabalho para não haver discrepâncias entre os 

momentos livres dos momentos de observação. A proposta de observação participante torna-

se importante, na medida em que, mesmo havendo diferenças entre os dias ‘comuns’, não se 

distoe das práticas pedagógicas realizadas comumente. Para Bortoni-Ricardo (2008, p.49), o 

que objetiva uma pesquisa de caráter qualitativo na Educação é o “desvelamento do que está 

dentro da ‘caixa preta’ no dia a dia dos ambientes escolares, identificando processos que, por 

serem rotineiros, tornam-se ‘invisíveis’ para os atores que dele participam”.  

 Trazer à tona essas condutas invisíveis é permitir a compreensão de ações didáticas 

que fazem o dia a dia de uma sala de aula. Muitas vezes os atores envolvidos no processo 

educativo não se dão conta da dimensão de suas atitudes, e só a partir de uma pesquisa que 

prime pela interpretação dessas rotinas, tornam-se mais evidente tais atos. 

O ponto de vista dos sujeitos é fundamental para a compreensão dos fenômenos 

estudados. Entende-se, portanto, que os sentidos atribuídos pelos sujeitos a determinado 

objeto são de importância vital na abordagem qualitativa. Sobre essa temática, Triviños 

(2013) aponta que os sentidos revelam-se através das produções verbais dos sujeitos 

envolvidos em determinados contextos e que comandam as ações que se realizam. Assim, 

essa pesquisa pretende interpretar as práticas pedagógicas dos professores de Geografia de 

uma escola de Ensino Fundamental II, do município de Planalto-BA, em relação à utilização 

de canções no contexto da sala de aula, para a prática dos letramentos críticos. 
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Dentro dessa perspectiva qualitativa, a presente pesquisa se enquadra no campo 

metodológico da etnografia, entendendo que 

 

Apesar de ter sido desenvolvida como uma maneira de estudar sociedades de 

pequena escala, tradicionais e iletradas e de reconstruir suas tradições 

culturais, a etnografia é praticada hoje em todos os tipos de condições 

sociais. Em qualquer situação, os etnógrafos se ocupam basicamente das 

vidas cotidianas rotineiras das pessoas que eles estudam (AGROSINO, 2009, 

p.31). 

 
  

Dessa forma, ainda que a etnografia seja, em sua origem, um método na área da 

Antropologia, estudos apontam que, há algum tempo, a sua base metodológica e conceitual 

vem sendo aplicada na área da Educação. Nesse sentido, não terá como prioridade o longo 

prazo de observação, comum nas pesquisas etnográficas tradicionais, mas a multiplicidade de 

instrumentos utilizados para interpretar a cultura escolar. Compreendendo a escola como o 

lócus de coletividade, de diversidade de comportamentos e atitudes, entende-se a necessidade 

de investigá-la com mais atenção, buscando conhecer seus sujeitos, suas ações e as 

possibilidades de intervenção social. 

Para André (1995, p.24), “se o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da 

cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a 

preocupação central dos estudiosos da Educação é com o processo educativo”. Ou seja, fica 

evidente que as etapas de investigação científica no campo da etnografia escolar tem como 

ponto de partida – e de chegada – o processo educativo.  André (1995) reforça como aspecto 

importante de pesquisas do tipo etnográfico a ênfase que deve ser dada no processo, naquilo 

que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais. Nesse viés, analisar o uso das 

canções em sala de aula como uma mobilizadora de letramentos críticos no ensino de 

Geografia pode ser entendido como um estudo do tipo etnográfico. 

Os estudos do tipo etnográfico buscam, também, entender como a cultura – no caso, a 

escolar – é permeada de particularidades, de sentidos, de produções materiais, de ações 

cotidianas impregnadas de significações que são produzidas e absorvidas pelos sujeitos que 

dela fazem parte (ANDRÉ, 1995). Dessa maneira, investigar as singularidades da utilização, 

em sala de aula, de canções como um recurso didático mobilizador para práticas de 

letramentos críticos no ensino de Geografia é trabalhar na perspectiva de que apresentar 

diferentes linguagens possibilitam diferentes formas de interpretação, de compreensão do 

senso comum, de vivências e experiências cotidianas. 
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Segundo Flick (2009a, p.120), “a etnografia é uma estratégia de pesquisa um tanto 

abrangente e complexa, baseada originalmente na participação e na observação em campos 

abertos e instituições”. Evidencia-se, assim, que a observação participante é um fator 

essencial para se realizar a etnografia enquanto proposta metodológica, e que o pesquisador 

deve estar atento aos vários aspectos a serem observados/analisados. Ainda segundo o autor, 

“uma característica da pesquisa etnográfica é o uso flexível de diferentes abordagens 

metodológicas segundo a situação e o tema de cada caso” (FLICK, 2009b, p.104). 

Como abordagem metodológica de apoio a essa investigação do tipo etnográfico, serão 

utilizadas, também, as bases da pesquisa colaborativa, visando a uma interface entre o 

pesquisador e os(as) professores(as), considerados por Serge Desgagné como práticos. Ele 

afirma, ainda, que 

 

[...] uma pesquisa colaborativa supõe a contribuição dos professores em 

exercício no processo de investigação de um objeto de pesquisa, este 

frequentemente enquadrado por um ou mais pesquisadores universitários. 

Tais professores tornam-se, em algum momento da pesquisa, ‘co-

construtores’ do conhecimento que está sendo produzido em relação ao 

objeto investigado (DESGAGNÉ, 2007, p. 9). 
 

 

Portanto, fica evidente que o intuito da pesquisa colaborativa é possibilitar uma 

interação entre os professores e professoras que atuam nas escolas com o pesquisador 

científico, com ênfase no processo educativo. Não se trata de dividir todas as tarefas, algumas 

delas são de responsabilidade do pesquisador (embasamento teórico e metodológico, 

elaboração de documentos de autorização para a pesquisa, por exemplo), mas de permitir que, 

junto com os docentes, o processo educativo ocorra em vias de colaboração. 

Para o bom andamento de uma pesquisa colaborativa, é fundamental que exista um 

ponto em comum entre as inquietações do pesquisador e os anseios e preocupações dos 

sujeitos práticos. Ora, esse será o elo que unirá os objetivos de ambos e posicionará a pesquisa 

no caráter colaborativo. A esse respeito, Ivana Ibiapina infere que:  

 

[...] quando o pesquisador aproxima suas preocupações das preocupações 

dos professores, compreendendo-as por meio da reflexividade crítica, e 

proporciona condições para que os professores revejam conceitos e práticas; 

e de outro lado, contempla o campo da prática, quando o pesquisador solicita 

a colaboração dos docentes para investigar certo objeto de pesquisa, 

investigando e fazendo avançar a formação docente, esse é um dos desafios 

colaborativos, responder as necessidades de docentes e os interesses de 

produção de conhecimentos. A pesquisa colaborativa, portanto, reconcilia 

duas dimensões da pesquisa em Educação, a produção de saberes e a 

formação continuada de professores. Essa dupla dimensão privilegia 
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pesquisa e formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos na 

academia e na escola (IBIAPINA, apud CABRAL, 2012, p.2). 

 

Observa-se que deve haver um interesse mútuo na produção do conhecimento, mas 

com investidas distintas. Para o pesquisador, essa produção irá possibilitar a ampliação do 

campo teórico-metodológico sobre o objeto a ser investigado e para os docentes práticos irá 

permitir uma (re)avaliação de sua prática enquanto processo de formação continuada. 

Levando em consideração as particularidades entre o mundo do pesquisador e o 

mundo do prático – ainda que essa separação seja abstrata, uma vez que o processo ocorre 

comutativamente –, é importante ressaltar que “o ponto de encontro dos dois ou de interesse 

comum no projeto colaborativo consiste na confiança em que a produção de conhecimentos 

melhore a prática e esta, por sua vez, esclareça a produção de conhecimentos” (DESGAGNÉ, 

2007, p. 15). É nesse sentido que a pesquisa colaborativa se mantém como um aporte 

metodológico relevante aos estudos do tipo etnográfico, na interface de mundos diferentes de 

atuação. Não se trata de troca de serviços, mas de mútua cooperação de atividades que irão 

culminar na produção de novos conhecimentos e de novas práticas pedagógicas. 

 

Figura 02: A correlação entre as abordagens metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor, 2017. 

 

Entende-se, dessa forma, que a etnografia e a pesquisa colaborativa se integram 

enquanto abordagens metodológicas dentro do campo da Educação, ao permitir uma gama de 
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possibilidades de instrumentos de análise do processo educativo dentro e fora da escola. 

Ambas possuem como pressupostos teórico-metodológicos que os sujeitos são colaboradores 

da pesquisa e não apenas meros seres a serem observados afastadamente, não havendo a 

possibilidade de definir todos os conceitos e categorias a serem analisadas a priori, pois estas 

vão se formando ao longo do processo investigativo. 

Compreende-se que a etnografia e a pesquisa colaborativa se complementam, pois 

ambas possuem traços em comum na perspectiva metodológica. Configuram-se como 

abordagens interpretativistas e compreendem que o trabalho do professor pesquisador e do 

professor em formação (prático) se correlacionam na mútua análise do ato pedagógico. Para 

Bortoni-Ricardo,  

 

Como em outras vertentes da pesquisa crítica, entre as quais podemos citar a 

pesquisa ação, a pesquisa etnográfica colaborativa tem por objetivo não 

apenas descrever, como no caso da etnografia convencional, mas também 

promover mudanças no ambiente pesquisado. Dessa forma ela é, ao mesmo 

tempo, hermenêutica e emancipatória (BORTONI-RICARDO, 2008, p.71). 
 

 

Assim, o processo de interpretação dos fenômenos observados no decorrer da pesquisa 

e a possibilidade de propor mudanças nas estratégias de ensino já consolidadas nas práticas 

dos professores corresponde à natureza do trabalho, aqui entendido como etnográfico 

colaborativo. Trata-se de uma abordagem metodológica pertinente ao campo educacional, 

sobretudo pelo seu caráter de formação. 

A etnografia colaborativa constitui-se, desse modo, como uma abordagem 

metodológica com o viés da interpretação e da formação dos professores. São os docentes, em 

parceria com o pesquisador, que decidirão a agenda de encontros, as estratégias de 

planejamento e as particularidades da pesquisa. Na medida em que o objeto da pesquisa é “a 

ação/reflexão/ação dos sujeitos parceiros, os formadores têm como procedimento básico a 

observação participante” (BORTONI-RICARDO, 2008, p.72).  

 Na perspectiva dessa investigação, o intuito de se ancorar na abordagem da etnografia 

colaborativa é de auxiliar no planejamento e atuação dos professores e professoras de 

Geografia, de uma escola do Ensino Fundamental II, do município de Planalto-BA, em suas 

práticas pedagógicas com o uso de canções, em sala de aula, para fins de letramentos críticos. 

Para Serge Desgagné,  

 

A conseqüência de tal perspectiva de pesquisa é que o projeto de 

colaboração põe o pesquisador em situação de co-construção com os 
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docentes, podendo ser visto simultaneamente como uma atividade de 

pesquisa e de formação. Com efeito, aliar-se aos professores para co-

construir um objeto de conhecimento é também fazê-los entrar em um 

processo de aperfeiçoamento sobre um aspecto da prática profissional que 

exercem (DESGAGNÉ, 2007, p. 13-14). 

 
 

Trata-se, portanto, de um processo de pesquisa e de formação para os docentes da 

Educação Básica. Dessa forma, o interesse não é o de transformar os práticos em 

pesquisadores, mas colaborar na sua prática cotidiana e com eles aprender os sentidos que 

essas ações podem reverberar no processo educacional. Deve-se respeitar o ponto de vista dos 

sujeitos participantes da pesquisa e também as particularidades da escola e das turmas em que 

a pesquisa se desenvolverá. 

Assim, a etnografia colaborativa configura-se como uma abordagem metodológica 

pertinente a essa pesquisa, uma vez que permite uma amplitude de condições favoráveis à 

produção do conhecimento e ao desenvolvimento da prática pedagógica. 

 

 

1.1 – O contexto e as etapas de produção de dados 

 

“O mundo lá sempre a rodar 

Em cima dele tudo vale 

(...) 

Estrada de fazer  

O sonho acontecer...” 

(Milton Nascimento) 

 
 

Para efetivação da abordagem metodológica descrita anteriormente, este trabalho se 

desenvolveu em três momentos5:  

 

I Momento: levantamento de referencial teórico sobre as temáticas que formam o objeto de 

estudo; seleção da escola e escolha dos sujeitos da pesquisa;  

II Momento: planejamento colaborativo dos instrumentos de geração de dados; aplicação dos 

instrumentos e observação das aulas; 

III Momento: escrita de memórias por parte do pesquisador e de narrativas pelos professores; 

retorno à escola para apresentação dos dados parciais e novas sessões de diálogo com os 

sujeitos da pesquisa. 

                                                           
5 Ver cronograma de organização das etapas no apêndice A deste texto. 
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Sobre o primeiro momento, na etapa de estudos teóricos, cabe ressaltar que estabelecer 

um diálogo com autores que abordam o campo dos letramentos, do currículo, e discussões 

acerca do ensino de Geografia e da formação docente na contemporaneidade se mostraram 

importantes na revisão de literatura, bem como sobre as particularidades da canção enquanto 

recurso didático a ser utilizado no contexto escolar e, especificamente, para a educação 

geográfica. O referencial teórico é fundamental para embasar as reflexões do pesquisador, o 

qual partirá em busca de uma nova análise, uma nova produção do conhecimento.  

Para a seleção da escola e escolha dos sujeitos que participariam da pesquisa, foi 

aplicado um questionário6 com perguntas objetivas aos docentes de Geografia de duas escolas 

municipais do Ensino Fundamental II, de Planalto-BA. O objetivo desta etapa foi fazer um 

levantamento de quantos e quais professores utilizam ou já utilizaram músicas em suas aulas e 

quais estariam dispostos a participar das próximas etapas da pesquisa, em regime de 

colaboração.  

 Ao analisar os questionários, foram definidos os sujeitos que atendiam aos seguintes 

critérios: 

 

a) demonstraram interesse em colaborar com o processo; 

b) possuíam licenciatura em Geografia; 

c) compunham o quadro efetivo de docentes da escola. 

 

Após selecionar os sujeitos, foram agendados encontros em que discutimos, por meio 

de sessões de diálogo7, aspectos referentes ao perfil, à trajetória dos docentes no magistério, 

às suas práticas pedagógicas, à utilização de canções em sala de aula; o que, no entendimento 

de André (1995), trata-se de desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia a dia da 

prática escolar e “descrever as ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir sua 

linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são criados e recriados no 

cotidiano do seu fazer pedagógico” (ANDRÉ, 1995, p.34). 

 Nesta primeira sessão de diálogo é que se inicia a interação entre ambas as partes. É o 

momento em que, através do diálogo, docentes e pesquisador começam uma reciprocidade a 

respeito do ensino, das dificuldades, dos anseios, daquilo que é positivo na escola. Ou seja, 

permite um olhar de entendimento sobre o outro, sobre quem pergunta e quem responde 

(LUDKE; ANDRÉ, 2005). 

                                                           
6 Ver questionário completo no apêndice B deste texto. 
7 Ver roteiro da sessão de diálogo no apêndice C deste texto. 
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 No segundo momento, o planejamento e elaboração dos instrumentos de geração de 

dados ocorreram de maneira colaborativa, ou seja, pesquisador e práticos planejaram aulas 

com a utilização de canções mobilizadoras para a prática de letramentos críticos no ensino de 

Geografia. A definição dos objetivos, conteúdos e demais recursos didáticos, além das 

músicas a serem utilizadas, ocorreram de modo consensual entre ambas as partes. É nesse 

sentido que Desgagné afirma que 

 

O pesquisador deve considerar o ponto de vista dos professores sobre a 

própria prática; deve se interessar pelas reflexões que eles fazem em seus 

contextos de ação; deve analisar suas maneiras de enfrentar as situações, 

considerando-as, porém, a partir dos limites e dos recursos que elas 

apresentam (DESGAGNÉ, 2007, p. 11). 

 
  

Trata-se de um processo produzido com os professores e não apenas para os 

professores. São eles que irão dizer os rumos que a pesquisa irá tomar; são os seus anseios no 

contexto das suas práticas pedagógicas que indicarão as estratégias a serem pensadas por 

pesquisador e docentes práticos. 

Passado esse processo, a próxima etapa consistiu de efetivar os instrumentos de 

intervenção, elaborados por pesquisador e docentes e a observação direta das aulas, visando a 

compreender como ocorrem as situações de ensino e aprendizagem, a validade do material 

didático elaborado e utilizado pelos docentes e pelo pesquisador e as respostas dadas pelos 

alunos a essas atividades. Trata-se de uma observação participante, porque parte do princípio 

de que “o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 1995, p.24).  

Assim como nos encontros de sessão de diálogo ou nos de planejamento, a observação 

ocupa um lugar de destaque nas abordagens de pesquisa educacional. A observação 

participante possibilita um contato particular do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o 

que apresenta uma série de vantagens (LUDKE; ANDRÉ, 2005). É a partir dessas 

observações que o pesquisador chegará mais próximo da perspectiva dos sujeitos, que os 

instrumentos criados para a geração dos dados irão ganhar visibilidade e é neste momento, 

também, que a prática dos docentes irá se revelar em sua mais nítida expressão – a atuação em 

sala de aula. 

No terceiro momento, após as aulas observadas, tornou-se necessário que o 

pesquisador escrevesse suas memórias para consultar posteriormente na interpretação dos 

dados e que os docentes escrevessem as narrativas da experiência colaborativa, a fim de 
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registrar e descrever aquilo que foi observado durante as aulas, as interações entre alunos e 

professores, as indagações feitas, os significados adquiridos no contexto, as visões pessoais 

demonstradas, as situações imprevistas que, porventura, ocorreram. Esse processo se torna 

fundamental para compreender como a etnografia colaborativa propõe um trabalho 

diferenciado dentro do contexto escolar. Posteriormente, de posse desses escritos, será feita a 

análise das informações produzidas no âmbito escolar, para interpretação e entendimento das 

situações surgidas e compreensão dos resultados da pesquisa. Nesse momento, o papel do 

pesquisador será o de desvelar as relações, sentidos, interfaces e contradições ocorridas entre 

o campo teórico e o campo prático da pesquisa.  

Surge, então, a necessidade de retorno à escola para que o pesquisador possa 

apresentar as análises parciais dos dados produzidos e interpretados, e nova sessão de diálogo 

para extrair dos sujeitos mais informações sobre como o trabalho desenvolvido possibilitou 

(ou não!) a construção de novos conhecimentos e o (re)pensar de suas práticas pedagógicas. 

 

 

1.2 – O espaço de realização da pesquisa 

 

“O mundo é uma escola 

A vida é um circo 

Amor, palavra que liberta 

Já dizia o profeta” 

(Marisa Monte) 

 

 O município de Planalto está localizado no Território de Identidade Sudoeste Baiano 

(Vitória da Conquista)8, no estado da Bahia. Apresenta área de 828 km², situado nas 

coordenadas geográficas de 14°41’15’’ de latitude Sul e 40°26’15’’ de longitude Oeste. 

Planalto limita-se com os municípios de Poções, Caatiba, Nova Canaã, Barra do Choça, 

Anagé e Vitória da Conquista. A principal atividade econômica é a agricultura. O município 

encontra-se dividido basicamente em dois ecossistemas, denominados como regiões, 

separados pela BR 116: a mata e a caatinga. O mapa a seguir localiza o município de Planalto 

no estado e no Território de Identidade: 

 
                                                           
8Território de Identidade é uma regionalização proposta a partir de estudos sobre as particularidades e 

similaridades entre municípios do estado da Bahia. O estado foi dividido em 27 Territórios de Identidade. O 

Governo da Bahia reconheceu estas unidades territoriais por entender que o desenvolvimento equilibrado e 

sustentável entre as regiões depende de identificar prioridades temáticas a partir da realidade local. (Disponível 

em: http://geo.dieese.org.br/bahia/territorios.php) 
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Figura 03: Localização do município de Planalto no Território de Identidade Sudoeste Baiano 

(Vitória da Conquista) no estado da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

A população do município, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é de 26.743 habitantes em 2016, segundo estimativa. Desse total, 60,7 % 

encontram-se domiciliados na zona urbana e 39,3 % na área rural do município. 

No que diz respeito ao contexto educacional, Planalto possui escolas que vão desde a 

Educação Infantil ao Ensino Médio, sendo as unidades de ensino de caráter municipal, 

estadual ou particular. O município possui 4 escolas que ofertam o Ensino Fundamental II na 

sede e 2 na zona rural, todas de administração municipal. 

A escola escolhida para realização da pesquisa foi a Escola Contextos Musicais9, 

localizada na zona urbana do município de Planalto – Bahia. Trata-se de uma das quatro 

escolas que oferecem o Ensino Fundamental II na sede do município, ofertando o ensino nos 

turnos matutino e vespertino. A escolha desta instituição se deu por ser, dentre as quatro 

escolas de Ensino Fundamental II do município, a que possuía um número relevante de 

                                                           
9 Nome fictício. 
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professores licenciados em Geografia e dispostos a participar da pesquisa, dados identificados 

após uma sondagem prévia. 

No ano de 2016, a escola possuía um corpo gestor formado por diretor, vice-diretora e 

coordenador pedagógico atuando na escola. Possuía 35 professores, a maioria pertencente ao 

quadro efetivo da escola e todos possuindo formação em licenciatura, sendo poucos os 

contratados para suprirem a licença de alguns docentes que precisaram se afastar. Contava, 

também, com 24 funcionários de apoio, entre secretários, merendeiras, zeladores e porteiros.  

Em relação à infraestrutura da escola, podemos apontar que ela possui 10 salas de 

aula, 01 sala de professores, 01 sala de coordenação, 01 biblioteca e 03 banheiros. A 

instituição não possui sala ou laboratório de informática ou de Ciências e também não dispõe 

de um refeitório. Contudo, existe um pátio extenso no interior da escola e um jardim que são 

bastante utilizados pelos alunos para socialização, sobretudo nos momentos de intervalo. 

Foi constatado que, no ano de 2016, a escola atendia um público de 485 alunos em 

turmas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e na modalidade EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Por ser uma escola de médio porte, recebe alunos oriundos de vários bairros da 

cidade e de várias regiões da zona rural do município de Planalto. É, portanto, uma escola 

bastante diversificada quanto ao quadro humano em que interfere e sobre ela exerce 

influência.  

Em questionário10 aplicado para identificar dados da referida escola, na pergunta sobre 

quais seriam as maiores dificuldades encontradas na escola, o diretor apontou que um fator 

limitador da parte pedagógica é o fato de que, sendo a maioria dos alunos da zona rural, 

dificulta uma ação mais específica em turno oposto como forma de complementar o processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que precisam retornar às suas comunidades ao final do 

período letivo e por não dispor de outro transporte para permanência na escola por mais 

tempo. Esse fato não é exclusivo da Escola Contextos Musicais, visto  que se trata de uma 

realidade em todo o município. 

Para os gestores, outro fator relevante, o qual interfere bastante como limitador, diz 

respeito aos recursos financeiros, como o Caixa Escolar, que são insuficientes. Isso dificulta 

ações pedagógicas mais efetivas na escola, se tornando um empecilho para melhorar a 

qualidade do ensino e atender as necessidades dos alunos e da comunidade na qual está 

inserida, como relatado no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola. 

                                                           
10 Ver questionário completo no apêndice D deste texto. 
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No ano de 2016 foi divulgado pelo MEC/INEP os resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica de 2015. A escola alcançou o índice de 3.4 no IDEB, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 04: Dados referentes ao IDEB da Escola Contextos Musicais 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP, 201611. 

 

A escola não alcançou a meta projetada para este ano que seria de 3.9, e ficou 

ligeiramente abaixo da média do município de Planalto que foi de 3.5 no Ensino Fundamental 

II. Tal fato pode ser apontado também para justificar as preocupações do corpo gestor e dos 

professores da escola quanto à qualidade do ensino ofertado. Ainda que o IDEB não seja o 

único indicador de compreensão da realidade escolar, serve de parâmetro para entender as 

particularidades e problemas enfrentados pela mesma.  

Durante os períodos de observação na referida escola, foi possível constatar que havia 

um bom entrosamento entre as pessoas nela envolvidas. O clima era agradável, um ambiente 

favorável às trocas de experiências e uma preocupação constante do corpo gestor e corpo 

docente com o sucesso escolar.  

 

 

 

1.3 – Os sujeitos colaboradores da pesquisa 

 

“Foi nos bailes da vida  

Ou num bar em troca de pão 

Que muita gente boa  

Pôs os pés na profissão” 

(Milton Nascimento) 

 

A escolha dos sujeitos que participarão da pesquisa é sempre importante, pois constitui 

o grupo de pessoas que, junto ao pesquisador, irão dar o ‘rosto’ da pesquisa, a forma como a 

mesma se desenvolverá. Trata-se de uma característica relevante para o bom desenvolvimento 

                                                           
11 Disponível em http://ideb.inep.gov.br/, acesso em março de 2017. 
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das etapas que se seguirão, pois neles estarão ancorados as ideias, angústias, desejos, e 

possibilidades de colaboração do processo de construção do conhecimento. 

Do quadro de 35 professores da escola, 4 lecionam Geografia, sendo todos eles 

licenciados na área e do quadro efetivo da escola. Inicialmente foi realizada a aplicação de um 

questionário aos docentes, com perguntas objetivas sobre a sua formação, utilização da 

música em sala de aula e disponibilidade em participar da pesquisa. Os quatro docentes de 

Geografia da instituição responderam afirmativamente às perguntas, e foi agendada uma 

sessão de diálogo individual para conhecer um pouco o perfil de cada um no que diz respeito 

à formação, opção pela Geografia, tempo de serviço, etc.  

Foi escolhido um pseudônimo para cada professor(a) entrevistado(a), tendo como base 

artistas consagrados que foram referências musicais da nossa MPB: 

 

- Clara, em alusão à cantora Clara Nunes (1942-1983);  

- Dalva, homenageando a cantora Dalva de Oliveira (1917-1972). 

- Elis, em homenagem à cantora Elis Regina (1945-1982);  

- Tom, em referência ao maestro, cantor e compositor Tom Jobim (1927-1994);  

 

 As sessões foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas, para análise das 

respostas dadas pelos professores colaboradores da pesquisa. Foi, também, um momento 

importante de aproximação entre pesquisador e sujeitos. O quadro a seguir esboça um resumo 

do perfil dos sujeitos, extraído dessas entrevistas. 

 

Quadro 01: Perfil dos(as) professores(as) de Geografia da Escola Contextos Musicais 

 

 

Professor(a) 

 

Perfil 

 

 

 

 

 

Clara 

 

Atua no Magistério há 14 anos, sendo 11 desses anos na referida escola e 8 

anos lecionando Geografia. É licenciada em Geografia (2009) e possui 

especialização em Educação Ambiental, tendo realizado outros cursos de 

extensão. Possui uma carga horária de 20h na escola da pesquisa e 40h numa 

escola em outro município. Atualmente ensina também Artes e Educação e 

Trabalho (EJA), mas já ensinou Ciências, Matemática, História. 

A escolha pela formação em Geografia foi a opção que surgiu inicialmente, 

mas ao estudar foi se interessando cada vez mais e, por conta da visão de 

mundo que vai adquirindo, foi se apaixonando no decorrer do curso. 
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Dalva 

 

 

Atua há 12 anos no Magistério sendo, desde o início, na escola Contextos 

Musicais. Há 7 anos leciona Geografia. Possui licenciatura em Geografia 

(2008). Possui especialização em Meio Ambiente e, também, em Gestão 

Escolar, tendo já feito outros cursos (TICs). Possui carga horária de trabalho 

de 20h na escola da pesquisa e mais 20h em outra escola da rede municipal. Na 

escola da pesquisa ensina apenas Geografia, mas já ensinou Língua 

Portuguesa, Redação, História e Cultura Afro. 

Escolheu se formar em Geografia porque desde que saiu do magistério 

desejou cursar, pois sempre gostou da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

Elis 

 

Atua há 29 anos no magistério, sendo 23 anos lecionando Geografia e há 3 

anos trabalhando na escola Contextos Musicais. É licenciada em Geografia 

(2005) e especialista em Análise do Espaço Geográfico. Possui outros cursos 

de formação continuada oferecidos pela rede estadual. Trabalha em duas 

escolas, uma de Ensino Médio da rede estadual (40h) e a escola da pesquisa, 

rede municipal (20h). Ensina também a disciplina Religião, tendo já ensinado 

Sociologia, Atualidades, Matemática, Biologia e disciplinas do Magistério 

(Metodologias, Psicologia, etc.). 

Escolheu cursar Geografia porque já ensinava a disciplina. No início, ao 

ingressar no Fundamental II e Ensino Médio, foi lhe oferecido que ficasse com 

disciplinas da área de Ciências Humanas (por não ter experiência), 

considerando que as disciplinas dessa área eram mais fáceis. E, ano após ano, 

sempre pegava uma carga horária de Geografia. Com isso, estudou para 

poder dar aula, porque tinha certa dificuldade, e foi gostando.  

 

 

 

 

 

 

Tom  

 

Tem 24 anos de atuação no Magistério, sendo 11 anos ensinando Geografia e 

há 6 anos trabalha na referida escola. É licenciado em Geografia (2008) e 

possui especialização em Geografia e Meio Ambiente e também em 

Metodologia da Língua Portuguesa. Trabalha apenas na escola da pesquisa, 

com uma carga horária de 40h. Atualmente ensina também a disciplina 

História, já tendo lecionado Ciências e Cultura Afro. 

Escolheu cursar Geografia porque sempre gostou da disciplina e gosta até 

hoje. 

 

 
Fonte: pesquisa na escola Contextos Musicais, 2016. 

 

 

Apesar de possuirem anos de magistério diferentes, os quatro docentes concluíram a 

sua licenciatura plena em Geografia em um período muito próximo (entre os anos 2005 e 

2009), o que pode inferir que as bases de formação do professor de Geografia foram 

semelhantes, garantindo, assim, certa homogeneidade no que diz respeito à formação nessa 

ciência. Todos possuem especialização lato sensu em Geografia ou em áreas correlacionadas.  
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Apesar da escolha pela formação em Geografia não ter sido pelos mesmos motivos, os 

quatro entrevistados afirmaram gostar bastante de atuar na área. Isso pode se caracterizar 

como algo importante para a pesquisa, por demonstrar que estão atuando em uma área de seus 

interesses e por gostar do que faz. 

Entende-se, a partir desses dados, que, apesar de todos serem do quadro efetivo da 

escola e possuir a licenciatura plena em Geografia como formação, os docentes apresentam 

características distintas, particularidades da sua trajetória no magistério, carga horária de 

trabalho, tempo de atuação na referida escola ou mesmo a opção pela formação em Geografia. 

Tais especificidades tornam a escolha desses práticos pertinente aos objetivos da pesquisa, 

certa heterogeneidade, o que pode apresentar um quadro bastante significativo da atuação na 

área de Geografia, no município de Planalto. 

 

 

1.4 – O planejamento das atividades e os instrumentos de geração de dados 

 

“Com a roupa encharcada 

E a alma repleta de chão 

Todo artista tem de ir 

Aonde o povo está” 

(Milton Nascimento) 

 

 

No que diz respeito aos processos educativos, o ato de planejar é imprescindível. Não 

se pode pensar numa educação do improviso. Planejar requer atenção do docente acerca do 

que almeja alcançar, seja ao final de uma aula, de uma unidade ou mesmo de um ano letivo. 

Por mais que o planejamento não possa ser compreendido como algo fechado, engessado, sem 

possibilidade de alterações, ele deve ser realizado com coerência e dedicação.  

Para Libâneo (2004, p.222), o planejamento “é uma atividade de reflexão acerca das 

nossas opções e ações; se não pensarmos didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao 

nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da 

sociedade”. Ora, nenhum planejamento é neutro. Estamos sempre influenciando e sendo 

influenciado por aspectos políticos, sociais, ideológicos. É necessária uma constante reflexão 

sobre a nossa prática pedagógica e sobre como a estamos refletindo na sociedade, quais 

aspectos estamos priorizando e quais estão sendo deixados de lado. 

O planejamento deveria acontecer com os vários agentes escolares – professores, 

coordenadores, gestores, alunos, comunidade. No entanto, devido a uma série de fatores, isso 
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não é possível ocorrer. Muitas vezes o planejamento se dá de maneira isolada, individual, ou 

apenas com docentes da mesma disciplina. Se compreendemos que a formação cidadã dos 

nossos alunos deve perpassar por todas as áreas do conhecimento, o mais coerente seria que 

houvesse um planejamento mútuo, coletivo, para, assim, pensar em práticas pedagógicas mais 

eficazes. Libâneo defende ainda que 

 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação 

da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto 

social. A escola, os professores e alunos são integrantes da dinâmica das 

relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar está atravessado por 

influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 

classe. Isso significa que os elementos do planejamento escolar – objetivos-

conteúdos-métodos – estão recheados de implicações sociais, têm um 

significado genuinamente político (LIBÂNEO, 2004, p.222). 
 

 

Para se organizar a ação educativa, vários elementos devem ser levados em 

consideração: suas especificidades no que diz respeito ao nível de aprendizagem das turmas, 

as condições socioeconômicas da escola na qual os alunos estão inseridos, os melhores 

recursos e estratégias de ensino para cada conteúdo do currículo escolar, ou seja, é oferecer 

um clima que favoreça a construção do conhecimento, estruturando os objetivos que se 

pretende alcançar (PIMENTA; CARVALHO, 2008). 

Com o ensino de Geografia não deve ser diferente. É preciso estar atento às 

particularidades da disciplina para um melhor aproveitamento das aulas, procedimentos, 

recursos, estratégias didáticas utilizadas. A Geografia escolar está inserida numa conjuntura 

educacional que deve priorizar o processo de ensino e aprendizagem voltado para a realidade, 

para o contexto social em que os alunos estão inseridos. Para Fonseca (2010),  

 

Planejar as aulas de Geografia é uma atividade reflexiva da ação do 

educador e oportuniza ampliação dos conhecimentos geográficos, uma vez 

que o docente irá pesquisar para propor estratégias que dinamize as aulas. 

Desse modo, promove a construção do saber e também instiga o educando a 

tornar-se sujeito das transformações ocorridas no espaço geográfico 

(FONSECA, 2010, p.1). 

 

Pensando em discutir de maneira crítica essas transformações ocorridas no espaço 

geográfico, surge a proposta da utilização de canções enquanto recurso didático que 

possibilite a prática de letramentos críticos no ensino de Geografia. O planejamento para a 

aplicação e observação dessas aulas se torna fundamental para o bom resultado do processo. 
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O planejamento das aulas12 com a utilização da música ocorreu de maneira 

colaborativa entre o pesquisar e os professores práticos da Escola Contextos Musicais. 

Optamos por realizá-lo nos horários destinado às AC’s (Atividades Complementares). Apesar 

de estarem juntos os sujeitos participantes da pesquisa, as discussões sobre o planejamento 

das aulas foram feitas de maneira particular, uma vez que se tratava de anos/turmas diferentes 

e também de conteúdos/músicas diferentes, o que não impediu que houvesse troca de ideias e 

sugestões.  

A indicação do conteúdo que seria trabalhado nas aulas de Geografia nas semanas 

seguintes foi apontada por cada professor e professora, com base em seu planejamento 

anual/por unidade. A indicação ocorreu em momento anterior ao dia agendado para o 

planejamento, para que o pesquisador tivesse tempo de também pesquisar sobre o assunto e 

possíveis músicas. Foi também decisão do(a) professor(a) sobre qual turma/ano e turno ele 

gostaria de desenvolver a atividade. Foi levado em consideração fatores como disponibilidade 

de aulas, conteúdos mais adequados à proposta e perfil dos alunos da referida turma. 

No momento do planejamento, tanto o pesquisador quanto o(a) professor(a) sugeriram 

músicas que abordassem o conteúdo proposto e, em colaboração, foi decidido sobre quais as 

melhores opções de canções que deveriam ser utilizadas, levando em consideração o nível da 

turma, idade média dos alunos, melhor abordagem do conteúdo, ritmo. Foram ouvidas várias 

canções que retratassem em suas letras aspectos relevantes das temáticas geográficas que 

seriam trabalhadas nas aulas seguintes.  

As músicas, conteúdos e respectivos anos de aplicação, bem como a duração de aulas 

utilizadas para desenvolvimento do trabalho, a partir do que foi planejado colaborativamente, 

podem ser sintetizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 02: Seleção de conteúdos e músicas para o desenvolvimento das atividades. 

 

Ano / 

professor(a) 
Conteúdo Duração Músicas 

 

6º ano 

Professora 

Clara 

- Hidrografia 02 horas/aula 

 

- Planeta Água (Guilherme 

Arantes), ouvida nas vozes de 

Sandy e Júnior. 

 

                                                           
12Os instrumentos e os roteiros das aulas planejados colaborativamente entre pesquisador e práticos encontram-

se no apêndice E deste texto. 
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7º ano 

Professora 

Dalva 

- Região Nordeste 03 horas/aula 

 

- Valente Nordeste (Olodum), 

executada pelo próprio grupo; 

- Súplica Cearense (Luiz 

Gonzaga), cantada pelo grupo O 

Rappa. 

 

 

8º ano 

Professor  

Tom 

 

 

- Problemas 

ambientais 

 

02 horas/aula 

 

- Absurdo (Vanessa da Mata), na 

voz da própria compositora. 

 

 

9º ano 

Professora 

 Elis 
- Continente Africano 03 horas/aula 

 

- Negra Menina África (Eduardo 

Boaventura), na voz de Eduardo 

Boaventura e de Pe. Valmir 

Neves; 

- Negro Rei (Cidade Negra) na 

interpretação do próprio grupo. 

 

 
Fonte: planejamento colaborativo, Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

 

O processo de escolha das canções foi bem prazeroso, uma vez que foram ouvidas e 

discutidas as letras entre o pesquisador e o(a) professor(a). Neste momento, características 

próprias de cada uma foram se revelando e sendo analisadas para chegar a um consenso de 

como seriam abordadas nas aulas.  

Após a escolha das músicas, foram discutidas e organizadas como ocorreriam as aulas, 

quais metodologias seriam utilizadas, a maneira de abordar o conteúdo geográfico com o 

recurso da música e quais outros materiais/recursos seriam necessários para dar suporte a 

essas aulas, bem como quais atividades poderiam ser pensadas para incitar os alunos a 

desenvolver um letramento crítico, tendo como base a(s) canção(ões) escolhida(s). Foram 

totalizadas a observação de 10 (dez aulas). 

Foram pensados em instrumentos diferenciados para serem aplicados nas aulas com 

utilização das músicas enquanto recurso didático: atividade de interpretação das letras das 

canções, produção de texto individual e coletiva, elaboração de ilustrações/cartazes, além de 

comentários e discussões orais que forem surgindo ao longo das aulas.  
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Depois de várias discussões e debates sobre as propostas, concluiu-se o planejamento 

e dividiram-se as tarefas, que consistiam em organizar e digitar o planejamento e a atividade, 

gravar as canções (sob responsabilidade do pesquisador) e reproduzir/separar o material para 

as atividades, agendar caixa de som (sob responsabilidade do professor ou professora). 

Organizou-se um cronograma de realização/observação das aulas e atividades para 

garantir o bom êxito da pesquisa. Contudo, como o planejamento não pode ser algo 

totalmente fechado, ocorreram algumas mudanças em alguns dias das aulas devido a fatores 

externos, como ausência de transporte e paralisação na rede municipal, o que ocasionou 

suspensão das aulas. Entretanto os empecilhos foram pequenos, algumas datas foram 

substituídas e não houve um prejuízo quanto à proposta inicial da pesquisa. 
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2 – AS IDEIAS... INTERPRETANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

“Deixa o conhecimento entrar em ti  

como o som de uma orquestra 

Que toca melodias em plena sintonia” 

(Xeg) 
 

 

O ambiente escolar não deve ficar restrito ao espaço físico das salas de aula, mas 

extrapolar os muros e arredores da escola e voltar o seu ensino para a vida. Os professores 

devem ter consciência de seu papel no processo de ensino e aprendizagem e instigar os alunos 

a entenderem também a sua participação nesse processo. 

Devemos pensar, também, nos múltiplos agentes que promovem mudanças dentro 

desse processo, modelando influências dentro do sistema educacional que atuamos. Ora essas 

influências são políticas, ora econômicas, mas sempre ocasionam alterações nas práticas 

pedagógicas em sala de aula. 

Neste capítulo, desenvolve-se uma interpretação das discussões e diálogos 

estabelecidos pelos autores sobre cada temática que compõe o objeto de estudo deste trabalho. 

Trata-se de um momento de referenciar ideias já organizadas e extrair novas possibilidades de 

compreensão do objeto, intercalando-o com as ideias dos sujeitos práticos desta pesquisa. 

Torna-se necessário uma análise mais detalhada sobre o currículo e as práticas 

pedagógicas que permeiam o trabalho dos docentes e que, muitas vezes, vem impregnado de 

influências oriundas de fatores externos – porém, atrelados – à escola. A análise curricular é 

fundamental para entender como se dão os processos de apreensão e organização do trabalho 

em sala de aula. 

Requer um entendimento sobre os letramentos críticos e como se configuram em 

contextos escolares, uma vez que são práticas sociais que abrangem diversas áreas do 

conhecimento e que, por isso mesmo, necessitam de uma interpretação mais aprofundada 

acerca de suas particularidades. 

 Surge, também, a necessidade de se discutir características próprias do ensino de 

Geografia na atualidade e da formação docente na área, e como se desenvolvem práticas 

pedagógicas com a utilização de canções enquanto recurso didático, para entender, junto aos 

sujeitos, de que maneira essas práticas ocorrem em sala de aula. 
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2.1 – O currículo e as práticas pedagógicas  

 

“O mundo vai girando  

cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo 

E o mundo espera de nós” 

(Lenine) 

 

 

Para se compreender como as práticas pedagógicas dos professores e professoras de 

Geografia, tendo a canção como recurso didático mobilizador para as práticas de letramentos 

críticos, é necessário, também, entender questões pertinentes ao processo de produção 

curricular.  

O campo do currículo é bastante amplo e vem sendo, ao longo dos anos, fruto de 

discussões e debates importantes numa tentativa de analisar as diversas possibilidades de 

compreensão da análise curricular. A teoria curricular transcorre da teoria do conhecimento e 

perpassa por várias áreas da sociedade, tendo na Educação sua expressão máxima. 

Currículo é conhecimento! As diversas maneiras como um sistema educacional irá 

transpor o conhecimento no âmbito escolar constitui-se numa forma de currículo. Muitas 

vezes é associado a um planejamento anual em que são estabelecidas competências, 

habilidades, conteúdos a serem ensinados. É isso sim, mas, também, é a normatização de 

propostas políticas, éticas, sociais. Numa expressão: É poder!  

É a materialização de um discurso que ora privilegia e determina alguns fatores 

(econômicos, sociais, políticos), ora possibilita situações particulares e próprias de cada 

cultura. É no currículo e pelo currículo que pode-se entender que a escola acaba por 

reproduzir as desigualdades existentes na sociedade e que configura-se como um mecanismo 

de formação cultural das novas gerações. 

Compreende-se, então, que o currículo pressupõe um processo. Não pode ser 

entendido de maneira isolada, estanque. É dinâmico e corresponde à própria dinâmica da 

sociedade. O estudioso de currículo, José Gimeno Sacristán, afirma que 

 

Podemos considerar que o currículo que se realiza por meio de uma prática 

pedagógica é o resultado de uma série de influências convergentes e 

sucessivas, coerentes ou contraditórias, adquirindo, dessa forma, a 

característica de ser um objeto preparado num processo complexo, que se 

transforma e constrói no mesmo. Por isso, exige ser analisado não como um 

objeto estático, mas como expressão de um equilíbrio entre múltiplos 

compromissos (SACRISTAN, 2000, p.102). 
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Assim, entende-se que o currículo tem uma dinâmica própria e é um campo de 

atividade com muitos agentes, com funções diferenciadas. Pensar no currículo é pensar em 

práticas pedagógicas que vão se concretizando nos espaços educacionais. Estabelece-se uma 

organização de conceitos, procedimentos, recursos a serem utilizados nas escolas, com base 

em legislações próprias a cada contexto. 

 A maneira como o currículo se apresenta nas escolas ocorre de modos diferentes, seja 

enquanto documento elaborado e enviado por órgãos institucionais superiores na hierarquia 

educacional (ministérios, secretarias), seja na forma como o docente compreende esses 

documentos e põe em prática em sua rotina de sala de aula. Mas, é sempre um instrumento 

que irá nortear o trabalho pedagógico e estabelecer parâmetros, diagnósticos, especificidades 

inerentes a cada contexto social, econômico, político. 

 O currículo vai adquirir um significado mais visível ao se expressar através de uma 

práxis, através da concretude das atividades que professores e alunos realizam em seu 

convívio direto em sala de aula (SACRISTAN, 2000). Desse modo, são os esquemas práticos, 

organizados e apresentados pelos professores aos alunos, que regulam e ditam os rumos que o 

campo curricular vai alcançando em cada escola. 

Felício e Possani (2013) utilizam de uma metáfora, ao enfatizar que as práticas 

curriculares que efetivamente ocorrem em sala de aula, no trabalho desenvolvido por 

professores e alunos cotidianamente, representam a ponta do iceberg de um processo que é 

amplo e corresponde a toda uma análise de pressupostos teóricos, jogos de poder e contextos 

histórico-geográficos de um sistema educacional vigente.  

Compreende-se, então, que o currículo que se manifesta numa prática é um campo 

privilegiado para analisar as “contradições entre as intenções e a prática educativa que está 

para além das declarações, dos documentos, da retórica, uma vez que nas propostas de 

currículo se expressam mais os anseios do que as realidades” (FELÍCIO; POSSANI, 2013, p. 

131). Para as autoras, alguns elementos são imprescindíveis na construção e análise de 

práticas curriculares: o contexto, a cultura, a ideologia, os estudantes e os professores. Tais 

elementos representam as características básicas e notáveis de um currículo que tem como 

centro as práticas pedagógicas. 

O currículo tem seu papel formador ao entendermos que é a partir dele que serão 

instituídos o que será ensinado, em que momento, sob quais contextos. Trata-se de refletir 

sobre o seu papel normativo na sociedade. Em quais perspectivas estão sendo projetados tais 
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objetivos, sobre que olhares tais competências são necessárias ou mediante quais conteúdos a 

prática pedagógica se configurará. 

 Para Sacristan (2000, p. 262), “não se pode analisar nem questionar a prática do 

currículo senão enquadrada na perspectiva de contribuir para emancipar ou para submeter os 

agentes que o recebem e o desenvolvem, isto é, alunos e professores”. Ou seja, é a partir do 

currículo praticado, do ponto de vista didático, que docentes e estudantes serão conduzidos a 

situações que permitirão (ou não!) uma análise crítica das contradições da sociedade. A 

proposta de trabalho apresentado aos professores, na perspectiva da etnografia colaborativa, 

envereda-se nesse caminho de análise crítica acerca dos textos das canções trabalhadas e suas 

correlações com as temáticas geográficas selecionadas. 

Autores como Ferraço e Gomes (2013) apontam caminhos para entendimento de que o 

currículo indica, também, a relação entre as práticas cotidianas dos professores – que são 

práticas políticas – com a maneira como o conteúdo é abordado em sala de aula. Para eles, o 

currículo praticado nas escolas reforça a idéia do “cotidiano como espaço de criação, de 

inventividade, de práticas de resistência; e não apenas de reprodução e mesmice. Dessa 

maneira, o político é trazido para o âmbito do diário, do vivido” (FERRAÇO; GOMES, 2013, 

p.474). É na prática diária em sala de aula, portanto, que se manifestam elementos sociais, 

políticos e culturais dos professores a respeito de suas convicções e estratégias de ensino.  

Apesar da força política dos documentos oficiais presentes nas escolas dando o caráter 

homogeneizante ao ensino, a forma como se desenrola as questões curriculares no âmbito de 

cada instituição é única, particular. Essa singularidade é influenciada por questões culturais 

pertinentes a cada lugar e influencia diretamente a prática do professor em sala de aula. 

Assim, 

 
[...] a articulação entre os saberes curriculares cotidianos e as culturas 

vividas pelos sujeitos praticantes desses cotidianos impulsiona-nos a pensar 

sobre currículo para além dos textos oficiais, envolvendo-o nos domínios das 

redes de poderes, saberes e fazeres do cotidiano escolar, tecidas em meio a 

todo um campo de significação cultural. Por se constituir, então, em campos 

de significações em redes, o currículo tem uma dimensão de processo 

cultural que não pode ser desconsiderada, sendo realizado em determinados 

contextos sociais, históricos, culturais e econômicos que se interpenetram e 

se influenciam (FERRAÇO, 2013, p.98). 

 
 

De certo modo, o currículo como prática cotidiana reflete as intenções do que foi 

determinado pelas políticas curriculares, mas ilustra a realidade vivenciada por professores e 
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alunos no contexto particular de cada instituição, rompendo assim com a dicotomização entre 

o currículo prescrito e o currículo vivido (FERRAÇO, 2013). 

É mister ressaltar que não existirá nunca um currículo ideal, perfeito. As práticas 

curriculares que ocorrem nas escolas vão refletindo, dia após dia, ano após ano, as diversas 

tentativas dos agentes educacionais de alcançarem êxito, sucesso escolar e aprendizagem 

significativa. Perceber que existem canções que possuem um teor geográfico em suas letras e 

que podem ser utilizadas para mobilizar práticas de letramentos críticos em sala de aula é 

atuar na perspectiva de uma prática que almeja atingir o aprendizado esperado. 

 De modo a atender a finalidade social da Educação, o currículo passa a ser o caminho 

a ser percorrido para alcançar tal objetivo. Nele refletem as diversas visões de mundo, 

algumas vezes conflitantes, que se sobressaem no espaço escolar e como isso se reverbera nas 

práticas de sala de aula, interferindo, também, na dinâmica do próprio currículo. É uma 

construção sócio-histórica que vai adquirindo forma à medida em que vai acontecendo. 

 Sacristan ainda aponta que 

 

O currículo, através de seu formato pedagógico e à medida que uma 

determinada elaboração do mesmo sugira ou facilite atividades aos 

professores e aos alunos, é um elemento mediador entre teoria e ação, ponte 

entre princípios e realidades, pois são as tarefas que modelam a prática. O 

professor, ao escolher e modelar tarefas, delimita o cenário da relação teoria-

prática que pode expressar-se nesta última (SACRISTAN, 2000, p.262). 

 
 

 Assim, fica claro que o currículo será o elo necessário para mediar as teorias do 

conhecimento, distribuídas nas diversas áreas, com as práticas que efetivamente ocorrem nas 

escolas, nos contextos de sala de aula. O planejamento, então, consolida-se como um 

pressuposto importante e necessário a qualquer produção curricular, uma vez que é 

fundamental estabelecer metas sobre o que se espera alcançar com a realização de um 

determinado trabalho.  

 Planejar o currículo demanda conhecer os pressupostos teórico-metodológicos que as 

teorias do conhecimento estabelecem. Requer uma análise minuciosa acerca das ideologias 

por trás de cada ação e reflexão sobre as práticas pedagógicas que buscam alcançar. Deve ser 

um trabalho coletivo e, por ser um processo contínuo, deve estar sempre sendo avaliado e 

reestruturado.  

 As práticas pedagógicas no contexto das rotinas de sala de aula irão refletir a essência 

do currículo planejado e estabelecido em um determinado sistema educacional.  Para 

Sacristan,  
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O planejamento do currículo relaciona-se com o momento de prever o 

desenvolvimento ou a realização do ensino para que as finalidades do 

primeiro sejam realizadas em coerência com certas teorias ou princípios 

pedagógicos, organizando os conteúdos e a atividade em função de certas 

teorias da aprendizagem humana, princípios metodológicos, previsão de 

determinados meios, condições do ambiente de aprendizagem, etc. 

(SACRISTAN, 2000, p. 282). 
 

 

O currículo representa, então, as necessidades de um sistema educativo num 

determinado momento e infere sobre as especificidades de cada contexto. Trata-se de um 

elemento indispensável na Educação por desvelar questões particulares no âmbito de cada 

instituição de ensino. 

Ao se pensar numa proposta de trabalho com o uso da música em sala de aula, os 

professores devem ter em mente que não se trata de algo distante, abstrato, mas um meio de 

tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo para os alunos. O currículo é o 

centro da ação educativa, pois irá influenciar diretamente a qualidade do ensino. Sacristan 

(2000) aponta ainda que "o currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos 

processos e na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes", o que indica 

que um trabalho envolvendo recursos diferenciados – e a música é um deles – necessita de um 

planejamento adequado.  

 A concretização do currículo é, portanto, uma dimensão particular da prática. É na 

prática e pela prática que os princípios pedagógicos serão evidenciados e compreendidos. As 

questões técnicas pertinentes ao campo curricular e as particularidades de cada contexto social 

em que será aplicado ficam mais nítidas a partir das práticas estabelecidas pelos docentes em 

suas aulas. 

 

 

2.2 – Os letramentos críticos na e para a dimensão do ensino 

 

“Minha pátria é minha língua 

Flor do Lácio,Sambódromo 

Lusamérica, latim em pó 

O que quer, o que pode esta língua?” 

(Caetano Veloso) 

 

 

Um dos objetivos da escola é ampliar os horizontes de letramento do público por ela 

atendido. O letramento pode ocorrer de diversas maneiras, desde a apreensão da leitura e da 

escrita nas séries iniciais até as mais diversas tecnologias existentes para a prática de leitura e 
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escrita com função social. Ao longo dos anos, diversos autores tem se aprofundado em 

estudos sobre os processos de letramento. Em diferentes momentos e em contextos sociais 

diversos uma forma de letramento ganha mais ênfase que outra. Atualmente, há o destaque de 

uma análise que compreende o letramento sob a perspectiva de uma prática que valorize não 

apenas aquilo que é formal, mas também as práticas não formais de apreensão da leitura e da 

escrita. 

O letramento não deve ser compreendido apenas no aspecto formal, escolarizado. 

Existem diferentes maneiras de exercer as práticas de letramento que, apesar de não serem 

bem aceitas em todos os lugares (sobretudo nas instituições oficiais), garantem o êxito da 

comunicação e da socialização. A autora Rojo enfatiza que  

 

As práticas sociais de letramento que exercemos nos diferentes contextos de 

nossas vidas vão constituindo nossos níveis de alfabetismo ou de 

desenvolvimento da leitura e da escrita; [...] É possível ser não escolarizado 

e analfabeto, mas participar, sobretudo nas grandes cidades, de práticas de 

letramento, sendo, assim, letrado de uma certa maneira (ROJO, 2009, p. 98). 
 

 

 Desse modo, minimizar o discurso de um indivíduo não escolarizado ou pouco 

escolarizado é impedi-lo de demonstrar outras maneiras de compreensão da realidade. A 

escola precisa trabalhar na valorização da leitura e da escrita, das regras e conceitos 

pertinentes ao uso formal da língua, mas não deve esquecer de propiciar o conhecimento de 

preceitos de culturas não valorizadas ou minimizadas na sociedade. 

Sobre as características do letramento, Magalhães (1995, p. 205) aponta que “as 

práticas discursivas de letramento têm caráter institucional ou comunitário, constituindo 

identidades, valores e crenças mediadas pelo meio escrito”. Segundo a autora, a aprendizagem 

e utilização da escrita é a mediação para corroborar as práticas sociais das pessoas, podendo 

servir como identificação de grupos sociais, de comunidades, etc. Observa-se que é dado um 

destaque maior ao meio escrito, um esquecimento da oralidade. Sobre essa perspectiva, 

Pereira (2011) aponta que existem “teorias sobre a escrita que recalcam a oralidade e tentam 

reduzir o letramento à alfabetização, ao se referirem à ‘escrita’ como objeto, negando o ato 

interpretativo que constitui a linguagem”. Trata-se da ilusão de que o sujeito tem total poder e 

responsabilidade sobre o que está falando (escrevendo), recalcando, assim, a oralidade e 

minimizando as práticas discursivas. 

Não se pode reduzir o letramento somente à escrita, desmerecendo ou minimizando a 

oralidade. O letramento é a apropriação da leitura e da escrita em práticas sociais e essas 
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práticas se configuram, também, como práticas discursivas. No ambiente escolar, muitas 

vezes, não há a valorização de práticas discursivas, pois a escola ainda “subordina-se a uma 

ideologia que prega a superioridade da escrita e despreza a importância das práticas 

discursivas cotidianas (linguageiras, em oposição a metalinguísticas) para o desenvolvimento 

do letramento” (TFOUNI; MONTE-SERRAT, 2014, p.32). Há, portanto, o predomínio de 

ações que valorizam a linguagem formal adquirida nos manuais da Língua Portuguesa 

(Gramáticas, livros didáticos) em detrimento de absorver as características que a linguagem 

oral possibilita aos processos de letramento. 

Necessita-se entender que, ao se trabalhar com textos (em seus diversos gêneros e 

formatos e nos mais variados meios), o professor deve instigar o aluno a ir além da aparência 

dos enunciados e ensiná-lo a ler o texto sobre o viés de autor, que também concebe e 

interpreta o texto de uma maneira particular, subjetiva. O texto tem um enigma a ser 

decifrado. O autor precisa subverter o sentido e produzir um discurso. 

É preciso sempre compreender que o sujeito pode aprofundar o diálogo entre oralidade 

e escrita. Ele é o intérprete da linguagem. Letramento é, então, uma questão do sujeito 

intérprete. Pêcheux (1977, apud TFOUNI, 2005) coloca esse sujeito como estrategista (sujeito 

do consciente e do inconsciente). Ao se configurar como intérprete estrategista, ele também é 

coautor do texto que está lendo. Assim,  

 

[...] todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente 

de si mesmo, de deslocar-se discursivamente de seu sentido para derivar para 

outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente 

estável se exerça sobre ele explicitamente) (PÊCHEUX, 1997, p. 53, apud 

TFOUNI, 2005, p.137). 

 
 

É importante analisar os letramentos enquanto práticas sociais discursivas na 

compreensão de que o sujeito se faz entender através do discurso. O discurso vai revelar as 

interfaces entre o que está sendo falado e o que está sendo ouvido/interpretado. Nenhuma 

interpretação é neutra, desprovida de ideologias e significados diversos. Há que se levar em 

consideração as particularidades do sujeito que concebe o discurso. É nessa subjetividade que 

o sujeito avança sobre o texto e sobre ele exerce também sua autoria (TFOUNI, 2005). 

Goulart (2014) argumenta que a aprendizagem da leitura e da escrita precisa fazer 

sentido em nossas vidas. Ora, é nítido conceber que de nada adianta apreender os signos 

lingüísticos se não for capaz de por em prática aquilo a que a linguagem se destina, a 

comunicação. É necessário que a aprendizagem esteja voltada para a prática social, para o 
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desenvolvimento de habilidades que façam com o que o sujeito – no caso, o aluno – possa 

interagir, se comunicar e entender que ele é parte atuante do mundo em que vive. A autora 

ainda acrescenta que “o fato de a escrita ocupar o espaço político-social de forma tão 

contundente a coloca em destaque na vida dos sujeitos, inscrevendo-os e atribuindo-lhes 

valor, ainda que muitas vezes os sujeitos não se apercebam disso” (GOULART, 2014, p. 44). 

Desse modo, propiciar práticas de letramentos para os alunos é, também, inseri-los 

num campo de participação política e social, é demonstrar a importância de aprender para 

além de simplesmente decifrar os códigos linguísticos, mas compreendê-los como parte de 

uma dimensão maior, que o possibilita a ler, interpretar e saber opinar sobre os diversos tipos 

de textos que encontrar em sua trajetória escolar. 

Segundo Tfouni (2005), dentro da escola há discursos alternativos que, muitas vezes, 

não são valorizados. É nesse momento também que os sujeitos surgem como autores e 

intérpretes de seus enunciados, garantindo assim a efetivação de práticas de letramento antes 

desconsideradas. Sobre esse viés, Street (2014, p.127) também enfatiza que os letramentos 

sociais requerem uma atenção especial justamente na tentativa de “evitar juízos de valor 

acerca da suposta superioridade do letramento escolarizado com relação a outros 

letramentos”. Com efeito, o letramento está além da dicotomia oral/escrito e deve ser visto 

como um processo discursivo e se fazer presente dentro e fora da escola.  

Street (2014, p.172) faz a distinção entre o modelo autônomo e o modelo ideológico 

de letramento. Segundo ele, no primeiro, é entendido o “letramento em seus aspectos técnicos, 

independentes do contexto social” e, no segundo, “empregado por pesquisadores 

contemporâneos cuja preocupação tem sido ver as práticas letradas como inextricavelmente 

ligadas a estruturas culturais e de poder numa dada sociedade”. Ou seja, no modelo autônomo 

priorizam-se os preceitos tecnicistas da leitura e escrita no viés formal, escolarizado, 

associados às necessidades de uma dada sociedade. Já o modelo ideológico valoriza as 

diversas manifestações da leitura e escrita em um determinado grupo social e como as 

diversas culturas absorvem e interferem nessas formas de letramento. Trata-se, portanto, de 

um enfoque mais crítico e contextualizado. O autor defende ainda que o modelo ideológico 

“não tenta negar a habilidade técnica ou os aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas sim 

entendê-los como encapsulados em todos culturais e em estruturas de poder”. (STREET, 

2014, p.172) 

Torna-se importante abordar, na escola, uma mescla de meios orais e letrados como 

um continuum “oralidade-letramento” (STREET, 2014), no entendimento de que em todas as 
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práticas sociais o indivíduo interage com outras pessoas com estratégias discursivas em que se 

misturam a leitura e a escrita, sem a supervalorização de uma sobre a outra como a escola faz 

em relação à escrita formal em detrimento das nuances da oralidade.  

Os letramentos enquanto práticas sociais, ou letramentos sociais, colaboram na 

perspectiva de valorizar as diversas manifestações culturais presentes na sociedade de modo a 

enfatizar a importância dos diversos saberes existentes e não apenas aqueles 

ensinados/aprendidos na escola. Para Buzato, 

  

[...] a dimensão sociocultural do letramento em lugar de sua dimensão 

psicológica/cognitiva, e, por conseguinte, estará centrado na 

necessidade/possibilidade do desenvolvimento da consciência crítica do 

leitor/escritor em sua interação com o texto (em sentido amplo) e com o 

contexto sócio-histórico de sua produção/recepção (BUZATO, 2007, p.111). 
 

 

Dessa forma, o letramento requer um viés de criticidade, de enfrentamento das 

contradições da sociedade com um olhar reflexivo. A escola pode (e deve!) colaborar com 

essa prática e isso deve acontecer em todas as disciplinas (não apenas Língua Portuguesa – 

que, teoricamente, seria mais comum) e em contextos dentro e fora da sala de aula. Dessa 

maneira, os alunos começariam a compreender a realidade em que vivem de maneira mais 

atuante, entendendo que ele é um agente transformador do meio social em que está inserido e 

sobre ele pode opinar. 

As práticas didáticas dos docentes se encaminham a partir de necessidades de 

comunicação social e estão repletas de desafios, no que diz respeito a particularidades do uso 

e apreensão das diversas formas de linguagens que estão presentes ou não em espaços 

escolares. Para Souza e Biavati, 

 

O conceito de letramento é norteador para a (re)elaboração das práticas 

didáticas do professor, pois amplia a consciência sobre a importância das 

construções sociocomunicativas. Formar professores significa fazer com que 

compreendam as concepções de letramento e o seu papel frente aos desafios 

trazidos pelas nuances envolvidas no âmbito da(s) linguagem(ns) (SOUZA; 

BIAVATI, 2016, p.52-53). 
 

 

A perspectiva de uma formação docente para a dimensão do letramento é notória no 

entendimento das autoras. Esta formação deve ser contínua e mobilizadora de mudanças nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes em formação. Ora, de nada adiantará se o 

conhecimento adquirido/produzido ficar apenas no campo teórico e não se deslocar para a 

concretização de práticas de sala de aula que busquem atender as demandas sociais. 
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Para as autoras, “é importante considerar letramento como processo e produto de 

relações sociais em que o idioma (fala e escrita) se dão com o domínio efetivo da escrita e fala 

nos âmbitos sociais”. (SOUZA; BIAVATI, 2016, p.66). Desse modo, é necessário entender 

que os aspectos referentes a questões de uso da linguagem em espaços de sociabilidade se 

tornam fundamentais para a compreensão de práticas de letramentos. Possibilitar meios para a 

efetivação dessas práticas é tarefa do educador que se preocupa com a finalidade daquilo que 

está sendo ensinado/abordado em sala de aula. Permitir o desenvolvimento de habilidades que 

evidenciem o domínio da oralidade e da escrita em contextos sociais é imprescindível. 

Existe uma heterogeneidade das práticas sociais de leitura e escrita e, sobretudo, de 

oralidades. Este caráter social do letramento é imprescindível para entender as contradições 

em que a escola, inserida na sociedade, enfrenta. Nesse sentido, 

 

É importante a presença na escola de uma abordagem não meramente formal 

ou conteudista dos textos, mas discursiva, localizando o texto em seu espaço 

histórico e ideológico e desvelando seus efeitos de sentido, replicando a ele e 

com ele dialogando (ROJO, 2009, p.120). 
 
 

Comunga-se, assim, com a ideia de que a oralidade deve ser levada em consideração 

dentro do âmbito escolar como forma de diminuir a distância entre os aprendizados formais 

de leitura e escrita e os letramentos não escolarizados. A escola passa a ser o espaço que 

possui condições de aliar as práticas de leitura e escrita com ênfase nos letramentos sociais e 

práticas discursivas. 

A atuação mútua de práticas de letramentos variados nos espaços escolares refletem a 

própria dinâmica da sociedade, em que convivemos com textos dos mais diversos gêneros, 

exposição de práticas de leitura e escrita de formas diferentes e (des)valorização de estilos 

com ênfase em processos de dominação e poder. O letramento seria, então, uma alternativa 

para trazer para a escola as múltiplas linguagens com diversas possibilidades de trabalho, de 

modo a levar a efetivação de um processo de ensino e aprendizagem que valorize os discursos 

e a sua utilização nas práticas sociais. 

Pode-se, então, nomear os letramentos críticos como as múltiplas práticas sociais por 

intermédio da leitura e da escrita que possibilitam “o trato ético dos discursos em uma 

sociedade saturada de textos e que não pode lidar com eles de maneira instantânea, amorfa e 

alienada” (ROJO, 2009, p.108). Essa postura crítica permitirá, no contexto escolar, formar o 

aluno-cidadão, aquele que compreende a sua realidade, sobre ela opina e para ela propõe e 

realiza transformações sociais.  
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Para uma das colaboradoras da pesquisa, o aluno crítico “seria aquela pessoa que se 

posiciona dentro da realidade em que vive, que sabe ler a realidade e sabe agir dentro 

dela”(Professora Elis, 2016). Logo, possibilitar práticas de letramentos críticos nas aulas de 

Geografia é auxiliar o aluno a desenvolver essa criticidade frente às contradições da sociedade 

em que ele vive. Para outra colaboradora, 

 

– Quando você fala de um noticiário, e eles tem esse acesso a notícia, seja 

local ou a nível global, é uma forma de levar algo da realidade deles, esse 

questionamento de algo que está acontecendo, é uma forma de estar 

desenvolvendo a criticidade do aluno (Professora Clara, 2016). 

 

Ora, diante das transformações sociais que estamos passando, a escola não pode mais 

estar fechada a novas linguagens, novas maneiras de compreender a realidade. Trazer para o 

âmbito escolar uma gama diversificada de possibilidades de entendimento da leitura e da 

escrita é atuar na perspectiva de um trabalho que valorize as diferentes culturas existentes 

dentro de um contexto social específico. Os alunos, os professores, a comunidade em si, 

possuem aspectos particulares que garantem uma abrangência de materiais possíveis de serem 

utilizados no espaço escolar. Sobre esse aspecto, os docentes responderam, ainda, que 

 

– É uma forma de situar ele naquele contexto em que ele vivencia. Tem mais 

liberdade de falar, de opinar, sai do livro e traz ele pra realidade, em qual for 

o tema. Pode ser algo relacionado à região em que ele vive quando o 

trabalho é voltado para a realidade dele (Professora Clara, 2016). 

 

– Creio que mesmo sem ter o aparato que precisaria ter na escola, de leitura 

pra ter essa criticidade, a vantagem é que não precisa de muita coisa. Precisa 

de um professor que realmente mostre os caminhos e que é muito amplo 

esses caminhos. Ele, o aluno, precisa saber escrever, saber se posicionar, ter 

uma visão crítica de mundo (Professora Dalva, 2016). 

 
 

 Dentro das diversas possibilidades de práticas de letramento existentes, os letramentos 

críticos merecem destaque por operar na intenção de despertar no outro o desejo de olhar o 

mundo de outra maneira, de perceber as contradições existentes em um contexto social e 

sobre ele esboçar uma análise que fuja de um padrão pré-estabelecido e possa romper com as 

alienações existentes. Rojo afirma que “são cruciais os letramentos críticos que tratam os 

textos/enunciados como materialidades de discursos, carregados de apreciações e valores, que 

buscam efeitos de sentido e ecos e ressonâncias ideológicas” (ROJO, 2009, p.114). 

Segundo Santos (2013), o letramento crítico pressupõe que um texto é sempre um 

produto de forças. Essas forças podem ser ideológicas, sociopolíticas, e os textos constituem 
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um local de luta, de representação das forças dominantes. A linguagem exerce um papel 

fundamental na formação dos cidadãos, pois, através de uma análise crítica, pode-se ter uma 

ideia dos interesses existentes por trás dos textos.  

Dentro do espaço escolar irão coexistir diferentes manifestações culturais, fruto de 

todo um processo social que permitiu – e permite ainda hoje – o convívio entre indivíduos 

com pensamentos, ideologias, visões de mundo diferentes. Essa diversidade cultural 

possibilita um diálogo entre gerações, origens, e grupos diversos que, ao estarem inseridos no 

ambiente escolar, irão conviver e pensar nas transformações sociais que estão sendo 

influenciados e como podem também exercer influência. Assim,  

 

Essas mudanças fazem ver a escola de hoje como um universo onde 

convivem letramentos múltiplos e muito diferenciados, cotidianos e 

institucionais, valorizados e não valorizados, locais, globais e universais, 

vernaculares e autônomos, sempre em contato e em conflito, sendo alguns 

rejeitados ou ignorados e apagados e outros constantemente enfatizados 

(ROJO, 2009, p.106-107). 

 
 

 Por isso, torna-se fundamental que se trabalhe na escola com textos oriundos de fontes 

diversas e não usuais, para que, através da criticidade, os alunos sejam capazes de lidar com a 

realidade circundante e sobre ela inferir maneiras de atuar de forma consciente e cidadã. Essa 

multiplicidade pode garantir as práticas de letramentos críticos ao se pensar em estratégias, 

efeitos e contradições que os textos trazem e como podem ser abordados e questionados.  

 A heterogeneidade de textos, discursos e de práticas de letramentos dentro da escola 

visarão garantir que os alunos compreendam que fora da escola existem maneiras diferentes – 

ou estranhas – de aprender e de se posicionar em seus contextos sociais. Assim, ao 

correlacionar o aprendizado que teve dentro da sala de aula com a sua utilização fora dela, ele 

estará entendendo a verdadeira função dos textos – a comunicação. 

 Considerando que a criticidade é fator fundamental para a efetivação de práticas de 

letramentos críticos, ao entender os textos como produtos de forças ideológicas e que podem 

refletir as contradições de uma sociedade, é imperativo compreender como essas práticas 

podem ocorrer no ensino de Geografia, uma ciência que é pautada pela dimensão crítica dos 

fenômenos espaciais. A próxima sessão analisa as singularidades deste componente curricular 

escolar em sua trajetória acadêmica e como o viés crítico chega aos seus estudos 

influenciando a sua consolidação no currículo da Educação Básica. 
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2.3 – Por uma educação geográfica realmente crítica 

 

“Por do Sol e aurora 

Norte, Sul, Leste, Oeste 

Lua, nuvens, estrelas 

A banda toca, parece magia...” 

(Milton Nascimento) 

 

 

Nenhuma escola consegue desempenhar um bom papel na sociedade se estiver 

baseado em sistemas ideológicos autoritários, em que não haja uma cooperação de ideias e 

ações. A autonomia da escola em elaborar seus projetos, suas propostas, faz parte da natureza 

do ato pedagógico sendo, portanto, fruto de uma atividade coletiva. Straforini (2001) entende 

que 

O papel da Educação e, dentro dessa, o do ensino de Geografia, é trazer à 

tona as condições necessárias para a evidenciação das contradições da 

sociedade pelo espaço, para que no seu entendimento e esclarecimento possa 

surgir um inconformismo e, a partir daí urna outra possibilidade para a 

condição da existência humana (STRAFORINI, 2001, p.27). 

 

 

 A Geografia não é a única ciência capaz de dar conta das contradições sociais, mas 

possui um arsenal teórico-metodológico que facilita o entendimento dessa análise. A 

Educação atual deve estar pautada na perspectiva de levar o aluno a conhecer e saber 

enfrentar as dificuldades que o seu lugar de vivência possui e sobre esse espaço saber e poder 

atuar. 

Silva (2010) apresenta uma trajetória histórica de inserção da Geografia no currículo 

escolar. A partir da influência do sistema de ensino francês, com o auge na década de 1960, a 

Geografia se insere enquanto disciplina da grade curricular da Educação Básica, mas “em 

geral, praticou-se uma Geografia de orientação clássica, ou seja, descritiva, enciclopédica, 

distante da realidade do aluno”. Estava, assim, evidenciado o caráter minimizado desta 

disciplina. Com a Lei nº. 5.692/71, que criava a disciplina Estudos Sociais, apresentava-se a 

“gradativa eliminação da Geografia e da História da educação formal no país” (SILVA, 2010, 

p.7), sobretudo para atender aos interesses do regime político vigente na época. 

Esse período de recessão do ensino de Geografia incentivou o surgimento de 

movimentos de renovação, iniciados na década de 1970, em sua base teórico-metodológica e 

pedagógica. Anos depois, com as reformulações curriculares nos anos 1990, sobretudo a LDB 

9394/96, a Geografia se afirma como uma disciplina autônoma inserida no currículo comum 

das escolas de Educação Básica do país. Contudo, muito do que deveria ser ensinado e como 
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seria ensinado ainda estava atrelado às influências anteriores. O processo foi lento (SILVA, 

2010). 

Levando-se em conta as transformações ocorridas na sociedade contemporânea, não se 

pode mais pensar numa Geografia que esteja atrelada a modismos e apresentando assim um 

retardo na sua evolução conceitual. Vesentini aponta que 

 

O ensino da Geografia no século XXI, portanto, deve ensinar – ou melhor, 

deixar o aluno descobrir – o mundo em que vivemos, com especial atenção 

para a globalização e as escalas local e nacional, deve enfocar criticamente a 

questão ambiental e as relações sociedade/natureza [...], deve realizar 

constantemente estudos do meio [...] e deve levar os educandos a interpretar 

textos, fotos, mapas, paisagens. É por esse caminho, e somente por ele, que a 

Geografia escolar vai sobrevivendo e até mesmo ganhando novos espaços 

nos melhores sistemas educacionais (VESENTINI, 2009, p. 15-16). 
 

 

Houve, durante certo tempo, um distanciamento considerável entre a Geografia 

acadêmica (ensinada e aprendida nas universidades) e a Geografia escolar (trabalhada na 

Educação Básica), fruto de um preconceito em acreditar que não se devia trabalhar conceitos 

ou mesmo a linguagem científica com os alunos. Pesquisas13 apontam que os currículos dos 

cursos de licenciatura em Geografia estão se readequando à novas práticas pedagógicas e a 

enfatizar a integração entre essas duas esferas. 

Assim, surge a necessidade de romper com a ideia da Geografia como uma disciplina 

mnemônica, meramente descritiva e enumerativa (CAVALCANTI, 2010). Pautar um ensino 

desta ciência no contexto da Educação Básica é pensar em formas de articular a capacidade de 

desenvolver um raciocínio geográfico, que colabore com o entendimento de seu próprio 

espaço como fruto de processos históricos, dinâmicos e contraditórios das relações que a 

sociedade estabelece com a natureza por meio do trabalho, tendo  em vista o aluno enquanto 

cidadão participante deste processo. Cavalcanti (2010) aborda essa temática ao apontar, 

também, que 

 

 

A finalidade de ensinar Geografia para crianças e jovens deve ser justamente 

a de os ajudar a formar raciocínios e concepções mais articulados e 

aprofundados a respeito do espaço. Trata-se de possibilitar aos alunos a 

prática de pensar os fatos e acontecimentos enquanto constituídos de 

múltiplos determinantes; de pensar os fatos e acontecimentos mediante 

várias explicações, dependendo da conjugação desses determinantes, entre 

os quais se encontra o espacial (CAVALCANTI, 2010, p.24). 

 

                                                           
13 Os trabalhos de Ascenção; Guimarães; Vital (2015) e Menezes (2015) abordam essa temática e destaca as 

mudanças ocorridas nos últimos anos nos currículos das graduações em Geografia. 
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Evidencia-se, desse modo, a importância da Geografia no currículo escolar. Trata-se 

de uma disciplina com um arsenal privilegiado de conhecimentos que colaboram diretamente 

para a formação cidadã dos alunos. Um ensino de Geografia que priorize esse aspecto, com 

certeza, colaborará para o desenvolvimento crítico dos alunos ao longo de todas as etapas da 

Educação Básica.  

É necessário desenvolver nas escolas uma educação geográfica que seja condizente 

com a realidade social vivenciada pelos principais atores do processo educacional – 

professores e alunos. Torna-se fundamental apresentar a relação entre o conhecimento da 

ciência geográfica produzido pela academia e a apresentação desse conhecimento no âmbito 

escolar. A educação geográfica seria, então, o diálogo entre a didática e o conhecimento 

geográfico (CASTELLAR, 2010). 

Para Callai (2010, p.16), “a finalidade da educação geográfica é contribuir na 

construção de um pensamento geográfico, quer dizer, desenvolver modos de pensar que 

envolvam a dimensão espacial”. A Geografia representa a intercessão entre os estudos da 

natureza e da sociedade, tendo como base de sustentação a análise do espaço geográfico, um 

espaço que se apresenta a partir da materialização das relações que a sociedade estabelece 

com a natureza. É o ponto de partida e de chegada em qualquer produção do conhecimento 

geográfico. A autora ainda defende que 

 

Enquanto matéria de ensino cria as condições para que o aluno se reconheça 

como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, e que pode 

compreender que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e do 

trabalho dos homens em sua trajetória de construção da própria sociedade 

demarcada em seus espaços e tempos (CALLAI, 2010, p.17). 

 

 

Assim, a importância da Geografia enquanto disciplina se dá não apenas porque ela se 

encontra presente na grade curricular do Ensino Fundamental e Médio, com seus conteúdos 

programáticos, mas devido ao seu arsenal de conhecimentos que repercutem diretamente na 

vida da sociedade e na possibilidade de levar o aluno a se reconhecer como sujeito atuante do 

espaço em que vive. Seria, então, uma dimensão da educação geográfica conseguir 

desenvolver essa competência nos alunos.  

A Geografia percorreu uma extensa jornada na consolidação do seu objeto de estudo, 

suas variações metodológicas e sua afirmação enquanto ciência diante da própria produção do 

conhecimento e das transformações da sociedade. Das várias correntes da história do 
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pensamento geográfico14, a Geografia Crítica é a que pressupõe o entendimento de que o 

espaço é marcado por várias contradições, fruto de um sistema também contraditório e 

desigual. Trabalhar com a Geografia Crítica na escola implica em levar o aluno a sempre 

questionar esses conflitos. Na visão de Straforini 

 

Sob a luz da Geografia Crítica é possível que realmente se possa desenvolver 

um ensino que favoreça a compreensão real e concreta da ação humana 

através do tempo e do espaço - e de suas múltiplas relações e determinações 

- procurando compreender o movimento da sociedade sobre o espaço ao 

longo do tempo, o que podem ocorrer através de uma visão de totalidade e 

não de uma visão fragmentada, descritiva e superficial da sociedade 

(STRAFORINI, 2001, p.37). 

 

 Compreende-se que, ao estudar o lugar, deve-se levar o aluno a entender que este lugar 

está inserido num sistema maior e que sobre esse espaço exerce influência e é influenciado. 

Não se pode mais priorizar a mera descrição e memorização de acidentes geográficos, dados 

econômicos, rios e capitais, mas entender a relação entre os aspectos físicos e humanos na 

produção do espaço geográfico. 

Os conhecimentos da Geografia, portanto, devem estar voltados para as reflexões e 

análises espaciais. O espaço é o ponto de partida (e de chegada) de quaisquer conteúdos 

geográficos. É na compreensão dos fenômenos do/no espaço que a Geografia se consolida 

enquanto ciência com todo o seu arcabouço teórico-metodológico.  

A Geografia, sendo uma das disciplinas que compõem a Base Nacional Comum da 

Educação Básica, tem sua organização pautada em documentos e diretrizes que regulamentam 

a sua inserção no currículo do Ensino Fundamental e Médio, definindo carga horária, 

conteúdos, competências e habilidades a serem abordadas em cada modalidade de ensino. De 

acordo com as diretrizes curriculares, 

 

A Geografia compõe o currículo do ensino fundamental e médio e deve 

preparar o aluno para: localizar, compreender e atuar no mundo complexo, 

problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas 

existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade 

tendo em vista a sua transformação. A partir dessas premissas, o professor 

                                                           
14 Segundo Christofoletti (1985), Moraes (1993), Cavalcanti (1998), entre outros, a história do pensamento 

geográfico pode ser dividida em correntes geográficas distintas com base nos métodos que eram utilizados em 

cada contexto. Daí as expressões Geografia Tradicional, Geografia Teorético-Quantitativa, Geografia 

Humanística, Geografia Cultural. Dentro dessas correntes está a Geografia Crítica, pautada nos ensinamentos 

de Marx com a utilização do materialismo histórico-dialético enquanto método, que na Geografia visa entender o 

espaço como um produto desigual das contradições da sociedade de classes, produzida sobre a ótica do sistema 

capitalista – um sistema que pressupõe desigualdades. 
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deverá proporcionar práticas e reflexões que levem o aluno à compreensão 

da realidade (BRASIL/MEC,2006, p.43). 

 
 

Desde 2015, está tramitando propostas de alteração da Base Nacional Curricular 

Comum, a nova BNCC, que vem gerando uma série de discussões entre vários setores da 

sociedade a respeito das orientações curriculares nela presentes, da forma como foi/está sendo 

conduzida as mudanças, do novo papel da Educação desenhado neste documento. Em 2016, 

uma nova versão foi apresentada, ainda em caráter preliminar, com algumas alterações a partir 

de discussões entre agentes escolares, comunidade acadêmica e consultas públicas. Neste 

documento, na estruturação do componente Geografia na Educação Básica é apontado que 

 

Na sistematização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do 

componente curricular Geografia, na BNCC, foram considerados esses 

desafios da educação escolar: articular compreensões de mundo, de lugares 

de vivências e de linguagens, bem como conhecimentos científicos 

produzidos no âmbito da Geografia, visando ao desenvolvimento de leituras 

críticas do mundo (BNCC, 2016, p. 160). 
 

 

 Assim, observa-se, inicialmente, que os objetivos traçados na nova BNCC não se 

distanciam das diretrizes anteriores do MEC, uma vez que a reflexão crítica sobre aspectos da 

realidade está presente em ambas. Contudo, esse documento ainda é alvo de discussões acerca 

de seu conteúdo e da forma como está sendo tratado dentro do contexto da política 

educacional brasileira. Indícios15 apontam que somente a partir de 2018 os preceitos desse 

novo documento serão efetivamente postos em prática. 

Na compreensão dos documentos oficiais, a Geografia escolar deve ser responsável 

por orientar os alunos na possibilidade de leitura e compreensão do mundo a partir das 

ferramentas de análise da Ciência Geográfica. Interrogados sobre a importância da Geografia 

na escola, os sujeitos colaboradores da pesquisa afirmaram que: 

 

– A escola ainda não consegue dar conta da importância que a Geografia 

tem. É fundamental. Vai ajudar o aluno a conhecer o espaço em que ele vive, 

ajudá-lo a compreender em que mundo ele vive, como o mundo está 

planejado, projetado, e como a vida dele funciona. A Geografia discute isso, 

e o aluno poderia aproveitar as contribuições da Geografia. É perceber 

                                                           
15Em abril de 2017, o MEC entregou a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE). O CNE irá elaborar parecer e projeto de resolução sobre a BNCC, que serão 

encaminhados ao MEC. A partir da homologação da BNCC, começa o processo de formação e capacitação dos 

professores e o apoio aos sistemas de Educação estaduais e municipais para a elaboração e adequação dos 

currículos escolares. (Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, acesso em agosto de 2017) 
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enquanto agente atuante, transformador desse mundo. (Professora Elis, 

2016) 

 

– Penso que a Geografia, assim como a História, o papel, embora eles não 

dão o valor que tem essa área (Humanas), é uma das mais importantes. 

Nessas matérias de humanas é quando tem maior contato com os alunos, 

porque você está lidando com eles o dia a dia, debatendo com eles a relação 

entre eles e a sociedade. A Geografia, pra mim, é uma matéria que leva o 

aluno a ser um ser reflexivo e ativo. A área de Humanas tem como levar o 

indivíduo a participar de um todo e acabar se desenvolvendo na sociedade 

(Professor Tom, 2016). 

 

– Contribui com a visão de mundo, ele situar de forma crítica, de forma 

participativa, no contexto onde estão inseridos, contribui pra ter uma visão 

ampla e contextualizada de um todo. E acredito que a Geografia, ela é 

trabalhada da forma que leve o aluno ter essa visão crítica, participativa, a 

relação dele com o espaço, com as pessoas, com o todo que envolve aquele 

contexto em que eles estão inseridos (Professora Clara, 2016). 

 

– A Geografia tem um cunho mais social, você assassina a disciplina se não 

ensinar o aluno a ser crítico e reflexivo. Não é uma disciplina morta, se 

renova a cada dia. Cada novo acontecimento do dia a dia, trabalhando o 

mundo, essa Geografia está em constante movimento, você tem que estar 

antenado ao que está acontecendo (Professora Dalva, 2016). 

 
 

Para os sujeitos é inegável a importância desta disciplina na escola. Não se pode 

pensar em uma formação cidadã sem que o aluno aprenda os princípios básicos de 

convivência em sociedade, de como o ambiente em que vive está se organizando, de como 

ele, o aluno, pode modificar o seu lugar. E isso a Geografia pode e deve colaborar. O viés 

crítico é, também, um fator fundamental para a análise das transformações geográficas, 

ficando evidente na fala dos sujeitos da pesquisa. Sobre essa criticidade e a relação com a 

Geografia, os docentes entrevistados apontaram que: 

 

 

– É você estar atento às problemáticas que estão acontecendo ao seu redor e 

você poder identificar dentro daquelas situações o que há de positivo e 

negativo. A partir do que é negativo, quando você aponta soluções, aponta 

caminhos, você pode trabalhar a criticidade e você percebe o que não está 

indo bem e quais as formas de resolver. Acho que a Geografia pode fazer 

isso, no momento em que ela analisa o espaço e tentar apontar quais os 

caminhos para superar aquelas problemáticas (Professora Elis, 2016). 

 

– É eles terem essa visão crítica, terem essa opinião em relação a qualquer 

conteúdo, a se posicionarem, terem opinião própria, não serem 

influenciados, opinar de forma a terem uma visão própria da realidade 

(Professora Clara, 2016). 
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É importante que, desde cedo, os estudantes aprendam a ler o mundo, a entender a 

complexidade da realidade. Ao reconhecer o seu lugar, o aluno passa a identificar as 

paisagens que o compõe, entende que o seu lugar se justifica pelo trabalho da sociedade e da 

dinâmica da natureza e que ele é um sujeito atuante na construção e percepção deste espaço, 

enquanto ser crítico e reflexivo.  

Os sujeitos entrevistados refletiram sobre essa relação do conhecimento da Geografia 

para fora do ambiente escolar, a sua importância para a vida, para o contexto social no qual o 

aluno está inserido: 

 

– É uma base que tem que sair daqui da escola, a gente tem que levar o aluno 

a ser crítico aqui dentro, dentro da sala de aula, até mesmo com nós 

professores, para usar esse aprendizado lá onde ele vive com a sociedade e 

futuramente ser um grande atuante na sociedade (Professor Tom, 2016). 

 

– A Geografia tem como objetivo fazer com que o aluno compreenda o 

espaço. Se o aluno lá fora precisa, como por exemplo, ele dar uma 

contribuição pra melhorar o bairro em que vive. Para melhorar, ele precisa 

conhecer o bairro, as condições em que vive, o porquê, quais os fatores, 

porque está daquele jeito... são coisas discutidas na Geografia. O 

conhecimento geográfico é fundamental para a vida lá fora. Talvez ainda não 

conseguimos fazer o aluno perceber isso (Professora Elis, 2016). 

 

A prática de pensar sobre os fatos e acontecimentos mediante várias explicações deve 

ser uma possibilidade constante na ação educativa oferecida aos alunos. Se conseguirem 

pensar o espaço de forma mais abrangente e ativa, com certeza, a participação destes na 

comunidade em que vivem será mais efetiva e a atuação será mais consciente. 

Assim, o docente formado em Geografia deve ser questionador, crítico, atuante no 

contexto social em que vive e transmitir essa postura no ambiente escolar. Deve buscar fazer a 

ponte necessária entre os conteúdos programáticos apontados pelos documentos oficiais com 

a realidade circundante sua e de seus alunos, para, assim, possibilitar um efetivo processo de 

ensino e aprendizagem. Sobre esse docente e sua formação será analisado na próxima sessão 

deste capítulo. 
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2.4 – A formação docente e o professor de Geografia 

 

“Quanto mais a gente ensina 

Mais aprende o que ensinou, ê á, ê ô...” 

(João Roberto e Jorge Portugal) 

 

Refletir e compreender a respeito do espaço geográfico é função primordial do 

geógrafo e, também, do professor de Geografia16. Trabalhar com Geografia é trabalhar na 

perspectiva de tentar entender aspectos da realidade sob o ponto de vista da análise espacial. 

Esse espaço é fruto de uma atuação constante da sociedade na natureza mediante o  trabalho.  

O professor de Geografia tem o papel de ser o agente responsável por mediar o 

conhecimento geográfico com a realidade vivenciada pelos alunos, levando-os a perceber a 

importância dos estudos geográficos e assumir uma postura crítico-reflexiva acerca do 

contexto social em que estão inseridos. Deve se preocupar em instigar o seu aluno a assumir 

essa criticidade e se inquietar diante das contradições da sociedade em que vivemos. Ao se 

optar pela formação em Geografia, o docente deve entender que “trata-se de uma formação 

crítica e aberta à possibilidade da discussão sobre o papel da Geografia na formação geral dos 

cidadãos, sobre as diferentes concepções da ciência geográfica, sobre o papel pedagógico da 

Geografia escolar” (BRASIL/MEC, 2006, p.46). 

A formação docente implica, ainda, um arsenal de conhecimentos teórico-

metodológicos dos saberes pedagógicos. O professor necessita ter conhecimento de que sua 

formação específica em uma área – no caso, Geografia – perpassa pela sua formação geral 

enquanto professor, que irá lidar com situações pedagógicas das mais diversas (e adversas) e 

que se torna responsável pela formação cidadã dos seus alunos e não apenas um mero 

transmissor de conteúdos. Nas diretrizes para a formação inicial de professores da Educação 

Básica está indicado que 

 

A formação comum para professores de todas as etapas da Educação Básica 

deverá mobilizar contribuições de diferentes áreas de conhecimento para 

constituir saberes pedagógicos, valores - dignidade humana, solidariedade, 

autonomia intelectual, respeito e acolhimento da diversidade, igualdade e 

justiça social, entre outros - visões de educação e sociedade, que permitam 

ao futuro professor compreender a realidade da educação e formular 

                                                           
16No Brasil, um Geógrafo é o profissional que fez o Bacharelado em Geografia, legalmente habilitado através da 

Lei 6664/79, no qual remete-se ao registro no CREA de seu estado. Já o professor de Geografia é o profissional 

que tem titulação de Licenciado em Geografia, podendo exercer legalmente apenas as funções de docência, do 6º 

ano ao 9º ano do Ensino Fundamental (antigas 5ª a 8ª série), e todo o Ensino Médio. 
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propostas de ação/intervenção na escola e/ou em nível mais amplo do 

processo educativo (BRASIL/MEC, 2000, p.69). 

 

 

É preciso, então, que os docentes tenham uma visão aberta sobre as questões 

educacionais, a dinâmica da escola, o processo de ensino e aprendizagem, a importância do 

uso de recursos e novas tecnologias, a compreensão da cultura, o desenvolvimento humano 

como um todo. Essa abrangência de conhecimentos é fundamental para que o docente 

trabalhe na perspectiva de que a Educação se torne o meio de libertação e ascensão social. 

Trata-se de um desenvolvimento profissional permanente, contínuo.  

A reflexão sobre sua própria prática constitui-se um fator fundamental para a atividade 

docente (SACRISTAN, 2000). É preciso sempre estar se questionando, se avaliando acerca de 

sua atuação na sala de aula e, a partir disso, criar oportunidades de desenvolver novas 

atividades de interação com os alunos, mesclando-se os diversos conhecimentos. Além disso,  

 

Deve promover mudanças concretas que resultem em novos padrões de 

aprendizagem, a partir de uma rede de significados, isto é, utilizando 

estratégias diversificadas ao abordar os conteúdos, dialogando e ampliando 

os conhecimentos já adquiridos e propondo novas situações de aprendizagem 

(BRASIL/MEC, 2006, p.47). 

 

 

Dessa maneira, ser professor hoje em dia requer estar atento às mudanças e 

transformações que o mundo vem passando e como a sociedade está respondendo a isso. Ser 

professor(a) de Geografia é, antes de tudo, entender que os fenômenos espaciais atuais tem 

repercussão direta na escola e cabe a ele articular o conhecimento científico com a realidade 

vivenciada pelos alunos. Ao compreender o papel da Educação nesse contexto o docente terá 

condições de criar estratégias para colaborar com a formação cidadã dos seus alunos.  

Considera-se, já há alguns anos, que há um conjunto de políticas públicas voltadas 

para a Educação que visa atender a uma política econômica, a um projeto econômico de país, 

com uma perspectiva voltada para o mercado de trabalho (CAVALCANTI, 2005). Muitas 

vezes essa política recebe influências de reformas ocorridas em outros países ou ainda para 

atender a avaliações externas de desempenho escolar. 

Castellar (2010, p.56) aponta elementos que julga ser necessários à formação docente 

– especificamente do docente de Geografia – e compreende que a construção de saberes vai 

muito além de apenas dominar conteúdos, mas apresentar “um discurso conceitual organizado 

com uma proposta adequada de atividades, buscando superar os obstáculos de aprendizagem”. 

Ora, para que isso realmente ocorra com êxito é imprescindível que os cursos de formação 
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docente estejam atentos a essas demandas e atuem na constituição de um currículo coerente e 

articulado entre teoria e prática. No entendimento da autora,  

 
 

Ao relacionar currículo com a didática e a aprendizagem, considera-se que 

há uma intencionalidade educativa na organização da prática docente, isso 

quer dizer que é importante que o profissional da Educação tenha uma 

formação com base filosófica, epistemológica e pedagógica capaz de 

compreender o conhecimento geográfico e articulá-lo com as questões 

pedagógicas (CASTELLAR, 2010, p.43). 

 

 
 

Urge-se a necessidade de bases sólidas na formação docente. Uma formação 

incompleta implicará em problemas em sala de aula. É imperativo capacitar os docentes para 

analisar e interpretar fenômenos espaciais, apontar e explicar problemas nas diversas escalas, 

entender a dinâmica das ações sociais, enfim, construir elementos para auxiliar os alunos a 

lerem o mundo. 

Muito se discute sobre a formação dos profissionais da Educação no que diz respeito 

aos parâmetros e diretrizes dessa formação. No caso da Geografia não é diferente, uma vez 

que há, também, debates acerca das possibilidades que a formação em Geografia pode 

contemplar. Contudo há de se considerar que deve haver uma preparação pedagógica para 

aliar teoria e prática no contexto do ensino, e que dominar o conteúdo da disciplina não 

garantirá pleno êxito na sua aplicação. Para Cavalcanti (2005, p.109), “o profissional que 

domina criticamente o campo da Geografia domina a reflexão de suas finalidades 

sociopolíticas e o modo peculiar de constituição desse campo”. Ora, cada campo de atuação 

tem suas particularidades e isso deve ser levado em consideração na constituição do sujeito 

enquanto professor, seja em sua formação inicial ou continuada. 

É durante a sua formação que o docente deve perceber que não se pode mais ensinar 

uma Geografia pautada apenas na memorização e reprodução de nomes, termos, conceitos. 

Preparar-se criticamente para atuar em sala de aula é fundamental. Somente assim irá 

transmitir, para os alunos, a Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do 

mundo em que vivemos em suas diversas escalas de análise, do local ao global. 

O professor deve estar seguro dos conteúdos que precisará ministrar aos alunos, mas 

também deve ter segurança pedagógica quanto a suas escolhas metodológicas, sobre quais 

estratégias irá utilizar e como se dará a realização das mesmas. Pensar e repensar sua prática 

cotidiana é essencial, requer uma visão autocrítica e estudo contínuo para se aperfeiçoar 
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constantemente, para que, dessa maneira, a atuação no ensino seja feita de modo crítico e 

reflexivo também. 

 

 

2.5 – As particularidades da música no contexto educacional 

 

“Se lembrar dos tempos, 

Dos nossos momentos, 

Lembre da nossa música, 

Música.” 

(Vanessa da Mata) 

 

Sendo a canção o recurso dinamizador deste trabalho, torna-se imprescindível que 

elementos caracterizadores dessa manifestação artística estejam presentes e, por isso mesmo, 

esta sessão se propõe analisar alguns aspectos referentes à música e suas particularidades. De 

início, requer um esclarecimento acerca dos termos ‘música’ e ‘canção’. Ainda que haja uma 

distinção, considerando a música como o componente mais geral envolvendo harmonia, 

melodia, ritmo, instrumentação, enquanto a canção seria um tipo específico de produção 

musical composto, basicamente, de letra e melodia, essa separação não é bem delimitada pela 

sociedade. Para Lima17 (2010, p.1), “música popular no Brasil é sinônimo de canção”. 

A noção de espaço-tempo presente no universo musical faz com que entendamos que 

toda música é histórica no referente ao momento (no passado) em que foi constituída e é 

também atual em se tratando de uma produção constante do som, ritmo, melodia no presente 

momento em que ela é reproduzida. Concretiza-se assim outro mundo paralelo ao mundo da 

humanidade, como se a música ultrapassasse a barreira do espaço e do tempo e chegasse aos 

ouvidos humanos sempre nova, sempre atual, mas revelando sua história, impregnada em seu 

ritmo, melodia, canto, movimento. Sobre esse entendimento, Moraes afirma que 

 

Toda cultura possui o seu próprio ritmo, no sentido em que a experiência 

consciente é ordenada em ciclos de mudanças de estação, de crescimento 

físico, de empreendimento econômico, de profundeza ou de amplitude 

genealógica, de vida presente e de vida futura, de sucessão política ou de 

outros fatos periódicos quaisquer, aos quais se confere uma significação. 

Poderíamos dizer que a experiência corrente de todos os dias tem lugar em 

um universo de tempo real. A qualidade essencial da música é o poder que 

                                                           
17 O autor aponta, em seu artigo, elementos que distinguem os dois termos, expondo as peculiaridades de cada 

um. E sugere, ainda, que o termo MPB (Música Popular Brasileira) deveria ser mais coerentemente usado como 

Canção Brasileira. No entanto, para outros autores e na fala dos sujeitos da pesquisa os termos são usados como 

sinônimos. 
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ela tem de criar um outro universo de tempo virtual (MORAES, 1983, p. 

164-5). 
  

 

 Cada povo, em cada momento da história, tem o seu próprio sistema de organização 

musical. Contudo, percebe-se que cada cultura baseia sua produção musical em elementos 

semelhantes (instrumentos, melodias, canto). O que diferencia um sistema do outro é o 

aperfeiçoamento de técnicas, fazendo com que, por mais intelectualizada que seja a música, 

ao tocar o indivíduo transmite sensações que atingem tanto o campo do intelecto quanto do 

emotivo. 

Tomás (2002, p. 14) comenta que “a música apresenta como traço peculiar uma íntima 

relação com vários aspectos da atividade humana, o que acarreta um difícil isolamento ou 

mesmo uma definição restrita a uma única área do pensamento” o que nos faz compreender 

que as atividades humanas cotidianas são passíveis de inspiração musical. Seja a tentativa de 

reproduzir o som de um objeto ou a sensação do trabalho desenvolvido pelos homens ou 

mesmo através do canto estar representando e retratando a vida social, familiar, cultural de 

cada indivíduo. Toda música, portanto, ganha o caráter de popular, visto que não pode ser 

executado nenhum processo musical sem que existam associações entre os indivíduos, por 

mais que ainda sejam apresentados ‘rótulos musicais’, tentando enfatizar que a música 

produzida por uma classe economicamente superior seja a mais correta, a mais adequada, 

desmerecendo assim outros gêneros musicais de igual importância. 

Diante de tantos conceitos e entendimentos sobre o processo de produção musical 

Tomás ainda afirma  

 

[...] que as definições corroboram a ideia de pluralidade do pensamento 

musical, sobretudo no que se refere à articulação de seus conceitos 

fundamentais [...] mesmo com a heterogeneidade conceitual, pode-se dizer 

que, de uma maneira ou de outra, o discurso que subjaz às definições 

apresentadas refere-se à compreensão da música como uma organização do 

fenômeno sonoro, ou melhor, a referência se dá àquilo que soa a partir de uma 

determinada organização, àquilo que nos é audível e perceptível 

sensorialmente (TOMÁS, 2002, p. 16-17). 
 

 Fica evidente que esse pluralismo de concepções sobre a música se deve ao fato de 

haver primeiramente um pluralismo de culturas e de possibilidades de produção musical. As 

sociedades humanas, ao longo de suas trajetórias de vida e de integração de indivíduos, 

deixou-nos um legado de sons, ritmos, melodias que faz com que a música se insira num 
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status de arte bela e universal produzida historicamente, e por ser arte também apresentada 

contemporaneamente. 

 Com o avanço do meio técnico-científico-informacional dos últimos anos, temos 

assim um grande avanço na produção musical. Novos instrumentos, novos cantores, novos 

ritmos, novas melodias nos foram apresentados tornando nítida que 

 

[...] a postura mais recente da teoria musical não é apenas fruto de um 

processo sociopolítico e cultural que atingiu todos os domínios do 

conhecimento, mas é, sobretudo, produto de uma reavaliação da própria 

musicologia e da estética musical, que começaram a repensar tanto a si 

mesmas – seu papel e função –, como seus métodos de investigação e análise 

de seu objeto de estudo, a música (TOMÁS, 2002, p. 20). 

 
 

 Sendo o processo musical, antes de tudo, um processo cultural, a música torna-se 

possível de ser inserida no contexto educacional. Historicamente, fica difícil delimitar um 

ponto de início, um marco zero da inserção da música no sistema educacional brasileiro, mas 

é certo que, desde o século XVI, os jesuítas utilizavam músicas no processo de catequização 

dos índios. Segundo Boleiz Júnior (2002), ao ensinar músicas para as crianças indígenas, 

tornava-se mais fácil incutir as doutrinas cristãs, já que, como veículo de aprendizagem 

através das letras das canções sacras, eram passados dogmas cristãos aos “avermelhados” que 

aqui habitavam. 

 Se a sabedoria dos jesuítas permitiu a utilização da música no contexto histórico da 

formação da nossa sociedade, a Educação contemporânea também deve se ‘render’ a esse 

recurso. As letras das canções populares de nossa cultura são poderosos instrumentos para se 

ensinar História, Geografia, ou mesmo incitar uma discussão sobre cidadania, 

comportamento, ética, etc.  

Sendo a música um conhecimento complexo, cheio de teorias e subjetividades, que 

nos permite entender sobre arte, história, ideologias, crenças e tradições, utilizá-la na 

Educação Básica requer uma dedicação específica. Ensinar com música é pensar na 

perspectiva de trabalhar com uma arte ou técnica que possibilite ao ser humano se expressar 

poética e musicalmente acerca de seus anseios, opiniões, dúvidas e incertezas. 

Para trabalhar com música, comenta Ferreira (2013), é necessário estar desprendido de 

qualquer preconceito quanto aos vários estilos musicais, escutando os mais variados sons e 

também ler muito a respeito da música, sua história, as composições, os compositores, a 

origem dos ritmos e estilos, de modo que, ao propor uma aula com a música na escola, possa 
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estar passando informações pertinentes aos alunos, instigá-los a quererem aprender mais com 

o trabalho proposto. 

 Fernandes (1995), estudioso da canção no ensino de Geografia, entende que 

 

[...] a música é um recurso de imensa importância no processo de 

aprendizagem, tanto pela sua contribuição no processo de formação cultural, 

quanto pelo fato que a música nos permite trabalhar não só com o intelecto, 

mas também com a percepção, tornando, assim, as aulas mais agradáveis, 

interessantes e dinâmicas. Quando utilizamos uma música, cujo conteúdo 

possui relação com o conteúdo do tema em estudo, podemos dimensionar e 

enriquecer a compreensão deste, ao permitir a máxima exploração do tema, 

assim como descobrir as mais diversas possibilidades de estudá-lo. Esse 

processo ainda contribui para aprofundar o conhecimento da música em 

questão (FERNANDES, 1995, p.132). 

 

 

 Torna compreensível, portanto, o entendimento de que, ao utilizar a música em sala de 

aula, inserida a uma proposta curricular, o docente permitirá ao aluno enriquecer seu 

conhecimento sobre o conteúdo proposto para aquela série no planejamento realizado. Deve-

se, contudo, ter sempre a certeza de que a música é um artifício importante a ser utilizado, 

mas ela por si só não será responsável por apresentar todos os pontos de relevância do 

conteúdo. Sua utilização se dá na medida em que o docente entenda que a canção sirva para 

iniciar, intermediar ou mesmo finalizar a temática estudada.  

Na escola, a presença da música pode se dar de diversas maneiras, seja do ponto de 

vista individual dos alunos (cada um com seu estilo particular) ou em atividades 

desenvolvidas pela escola com a presença dessa arte. Em relação à Escola Contextos 

Musicais, os colaboradores da pesquisa mencionam: 

 

– Observo o seguinte, embora seja proibido o celular e fone, os alunos 

quando estão fazendo a atividade com o fone eles se concentram mais, ficam 

mais quietos fazendo a atividade e não perturba, não ficam conversando 

outras coisas. Os alunos gostam muito, participam dos eventos quando tem 

no pátio e quando tem música, eles se divertem, cantam, dançam. A música 

mexe com o sentimento das pessoas (Professor Tom, 2016). 

– Eu percebo que eles gostam muito de música por conta do envolvimento 

com o celular, fone de ouvido, mas não sei o estilo. É constante. Em 

projetos, quando tem na escola, no pátio é mais pra lazer. No projeto sobre 

drogas, teve algumas oficinas que envolveram música (Professora Clara, 

2016). 

– Nos projetos que a escola propõe, com atividades que envolvem música, os 

alunos se mostram mais animados. Ainda que o gosto musical dos alunos 

não seja o ideal, seja um pouco vulgar (na visão dos professores). Na sala 
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eles gostam muito de cantar, se a gente permitir,eles usam o celular e ouvem 

música em momentos nas aulas, é muito presente (Professora Elis, 2016). 

  

Infere-se, portanto, que a música é bastante presente na escola, dentro e fora da sala de 

aula. Hoje em dia, com as possibilidades tecnológicas para se ter acesso à música, tais como o 

uso do celular e a opção de baixar músicas da internet para poder escutar posteriormente são 

fatores que facilitam a presença dessa manifestação artística no âmbito escolar. Por se tratar 

de algumas normas regimentais da escola, o seu uso é controlado em alguns momentos, 

visando à atenção e o compromisso dos alunos.  

Uma prática pedagógica que utilize estratégias didáticas inovadoras se concretizaria na 

inter-relação entre os conteúdos da disciplina e a própria temática escolhida para nortear o 

trabalho.  Assim, a música se configura como um importante recurso didático a ser utilizado 

pelos professores da Educação Básica. Trabalhar com canções em sala de aula é possibilitar 

estratégias de aprendizagem diferenciadas, fazendo com que os alunos tenham a oportunidade 

de estabelecer relações entre o que está sendo estudado em termos de conteúdo didático e o 

que está sendo ouvido através das canções. 

Desse modo, compreendendo que há uma relação direta entre a produção musical e as 

relações sociais que as motivaram, os contextos históricos e geográficos retratados nas letras 

das canções, as influências, particularidades e emoções que cada música carrega, surge a 

necessidade de discutir a possibilidade de uso das canções enquanto recurso didático no 

contexto educacional e, especificamente, no ensino de Geografia.  

 

 

2.6 – A importância dos recursos didáticos 

 

“A Vida ensina  

E o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 

Com a fé o dia-a-dia 

Encontrar solução” 

(Toni Garrido) 

 

Para que haja um efetivo processo de ensino e aprendizagem é necessário que o 

professor lance mão da sua criatividade e dedicação para planejar aulas que sejam mais 

atrativas e interessantes ao seu público – os alunos. Optar pela escolha de um recurso didático 



68 
 

 
 

diferenciado é uma estratégia que, se bem planejada, pode contribuir para uma prática 

pedagógica que alcance o sucesso escolar. 

Existem várias possibilidades de usos de materiais com fins didáticos, no intuito de 

colaborar para que a aula seja mais dinâmica e alcance maior êxito. Entre os mais utilizados 

está o livro didático, importante auxiliar do trabalho do professor em sala de aula e o recurso 

mais acessível nas escolas. 

Rojo (2013) aponta que os livros didáticos se apresentam como um forte estruturador 

do planejamento do professor e, muitas, vezes, o único recurso disponível. É conhecido que 

por vários fatores (jornada de trabalho, quantidade de turmas, formação docente) nem sempre 

se consegue realizar um planejamento adequado às necessidades de cada turma e, menos 

ainda, de cada aluno. O livro didático seria, então, um padronizador dos conteúdos 

curriculares a serem abordados em cada etapa de ensino. Não se trata, necessariamente, de 

algo ruim, mas pode ser um limitador do desenvolvimento de habilidades e competências e, 

mesmo, de práticas de letramentos críticos em sala de aula. 

Assim, para um maior enriquecimento das aulas, o docente pode inserir outras formas 

de linguagens, como mapas e globos, músicas, filmes, revistas e jornais, teatro, jogos, etc. 

Estará, assim, desvendando novos caminhos, novas formas de compreender a realidade e 

promover a aprendizagem significativa dos conteúdos trabalhados.  

Sobre esse ponto de vista, Pontuschka (2009) indica que 

 

Os recursos didáticos – ou empregados com propostas didáticas –, na 

qualidade de mediadores do processo de ensino-aprendizagem nos diferentes 

níveis, obedecem, em sua seleção e utilização, a alguns critérios, tais como 

adequação aos objetivos propostos, aos conceitos e conteúdos a ser 

trabalhados, ao encaminhamento do trabalho desenvolvido pelo professor em 

sala de aula e às características da turma, do ponto de vista das 

representações que trazem para o interior da sala de aula. Esses recursos, se 

adequadamente utilizados, permitem melhor aproveitamento no processo de 

ensino e aprendizagem, maior participação e interação aluno-aluno e 

professor-aluno (PONTUSCHKA, 2009, p.215-216). 

 

 

Assim, a escolha de um ou outro recurso didático deve ser feita de maneira consciente 

e coerente dentro de um planejamento e não apenas como mera ação lúdica para diferenciar a 

aula. O trabalho com as diversas linguagens precisa estar inserido na proposta pedagógica que 

se almeja alcançar, ter relação com o conteúdo trabalhado naquele momento,  bem como no 

nível e desenvolvimento da turma na qual será aplicado. Cada material didático possui seus 
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próprios códigos de utilização quanto ao tempo, disponibilidade, aceitação, adequação; 

destarte,  o docente precisa estar atento a essas particularidades. 

A escolha e a utilização de um determinado material didático perpassam, também, por 

questões ideológicas, ora refletindo aspectos de uma minoria privilegiada, ora impondo os 

interesses de uma classe dominante. Para Scheyerl (2012), muitas vezes o outro é 

visto/interpretado como algo interessante, estranho e há, portanto, a necessidade de se fugir 

dos estereótipos culturais, deixar de tratar como exótico o elemento cultural que vier de fora 

do padrão elitizado. 

Para a autora, uma maneira de minimizar as desigualdades na forma como são tratadas 

as diversas culturas é a incorporação de “materiais de dentro”, recursos que teriam as 

condições necessárias para apresentarem aos alunos a importância do multiculturalismo e a 

possibilidade de recriar estratégias didáticas em sala de aula. Nesse sentido, 

 
Será bem-vinda a utilização de materiais autênticos variados, nativos, 
nativizados, não-nativos, gravados ou escritos, que oportunizem a 
função sociointeracionista e simbólica da língua, de acordo com as 
dinâmicas de relações de poder que detêm prestígio político e 
hierarquia social (SCHEYERL, 2012, p.49). 

 

 

Desse modo, buscar incorporar nas aulas recursos didáticos – ou com intenções 

didáticas – que apresentam elementos que enfatizam o que grupos menos favorecidos 

da sociedade estão produzindo é bastante contundente. Levar para a sala de aula uma 

música   considerada ‘inferior’ ao padrão elitizado da sociedade e instigar os alunos a 

compreenderem aspectos relevantes da cultura apontadas na letra da canção é lutar 

para diminuir as imposições culturais existentes, por exemplo, nos livros didáticos 

padronizados e elaborados longe das áreas menos privilegiadas. 

É imperativo, contudo, que os professores estejam abertos e dispostos a trabalhar com 

o novo, com o diferente. Inicialmente dará mais trabalho para se planejar as aulas que não 

sigam necessariamente o que está estabelecido nos manuais, mas possibilitará uma prática 

pedagógica capaz de transformar o espaço da sala de aula num espaço de discussão, de 

participação, de criticidade. 

Scheyerl (2012, p.51) ainda enfatiza a importância de  o docente apresentar essas 

possibilidades aos alunos de modo a “estimular o interesse e respeito pela voz do outro, 

incentivar a busca de novos significados, acreditar no desenvolvimento de um 

pensamento crítico, contribuir para a transformação pessoal e social do aprendiz”. 
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Assim, os aspectos interculturais ocorrerão dentro do contexto escolar de maneira 

fluida, sem imposições, mas com a perspectiva de compreensão das diversas realidades 

existentes. 

Ainda sobre esse viés da escolha dos materiais didáticos, para Silva e Muniz (2012, p. 

65), “o importante é o educador ter ciência de que os recursos didáticos por si só não tem a 

capacidade de produzir aulas construtivas. Cabe ao professor a decisão de contribuir na 

educação dos alunos e prepará-los para intervir na sociedade de forma crítica e consciente”. 

Observa-se, mais uma vez, que o viés da criticidade deve estar presente na escolha de quais 

recursos didáticos serão utilizados e como serão utilizados. Para isso, o planejamento é o fator 

fundamental para o bom êxito dessa prática. 

Considerando a Geografia uma disciplina com características de observação, análise, 

interpretação, reflexão, etc., o uso de recursos didáticos diferenciados é bastante importante. É 

uma possibilidade de facilitar o trabalho do docente de conseguir transpor o conhecimento 

científico para a sala de aula e fazer com que os alunos compreendam essa relação no espaço 

em que vivem, no contexto social no qual estão inseridos.  

 

No contexto em que as diferentes linguagens no ensino se apresentam das 

mais variadas formas, cabe ao professor a função de utilizar estas 

ferramentas como recurso complementar ao livro didático, ou até mesmo 

substituí-lo, contribuindo para aprendizagem do ensino da Geografia, com o 

fim de despertar no aluno uma percepção crítica da realidade (SILVA; 

MUNIZ, 2012, p. 64). 

 

 

Como já mencionado, o ensino de Geografia necessita romper com as práticas mais 

tradicionais de memorização e falta de correlação entre os conteúdos e a vivência de cada 

indivíduo e despertar a ação pedagógica para práticas mais contextualizadas e diversificadas. 

A Geografia escolar deve permitir um aprofundamento das questões espaciais e o uso de 

recursos didáticos adequados colabora diretamente com esse ato. 

Ao adotar uma postura teórico-metodológica que valorize as aulas mais dinâmicas e 

criativas, o docente de Geografia deve se preocupar, também, com a formação crítica e cidadã 

de seus alunos. Essa formação só ocorrerá efetivamente, quando os professores e alunos 

estiverem conectados no sentido de analisar as problemáticas sociais e sobre elas inferir 

possibilidades de soluções. É deixar de lado a mera reprodução/memorização de termos e 

conceitos e redirecionar a aprendizagem para a significação dos conteúdos com a realidade 

circundante. 
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2.6.1 – A utilização da canção como recurso didático no Ensino de Geografia 

 

“Ouço a canção que vem 

Trazer outra vez pra mim 

O sol que ilumina os dias 

E dá cor pra essa gente brasileira” 

(Celso Fonseca e Ronaldo Bastos) 

 

 

Formar o aluno-cidadão, crítico, consciente de seu papel na sociedade é tarefa de todo 

educador, não sendo, portanto, diferente aos docentes de Geografia. Em se tratando do ensino 

de Geografia, uma ciência que prima pelos estudos referentes à análise espacial dos 

fenômenos, a música é um procedimento metodológico que permite o desenvolvimento de um 

pensamento reflexivo, contribuindo para uma efetivação do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ao trabalhar com diversas linguagens na Geografia – e a música está inserida nesse 

contexto – o docente, em parceria com seus alunos, buscará compreender o ensino não como 

uma mera reprodução do conhecimento, mas como algo dinâmico, permitindo um maior 

envolvimento entre os agentes do processo educacional. 

Didoné (2006) ressalta que a música, quando utilizada em benefício das aulas, torna-se 

uma atividade lúdica que traz, pelos ritmos descontraídos dos diferentes estilos musicais, um 

melhor entrosamento na relação entre professor e aluno. Novas tecnologias estão sendo 

incorporadas ao ensino de um modo geral; assim, a Geografia não pode se esquivar a esse 

fator. O que ocorre algumas vezes é a resistência ao novo ainda impregnado em muitas 

práticas docentes no atual contexto da Educação.  

As abordagens atuais da Ciência Geográfica têm buscado práticas pedagógicas que 

almejam incentivar os alunos a compreenderem situações diferentes, mas que tenham uma 

relação com a sua realidade. Nesse sentido, Cardoso (2004) afirma que torna-se cada vez mais 

necessário o uso de múltiplas linguagens no ensino, ao trazer a realidade concreta para a sala 

de aula, aliar a experiência e a vivência aos conceitos adquiridos na vida escolar. Fica 

evidente, portanto, que quando se propõe ensinar Geografia a partir de várias linguagens 

(música, poesia, vídeo, etc.) valorizando o cotidiano e a experiência dos alunos, torna-se mais 

fácil a apreensão do conteúdo didático exposto. 

Expor um conteúdo geográfico utilizando o recurso da canção poderá se tornar  um 

dos momentos em que o docente  incentivará os seus alunos ao entendimento de que a 

Geografia está presente em situações práticas do seu cotidiano. A partir de aulas com essa 
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abordagem os estudantes irão começar a desenvolver habilidades e competências geográficas 

que lhe permitirão compreender a realidade a partir do que foi trabalho em sala de aula. 

 Sobre esse aspecto, durante a etapa de entrevistas, foi solicitado dos sujeitos 

colaboradores que relembrassem algumas músicas já trabalhadas em suas aulas e para quais 

conteúdos geográficos elas foram utilizadas. Foram citadas por eles músicas como “Aquarela 

do Brasil” (Ary Barroso, 1939) e “Aquarela Brasileira” (Silas de Oliveira – samba do Império 

Serrano, 1984), para tratar de aspectos regionais, características físicas e sociais do nosso 

país; “O Sal da Terra” (Beto Guedes, 1981), para discutir impactos do sistema capitalista, 

fazendo uma análise da questão ambiental; “Triste Partida” (Luiz Gonzaga, 1964), para falar 

de migração interna; “Pela Internet” (Gilberto Gil, 1997), enfocando características do 

processo de globalização; entre outras canções apontadas.  

Nos encontros com os sujeitos da pesquisa foi solicitado, também, que descrevessem 

as metodologias utilizadas em algumas de suas aulas que tiveram a música como recurso 

didático: 

 

– Uso para introduzir a aula, no início da unidade pra introduzir a temática, 

pra abrir a discussão, o quanto do tema o aluno conhece. Eles falam da 

música, serve como sondagem, eles relacionam e gostam. Fazem a leitura da 

letra e depois ouvem. Os alunos gostam, a receptividade é boa (Professora 

Dalva, 2016). 

 

– Geralmente penso em um elemento para introduzir e despertar o interesse 

dos alunos, levanto possibilidades... uma poesia, uma música, um vídeo. 

Entrego a cópia da letra impressa. Trabalho a questão imagética junto com o 

auditivo.  É muito válido, os alunos gostam bastante de aula com música, 

descontrai, sai da rotina, é um momento diferente. A música mexe com o 

emocional do aluno. É uma experiência positiva (Professora Elis, 2016). 

 

– Depende muito do objetivo, do que você quer com a música. De repente, 

para iniciar o conteúdo ela é válida., De repente, você tem que falar o tema 

pra depois trabalhar a música. (...) Entreguei a letra da música, fiz a leitura, 

uma interpretação com eles do que estava falando a música. Depois coloquei 

a música pra gente cantar. A experiência foi positiva, eles gostaram. Alguns 

não conheciam, não era muito da realidade deles, mas eles gostaram do 

trabalho com a música (Professora Clara, 2016). 

 

– Faço um pequeno plano e coloco o que quero atingir com o uso dela, a 

participação dos alunos. A maioria das vezes dá certo. A letra é colocada às 

vezes no quadro, às vezes impressa. Os alunos gostaram da aula e 

participaram bem mais do que quando a aula é só expositiva. A experiência 

foi positiva. Gosto de usar a música geralmente no meio do conteúdo, eu 

exponho algo primeiro, depois trabalho a música para já terem uma noção. 

Uso para interpretação da letra, para reconhecer o conteúdo na letra 

(Professor Tom, 2016). 
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Observa-se que os docentes apontam algumas particularidades do uso da música em 

suas aulas, mas comungam da ideia de que a experiência foi positiva, que conseguiu os 

resultados esperados. Nas práticas dos sujeitos, através da música, o aluno pode expor suas 

considerações iniciais sobre aquele conteúdo, ou mesmo após ter sido exposto e trabalhado 

detalhadamente, o estudante tem a possibilidade de concretizar seu entendimento com a 

interpretação da letra de uma determinada canção. Ferreira (2013) indica também que  

 

A principal vantagem que obtemos ao utilizar a música para nos auxiliar no 

ensino de uma determinada disciplina é a abertura, poderíamos dizer assim, 

de um segundo caminho comunicativo que não o verbal – mais comumente 

utilizado. Com a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos alunos 

sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à disciplina 

alvo (FERREIRA, 2013, p. 13). 

 
 

A inserção das músicas nas aulas não deve ser feita de maneira aleatória, mas bem 

planejada, pois devemos sempre fazer uma reflexão sobre qual o aprendizado que queremos 

levar ao nosso aluno, isto é, se queremos realmente estimulá-lo a ser um cidadão mais crítico 

e atuante sobre a realidade (CARDOSO, 2004). O planejamento é necessário, pois apresentará 

uma sistematização dos conteúdos e das metodologias de modo a incentivar a criatividade e a 

postura dos alunos frente à interpretação das temáticas estudadas. 

Sendo assim, utilizar a música em sala de aula, enquanto recurso didático, colabora 

com o processo de formação musical dos alunos, desenvolve a sensibilidade musical e ainda 

possibilita a efetivação do processo de ensino e aprendizagem trazendo para o cotidiano 

escolar uma manifestação artística com características diversas, encontradas nos mais 

variados gêneros musicais. 

 

 

 

2.7 – O currículo na perspectiva dos letramentos críticos, canções e ensino de Geografia 

 

“De onde vem a canção? 

Quando se materializa 

No instante que se encanta 

Do nada se concretiza 

De onde vem a canção?” 

(Lenine) 

 

 

Como mencionado anteriormente, existem diversos letramentos e diversas formas de 

práticas de letramentos. No entanto, todas comungam da ideia de que as habilidades de leitura 
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e escrita devem estar inseridas numa prática social. Ou seja, a escola torna-se responsável por 

fazer com que os alunos compreendam que o aprendizado da sala de aula pode e deve ser 

utilizado em seu convívio social e que aquilo que ele aprende/observa/percebe na sua vivência 

pode ser trazido para a sala de aula como forma de aprendizado também.  

Para que as práticas de letramento consigam atingir suas metas é vital entender que 

não há apenas os meios formais de ensino (livro, quadro, prova), mas que outras linguagens e 

recursos podem ser utilizados de maneira didática. Entende-se que 

 

Os contextos de letramento devem partir de práticas situadas no cotidiano 

dos aprendizes. Diversos são os contextos sociais que demandam práticas 

que incluem habilidades de leitura e escrita, mas nem sempre a escola 

privilegia essas práticas ou as toma como objetos de ensino/aprendizagem 

(PASQUOTTE-VIEIRA; SILVA; ALENCAR, 2012, p. 187-188). 

 

Podemos aceitar, então, que a música colabora com essa prática, uma vez que se trata 

de uma manifestação artística que está intrinsecamente voltada para o cotidiano dos alunos, já 

que se faz presente tanto em sua vida particular ou social quanto no ambiente escolar. Trata-se 

de implementar no currículo escolar aquilo que é comum ao contexto social em que os 

estudantes estão inseridos e aquilo que para eles faz sentido de ser aprendido. 

Compreende-se que há várias formas de inserir práticas de letramentos em sala de 

aula, uma vez que são identificadas maneiras diferenciadas que abarcam as mais variadas 

práticas de leitura e de escrita que se fazem presentes na sociedade, sobretudo, as múltiplas 

linguagens que hoje integram os textos a que temos acesso (LEITE; BOTELHO, 2011, p.19). 

Essas múltiplas linguagens estão sendo evidenciadas nos textos impressos, mas também nas 

vias digitais, musicais, imagéticas, etc. Com uma multiplicidade de possibilidades de 

apreensão da leitura e da escrita torna-se evidente também a de letramentos. 

O letramento seria, então, uma alternativa para trazer para a escola as múltiplas 

linguagens com diversas possibilidades de trabalho, de modo a levar a efetivação de um 

processo de ensino e aprendizagem que valorize os discursos e a sua utilização nas práticas 

sociais. Sendo assim, a música possibilitaria essa inserção de uma outra linguagem no 

processo educativo. 

Considerando a música como uma arte que possibilita a reflexão crítica sobre a 

realidade, a sua utilização para a prática de letramentos críticos se torna importante e válida. É 

necessário utilizar várias linguagens diferentes para possibilitar diferentes maneiras de 

apreensão da criticidade no letramento. Como apontam os autores, 



75 
 

 
 

 

[...] tendo em vista que a música é uma forma de linguagem, ela colabora 

com o processo de letramento, já que através da música também é possível 

comunicar-se, interagir socialmente e manifestar aspectos significativos da 

cultura (FERREIRA; SOUZA; CAMARGO, 2015, p.7). 

 

 

Quando interrogados sobre a possibilidade de uso das canções para o desenvolvimento 

da criticidade nos alunos, os sujeitos práticos entrevistados apontaram que 

 

– A música tem fundamental importância, porque a letra da música vai levar 

ele a reflexão de todo o contexto. Se você conseguir despertar o aluno para 

que desperte a atenção nela, não a melodia, mas pegar a letra, ele vai 

conseguir formar dentro dela uma opinião crítica. É muito válida a utilização 

(Professor Tom, 2016). 

 

– Considero a música um instrumento pedagógico, uma ferramenta que pode 

me ajudar a desenvolver com o meu aluno os conceitos, e se dominar o 

conceito ele pode mudar a atitude. É muito importante, é boa, que dá 

resultado porque os alunos gostam. E se eles gostam e souber utilizar é 

válido (Professora Elis, 2016). 

 

 

A professora colaboradora, Elis, compartilha da análise de Straforini (2001) quando 

aponta que, ao usar a música no ensino de Geografia possibilitará a construção de conceitos 

os quais permitam ao aluno compreender a sua realidade presente e pensar em atitudes futuras 

com compromisso, ou ainda, se preocupar com o futuro por meio das inquietações do 

presente.  

Nesse sentido, o uso da música em sala de aula é um meio válido, pois possibilita o 

trabalho numa perspectiva lúdica, dinâmica, mas também de análise crítica. Para Ferreira 

(2013), a música enquanto arte e as disciplinas enquanto ciências estão separadas, mas o 

trabalho com analogias, com interpretação, comparações não compromete nem a composição 

musical nem as matérias a serem ensinadas. A música não foi desenvolvida para uma 

atividade específica, mas o docente pode fazer uso do recurso da música em suas atividades 

didáticas. Uma das professoras colaboradoras descreve que  

 

– Quando trabalho a música em sala de aula a proposta que tenho é 

justamente isso, abrir para o aluno que ele não precisa só do livro pra 

observar o mundo à sua volta, outros recursos podem ser utilizados. Gosto 

de colocar trechos de músicas, de poemas nas minhas atividades, avaliações, 

para fazerem uma análise, fazer comparativos (Professora Dalva, 2016). 



76 
 

 
 

É importante ter o recurso da música não apenas no que diz respeito ao que está 

escrito, à letra, mas ultrapassar esse aspecto verbal e tentar entender o contexto em que a 

música foi composta, a qual (quais) realidade(s) social(is) ela pode ser aplicada. A partir das 

melodias, dos desenhos que se surgem, que outros sentidos vão ganhando destaque. Assim, 

 

 

É preciso perceber que as imagens (estáticas ou dinâmicas) e os sons são 

constituintes de uma obra e que, ao considerá-los, a elaboração de sentidos 

tomará muitos outros caminhos além daquele formado estritamente pelas 

palavras. Com isso, textos passam a ser entendidos como “modos de dizer” 

que não precisam ser exclusivamente escritos: podem também apresentar 

elementos visuais e sonoros ou acontecer de forma estática ou em 

movimento (PASQUOTTE-VIEIRA; SILVA; ALENCAR, 2012, p. 182). 

 

  

 Ora, o aspecto visual é parceiro direto do aspecto musical. Ao ouvir uma determinada 

canção, várias imagens vão surgindo em nossas mentes a partir do que a letra está nos 

revelando. Ou mesmo a visão de uma paisagem específica pode nos remeter a uma memória 

musical e poder correlacionar os dois aspectos – sonoro e imagético. 

 O que deve ser sempre evidenciado é que a música pode nos possibilitar fazer uma 

análise crítica do que estamos ouvindo, das condições sócio-históricas a que a canção se 

refere, daquilo que é essência e  está além das aparências. Essa característica deve estar 

evidenciada, também, no currículo trabalhado nas escolas. Cabe aos professores inserirem 

estas práticas em suas aulas e adequá-las ao perfil de cada contexto em que será utilizada. 

 Nessa perspectiva, o ensino de Geografia com o recurso mobilizador da canção 

intensifica as práticas dos letramentos críticos, uma vez que se trata de uma ciência cuja  base 

é a dimensão da criticidade sobre os fenômenos espaciais nas diversas escalas de análise. A 

Geografia escolar poderá apresentar os instrumentos facilitadores dessa ação e contribuir para 

a formação de indivíduos letrados e críticos. As professoras de Geografia, participantes da 

pesquisa, também entendem que 

 

– A Geografia é fundamental, sem ela não dá pra desenvolver o letramento 

crítico. Ela colabora e é fundamental. Sem ela é difícil conseguir essa leitura. 

Exercício da cidadania exige criticidade (Professora Elis, 2016). 

 

– A Geografia pode trazer pra essa realidade, pra algo que está acontecendo, 

é uma forma de desenvolver a criticidade. Acaba contribuindo, porque ele 

sai com uma visão diferente daquilo que está próximo a ele, que está 

vivenciando e ele vai desenvolver essa visão crítica (Professora Clara, 2016). 

 

 



77 
 

 
 

Desse modo, trabalhar com o gênero musical nas aulas de Geografia configura-se 

como uma maneira de levar uma linguagem diferente para a sala e fazer com que os alunos 

possam expandir o conhecimento que antes era tratado apenas com o livro didático. A canção 

pode ser o elemento motivador para tornar as aulas de Geografia mais prazerosas e mais 

dinâmicas e fazer com que os alunos compreendam a razão de se estudar os conteúdos 

geográficos e trazê-los para a sua realidade social, sob uma interpretação crítica. 

 Adequar o currículo escolar, com os vários conteúdos programáticos pré-

estabelecidos, com práticas pedagógicas que dinamizem as aulas de Geografia é 

imprescindível. Cada grupo humano existente no planeta – do mais ‘primitivo’ ao mais 

‘civilizado’ – tem a música como uma das manifestações artísticas de sua cultura, de seu 

modo de pensar. Desse modo, a utilização de canções nas práticas de letramentos críticos no 

ensino de Geografia enfatizará a possibilidade de adaptar o currículo com a realidade em que 

vivemos. 
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3 – OS RESULTADOS... OS DADOS EM PERSPECTIVA COM AS PRÁTICAS DE 

LETRAMENTOS CRÍTICOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

“Pensamento! 

Mesmo o fundamento 

Singular do ser humano 

De um momento, para o outro 

Poderá não mais fundar” 

(Gilberto Gil) 

 

Durante o processo de observação participante das aulas, planejadas em colaboração 

com os docentes práticos da Escola Contextos Musicais, podem-se perceber elementos 

importantes que permitem caracterizar a forma como o trabalho foi desenvolvido. Foram 

vários momentos de interação entre pesquisador e professores e entre pesquisador-professor-

alunos em cada contexto de aula observada. 

Em alguns momentos sobressaía a atitude do(a) professor(a) em assumir a 

responsabilidade pela turma, o chamar a atenção dos alunos, o instigar a participação de todos 

durante as atividades propostas. Em outros, o pesquisador foi quem assumiu a postura de 

condutor da atividade no intuito de auxiliar o trabalho do docente e prestar apoio aos alunos, 

quando sentiam dificuldades no entendimento de alguma etapa das atividades propostas. No 

entanto, em todas as aulas houve muita reciprocidade no desenvolvimento do trabalho. 

Estavam ali, pesquisador e sujeito prático, no intuito de conseguir promover um processo de 

ensino e aprendizagem que valorizasse as práticas de letramentos críticos tendo o uso de 

canções da nossa Música Popular Brasileira como recurso didático que mediasse essas 

práticas. 

A receptividade dos alunos, de modo geral, foi boa, uma vez que a maioria 

demonstrou gostar do trabalho, se sentiram empolgados em participar das discussões e 

desenvolver as atividades propostas. É evidente que, numa turma de 25 a 30 alunos, nunca se 

consegue a plena atenção e participação de todos. Alguns (poucos) alunos se mostraram 

relutantes em participar através da oralidade, talvez por timidez ou vergonha da presença de 

uma pessoa de fora do contexto deles (pesquisador) ou por receio de falar algo errado e não 

ser bem recebido pelo(a) professor(a), pesquisador ou mesmo pelos colegas. Contudo, nas 

atividades escritas (individuais ou coletivas), os mais tímidos podiam se expressar e se notava 

um envolvimento maior, uma facilidade em se incluir no processo. 
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No processo de desenvolvimento de uma pesquisa que versa sobre a metodologia de 

uma etnografia colaborativa, esses aspectos vão se evidenciando ao longo do trabalho. Como 

aponta André (1995, p. 32), “deve ser dada atenção especial ao contexto particular em que se 

desenvolvem as práticas educacionais, devem ser levadas em conta as dimensões sociais, 

culturais, institucionais que cercam cada programa ou situação investigada”. Ou seja, a partir 

do momento em que o pesquisador se insere num determinado ambiente e passa a exercer o 

papel de observador e colaborador do processo, estará afetando a vida das pessoas ali 

presentes e por eles sendo afetado. Constitui-se, portanto, de um trabalho mútuo e recíproco 

de interpretação das realidades observadas. 

 

 

3.1 – As interpretações dos alunos nas atividades propostas 

 

“Ainda estão a brilhar 

Ainda estão a dançar 

Ao vento alegre 

Que me traz esta canção” 

(Dolores Duran e Tom Jobim) 

 

As próximas sessões almejam fazer uma análise das respostas dadas pelos alunos nos 

momentos de oralidade e nas atividades escritas individuais ou coletivas e nas propostas 

imagéticas ocorridas em algumas delas. Estão separadas por cada ano do Ensino Fundamental 

II, cujas aulas foram observadas, para um melhor entendimento de cada contexto de sala de 

aula. 

 

 

3.1.1– O planeta água do 6º ano 

 

“Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão” 

(Guilherme Arantes) 

 

 A aula da turma de 6º ano, do turno vespertino, ocorreu de modo tranquilo. 

Inicialmente estava planejada a organização da sala em círculo, mas não foi realizada. Quando 

entramos na sala os alunos estavam em filas duplas e optamos por deixar desta maneira, uma 
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vez que não influenciaria no trabalho planejado. Estavam presentes 28 alunos, que tinham 

entre 10 e 12 anos. A turma estava bem quieta no início. A professora apresentou o 

pesquisador e explicou que seria desenvolvida uma atividade de Geografia com música, tendo 

sido recebido de maneira positiva pelos estudantes. 

 

Figura 05 – Professora Clara e alunos do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

O tema que a professora Clara iria trabalhar nas próximas aulas seria “Hidrografia”. 

Assim, ao nos encontrarmos para planejar as aulas e atividades a serem desenvolvidas, 

optamos pela escolha da música “Planeta Água”18 de Guilherme Arantes, por ser uma canção 

bem conhecida e que aborda, em sua letra, elementos importantes para o entendimento do 

conteúdo. 

Entregamos uma cópia da letra da canção para cada aluno. A professora fez a leitura e 

pediu que acompanhassem a música que seria executada na voz da dupla Sandy e Júnior. 

Solicitamos que refizessem a leitura da letra e que grifassem o trecho que julgassem mais 

                                                           
18Ver letra completa da canção no anexo A deste texto. 
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interessante. Após um momento, abrimos a discussão para identificarmos quais trechos foram 

escolhidos e o motivo de cada um.  

Inicialmente os alunos se mostraram meio tímidos (talvez pela presença de uma pessoa 

estranha, o pesquisador), mas com o incentivo da professora Clara foram se manifestando. 

Nesse momento, poucos alunos falaram e, por isso, a professora pediu para executar 

novamente a música e motivou os alunos a cantarem juntos. Assim, mais alunos foram se 

‘soltando’ e participando mais da aula. 

Após esta segunda execução, a professora foi lendo cada estrofe da canção e buscando 

a participação dos alunos no entendimento que eles estavam tendo sobre aqueles trechos. 

Nesse momento, foi possível observar que os alunos foram participando mais, e a professora 

foi correlacionando com o conteúdo Hidrografia que havia sido iniciado em aula anterior. Ela 

procurou o tempo todo estimular os alunos a expor o entendimento do que estava sendo 

abordado na letra da música.  

Nos trechos que mencionavam as “águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao 

sertão / águas que banham aldeias e matam a sede da população” provocou-se um 

envolvimento de alguns alunos que citaram a necessidade da água em áreas como o sertão 

nordestino e até na região em que eles moram (alguns alunos oriundos da região da caatinga 

no município de Planalto). Dessa forma, a professora foi incentivando outros alunos que ainda 

estavam calados para que falassem sobre os usos da água (os que estavam sendo abordados na 

letra da música e outros que eles tinham conhecimento). Temas como o desperdício, uso 

correto da água, reaproveitamento, foram citados e discutidos pela professora e alunos. 

Outro trecho que mereceu um destaque especial foi: 

“Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas na inundação”. 

 

 

Ao serem questionados sobre o que entendiam, ouvimos de um aluno sobre os 

aspectos positivos da água (importante para a plantação) e um aspecto negativo (provocar 

inundações caso seja em excesso). Como são alunos de 6º ano, no primeiro ano do Ensino 

Fundamental II, não possuem ainda um vocabulário tão rebuscado ou mesmo uma articulação 

textual entre as informações, mas vão comentando da maneira como entendem. Observam-se 

práticas de letramento crítico nesses momentos, uma vez que a oralidade se faz presente e faz 

o sujeito entender o texto para além do que está somente escrito. Para Street (2014, p.139), “a 
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representação oral da materialidade da escrita se torna um meio de organizar as relações 

sociais presentes em sala de aula”. 

Como já havia sido explanado para os alunos sobre classificação das águas, bacias 

hidrográficas, aquíferos, a professora foi aprofundando nos temas a partir da letra da música, 

como, por exemplo, ao falar das águas superficiais e subterrâneas, solicitando dos alunos  a 

identificação desses termos, como: “água que faz inocente riacho e deságua na corrente do 

ribeirão”, “no leito dos lagos”, “águas que caem das pedras no véu das cascatas”; ou, ainda: 

“são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra”. 

Foi explicado pela docente sobre o ciclo da águas inserido na letra da música, o qual inclusive 

já havia sido abordado. 

Na atividade escrita uma das questões era por que o título e o refrão falam de um 

Planeta Água. Houve um consenso nas respostas, uma vez que a maioria respondeu “porque 

no planeta em que nós vivemos tem mais água do que terra”. A interpretação está correta, 

considerando que, geograficamente, o Planeta Terra é constituído de cerca de 70% de água 

em sua superfície e, apenas, 30% de terras emersas. Outro aluno respondeu que o título é “por 

que o planeta está precisando de mais água”, o que de certa forma também está correto, 

levando em consideração que, apesar de ter uma quantidade maior de água no planeta, a maior 

parte está concentrada nos oceanos (água salgada, portanto) com cerca de 97,3% do total, e 

apenas uma pequena parte de água doce. Desta água doce, apenas uma porcentagem pequena 

está disponível para consumo, já que uma parte está localizada nas calotas polares, em forma 

de gelo. Se levarmos em consideração o sertão nordestino, ou mesmo a região da caatinga no 

município de Planalto, realmente falta água em boa parte do ano. Parece uma contradição, 

mas é a realidade vivenciada por muitas pessoas. 

Uma das perguntas da atividade escrita interrogava qual das esferas terrestres estava 

sendo abordada na letra da música. Apesar de parecer óbvio, apenas um aluno respondeu 

corretamente “hidrosfera”. Os demais citaram apenas “água”, “Planeta Água” (que mantém 

uma relação com a resposta correta), “Planeta Terra”, ou apenas “Terra” (que já se distancia 

do que estava sendo perguntado).  Pode-se entender, neste exemplo, uma dificuldade em 

correlacionar o conceito, uma vez que a professora afirmou que teria explicado para eles em 

aulas anteriores. Como isso ocorreu na atividade escrita (que só foi ser analisada 

posteriormente) não houve intervenção ou esclarecimentos por porte da professora ou do 

pesquisador. 
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Uma das questões da atividade escrita solicitava que fizessem uma ilustração de algum 

trecho que julgassem mais interessante na letra da canção. A questão imagética é interessante 

no ensino de Geografia, uma vez que se constitui um elemento importante para compreensão 

dos fenômenos espaciais, “um elemento de análise sobre o desenvolvimento cognitivo de 

certa realidade representada pelo aluno” (PONTUSCHKA, 2009, p. 293). 

Alguns alunos não fizeram o desenho, deixando em branco o espaço destinado ao 

mesmo e outros desenharam apenas o Planeta Terra, provavelmente em função do título da 

música. Entretanto, dos demais desenhos feitos pelos alunos, alguns merecem destaque por 

explicitarem melhor o que queriam representar. 

No desenho 1 (figura 06), percebe-se a referência ao trecho “águas que caem das 

pedras / no véu das cascatas, ronco de trovão”, no qual há uma cachoeira (queda d’água). 

Trata-se da representação de uma paisagem do imaginário do aluno, uma vez eu outros 

elementos se fazem presentes (Sol, nuvem, árvore). 

 

Figura 06 – Desenho de um aluno do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

Já o desenho 2 (figura 07) faz alusão ao trecho “Gotas de água da chuva / alegre arco-

íris sobre a plantação / Gotas de água da chuva / Tão tristes, são lágrimas na inundação”, pois 

percebe-se que a aluna fez uma divisão do retângulo em duas partes, uma com o arco-íris e 

plantas (porém, sem pintar) e a outra com a indicação de uma cidade com a chuva caindo, na 

forma de gotas, mas com uma intensidade de cinza mais escuro no céu. Representa, assim, um 
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aspecto positivo e um negativo que a chuva pode trazer, tendo sido discutido esses aspectos 

no momento da oralidade na aula. 

Figura 07 – Desenho de uma aluna do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

O terceiro desenho (figura 08) traz uma perspectiva parecida com o anterior, mas, 

dessa vez, com uma indicação que reporta ao trecho da música “Águas escuras dos rios / que 

levam a fertilidade ao sertão”, no qual o aluno também divide o retângulo e faz o antes e 

depois da chuva, com o leito seco do rio se enchendo de água. 

Figura 08 – Desenho de um aluno do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 
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Para Pontuschka (2009), a análise dos desenhos permite conhecer não somente 

informações sobre lugares, mas permitir ao professor fazer uma apreciação sobre o imaginário 

sociocultural do aluno. Com os três desenhos expostos acima pode-se entender que houve a 

construção de conhecimento, o entendimento do que estava sendo abordado a partir da canção 

trabalhada em sala.  

Ao resgatar as memórias da aula, em conversa com a professora Clara, após o término 

das atividades, foi avaliado como positivo o trabalho desenvolvido. A professora mencionou a 

dificuldade de alguns alunos em quererem participar mais ativamente da aula, mas também 

ressaltou que é típico do perfil da turma essa característica, que precisa constantemente criar 

estratégias para que eles participem mais ativamente das atividades. Como as aulas foram 

planejadas para o último mês do ano letivo, portanto, final da unidade, o trabalho ficou meio 

prejudicado em seu tempo hábil, não sendo possível disponibilizar mais aulas ou fazer um 

trabalho mais aprofundado, visto que a professora tinha outras demandas e a escola estava 

organizando calendário de final de ano letivo. 

 

 

3.1.2 – O 7º ano e seus valentes nordestinos 

 

“Ê, aê, Nordeste 

Nordeste, Nordeste 

Ê, aê, cabra da peste 

Nordeste, Nordeste” 

(Olodum) 

 

 

A turma do 7º ano C, vespertino, foi escolhida para o desenvolvimento da aula com o 

tema “Aspectos geográficos da Região Nordeste do Brasil”. O tema de trabalho indicado pela 

professora Dalva visava ao enfoque nas questões ambientais, territoriais e humanas que 

caracterizam essa região do país.  

Em encontro prévio, pesquisador e professora escolheram, juntos, quais canções 

seriam utilizadas nas aulas e quais estratégias metodológicas seriam propostas para as 

mesmas. Foram ouvidas algumas músicas, selecionadas duas que mais se adequariam aos 

objetivos propostos, organizadas as atividades e elaborado o roteiro das aulas. 

No dia de aplicação da proposta planejada, a aula ocorreu de maneira tranquila. 

Houve, no início, um problema com a caixa de som, mas logo foi substituída e tudo seguiu 

como o planejado. Foram entregues as letras das músicas “Valente Nordeste”, com o grupo 
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Olodum e de “Súplica Cearense”, na interpretação do grupo O Rappa19. Durante a execução 

das músicas a maior parte dos alunos se mostrou empolgada, cantando, sorrindo. A princípio 

tímidos, depois mais ‘soltos’. 

 A professora foi incentivando os alunos a fazerem uma interpretação de alguns pontos 

das letras das músicas, sempre buscando a criticidade. Ao propor a identificação de 

características físicas sobre as paisagens típicas do Nordeste brasileiro, os alunos foram 

citando elementos que identificam a paisagem do Nordeste, principalmente do sertão, com 

base na letra das duas canções. A professora enfatizou que a região se subdividia em 4 zonas, 

sendo o sertão apenas uma delas, e relembrou o início do conteúdo trabalhado por eles na aula 

anterior. 

Avançando sobre alguns problemas retratados na letra de ambas as canções, a 

professora Dalva foi direcionando a discussão para a compreensão dos problemas sociais 

enfrentados pelos nordestinos. Após questionar quais problemas eles identificavam nas 

canções ouvidas, a maioria dos alunos citou a seca, a fome, pobreza, violência. Neste 

momento começou a haver uma participação maior de alguns alunos, por se identificarem 

com algumas dessas situações, uma vez que alguns são oriundos da zona rural, de áreas que 

também sofrem com alguns dos problemas citados. 

Outro aspecto relevante na abordagem da professora foi incentivar uma discussão 

sobre as políticas públicas que possibilitariam a minimização dos problemas sofridos na 

região, citando a questão da indústria da seca que tanto prejudica o povo nordestino. Ela 

adentrou numa análise do trecho da música que aponta aspectos relacionados às crenças 

religiosas e as possíveis soluções para resolver os problemas. Os alunos comentaram os 

fatores religiosos, mas também que deveria partir do governo pensar em formas de melhorar a 

vida das pessoas no Nordeste, as quais tanto sofrem com os problemas citados, principalmente 

a seca. Houve comentários interessantes dos alunos e acenos positivos da professora. Gerou 

discussões e pontos de vista diferentes. Assim, conseguiram mostrar críticas contundentes 

sobre a música; falaram sobre a seca, governo, fome, pontos negativos, problemas, dinheiro 

pra ajudar as famílias. 

Uma das estratégias pensada para complementar a discussão foi a elaboração de um 

texto coletivo. A turma foi dividida em quatro grupos para analisar mais profundamente as 

letras das músicas e relacionar com o tema em questão, sintetizando em forma de texto.  

 

                                                           
19 Ver letras completas das duas canções no anexo A deste texto. 
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Figura 09 – Professora Dalva e alunos do 7º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

Nos grupos, a maior parte dos alunos contribuiu para a produção do texto coletivo. A 

professora e o pesquisador foram passando em cada grupo e auxiliando, tirando dúvidas, 

explicando a importância da criticidade. Após um tempo pré-estabelecido, um aluno de cada 

grupo foi escolhido para ler o texto produzido em voz alta para o restante da turma. Eis alguns 

trechos dos textos produzidos pelos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     Fonte: textos coletivos, elaborados pelos alunos do 7º ano, 2016. 

 

Porque está faltando água na região e a seca está matando gado em todo sertão 

do Nordeste. E por isso o povo está mudando para as cidades e largando o 

Nordeste que nos ajuda muito.  
 

 

Por sermos uma região bastante seca a nossa região tem muitos projetos que são 

iniciados mas nunca finalizados, por conta de corrupções. Nosso povo, mesmo 

sem culpa sofre com o descaso do governo e dos grandes empresários.  
 



88 
 

 
 

Observa-se que, indiretamente, é citado o movimento de migração tão comum entre os 

nordestinos. Mesmo não havendo referência explícita a isso nas letras das músicas e nem 

tendo sido abordado pela professora durante a aula, os alunos conseguiram relacionar esse 

aspecto. E mencionam, ainda, as questões políticas e econômicas como responsáveis por 

situações de pobreza na referida região. Em outro texto destaca-se: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: textos coletivos, elaborados pelos alunos do 7º ano, 2016. 

 
 
 

 

 Percebe-se, nesse caso, a escolha de palavras que rimam entre si, aproximando-se de 

um texto poético. Ainda que não tenha sido solicitado na atividade que o texto deveria ter 

essas características, as músicas influenciaram na decisão dos alunos, já que ambas tem 

trechos rimados e se configuram, também, como textos poéticos. Um dos alunos citou, no 

momento da fala, que se lembrou da canção “Asa Branca” de Luiz Gonzaga e cantou um 

trecho. Consideramos interessante esse aspecto porque houve uma correlação entre músicas 

diferentes (no caso, que não estava sendo trabalhada no momento) que permeiam a memória 

musical dos alunos. 

 Na aula em que foi proposta a atividade individual, no formato de avaliação, a 

professora dispôs as carteiras em fileiras. Os alunos de posse da letra das músicas, com o 

objetivo de correlacionarem com as discussões e comentários do dia anterior, responderam às 

questões propostas. Analisando-as, de modo geral, percebe-se que houve um entendimento 

satisfatório em uma boa parte da turma, mas um  reducionismo por parte de alguns alunos que 

ficaram muito presos nas letras e não avançaram tanto para além delas. 

 Uma das perguntas da atividade era sobre a visão pessoal do nordestino retratada nas 

letras das músicas sobre o seu espaço de moradia. Para alguns alunos, “o nordestino tem uma 

visão muito triste por causa da seca, mas ama seu lugar onde mora por que sabe que o 

nordeste é o melhor lugar pra se viver”. Um dos alunos respondeu que “a visão trata da 

 

O homem do Nordeste, conhecido cabra da peste, a pobreza é abundante e a seca 

constante, o nordeste e sua grandeza possui muita beleza, o povo tem confiança, 

fé e esperança que este tempo difícil vai passar e tudo venha a melhorar.  

[...] 

Povo de fé e esperança luta tanto e nunca cansa. O nordeste maravilhoso que me 

deixa orgulhoso, é bom fazer parte deste lugar que é e sempre será o meu lugar.  
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caatinga em lugares sem água, que revela pessoas simples, pobres com vida simples”. Ainda 

que haja um erro de conceitos, confundindo região (sertão) com a vegetação predominante 

(caatinga), mostra, também, que eles conseguiram fazer a correlação entre as informações e 

representam, assim, a ideia de que o nordestino, mesmo passando por dificuldades, consegue 

ser feliz com o que tem. Também pode se explicar esta confusão conceitual devido ao fato de, 

no município de Planalto, uma das regiões ser denominada de caatinga, justamente a que 

passa algumas dificuldades pela falta de chuva, da qual alguns alunos da turma são oriundos. 

 Esse nordestino é apresentado na canção como “cabra da peste”, expressão muito 

popular na região. Os alunos identificaram-no como sendo “homem valente que não corre de 

uma briga, que luta, que persiste e nunca desiste”, “uma pessoa muito forte e trabalhador”, ou 

“significa que o homem nordestino é uma pessoa batalhadora, que não desiste de ter uma vida 

melhor”. Entende-se, portanto, que a imagem de nordestino compreendida pelos alunos é de 

uma pessoa bastante trabalhadora, que luta para conseguir o que deseja e, por isso, é uma 

pessoa considerada forte. Nem todas essas características estão explícitas nas letras das 

canções, isso demonstra que os alunos foram para além do texto, buscando em seus 

conhecimentos elementos explicativos à expressão em questão. 

Para a pergunta “Que possíveis medidas podem ser executadas para solucionar os 

problemas sociais citados na música Súplica Cearense?”, os alunos rememoram a parte do 

conteúdo trabalhado pela professora em aulas anteriores que correlacionava a problemática da 

região com a indústria da seca. A partir disso,  obtivemos respostas como “o governo pode 

investir em cisternas, segurança, em indústrias alimentícias e carros pipas para levar água às 

pessoas que não tem água encanada”, “mais projetos de armazenamento de água que saia do 

papel e são finalizados e uma fiscalização maior nos projetos para a seca do nordeste”, ou 

ainda “botar açudes, fazer desvios de rios como o São Francisco ou fazer furos subterrâneos”.  

 As respostas da atividade, de modo geral, corroboram com o que foi observado na aula 

anterior, quando iniciamos o trabalho com as canções. Nos momentos de oralidade, a 

criticidade dos alunos ficou mais evidente, pois eles expuseram melhor seus pontos de vista. 

A sistematização de forma escrita e individual limitou alguns a se expressarem mais 

criticamente sobre a temática escolhida. 

Após o término da aula, em conversa com a professora Dalva, foi avaliado como 

positivo o trabalho, uma vez que foi observada uma participação ativa da maioria dos alunos, 

tornando a aula mais dinâmica, menos cansativa. Para uma turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental II, com alunos na faixa etária de 12 a 14 anos (a maioria), percebe-se que houve 
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uma compreensão e um avanço na aprendizagem, sobretudo no que eles conseguiram 

interpretar além das letras das músicas. Evidencia-se, também, o empenho da professora em 

instigar os alunos a falarem, exporem suas ideias e compreensão do assunto. 

 

 

 

3.1.3 – Os absurdos ambientais na visão dos alunos do 8º ano 

 
“Havia tanto pra lhe contar 

A natureza 

Mudava a forma o estado e o lugar 

Era absurdo” 

(Vanessa da Mata) 
 

 

 

Para a turma de 8º ano, do turno matutino, o professor Tom indicou o conteúdo 

“impactos ambientais”. Durante os encontros de planejamento, o pesquisador indicou a 

canção “Absurdo”20 de Vanessa da Mata, sendo aceita pelo professor. Também pensada, 

conjuntamente, a melhor maneira de abordar o conteúdo, uma vez que os alunos já tinham um 

conhecimento prévio pelas aulas anteriores em que havia discutido a temática. 

A aula iniciou-se com a execução da música para os alunos ouvirem sem terem a letra 

em mãos. A proposta foi de que, ao ouvi-la, fossem anotando no caderno palavras e 

expressões que julgassem mais interessantes. Foi perceptível que os alunos não conheciam a 

música, uma vez que eles não cantaram e, ao serem questionados, confirmaram nunca ter 

ouvido. Após a audição iniciou-se o processo de socialização das respostas, em que os alunos 

citaram as palavras que conseguiram captar pela audição inicial da canção. As mais citadas 

foram: natureza, meio ambiente, destruição, desmatamento, poluição. O pesquisador as 

anotou no quadro e, junto com o professor, foram instigando os alunos a falarem o que 

achavam, o que tinham absorvido da música ouvida. Nessa proposta inicial, não se observou 

muita participação. Os alunos estavam acanhados, desmotivados, com vergonha, talvez pela 

presença do pesquisador. São momentos como esse que podem ‘travar’ a aula, uma vez que 

não há a recepção esperada. Contudo, deve-se perseverar e buscar novos elementos para a 

concretização do trabalho. 

Partiu-se, então, para a continuidade do planejamento. Foi entregue a letra para cada 

aluno e a música foi novamente executada. Foi solicitado que acompanhassem e fossem 

                                                           
20 Ver letra completa da canção no apêndice A deste texto. 
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cantando, mas foram poucos que se motivaram a isso. Ao terminar a música o professor 

tentou incentivá-los a falarem o que tinham compreendido com a letra de um modo geral. 

Apesar de já terem trabalhado com o conteúdo anteriormente, demorou para que os alunos 

chegassem às respostas esperadas pelo pesquisador e professor, como, por exemplo, sobre 

como as ações derivadas do sistema capitalista provocam alterações na natureza, gerando 

vários impactos ambientais e prejudicando a vida humana e o próprio ambiente. Contudo, 

após explanação do professor Tom e auxílio do pesquisador, foi observado que alguns alunos 

foram confirmando, acenaram positivamente com a cabeça e demonstraram lembrar do que 

haviam estudado anteriormente e passaram, assim, a ter mais interesse pela atividade.  

 

Figura 10 – Professor Tom e alunos do 8º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

Durante a atividade escrita executou-se a música mais uma vez, num volume mais 

baixo, para incentivar os alunos a elaborarem suas respostas. Uma questão da atividade escrita 

solicitava que o aluno citasse um trecho da letra da música que representasse a desigualdade e 

exploração ocasionadas pelo sistema capitalista. Como foram instigados a isso durante a aula, 

não tiveram dificuldades em identificar a resposta. O trecho mais citado foi “Sujamos rios, 

dependemos das águas / tanto faz os meios violentos / luxúria é ética do perverso vivo / morto 

por dinheiro”. A palavra dinheiro foi o elemento principal para a identificação desses versos. 
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Outro trecho citado por alguns alunos foi “Destruição é reflexo do humano / se a ambição 

desumana o ser”. Nesta passagem, a ideia de destruição e de ambição que o ser humano, 

vivendo num sistema capitalista, estaria sujeito foi o mobilizador para a escolha. 

Ainda na atividade escrita, uma das questões referia-se sobre o que significavam os 

versos “auto-destrutivos / falsas vítimas nocivas”. Foram identificadas respostas vagas, 

repetição de trechos da canção por parte de alguns alunos, mas também obteve-se respostas 

condizentes com a reflexão esperada. Um aluno respondeu que “nós nos autodestruímos, tudo 

que destruímos nós teremos consequências mais tarde” e outros estudantes responderam que 

“as pessoas que destroem a natureza e se fazem de vítimas”, ou ainda que “a natureza que é a 

vítima dos humanos”, “que o humano destrói tudo por dinheiro, a natureza, a água que as 

pessoas precisam para viver”, “o humano que dá uma de vítima, de vítima eles não tem nada”. 

Percebe-se que houve um entendimento do que a letra da canção abordava e que alguns 

alunos avançaram para além do que estava escrito no texto. 

Os últimos versos da canção de Vanessa da Mata são “Deram o galinheiro / Pra raposa 

vigiar”. Foi questionado na atividade o que poderia ser entendido com esses versos. Dois 

alunos indicaram apenas que “nós somos a raposa e o planeta é o galinheiro”, uma tentativa 

de correlacionar a metáfora apontada pela compositora com a nossa realidade. Entretanto 

tivemos respostas um pouco mais explicativas como “a mãe natureza deu a beleza das 

florestas para nós mesmos acabarmos destruindo”, ainda que resumido apenas pelas florestas 

o que a natureza pode oferecer, mas observa-se a ideia de que o ser humano acaba sendo o 

principal responsável pela destruição. Uma aluna apontou um elemento da crença religiosa de 

um Criador, ao responder que “Deus deu a natureza pros humanos cuidarem. O galinheiro é a 

natureza e a raposa são os humanos. Eles destruíram a natureza, o mundo, poluição, 

desmatamento, os humanos destroem a si mesmo”. Ainda que ela indique um elemento de sua 

crença religiosa e coloque o ser humano como um ser à parte, não se incluindo, percebe-se um 

entendimento coerente dos versos citados, uma criticidade com base no que entendeu da letra 

da música e do que foi explanado na aula. 

A última questão da atividade indagava sobre o que fica claro em relação à ação 

humana e aos problemas ambientais a que a canção se refere. As respostas variaram, mas 

indicaram raciocínios parecidos, como pode observar: “Que o nosso mundo está poluído, 

pessoas cortando árvores para ganhar dinheiro”; “fica claro que a ação dos humanos precisa 

mudar, que nós estamos acabando com a natureza e muitos loucos por dinheiro nem ligam pra 
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isso, infelizmente”; e ainda “que a ação humana que leva a destruição ambiental e são os 

humanos que estão destruindo a natureza”. 

De um modo geral, o trabalho transcorreu tranquilamente. Na parte que necessitava de 

uma participação mais efetiva dos alunos através da oralidade não foi tão consistente, 

demorou  para que os alunos se mostrassem mais participativos. A realização da atividade 

escrita foi satisfatória, mas as respostas foram muito parecidas com o que o professor e o 

pesquisador haviam abordado anteriormente, revelando, portanto, poucas reflexões que 

extrapolassem as discussões prévias. O professor Tom, diante da desmotivação da turma, 

também não se empolgou a incentivá-los mais.  

No entanto, ao final da aula, o professor avaliou como positivo a proposta de trabalho. 

Segundo o mesmo, a turma não se apresenta sempre participativa, sendo comum alguns 

alunos se recusarem a falar, fazer as atividades. A correria de final de ano letivo também foi 

citada por ele como um fator que dificultou a realização de um trabalho mais eficaz. A canção 

escolhida, por não ser muito conhecida ou popular, também pode ter influenciado para que 

houvesse pouca participação dos alunos. Ressalta-se, dessa maneira, que o recurso deve ser 

bem escolhido e que possa tornar a aula mais dinâmica e permitir as práticas de letramentos 

críticos. 

 

 

 

 

3.1.4– A África pelos alunos do 9º ano 

 

“África 

Tua ânsia de glória 

Ficará na história 

Serás livre para amar” 

(Eduardo Boaventura) 

 

 

A turma escolhida pela professora Elis para aplicação e desenvolvimento das 

atividades foi uma turma de 9º ano, turno vespertino, com 31 alunos na faixa etária de 13 a 16 

anos. Como havia sido decidido no dia do planejamento, como conteúdo de Geografia a seria 

abordado “O continente africano”, com ênfase em aspectos sócio-culturais. Antes do dia de 

observação das aulas, a professora já havia introduzido o conteúdo, tratando de elementos de 

identificação e localização do continente.  

No dia do planejamento, pesquisador e professora optaram por usar duas músicas. A 

primeira de autoria de Eduardo Boaventura, “Negra Menina África” (sugerida pela docente) e 
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a segunda do grupo Cidade Negra, “Negro Rei”21 (indicada pelo pesquisador). A escolha se 

deu quando ambos ouviram as canções, analisaram as letras e identificaram elementos 

importantes a serem trabalhados nas aulas, os quais poderiam ser agradáveis aos alunos da 

turma. 

 Desse modo, foram entregues as letras das músicas para os alunos. A professora fez a 

leitura e foi executada a primeira delas – Negra Menina África. Os alunos não cantaram e 

disseram posteriormente que não a conheciam, mas que haviam gostado. Iniciou-se, então, a 

socialização das impressões iniciais que eles haviam tido sobre a canção. Foram bons 

comentários, boas reflexões que foram fazendo com que os alunos se motivassem a participar 

da aula. A professora se mostrou bastante entusiasmada, fazendo inferências e motivando os 

alunos. Ao ser executada a segunda canção (Negro Rei), mais alunos foram comentando e 

participando ativamente da aula. Alguns ainda se mostravam tímidos e pouco interagiram, 

mas afirmaram gostar do ritmo, apesar da música ser triste.  

O tema preconceito ficou recorrente nos comentários dos alunos. Alguns 

correlacionaram com situações vivenciadas por eles ou por pessoas próximas. Neste momento 

a professora Elis foi fazendo interferências e deixando-os à vontade para falar e expor suas 

opiniões, demonstrando o favorecimento de letramentos críticos naquele contexto. Na fala de 

alguns foram mencionados elementos que haviam sido trabalhados na disciplina História, 

demonstrando uma correlação entre os conhecimentos. 

 Alguns não conheciam determinadas expressões presentes na letra da canção “Negro 

Rei” que remetem a orixás/entidades do povo africano e que são incorporadas aos ritos de 

religiões de matriz africana em nosso país. Nesse momento, o aspecto religioso foi o tema de 

discussão. Professora e pesquisador esclareceram algumas dúvidas e ficou perceptível o 

interesse da professora em despertar a criticidade dos alunos ao incentivá-los a comentar 

sobre o que achavam das canções abordadas.   

No decorrer da aula os alunos já estavam menos preocupados com a presença de uma 

pessoa estranha (pesquisador) e mais atentos aos comentários da professora, dos colegas e do 

próprio pesquisador. A turma se demonstrou bem integrada e atenta ao que estava sendo 

realizado. Um fator que pode justificar isso talvez seja a faixa etária, alunos com mais 

experiência, no último ano do Ensino Fundamental II.  

 

 

                                                           
21 Ver letras das duas canções no anexo A deste texto. 
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Figura 11 – Professora Elis e alunos do 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

Inicialmente foi planejado para dividir a turma em quatro grupos e solicitar que 

analisassem mais criticamente uma parte de uma das canções, no entanto, no momento da 

aula foi decidido, por professora e pesquisador, que se deixaria livre para que cada grupo 

analisasse a parte que mais achassem interessante ou mesmo as duas canções como um todo. 

Eles fizeram, então, um texto coletivo e expuseram oralmente para o restante da turma, tendo 

sido observado um bom envolvimento de todos na elaboração. Neste momento, várias 

discussões se seguiram por conta dos elementos identificados por eles, destacando-se alguns 

trechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muitas pessoas julgam a África como um continente pobre, mas ao mesmo 

tempo a África é um tesouro rico na fauna e flora, animais raros que só existem 

em suas savanas. A África foi muito violentada pelo explorador, pelos 

colonizadores, extraíram de sua terra ouro, diamantes, pedras preciosas. Seu 

povo foi escravizado, vendido como se fosse mercadoria sem o direito de 

escolher se ia ou não para outro lugar para ser escravo de outro povo. 

 

Fala sobre a África quando o povo era muito escravizado mas também fala que 

os africanos são bravos e fortes que não temem. A África é bela, que não tem só 

coisas ruins, é uma beleza tão grande que enfrenta preconceitos e dificuldades. 

(...) O povo africano é um povo que tem muita cultura mas que sofre muito 

preconceito, eles são um povo diferente e de muita beleza. 
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        Fonte: textos coletivos, elaborados pelos alunos do 9º ano, 2016. 

 

 
 

Observa-se que os textos coletivos são bem coerentes com o que estava sendo 

pedido/proposto. Os alunos demonstraram uma boa articulação de ideias e possibilitaram 

levantar discussões interessantes ao final da leitura de cada um. A professora Elis se mostrou 

empolgada com o que estava sendo apresentado e fazia inferências positivas ao final da leitura 

de cada grupo, incentivando-os sempre no viés da criticidade. Neste contexto, percebe-se que 

a professora compreendeu o objetivo da proposta de trabalho, o de incitar as práticas de 

letramentos críticos na aula de Geografia. 

Organizou-se, então, o momento de aplicação da atividade escrita e individual. Após a 

entrega da atividade, os alunos livremente buscaram respondê-la, sem a disposição usual da 

sala em fileiras. Alguns tiveram dúvidas em algumas questões e solicitaram esclarecimento da 

professora ou do pesquisador. Assim, aconteciam, também, mais práticas de letramentos 

críticos incentivados pela professora Elis e absorvidos pelos alunos. 

Na atividade, a primeira questão indagava sobre o que as duas canções apresentavam 

em comum sobre o continente africano. Dentre várias respostas, algumas se destacaram ao 

citarem a escravidão e sofrimento do povo africano, refletivos no preconceito ainda existente: 

“o sofrimento, a escravidão sofrida pelos africanos e as condições vividas pelo negro em 

questão do preconceito”, “apresenta a questão do preconceito com os africanos e também fala 

que o povo da África já sofreu demais”. No entanto também enfatizaram que, mesmo diante 

do sofrimento, o continente possui pessoas fortes e corajosas: “fala sobre o povo africano e 

como eles são bravos e guerreiros”, “o sofrimento dos negros na África, eles eram 

Muitas pessoas vêem a África como um país pobre, mas por cima disso tem 

muita coisa boa. Muitas pessoas julgam os africanos como bichos, só que por 

trás disso há pessoas fortes que não se deixam vencer pelo preconceito. 

 

 

Ao discutirmos sobre a África, entendemos em primeiro lugar que ninguém tem 

o direito sobre a vida de ninguém, e que cor da pele não define capacidade de 

nenhum ser humano. Essas duas músicas retratam a vida do povo africano, do 

povo negro sofrido, escravizado, porém lutador. Um povo que infelizmente sofre 

com o preconceito, depois de tanta luta para vencer a escravidão, não cansam de 

lutar pelo fim do preconceito, para mostrar que como qualquer ser humano, 

independente da cor, um negro pode ser e é guerreiro, nasceu para lutar, livre 

para amar e forte para vencer. 
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escravizados injustamente, mas nem assim eles deixaram de ser bravos”, ou ainda a dimensão 

da liberdade, “fala sobre o sofrimento africano, o tanto que esse povo sofreu na mão dos 

colonizadores, mas hoje é um povo livre para viver”. 

Percebe-se que mesmo a palavra preconceito não aparecendo em nenhuma das letras 

das músicas, devido às discussões realizadas, os alunos apontaram como uma das coisas em 

comum entre ambas. Denota-se um entendimento de que o sofrimento vivido pelos africanos 

ainda hoje se revelam em forma de preconceito sentido em nossa sociedade. 

A segunda questão era sobre o significado do trecho inicial da música “Negra Menina 

África”:  

“África 

Acorrentada África 

Violentada África 

Por homens hipócritas” 

 

Algumas das respostas obtidas foram: “que os africanos foram acorrentados, trazidos 

para o Brasil forçados, sem direito a escolhas”; “estaria sendo violentada pelos colonizadores, 

tirando de sua terra pedras preciosas, tirando a vida do seu povo em sua terra natal para serem 

escravos”; “significa a escravidão na África pelos portugueses e outros tipos de povos”. 

Observa-se a identificação do colonizador português como o homem hipócrita que escravizou 

e violentou o povo africano, trazendo-os à força para o Brasil. Mais uma vez identifica-se que 

essa informação não está explícita na letra da canção, mas, devido aos conhecimentos 

adquiridos na disciplina de Historia (mencionado pelos alunos) e às discussões na aula 

mediadas pela professora e pesquisador, eles compreenderam e responderam à questão com 

esse entendimento. 

Para abordar o aspecto religioso, na atividade, duas perguntas indagavam isso: uma 

questão sobre qual crença religiosa estava presente na letra da música “Negro Rei” e uma 

citação com a devida justificativa a ser apresentada na resposta mediante algum trecho da 

música referida. Devido aos elementos discutidos anteriormente foi fácil para os alunos 

responderem “candomblé” como a religião oriunda do continente africano e identificada na 

letra da canção pelos trechos: “Esquece a dor, Axogum / faz uma prece a Olorum / na força de 

Ogum”. Isso se deu pelo fato de o pesquisador e a professora esclarecerem sobre esses termos 

durante a aula anterior quando surgiu a dúvida por parte de uns alunos; A segunda questão 

referente aos aspectos religiosos incidia sobre como o aluno identificava a influência dessa 

crença em nosso país e em quais lugares ela era mais predominante. As respostas mais 

presentes sobre a influência foram capoeira, batuque nas casas de santo, festa de Iemanjá, 
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acarajé, música, dança, Olodum, e sobre os lugares, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Bahia, 

Maranhão. Vê-se que a Bahia (e cidades do estado) foram bem associadas a essa prática. Vale 

ressaltar que, no município de Planalto, não há uma presença nítida de pessoas adeptas ao 

candomblé, sendo o cristianismo (católicos e evangélicos) a crença religiosa predominante. É 

claro que existem pessoas praticantes de religiões de matriz africana, mas é um número 

pequeno e menos evidente no contexto municipal. 

A última questão da atividade consistia na identificação de que período histórico a rota 

citada na música “Negra Menina África” se referia. Na canção aparecem os versos: 

 

“Os teus filhos são bravos 

Nunca mais ser escravos 

Pela rota do Atlântico” 

 

 

Trata-se de uma referência ao período em que os negros do continente africano foram 

vendidos aos colonizadores portugueses e trazidos à força para trabalharem em nosso país no 

regime de escravidão. A resposta “período de colonização do Brasil” foi a mais citada seguida 

de “logo depois da descoberta do Brasil”, ou apenas “colonização”. Mais uma vez, o fato do 

conteúdo já ter sido trabalhado influenciou na resposta dos mesmos, o que se trata de um 

aspecto positivo, pois eles demonstraram que haviam aprendido o conteúdo anteriormente e 

estavam fazendo conexões entre os conteúdos das duas disciplinas, Geografia e História.  

Nesta questão também tinha uma base cartográfica do mapa-múndi em branco para os 

alunos indicarem a rota mencionada na canção. Foi um momento em que alguns tiveram 

dificuldade de interpretação e solicitaram ajuda do pesquisador e da professora. Professora e 

pesquisador tentaram auxiliá-los sem, contudo, dar a resposta. A leitura cartográfica constitui-

se um importante procedimento de análise e uma das habilidades geográficas a serem 

trabalhadas na disciplina Geografia em todas as etapas da Educação Básica. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Geografia, uma 

das competências e habilidades de representação e comunicação é “saber utilizar a linguagem 

cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos” 

(BRASIL/MEC, 1998, p.130). Portanto, é sempre importante que o professor trabalhe a 

linguagem cartográfica em suas aulas de Geografia para que o aluno desenvolva as 

habilidades de representação espacial.  
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Do total de 31 alunos presentes na sala, dois alunos não responderam à questão; quatro 

alunos pintaram o continente africano e não representaram a rota, e o restante respondeu 

corretamente, como pode ser observado na figura a seguir: 

 

Figura 12 – Respostas dos alunos do 9º ano na atividade cartográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 

 

 

 

As figuras representam alguns dos modelos que os alunos representaram na atividade. 

Um deles desenhou um barco remetendo às embarcações utilizadas, mas equivocou-se ao usar 

a seta na direção Brasil/África em vez de África/Brasil. Como o processo de tráfico de negros 

escravizados se deu em vários momentos e oriundos de mais de um país do continente, ficaria 

difícil estabelecer apenas um país, por isso a generalização do continente, contudo a 

representação está correta ao desenhar a rota no oceano Atlântico e a saída do continente 

africano para o nosso país. 

Uma outra atividade que foi planejada em conjunto com a professora Elis consistia em 

que cada grupo criasse uma ilustração sobre a temática trabalhada, com o auxílio de materiais 

diversos (desenhos, colagens, etc.). Foram disponibilizados alguns materiais para os alunos e 

também solicitado que trouxessem de casa o que julgassem necessário para a confecção, uma 

vez que a atividade ocorreria na próxima aula.    
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Os alunos se empenharam na elaboração dos cartazes e retrataram a mulher negra, o 

processo de escravidão e imagens que remetem ao período. Essa etapa da atividade cumpriu 

com o objetivo proposto, que era de sintetizar as discussões mediadas pelas canções através 

do viés imagético, ilustrativo. Eis alguns desses cartazes: 

 

Figura 13– Cartazes elaborados pelos alunos do 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Contextos Musicais, 2016. 
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 Os alunos, em seus cartazes, citaram trechos das músicas trabalhadas na aula anterior; 

representaram o processo de escravidão, evidenciaram a etnia negra (predominante no 

continente africano) e passaram uma mensagem de combate ao racismo. De certo modo, 

podemos compreender que os cartazes, elaborados coletivamente pelos estudantes do 9º ano, 

sintetizaram a proposta de trabalho desenvolvida, tendo sido um bom fechamento para as 

aulas.  

Em conversa informal com a professora Elis, o trabalho foi avaliado positivamente. 

Segundo a docente, houve boa interação entre a turma, demonstrando uma boa criticidade ao 

analisar as canções e correlacionar com situações da própria realidade circundante. A 

participação dos alunos foi apontado por ela como um diferencial na aula, pois permitiu que 

mesmo os mais tímidos contribuíssem com informações, dúvidas, questionamentos. A escolha 

do conteúdo e das canções foi bem satisfatória, pois possibilitou um maior dinamismo da 

temática geográfica trabalhada ao aliá-la com os letramentos críticos. 

 

 

 

3.2 – As temáticas geográficas e os letramentos críticos 

 

“Qualquer canção de bem 

Algum mistério tem 

É o grão, é o germe, é o gen da chama 

E essa canção também” 

(Chico Buarque) 
 

 

 

 Ao planejar as aulas com os docentes da escola, tornou-se necessário a definição de 

temáticas geográficas que seriam abordadas em cada turma, como mencionado nos tópicos 

anteriores. Tais temáticas foram definidas a partir da delimitação de cada conteúdo da 

disciplina, o qual seria trabalhado durante as aulas em que seriam aplicados os instrumentos 

elaborados. A partir das temáticas, as canções foram escolhidas pelos sujeitos e pelo 

pesquisador. Durante as aulas, foram observados quais letramentos críticos estavam sendo 

abordados/evidenciados por cada docente e em que contexto da aula ocorreu cada situação. A 

figura 14, a seguir, ilustra o desenrolar desses momentos de planejamento e de observação:  
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Figura 14: A sequência de organização do trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Torna-se relevante lembrar que as práticas desenvolvidas pelos professores durante as 

aulas tiveram como objetivo precípuo incentivar os alunos a se posicionarem criticamente 

sobre alguns aspectos relevantes da temática geográfica em questão, e perceberem a relação 

entre essa criticidade e as letras das canções ouvidas na sala. Foram nesses momentos que os 

professores demonstraram aprendizagem significativa sobre as práticas de letramentos 

críticos, que podem ser abordadas no ensino de Geografia. De certa forma, isso se constitui 

um diálogo entre os dois campos do conhecimento (letramentos e educação geográfica), 

mediados pelo uso das canções. 

 O quadro 03, a seguir, sintetiza essas práticas de letramentos críticos observadas: 

 

Quadro 03: Letramentos críticos apontados pelos sujeitos da pesquisa  

Ano / 

professor 

(a) 

Temática 

geográfica 

(definida a partir 

do planejamento) 

Letramentos críticos 

(apontados pelo(a) 

professor(a) durante as 

aulas) 

Contexto / situação comunicativa 

(momento da aula em que ocorreram 

os letramentos) 

 

 

 

 

6º ano – 

Professora 

Clara 

 A Geografia 

como a 

possibilidade de 

análise de 

aspectos físicos 

e humanos do 

espaço 

geográfico 

 

- Discussão sobre a 

utilização racional dos 

diversos usos da água 

pela sociedade humana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Após a leitura e audição da 

música, foram levantadas pela 

professora situações em que há 

um desperdício de água. Além 

disso, surgiram indagações aos 

alunos sobre como poderiam ser 

minimizados esses problemas. Os 

estudantes foram comentando 

estratégias de diminuir esse 

desperdício, como 

reaproveitamento da água da 
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- Análise sobre os 

problemas ocasionados 

pela falta ou excesso de 

água. 

 

chuva, da lavagem de roupa, 

diminuição do tempo no banho, 

etc. 

 

- A professora reforçou o trecho 

da canção que cita como a chuva 

pode ser boa para a plantação, 

levando fertilidade ao sertão 

(apontada pelos alunos como uma 

região que sofre com a seca), mas 

também pode ser prejudicial se a 

quantidade for grande, pois 

poderia provocar enchentes ou 

inundações. Os alunos 

demonstraram compreensão deste 

aspecto, respondendo aos 

questionamentos da docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º ano – 

Professora 

Dalva 

 

 

A compreensão 

de aspectos 

geográficos 

sobre a Região 

Nordeste do 

Brasil 

 

- Identificação de 

características físicas 

sobre as paisagens 

típicas do Nordeste 

brasileiro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compreensão dos 

problemas sociais 

enfrentados pelos 

nordestinos, sobretudo 

devido à seca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Os alunos foram citando 

elementos que identificam a 

paisagem da Região Nordeste, 

principalmente do sertão, com 

base na letra das duas músicas. A 

professora instigou-os a 

analisarem cuidadosamente, já 

que pode ser, em alguns casos, 

uma visão estereotipada, uma vez 

que a região é subdividida em 4 

zonas e o sertão é apenas uma 

delas. A professora enfatizou esse 

aspecto e relembrou o início do 

conteúdo trabalhado por eles na 

aula anterior. 

 

- Após a professora questionar 

quais problemas identificavam 

nas canções ouvidas, os alunos 

foram citando a seca (resposta 

mais presente), a fome, pobreza e 

violência. Nesse momento, houve 

uma participação bem mais 

contundente de alguns alunos, por 

se identificarem com algumas 

dessas situações, uma vez que 

alguns são oriundos da zona rural, 

de áreas que sofrem com alguns 

dos problemas citados. 

 

- A professora adentrou numa 

análise do trecho da música que 
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- Análise de políticas 

públicas que 

possibilitariam a 

minimização dos 

problemas sofridos na 

região. 

 

cita aspectos relacionados às 

crenças religiosas e as possíveis 

soluções para resolver os 

problemas. A partir da 

provocação da professora, os 

alunos comentaram que deveria 

partir do governo pensar em 

formas de melhorar a vida do 

nordestino, que tanto sofre com 

os problemas citados, 

principalmente a seca. Neste 

momento a indústria da seca foi 

mencionado pela professora e 

explicado de maneira simples e 

clara para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º ano – 

Professor 

Tom 

Os impactos 

ambientais e 

suas 

consequências 

no espaço 

geográfico 

 

- Compreensão de que 

as ações humanas 

ocasionam 

transformações 

significativas na 

natureza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificação do 

Sistema Capitalista 

como principal 

responsável pelas 

agressões sofridas ao 

meio ambiente. 

 

 
- A leitura coletiva da letra da 

música, após uma primeira 

audição, permitiu provocar a 

discussão inicial dos alunos sobre 

como nós seres humanos 

alteramos o meio ambiente. 

Foram citados elementos como 

poluição, desmatamento, 

estragos, amparados pela letra da 

música e a partir daí foram 

elencando outros problemas. O 

professor se preocupou em 

enfatizar, também, ações locais de 

destruição do espaço natural. 

 

- Embasado no trecho da música 

que citava elementos como 

ambição, dinheiro, falsas vítimas, 

o professor rememorou com a 

turma o conteúdo “Sistema 

Capitalista”, trabalhado em outro 

momento. Incentivou os alunos a 

identificar quais as consequências 

desse sistema no que diz respeito 

às alterações da natureza. 

 

 

 

 

9º ano – 

Professora 

Elis 

 

 

A geografia do 

continente 

africano: 

aspectos sócio-

culturais 

 

- Análise do processo 

de escravidão ocorrido 

no continente; 

 

 

 

 

 
- O fator histórico ‘escravidão’ 

foi imediatamente citado pelos 

alunos, logo após a leitura e 

audição da primeira música. Ao 

analisar a letra da canção, termos 

como acorrentada, violentada, 

foram apontados como 
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- Identificação de 

características culturais 

das religiões de matriz 

africana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção de como 

processos históricos 

influenciam nas práticas 

de preconceito 

existentes ainda hoje na 

sociedade brasileira. 

 

referências a essa prática e eles 

correlacionaram com discussões 

em outra disciplina (História). 

Neste momento, a própria 

formação do povo brasileiro foi 

citado por alguns alunos e 

complementado pela professora, 

que se manteve sempre 

preocupada com que os alunos 

fizessem interpretações coerentes. 

 

 

- A identificação de expressões da 

cultura religiosa africana 

(Axogun, Olorun, Ogun) fez 

despertar a curiosidade de alguns 

alunos em tentar entender de que 

se tratava. A professora e o 

pesquisador foram explicando e 

as falas dos alunos foram se 

relacionando ao citar como essas 

expressões são vistas em nosso 

país, sobretudo no estado da 

Bahia por conta do Candomblé. 

 

 

- O debate se tornou mais intenso 

quando o tema preconceito surgiu 

na fala de um aluno e foi logo 

incentivado pela professora. A 

relação com as letras das músicas 

foi ficando mais forte ao serem 

citadas pelos alunos como 

elementos que alimentam o 

preconceito ainda existente no 

Brasil. Neste momento, a 

apreensão de características do 

continente africano foi 

correlacionada diretamente com a 

realidade de alguns dos alunos 

presentes na sala que já 

presenciaram ou mesmo foram 

vítimas de preconceito, por serem 

negros. 

 
 

Fonte: observação das aulas na Escola Contextos Musicais, 2016. 
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 Este quadro indica como os letramentos críticos são importantes na sala de aula, e 

como os sujeitos colaboradores, a partir de letras de música que possuíam um teor geográfico, 

puderam possibilitar a efetivação dessas práticas.  

 A observação dos letramentos críticos durante as aulas permitiu confirmar sua 

potencialidade no ensino de Geografia ao se perceber como essas práticas vão se 

configurando no trabalho desenvolvido pelo professor com os seus alunos. Considerando que 

esses letramentos foram mobilizadas pelo uso de canções evidencia-se, também, a 

importância desse recurso didático validando a sua potencialidade em contextos escolares. 

 Fica claro que a canção por si só não dará conta de expor todas as nuances do 

conteúdo geográfico em questão, mas servirá como elemento mobilizador para o ensino desta 

disciplina, enfocando, sobretudo, a capacidade de compreensão do conteúdo, extrapolando o 

texto escrito e tratando as informações de maneira crítica e transformadora. 

 Os letramentos críticos se configuram como práticas sociais e, ao serem trabalhados na 

aula de Geografia, o professor permitirá ao aluno compreender que aquilo que ele está 

aprendendo na sala tem uma importância para a sua vida, para o convívio em sua comunidade. 

Não se trata de memorizar nomes, datas ou informações, mas de poder utilizá-las em seu dia a 

dia. 

 Em contextos educacionais, é sempre importante trazer propostas pedagógicas que 

tornem o processo de ensino e aprendizagem prazeroso, mas também efetivo. Não se trata de 

usar a música apenas pelo lado lúdico, mas inseri-la dentro de um trabalho que possibilite ao 

aluno compreender como a realidade em que vive está sendo retratada nas canções e como ele 

mesmo pode criticar essa realidade com base em elementos de sua própria vivência. 

 

 

 

3.3 – A reelaboração de novos horizontes 

 

“Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças 

É só repartir melhor o pão” 

(Beto Guedes) 

 

O retorno à escola para novas sessões de diálogo junto aos sujeitos colaboradores da 

pesquisa se torna fundamental, pois é necessário que os mesmos também apresentem suas 

visões sobre o que o pesquisador observou, a fim de elucidar dúvidas, incoerências, ou mesmo 
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refutar por completo a opinião do pesquisador. Convém entender o que a participação na 

pesquisa propiciou de aprendizagem para os sujeitos e o que eles apreenderam de novo acerca 

do objeto estudado. Assim, 

 

O formador que está realizando uma etnografia colaborativa vai discutir cada 

avanço no seu processo de interpretação da ecologia social da sala de aula 

com o professor em formação. Isso é essencial para que o formador possa 

saber qual a perspectiva significativa do professor em relação às ações 

identificadas. Em outras palavras: o formador precisa saber como o professor 

interpreta tais ações. (BORTONI-RICARDO, 2008, p.76) 

 

Esse momento é também um momento de formação, pois serão evidenciadas questões 

relevantes às ações didáticas de cada um; é uma forma de refletir sobre a própria prática. São 

esses momentos de interação entre pesquisador e sujeitos práticos que permitem novos 

avanços no processo de formação e novas aprendizagens vão surgindo. Sendo assim,  

 

O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é seu 

compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e 

desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. Para isso 

ele mantém aberto a novas ideias e estratégias (BORTONI-RICARDO, 

2008, p.46). 

 

 Desse modo, no trabalho que se utiliza como abordagem metodológica a etnografia 

colaborativa, deve-se ficar claro desde o início que tanto pesquisador quanto sujeitos práticos 

em formação são peças fundamentais para o bom desenvolvimento da pesquisa. Ambos são 

sujeitos ativos e coparticipantes do processo de produção do conhecimento. Com efeito, as 

possibilidades de compreensão do objeto de estudo e transformação da prática é pertinente a 

todos os envolvidos. 

A etnografia colaborativa requer, então, que o pesquisador retorne ao local para 

apresentar os dados parciais do que foi observado aos sujeitos participantes da pesquisa e 

perspectivar a produção de novos conhecimentos. É neste momento que um novo diálogo se 

abre para ‘amarrar’ situações que ficaram confusas, incompletas e, principalmente, verificar a 

validade do trabalho, analisar o processo e averiguar se o trabalho desenvolvido por ambos 

resultou num repensar da prática pedagógica. 

Podemos considerar dois momentos: o primeiro em que, após a execução das aulas, o 

professor escreveu uma narrativa sobre como o trabalho foi desenvolvido em parceria com o 

pesquisador; e outro em que o pesquisador retorna à escola para apresentar as análises parciais 
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e extrair mais alguns dados com os sujeitos participantes, através de uma nova sessão de 

diálogo. Os próximos tópicos deste texto se propõem a discutir e analisar esses momentos. 

 

 

3.3.1 – As narrativas dos sujeitos sobre o trabalho colaborativo 

 

“É sobre cantar e poder escutar  

mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida  

que cai sobre nós” 

(Ana Vilela) 

 

Para Bortoni-Ricardo (2008, p.42), uma das funções das abordagens metodológicas no 

viés da pesquisa qualitativa em Educação é “construir e aperfeiçoar teorias sobre a 

organização social e cognitiva da vida em sala de aula, que é o contexto por excelência para a 

aprendizagem dos educandos”. Sendo a etnografia colaborativa uma abordagem que busca 

entender os contextos escolares e colaborar na formação dos professores, torna-se 

fundamental entender como os sujeitos práticos perceberam o processo, como refletiram sobre 

o trabalho que foi desenvolvido em parceria com o pesquisador. 

Foi solicitado que cada professor escrevesse uma narrativa do trabalho desenvolvido. 

Trata-se de um momento importante de rememorar as etapas do trabalho, desde a abordagem 

do pesquisador com o questionário diagnóstico, a sessão de entrevista, o planejamento das 

atividades em momento de AC e as aulas observadas. Os professores optaram por enviar por 

email as suas narrativas. Dos quatro sujeitos colaboradores, apenas um não escreveu a 

narrativa (professor Tom), não tendo sido dado nenhuma justificativa do porquê não ter feito. 

Assim, não foi possível compreender a sua visão sobre o trabalho desenvolvido, exceto pelo 

que foi falado por ele no desenvolvimento da aula. Essa recusa em apresentar a narrativa 

acaba reforçando a percepção de desmotivação do mesmo observada pelo pesquisador no 

decorrer da pesquisa, não sendo, porém, identificado o motivo da desmotivação. 

Para a professora Clara, o trabalho com a utilização de música foi válido, pois 

“representa um importante recurso que contribui no desenvolvimento das aulas de Geografia e 

na compreensão das temáticas que envolvem a disciplina”. Como se tratava de uma turma de 

6º ano, com alunos na faixa etária entre 10 e 12 anos, o nível de compreensão não é tão 

avançado, mas mesmo assim houve uma participação efetiva da maioria, que se sentiu 

animado em se envolver com o trabalho. Para a professora,  
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Fonte: narrativa da professora Clara sobre o trabalho desenvolvido, 2016. 

 

Com a professora Dalva foi desenvolvido o trabalho numa turma de 7º ano, com o 

tema “Região Nordeste”. Ela acreditou ser pertinente o uso da música na aula, pois “propicia 

aos alunos melhor aproveitamento da disciplina e ao mesmo tempo torná-los capazes de 

observar o mundo ao seu redor com um olhar mais crítico e reflexivo”. A professora reflete, 

ainda, que, ao ser usado materiais didáticos diferenciados, principalmente os que fazem parte 

do cotidiano dos alunos (como a música), desperta neles o interesse por algo novo. Segundo a 

professora 

 

 

 

 

  

 

 

                Fonte: narrativa da professora Dalva sobre o trabalho desenvolvido, 2016. 

 

Na execução das aulas e na narrativa da professora, pode-se notar que as práticas de 

letramentos críticos podem, sim, fazer uso do recurso da música, pois possibilita um avanço 

no entendimento do conteúdo e um olhar para além do que a letra apresenta. O recurso 

apresenta-se como um importante material didático na busca por essas práticas. 

Ainda segundo a professora Dalva, a proposta de trabalho colaborativo apresentado 

pelo pesquisador despertou nela “o desejo de inserir a música com maior assiduidade nas 

minhas aulas da disciplina”. E ainda acrescentou que  

 

 

 

 

 

Fonte: narrativa da professora Dalva sobre o trabalho desenvolvido, 2016. 

A metodologia utilizada buscou facilitar a aprendizagem dos alunos e 

instigar o pensamento e a exposição acerca do tema. Apesar de inicialmente 

os alunos demonstrarem timidez em expor seus pensamentos e 

compreensões, houve uma participação significativa de grande parte da 

turma, o que tornou a aula prazerosa e envolvente, de forma a formar 

opiniões e ampliar conhecimentos.  
 

O uso da música como instrumento de letramento na sala de aula ocorre de 

forma tranquila, pois em qualquer circunstância da vida ela está sempre 

presente. E consegue eliminar as barreiras que impedem muitas vezes que o 

aluno compreenda determinado conteúdo, formando assim indivíduos mais 

completos.  
 

A pesquisa colaborativa ajudou a repensar a minha prática pedagógica, pois 

me fez refletir um pouco mais sobre o que vem a ser prática docente e o que 

constitui esta prática. Levando-me a crer cada vez mais que o bom 

professor é aquele que está sempre em busca do novo. 
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A professora Elis se mostrou, desde o início, bastante disposta à proposta de trabalho 

apresentada pelo pesquisador. Em sua narrativa, 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: narrativa da professora Elis sobre o trabalho desenvolvido, 2016. 

 

Para a docente, cada momento da pesquisa na escola (planejamento, execução e 

avaliação do trabalho) foi de fundamental importância tanto para o trabalho acadêmico do 

pesquisador quanto para os sujeitos colaboradores da pesquisa. No entendimento de Cabral 

(2012), a pesquisa de cunho colaborativo almeja a transformação da prática educativa, “de um 

fazer espontâneo para um saber fazer consciente e conscientizador, com vistas à superação de 

problemas, à autorreflexão, à formação continuada e à produção do conhecimento científico” 

(CABRAL, 2012, p.3). Ainda segundo a professora, 

 

 

 

 

 

 

Fonte: narrativa da professora Elis sobre o trabalho desenvolvido, 2016. 

 

Percebe-se, então, que os momentos de trabalho desenvolvidos na escola em 

colaboração com o pesquisador, a fizeram repensar a sua prática enquanto professora de 

Geografia. Dentro do que foi apresentado e realizado por ambos, o trabalho foi uma 

oportunidade de vivenciar o que havia sido planejado e constatar a viabilidade da música 

como recurso didático capaz de mobilizar as práticas de letramentos críticos nas aulas de 

Geografia. 

Tem-se, então, evidências de que a pesquisa realizada de maneira colaborativa 

cumpriu o seu papel de instigar o docente a repensar sua prática pedagógica e apontar 

Participar de uma pesquisa de forma colaborativa foi uma experiência, além 

de inovadora, muito enriquecedora para a minha prática docente. Cada 

momento, considerando suas especificidades e importância, possibilita 

tanto ao trabalho acadêmico desenvolvido, quanto aos colaboradores desse 

trabalho, uma preciosa oportunidade de reflexão acerca de informações, 

ideias e conceitos a respeito de como um professor pode beneficiar-se de 

ferramentas pedagógicas, como a música, para melhorar substancialmente 

sua prática. 

 

Pode-se destacar uma reflexão crítica acerca da minha prática e uma 

oportunidade de desenvolver novas estruturas para lidar com as situações 

profissionais que dizem respeito ao processo educacional. Fica a certeza de 

que ferramentas pedagógicas como a música podem desencadear situações 

de aprendizagem motivadoras e eficazes que podem assegurar a 

concretização do sucesso escolar. 
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caminhos de novos aprendizados. Foi, portanto, um trabalho de formação contínua em que o 

pesquisador colaborou com o trabalho do docente e este colaborou com a consolidação da 

pesquisa e a produção de novos conhecimentos. Confirma-se, assim, que a pesquisa na 

abordagem da etnografia colaborativa é uma metodologia bastante contundente, fonte de 

diversas análises, interpretações e possibilidades de reflexões e bastante pertinente ao campo 

educacional. 

 

 

 

3.3.2 – Nova sessão de diálogo sobre o trabalho colaborativo 

 

“Se completar, se resolver 
Cumplicidade, faz a verdade renascer 

Alimentando nossa vontade de querer” 

                                    (Péricles) 

 

 

Após uma primeira análise dos dados feita de maneira isolada pelo pesquisador, surge 

a necessidade de retornar à escola para apresentar aos sujeitos colaboradores da pesquisa os 

resultados que já foram interpretados. Nesse momento, os sujeitos terão a oportunidade de 

conhecer a opinião do pesquisador sobre o trabalho, avaliar os primeiros dados apresentados e 

apontar novos elementos não percebidos pelo pesquisador. A ampliação do conhecimento por 

parte dos sujeitos e a elucidação de dúvidas e produção de novas interpretações por parte do 

pesquisador ocorrem nestes momentos de interação e ampliação de novos horizontes da 

pesquisa. 

 As novas sessões de diálogo aconteceram durante as AC’s, na própria escola, mas não 

foi possível reunir os quatro sujeitos no mesmo momento, devido a demandas particulares dos 

mesmos. Este novo encontro traz à tona alguns elementos que corroboram com o que foi 

sendo observado durante o trabalho, sobretudo na empolgação e desmotivação dos sujeitos. 

De modo geral, foi consenso entre todos os participantes que o trabalho foi válido, 

proveitoso, importante. Contudo, algumas dificuldades foram apontadas por eles como fatores 

que impediram que o trabalho atingisse um patamar mais elevado. Mas, vale ressaltar, um 

trabalho que prime pela metodologia da etnografia colaborativa tem como centro de análise o 

processo e não apenas o resultado final (BORTONI-RICARDO, 2008). 

Os professores apontaram como fator negativo, o tempo corrido de realização da 

proposta de trabalho. Isso ocorreu devido ao fato de a pesquisa ser realizada na última 

unidade do ano letivo e, principalmente, por conta da informação repassada pela Secretaria 
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Municipal de Educação acerca de uma antecipação no calendário letivo. Isso fez com que os 

professores tivessem que se reorganizar com a redução da quantidade de aulas disponíveis. 

Desse modo, o pesquisador e o professor tiveram menos aulas para aplicação/execução da 

atividade.  

Nesta sessão de diálogo, o professor Tom identificou como uma problemática 

recorrente, hoje em dia, em praticamente todas as turmas, a dificuldade de participação mais 

ativa entre os alunos. Para ele, “numa turma com 30 alunos você consegue, hoje em dia, 15 

que participem, no máximo. E são sempre os mesmos alunos. O aluno está perdendo 

perspectiva, isso por ele mesmo. É tanta coisa que ele tem... que ele acaba não participando 

das aulas” (professor Tom, 2016). É identificado por ele, então, a falta de interesse dos alunos 

em participar das aulas, mas não é correlacionado com a possibilidade da música como 

recurso para romper essa barreira. 

Esta problemática apontada pelo professor perpassa pelo entendimento de que os 

alunos têm acesso a várias tecnologias e possibilidades de entretenimento que os fazem 

distanciar-se do que a escola propõe, considerando, quase sempre, como algo cansativo, 

enfadonho. A ideia do trabalho com música sustenta-se, também, na possibilidade de que, por 

ser um recurso agradável, pode ser um dinamizador do trabalho, fazendo com que os alunos 

se interessem mais pela aula. 

Para a professora Dalva, a receptividade da aula foi excelente, os alunos gostaram 

bastante. Ela relata que sobre a dinâmica da aula, 

 
[...] já vinha de uma aula expositiva diferente, com slides, e a gente 

introduziu, também, outra forma de análise e eu achei que eles 

compreenderam melhor o assunto. Foi como se fosse uma grande revisão do 

assunto, pra fechar o assunto. Pode ser utilizado pra iniciar ou pra fechar 

aquele assunto. Achei interessante por essa perspectiva (professora Dalva, 

2017). 

 

Então, de certa forma, o recurso da música cumpre com o seu papel de dinamizar a 

aula, torná-la mais atrativa, mas também traz a possibilidade de interpretação e correlação 

com o que foi estudado, pois através das letras das canções trabalhadas nas aulas a dimensão 

da criticidade se fez presente e possibilitou avanços na produção do conhecimento.  

A professora Clara identificou que o trabalho foi proveitoso, pois “permitiu um 

momento diferente na aula, que não apenas o do professor falando e eles ouvindo. Puderam 

expor suas opiniões, dúvidas, exemplos”. Temas da Geografia Física (no caso, Hidrografia) 

são menos passíveis de discussão, mas, ainda assim, a aula se encaminhou para que através da 
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oralidade os alunos se sentissem confortáveis em participar, sobretudo ao falarem dos 

problemas e desafios do uso da água pela humanidade. Destaca-se, também, a insistência da 

professora em buscar essa participação, em sempre tentar fazer com que os alunos 

interagissem com a dinâmica da aula. Essa motivação da professora foi fundamental para que 

os alunos também se motivassem a participar e colaborar com o processo. 

Ainda sobre o desenvolvimento das aulas, na sessão de diálogo, a professora Elis 

considerou o trabalho bastante interessante e afirmou que 

 
O fato de trazer a música, apesar de já ter trabalhado com eles com músicas 

com outros conteúdos, deu pra perceber ou confirmar a música como um 

elemento de, não apenas de sensibilização, mas por ser uma linguagem que 

eles gostam, eles gostam de acessar essa linguagem, então motiva... chamou 

a atenção deles para a discussão, eu percebi na fala deles até uma maturidade 

que nos surpreendeu pelo discurso deles, a compreensão que eles tiveram, a 

relação que eles fizeram da música com o conteúdo e conseguiram localizar 

coisas do cotidiano deles na letra da música (Professora Elis, 2017). 

 

 

A professora entende que o uso da linguagem musical em sala de aula foi um 

importante mecanismo para desenvolver nos alunos a dimensão da criticidade. Identificou 

uma maturidade nas falas dos alunos que os permitiram avançar para além do que as letras das 

canções abordavam e apontar situações cotidianas vivenciadas por eles mesmos em seus 

espaços de interação social. Configuram-se como práticas de letramentos críticos, uma vez 

que possibilitou entender os textos em práticas sociais dentro e fora da escola, como algo que 

não é neutro. 

Ao ser indagada sobre como o trabalho a mobilizou num repensar da prática 

pedagógica, a professora Elis identificou como positivo e afirmou que  

Foi bom sim, por que às vezes a gente vai, no dia a dia, a gente vai deixando 

algumas práticas de lado. O próprio corre-corre de professor você vai 

deixando algumas coisas se perderem, algumas práticas que podem 

enriquecer seu trabalho. Esta aula me fez relembrar o trabalho com música, 

há muito tempo que eu já não trazia a música pra trabalhar com os alunos. 

Então, foi perceber que vale a pena, que a música é um instrumento bom de 

ser usado, que os alunos recebem bem esse instrumento, que eles conseguem 

utilizar o instrumento a favor do estudo deles, então pra mim valeu muito 

(Professora Elis, 2017). 

 

As práticas pedagógicas dos professores vão, cada vez mais, virando ações rotineiras e 

vão se perdendo com o passar do tempo. Desenvolver um trabalho no caminho da etnografia 
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colaborativa possibilita desvelar aspectos significativos deste processo. Ao afirmar que a 

pesquisa a fez relembrar o trabalho que já desenvolvia com música e que há tempos não fazia 

mais, despertou na professora uma reação de rememorar as suas práticas, que foram positivas 

e retomá-las em suas aulas de Geografia. 

Para os professores Tom e Dalva, no momento da sessão de diálogo, ficou nítido que 

na parte da oralidade os alunos foram melhor do que na parte escrita. No desenvolvimento das 

aulas, organizamos momentos de oralidade e de escrita, com o intuito de valorizar os dois 

aspectos. Segundo o professor Tom, “quem se saiu bem na parte oral se saiu bem na parte 

escrita. Já aqueles que participaram menos, também na escrita não se desenvolveram bem, 

uma coisa faz parte da outra”. A professora Dalva confirma que isso também ocorreu em sua 

aula e acredita que eles deveriam ter se preocupado mais nas respostas, ter feito uma leitura 

mais profunda. Ela aponta que tem observado, a cada dia, que o nosso aluno “perde essa 

perspectiva da leitura. A gente faz leituras diferentes em sala de aula, como a gente fez, mas 

falta a leitura deles, a prática deles, que vai além da sala de aula, eles não fazem”. Para ela, 

ainda que tenham ocorrido momentos importantes de criticidade no desenvolvimento das 

aulas, quando foram para a parte escrita os alunos não tiveram esta dimensão com a mesma 

intensidade.  

Neste ponto, as ideias de Street (2014), Tfouni (2005) e Pereira (2011) merecem 

destaque, reafirmando o que os autores discutem sobre a parte escrita ainda ser mais 

valorizada na escola do que os momentos de oralidade. Não se trata de algo ruim, mas a 

oralidade é um aspecto que precisa ser mais enfatizado e discutido como práticas de sala de 

aula. A Geografia, sendo uma disciplina que prima pela análise crítica do espaço geográfico, 

não deve menosprezar ou inferiorizar estas práticas. 

 Percebe-se que os professores colaboradores da pesquisa se mostraram satisfeitos com 

o trabalho desenvolvido e que a proposta apresentada pelo pesquisador os motivaram a 

(re)pensar sobre suas práticas pedagógicas. Ainda que o trabalho não tenha alcançado o êxito 

total esperado, possibilitou motivação no planejamento das aulas de Geografia, a fim de que a 

prática pedagógica dos professores não se limitasse somente ao quadro e ao livro didático, 

mas perpassassem à dinamização do processo ensino e aprendizagem, permitindo aos alunos 

novos olhares sobre a disciplina, deixando as aulas mais críticas e participativas. 

 A ideia de levar para as aulas de Geografia as práticas de letramentos críticos foi 

positiva, uma vez que incentivou os docentes a avançarem, junto com os alunos, para além do 

que as letras das canções traziam e, principalmente, correlacionarem com a vivência de cada 
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um e como isso pode afetar as suas práticas e influenciam na tomada de decisões. Os 

letramentos enquanto práticas sociais se manifestam na medida em que os sujeitos extrapolam 

os textos e compreendem as suas singularidades nas práticas cotidianas e permitem fazer 

correlações com outros textos que porventura aparecerem. 
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A CHEGADA... AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não é sobre chegar 

No topo do mundo e saber que venceu 

É sobre escalar  

e sentir que o caminho te fortaleceu” 

(Ana Vilela) 
  

 

 Ao findar este trabalho, inspirado pela abordagem metodológica da etnografia 

colaborativa, verifico22 que alguns aspectos relevantes definiram o andamento deste processo. 

O ‘corre corre’ do dia a dia faz com que os professores sintam-se cansados, sufocados pelos 

afazeres burocratizados que o sistema educacional exige e dispensa menos tempo para o 

planejamento de aulas com mais dinâmicas e contextualizadas. 

Uma das dificuldades encontradas por mim, durante a pesquisa, foi a de conseguir 

reunir com todos os professores colaboradores num mesmo momento. Ainda que havia, na 

escola, o horário destinado às AC’s, nem todos estavam presentes por questões internas da 

própria instituição ou do próprio docente. No início, a receptividade à proposta que apresentei 

foi positiva, mas ao longo do trabalho, fui verificando um desânimo por parte de um 

professor, um atraso em responder aos meus chamados, a dificuldade de encontrar um horário 

disponível para conversas e esclarecimentos. 

No entanto, considerando a dificuldade em produzir o seu próprio material devido a 

questões que envolvem tempo, habilidades, formação, conhecimento, etc., percebo, pela 

minha prática e pela fala dos sujeitos, que há uma tendência a procurar o ‘caminho mais 

fácil’, que, no caso, seria o livro didático, já pronto e de acesso a todos os alunos e 

professores. Para minimizar essa característica, é que se pode pensar numa flexibilidade e 

adequação do material didático a cada realidade educacional, sendo sugerido, portanto, o uso 

de outros recursos, como a música. Associar o conteúdo programático a uma ou mais canções 

que tratem em suas letras daquela temática é tentar levar o trabalho didático em sala de aula 

de uma forma mais dinâmica e menos pragmática. Possibilita-se, assim, uma nova forma de 

olhar a Geografia presente no cotidiano escolar e correlacioná-la com a própria realidade 

circundante. 

Trabalhar com canções nas aulas de Geografia é pensar num trabalho que extrapole as 

discussões teóricas e distantes da realidade que acontece com certa frequência no ensino dessa 

disciplina. Apresentar a Geografia através das músicas e mobilizar práticas de letramentos 

                                                           
22 Aqui retomo a escrita em primeira pessoa por se tratar de um momento de interpretação pessoal da pesquisa. 
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críticos é possibilitar um avanço na construção de um novo saber. Trazer para a sala de aula a 

música como recurso didático para ser trabalhado com os alunos é permitir que a Ciência 

Geográfica cumpra seu papel, na medida em que podem ser abordados temas de caráter 

social, econômico, político, cultural, ambiental em diversas escalas de análise. 

Ao inserir a canção, o professor de Geografia fez da sala de aula um espaço 

comunicativo e participativo. Ao relacionar os temas trabalhados na disciplina com as canções 

populares de nossa cultura (e de outras culturas), possibilitou uma nova compreensão do 

conteúdo e também da música, que passou a ser vista e ouvida de uma maneira diferenciada 

partindo não só do sensível e do emotivo, mas também do intelecto. Se esse procedimento for 

executado com êxito o processo de ensino e aprendizagem será responsável por uma nova 

visão de mundo aos alunos – o mundo musical. 

Para Rojo (2008), ainda que os letramentos locais, derivados das diferentes culturas 

sejam o foco dos estudos de letramento, é necessário se discutir e revisar os letramentos 

escolares, aqueles que se manifestam nos espaços da sala de aula, em virtude de sua 

importância para o entendimento das práticas docentes. Quando propus aos docentes o 

trabalho com canções da nossa MPB, um dos meus objetivos era inserir os letramentos 

críticos como campo do conhecimento a ser abordado no ensino de Geografia. 

Assim, o docente pode trabalhar o letramento, também, como uma prática discursiva, 

valorizando a oralidade e fazendo com que os alunos entendam que os conhecimentos 

adquiridos em seus lugares de vivência, sobretudo fora da escola, podem ser usados como 

forma de compreensão da realidade. Durante o planejamento das aulas, em colaboração com 

os sujeitos práticos, foi sempre levantada a questão de como fazer os alunos comentarem, 

exporem através da oralidade o entendimento do que as letras das canções estavam tratando. É 

necessário que o professor esteja sempre incentivando os alunos a se comunicarem oralmente, 

provocando-os a um debate acerca da temática abordada na aula a partir do uso da canção. 

As sessões de diálogo puderam confirmar que os sujeitos revelaram aprendizagem 

para reconstruir práticas de ensino, afirmando que a canção ressignifica a aprendizagem dos 

alunos e, consequentemente, altera e desloca práticas curriculares sedimentadas na escola. Os 

docentes entenderam que a música não serve apenas para motivar a aula do ponto de vista da 

sensibilização, mas também é produtora de conhecimento, a partir dela pode-se criar 

estratégias para desenvolver nos alunos a reflexão e consolidar as práticas de letramentos 

críticos. 
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No contexto da sala de aula pode-se compreender o espaço geográfico de diferentes 

formas, usando diferentes categorias ou conceitos chave da Geografia, porém o mais 

importante é buscar um processo de ensino e aprendizagem preocupado em ajudar a formar 

pessoas mais comprometidas e com raciocínios e conhecimentos claros a respeito do espaço 

que ocupam.  

O uso das canções escolhidas para as aulas se mostrou eficiente por despertar nos 

alunos a curiosidade, uma maior participação e atenção ao conteúdo ensinado, por se tratar de 

um recurso agradável, que mexe com o campo das emoções, mas que, também, provoca 

momentos de criticidade. Ainda que não tenham sido canções de apelo popular ou que 

estejam presentes no cotidiano deles, a receptividade ao trabalho foi boa, satisfatória e 

possibilitou um avanço no entendimento do conteúdo geográfico, seja através da oralidade, da 

escrita, dos recursos imagéticos e cartográficos. 

Para os sujeitos colaboradores da pesquisa, constituiu-se em uma maneira de repensar 

as práticas pedagógicas que vinham realizando e possibilitar novas maneiras de se ensinar 

Geografia. É válido ressaltar que este trabalho representa um momento pontual e que 

incorporar esta dinâmica em suas práticas, enquanto professores, requer tempo, disposição, 

motivação. Fica a possibilidade de, ao recontextualizar suas práticas pedagógicas buscando 

novas dinâmicas de aprendizado da Ciência Geográfica, assumirem o compromisso de uma 

educação geográfica crítica, que extrapole os conhecimentos sedimentados nos livros 

didáticos e compreenda-os na realidade circundante. 

 A pesquisa se mostrou como uma oportunidade de construir uma nova possibilidade 

de estudo para mim e de formação para os sujeitos práticos desta pesquisa, ao aliar a educação 

geográfica com os letramentos críticos e mobilizar este encontro através das canções que 

possuem em suas letras um teor geográfico e uma análise crítica da realidade. 

 Considero que esta pesquisa amplia os horizontes e possibilidades no campo da 

Educação, ao tratar de uma prática pedagógica pertinente ao currículo escolar. De fato, 

apresenta-se como uma tentativa de colaborar na formação dos professores mediante o 

processo de dinamização das as aulas de Geografia, entendendo a sala de aula como um 

espaço propício para práticas de letramentos críticos. 
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APÊNDICE A - Cronograma de organização das atividades da pesquisa 

 

 

Data Atividades 
Responsáveis / 

presentes 

 

17/08/2016 a 

24/08/2016 

Visita às escolas para autorização para coleta de 

dados 

Conversa com os gestores de cada escola 

Aplicação de questionário diagnóstico da 

instituição 

 

Pesquisador 

Gestores 

24/08/2016 a 

31/08/2016 

 

Aplicação do questionário 

exploratório/diagnóstico aos professores de 

Geografia de duas escolas 

Pesquisador 

Professores 

28 e 29/09/2016 
Sessões de diálogos com os sujeitos escolhidos 

para participação da pesquisa 

Pesquisador 

Professores 

19/10 a 

26/10/2016 

Planejamento colaborativo das aulas de Geografia 

com a utilização de canções 

Pesquisador 

Professores 

31/10 e 

01/11/2016 
Observação das aulas da turma do 7º ano 

Pesquisador 

Professora 

Alunos 

07/11/2016 Observação das aulas da turma do 6º ano 

Pesquisador 

Professora 

Alunos 

09/11/2016 Observação das aulas da turma do 8º ano 

Pesquisador 

Professor 

Alunos 

11 e 18/11/2016 Observação das aulas da turma do 9º ano 

Pesquisador 

Professora 

Alunos 

23/11/2016 Orientação sobre a escrita da narrativa 
Pesquisador 

Professores 

10 e 11/05/2017 Novas sessões de diálogo com os sujeitos 
Pesquisador 

Professores 
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APÊNDICE B - Questionário exploratório/diagnóstico da escola 

 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED  

Mestrado em Educação 
 

 

 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO/DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Meu nome é Thássio Ferreira Alves Pereira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB). 

Solicito da direção da escola, alguns dados referentes à Instituição: 

 

Data de fundação: _____________________________ 

Corpo gestor: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quantidade de professores: ___________ Quantidade de funcionários de apoio: ________ 

Quantidade de alunos: ______________ 

A escola possui coordenador? _______________ 

 

Instalações (quantidade): 

Salas de aula: __________ Sala dos professores: _________ Sala de coordenação: _______ 

Banheiros: ___________ Biblioteca: ___________ Sala de informática: _____________ 

Refeitório: ___________ 

 

Quais as maiores dificuldades encontradas na escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A escola possui PPP? __________ 

Quais as informações mais relevantes sobre o PPP da escola? (missão, objetivos, metas, etc.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Questionário exploratório/diagnóstico do professor 

 

 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED  

Mestrado em Educação 
 

 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO/DIAGNÓSTICO 

 

 

Meu nome é Thássio Ferreira Alves Pereira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB). 

O presente questionário tem por objetivo identificar professores de Geografia do Ensino 

Fundamental II, do município de Planalto, que utilizam/utilizaram músicas em suas aulas e 

que estariam dispostos a participar de uma pesquisa colaborativa. 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Disciplinas que leciona: __________________________________________________ 

Tempo de atuação na educação: ____________________________________________ 

 

 

1- Já utilizou alguma música em suas aulas de Geografia? 

(      ) sim    (      ) não 

 

2- De modo geral, o trabalho com a música foi produtivo? 

(      ) sim    (      ) não     (      ) em parte 

 

3- A receptividade dos alunos em relação à utilização da música na aula foi: 

(   ) positiva    (      ) negativa     (      ) indiferente 

 

4- Estaria disposto(a) a, junto comigo, planejar e aplicar uma aula de Geografia com a 

utilização de música? 

(      ) sim    (      ) não 

 

5- Permitiria ser observado durante esta aula para posterior relato de experiência? 

(      ) sim    (      ) não 
 

Em caso afirmativo para as perguntas 4 e 5: 

Telefone: _______________________________________ 

Email: __________________________________________ 
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APÊNDICE D - Roteiro da sessão de diálogo 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED  

Mestrado em Educação 
 

 

 

ROTEIRO DA SESSÃO DE DIÁLOGO 

 

1ª parte:  

- Nome, formação, tempo de magistério, tempo na escola, tempo que ensina Geografia, 

disciplinas que leciona, cursos já feitos. 

- O que levou a escolher Geografia como formação? 

 

2ª parte:  

- Você já utilizou música nas suas aulas? 

- Como você planeja/utiliza música nas aulas? 

- Quais conteúdos de Geografia podem ser abordados com a música? 

- Dê exemplo de uma experiência com a utilização da música na aula de Geografia: 

 

3ª parte:  

- Como a música está presente em sua vida? 

- Quais os estilos musicais / cantores(as) mais ouvidos? 

- Como a música está presente na escola? E na sala de aula? 

- Qual a importância da Geografia escolar? Quais as contribuições para a formação do aluno? 

- O que você entende por criticidade? 

- O que você entende por letramento crítico? 

- Como você acha que a música pode contribuir para os letramentos críticos no ensino de 

Geografia? 
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APÊNDICE E - Planejamentos elaborados por pesquisador e sujeitos práticos 
 

 

ROTEIRO PARA AULA DE GEOGRAFIA COM UTILIZAÇÃO DA MÚSICA 

 

Escola: Contextos Musicais 

Série: 6º ano 

Professor(a): Clara 

 

Objetivo: Identificar as características básicas da hidrografia.  

Conteúdo: Hidrografia 

 

Música: Planeta Água (Guilherme Arantes) 

 

 

Desenvolvimento: 

 

- Arrumar as carteiras da sala em semi-círculo; 

- Entregar a letra da música para cada aluno; 

- Executar a música, pedir para os alunos acompanharem e cantarem; 

- Solicitar que grifem um trecho que acharem mais interessante; 

- Abrir uma sessão de diálogo em que os alunos irão dizer o trecho escolhido e o motivo da 

escolha; 

- Correlacionar as falas dos alunos, a letra da música e o conteúdo trabalhado anteriormente 

na aula de Geografia; 

- Aplicar a atividade escrita e auxiliar os alunos, quando necessário. 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - 6º ano 

 

 

A partir da interpretação crítica da música trabalhada em sala, responda as questões a seguir: 

 

1- Qual das esferas terrestres está sendo abordada na letra da música? 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Indique duas utilizações da água pelo ser humano, presentes na letra da música: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- A música retrata a água presente na natureza de que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Cite o trecho da música que faz referência às águas subterrâneas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Por que o título e o refrão falam de um “Planeta Água”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Faça uma ilustração de algum trecho que você julga mais interessante na letra da canção: 
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ROTEIRO PARA AULA DE GEOGRAFIA COM UTILIZAÇÃO DA MÚSICA 

 

Escola: Contextos Musicais 

Série: 7º ano 

Professor(a): Dalva 

 

Objetivo: Compreender aspectos histórico-geográficos e culturais da Região Nordeste. 

Conteúdo: Região Nordeste 

 

Músicas: Valente Nordeste (Olodum) 

               Súplica Cearense (Luiz Gonzaga) 

 

 

Desenvolvimento: 

 

- Executar as músicas para os alunos e solicitar que anotem no caderno as 

expressões/palavras/trechos que julgarem mais interessante; 

- Socializar as respostas dos alunos; 

- Entregar as letras das músicas para cada aluno; 

- Executar novamente as músicas, pedir para os alunos acompanharem e cantarem; 

- Dividir a turma em dois grupos e pedir que escrevam um comentário sobre uma das duas 

músicas (a ser sorteado);* 

- Após um tempo, um aluno de cada grupo irá ler o comentário escrito para o restante da 

turma; 

- Abrir uma sessão de diálogo sobre os comentários dos grupos; 

- Correlacionar as falas dos alunos, a letra da música e o conteúdo trabalhado anteriormente 

na aula de Geografia; 

- Aplicar a atividade escrita e auxiliar os alunos, quando necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Obs.: a proposta inicial foi alterada ao perceber que dois grupos seria difícil conseguir que 

colaborassem efetivamente com a atividade, devido ao número grande de alunos em cada 

grupo. Dividimos, então, em 4 grupos e não sorteamos uma das músicas, deixamos que 

fizessem uma livre interpretação das duas canções. 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - 7º ano 

 

 

A partir da interpretação crítica das músicas trabalhadas em sala, responda as questões a 

seguir: 

 

1- Qual sub-região nordestina está sendo retratada em ambas as músicas? 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Qual problema ambiental está sendo abordado nas músicas? Cite um trecho de cada uma 

que justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Qual a visão pessoal do nordestino tratado na música sobre o seu espaço de moradia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- O que significa a expressão “cabra da peste”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5- Cite um trecho de uma das músicas que relaciona as políticas públicas com a indústria da 

seca: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Que possíveis medidas podem ser executadas para solucionar os problemas sociais citados 

na música “Súplica Cearense”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO PARA AULA DE GEOGRAFIA COM UTILIZAÇÃO DA MÚSICA 

 

Escola: Contextos Musicais 

Série: 8º ano 

Professor(a): Tom 

 

Objetivo: Compreender os problemas ambientais da atualidade nas diversas escalas de 

análise. 

Conteúdo: Problemas ambientais  

 

Música: Absurdo (Vanessa da Mata) 

 

 

Desenvolvimento: 

 

- Executar a música para os alunos e solicitar que anotem no caderno as 

expressões/palavras/trechos que julgarem mais interessante; 

- Socializar as respostas dos alunos, anotando no quadro as palavras/expressões citadas; 

- Entregar a letra da música para cada aluno; 

- Executar novamente a música, pedir para os alunos acompanharem e cantarem; 

- Abrir uma sessão de diálogo sobre os comentários dos alunos sobre a letra da música; 

- Correlacionar as falas dos alunos, a letra da música e o conteúdo trabalhado anteriormente 

na aula de Geografia; 

- Aplicar a atividade escrita e auxiliar os alunos, quando necessário. 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - 8º ano 
 

 

A partir da interpretação crítica da música trabalhada em sala, responda as questões a seguir: 

 

 

1- Que trecho da música pode ser utilizado para representar a desigualdade e exploração 

ocasionadas pelo sistema capitalista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Quais recursos naturais são citados na música como atingidos de alguma maneira pelo ser 

humano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- O que significam os versos da canção: “Auto-destrutivos / falsas vítimas nocivas”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- O que pode ser entendido pelos dois últimos versos da letra da música? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5- A partir do que foi discutido em sala e através da letra da música, o que fica claro em 

relação à ação humana e os problemas ambientais a que a canção se refere? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO PARA AULA DE GEOGRAFIA COM UTILIZAÇÃO DA MÚSICA 

 

Escola: Contextos Musicais 

Série: 9º ano 

Professor(a): Elis 

 

Objetivo: Analisar aspectos histórico-geográficos e culturais do continente africano. 

Conteúdo: Continente africano 

 

Músicas: Negra Menina África (Eduardo Boaventura) 

               Negro Rei (Cidade Negra) 

 

 

Desenvolvimento: 

 

- Entregar as letras das músicas para os alunos; 

- Executar as músicas, pedir para os alunos acompanharem e cantarem; 

- Socializar as impressões iniciais dos alunos sobre as canções; 

- Dividir a turma em 4 grupos; 

- Cada grupo irá analisar criticamente, de forma oral, uma parte de uma das canções,  

- Abrir uma sessão de diálogo sobre os comentários dos alunos sobre as letras das músicas; 

- Correlacionar as falas dos alunos, a letra da música e o conteúdo trabalhado anteriormente 

na aula de Geografia; 

- Aplicar a atividade escrita e auxiliar os alunos, quando necessário; 

- Após a atividade individual, cada grupo irá criar uma ilustração sobre a temática trabalhada, 

com o auxílio de materiais diversos (desenhos, colagens, etc.); 

- Socializar as ilustrações com o restante da turma. 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - 9º ano 

 

 

A partir da interpretação crítica das duas músicas trabalhadas em sala, responda as questões a 

seguir: 

 

1- Que questões as duas canções apresentam em comum sobre o continente africano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Qual o significado do trecho inicial da música “Negra Menina África” em que o continente 

estaria sendo acorrentada e violentada por homens hipócritas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Que crença religiosa está presente na letra da música “Negro Rei”? Cite um trecho que 

justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Como você identifica a influência dessa crença no nosso país? Em quais lugares ela é mais 

predominante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Com a base cartográfica abaixo indique a rota citada na música e diga a qual período 

histórico ela se refere? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - Letras das canções escolhidas 

 

 

PLANETA ÁGUA 
Compositor: Guilherme Arantes 

Intérpretes: Sandy e Júnior 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E deságua na corrente do ribeirão 

 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 

 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas na inundação 

 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 
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VALENTE NORDESTE 

Compositor: Olodum 

Intérprete: Olodum 

 

Vem meu beduíno 

Chega seu menino 

Faz assim comigo não 

Do deserto do Saara 

Vem pra minha Paraíba 

Ceará ou Maranhão  

 

Alagoas coisa boa 

Pernambuco não caçoa 

A Bahia da canção 

Porque não pro meu Sergipe 

Vou de jegue 

Vou de jipe 

Chego lá, volto mais não 

Amor, amor,... 

 

Ê, aê, Nordeste, Nordeste, Nordeste 

Ê, aê, cabra da peste, Nordeste, Nordeste 

 

O sol que nos castiga 

prumou que não sacia 

A sede desse rico chão 

Pra ficar fertilizante 

Pra ficar mais elegante 

Pra minha vegetação 

 

Lá do alto da colina 

Meu casebre pequenino 

Com a luz de lampião 

Olodum que é nordestino 

Canta, canta seu menino 

E voa alto pro sertao 

amor, amor, amor... 

 

Ê, aê, Nordeste, Nordeste, Nordeste 

Ê, aê, cabra da peste, Nordeste, Nordeste 

 

A história não lhe mente 

morre gado 

morre gente 

Na seca judiação 

Não tem água cristalina 

E o governo discrimina 

Pobre povo, pobre chão 

amor amor amor... 
 

Ê, aê, Nordeste, Nordeste, Nordeste 

Ê, aê, cabra da peste, Nordeste, Nordeste 

 

SÚPLICA CEARENSE 

Compositores: Gordurinha e Nelinho 

Intérprete: O Rappa 

 

Oh! Deus 

Perdoe esse pobre coitado 

Que de joelhos rezou um bocado 

Pedindo pra chuva cair 

Cair sem parar 

Oh! Deus 

Será que o Senhor se zangou 

E é só por isso que o sol se arretirou 

Fazendo cair toda chuva que há 

 

Oh! Senhor 

Pedi pro sol se esconder um pouquinho 

Pedi pra chover 

Mas chover de mansinho 

Pra ver se nascia uma planta 

Uma planta no chão 

Oh! Meu Deus 

Se eu não rezei direito 

A culpa é do sujeito 

Desse pobre que nem sabe fazer a oração 

 

Meu Deus 

Perdoe encher meus olhos d'água 

E ter-lhe pedido cheio de mágoa 

Pro sol inclemente 

Se arretirar, retirar 

Desculpe, pedir a toda hora 

Pra chegar o inverno e agora 

O inferno queima o meu humilde Ceará 

 

Oh! Senhor 

Pedi pro sol se esconder um pouquinho 

Pedi pra chover 

Mas chover de mansinho 

Pra ver se nascia uma planta no chão 

 

Violência demais 

Chuva não tem mais 

Roubo demais 

Política demais 

Tristeza demais 

O interesse tem demais! 

 

Violência demais 

Fome demais 

Falta demais 

Promessa demais 

Seca demais 

Chuva não tem mais! 
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ABSURDO 

Compositor: Vanessa da Mata 

Intérprete: Vanessa da Mata

Havia tanto pra lhe contar 

A natureza 

Mudava a forma o estado e o lugar 

Era absurdo 

 

Havia tanto pra lhe mostrar 

Era tão belo 

Mas olhe agora o estrago em que está 

 

Tapetes fartos de folhas e flores 

O chão do mundo se varre aqui 

Essa idéia do natural ser sujo 

Do inorgânico não se faz 

 

Destruição é reflexo do humano 

Se a ambição desumana o Ser 

Essa imagem infértil do deserto 

Nunca pensei que chegasse aqui 

 

Auto-destrutivos, 

Falsas vítimas nocivas? 

 

Havia tanto pra aproveitar 

Sem poderio 

Tantas histórias, tantos sabores 

Capins dourados 

Havia tanto pra respirar 

Era tão fino 

Naqueles rios a gente banhava 

 

Desmatam tudo e reclamam do tempo 

Que ironia conflitante ser 

Desequilíbrio que alimenta as pragas 

Alterado grão, alterado pão 

 

Sujamos rios, dependemos das águas 

Tanto faz os meios violentos 

Luxúria é ética do perverso vivo 

Morto por dinheiro 

 

Cores, tantas cores 

Tais belezas 

Foram-se 

Versos e estrelas 

Tantas fadas que eu não vi 

 

Falsos bens, progresso? 

Com a mãe, ingratidão 

Deram o galinheiro 

Pra raposa vigiar
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NEGRA MENINA ÁFRICA 
Compositor: Eduardo Boaventura 

Intérprete: Eduardo Boaventura e Pe. Valmir 

Neves 
 

 

África 

Acorrentada África 

Violentada África 

Por homens hipócritas 

 

África 

Negra-Menina-África 

Teus olhares de pérola 

Negritude tão cósmica 

 

África 

Os teus filhos são bravos 

Nunca mais ser escravos 

Pela rota do Atlântico 

 

África 

Tua beleza física 

Fez nascer essa força 

Do poder popular 

 

África 

Tua ânsia de glória 

Ficará na história 

Serás livre para amar. 

 

Essa tua cor da pele 

Essa tua cor da voz 

Essa tua cor do canto 

Que cantamos nós... 

 

 

 

 

 

 

NEGRO REI 
Compositor: Cidade Negra 

Intérprete: Cidade Negra 

 

 

 

Aiêiê...Aê, Mãe África 

Seus filhos vieram de longe 

só pra sofrer,  

Aiêiê...Aê, Mãe África 

Todo guerreiro 

no seu terreiro 

sabe sua vez 

e vai coroar o Negro Rei  

 

Prende a tristeza meu erê 

Sei que essa dor te faz sofrer 

Mas guarda esse choro 

Isso é um tesouro 

Oh filhos de rei  

 

O sol que queima a face 

Aquece o desejo 

Mas que Otim 

O sal escorre no corpo 

E a dor da chibata 

É só cicatriz 

 

Quem é que sabe 

Como será o seu amanhã? 

Qualquer remanso é o descanso 

Pro amorde Nanã 

Esquece a dor,Axogun 

Faz uma prece a Olorun 

Na força de Ogum 

 

Prende a tristeza, meu erê... 

 

Aiêiê...Mamãe África 

Meu Ilê! 

Aiêiê...Brasil, Mamãe África  
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ANEXO B - Declaração de Participação e comprometimento dos pesquisadores 

 

 
FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR  

Credenciada pela Portaria MEC n.o 1.393, de 04 de julho de 2001 
Publicado no DOU de 09 de julho de 2001 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO DOS 

PESQUISADORES. 

 

 

 Eu, THÁSSIO FERREIRA ALVES PEREIRA, mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pesquisador 

responsável, declaro ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Independente do 

Nordeste (CEP/FAINOR), que estou participando do projeto de pesquisa intitulado 

“Letramentos críticos no ensino de Geografia: práticas mobilizadas pelo uso de 

canções” e através deste termo, assumo o compromisso de confidencialidade dos dados 

adquiridos durante a pesquisa e a devida proteção da identidade dos sujeitos nela 

envolvidos. Informo ainda que a coleta de dados desta pesquisa não foi iniciada, e que seu 

início se dará somente após a aprovação do referido projeto por este Comitê. 

 Por este instrumento, comprometo ainda a observar as normas da Resolução 466/12 e 

suas complementares, e a segui-la em todas as fases da pesquisa e após o seu término, bem 

como pelo arquivo e guarda de todos os documentos referentes ao mesmo pelo tempo 

mínimo de cinco (5) anos. 

 

 

Vitória da Conquista - Bahia, _____ de ____________ de _______. 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR  
Credenciada pela Portaria MEC n.o 1.393, de 04 de julho de 2001 

Publicado no DOU de 09 de julho de 2001 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE. 

 

 

 Prezado (a) Senhor (a), sou Thássio Ferreira Alves Pereira e estou realizando o estudo 

sobre “Letramentos críticos no ensino de Geografia: práticas mobilizadas pelo uso de 

canções”. 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), desta pesquisa. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, também não receberá qualquer 

vantagem financeira. Suas dúvidas referentes a esta Pesquisa serão esclarecidas e estará livre 

para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelos 

pesquisadores, que tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. Se houver necessidade, 

as despesas para a sua participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. 

 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de mesmo 

teor, sendo que uma será arquivada pelo pesquisadores responsáveis, e a outra será fornecida 

ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo a Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, utilizando as informações 

somente para os fins acadêmicos e científicos. 

A Pesquisa tem por objetivo: Analisar a prática pedagógica dos professores a partir do uso 

do gênero musical nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental II. A pesquisa será 

realizada por meio de entrevistas estruturadas em que serão gravadas as falas, além da 

colaboração no planejamento de aulas com a utilização da música em momentos de 

Atividades Complementares (AC’s) na própria escola, paraidentificar metodologias e 

estratégias didáticas para a prática de letramentos críticos realizadas pelos professores de 
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Geografia do Ensino Fundamental II com o uso da música em sala de aula. Posteriormente 

serão observadas as aulas em turmas escolhidas previamente por pesquisador e voluntário. 

 Considerando que toda pesquisa oferece RISCOS e BENEFÍCIOS, nesta pesquisa os 

mesmo pode ser avaliado como: 

RISCOS: sentir-se desconfortável com a presença do pesquisador, não se sentir à vontade em 

expor opiniões pessoais, utilizar o tempo para participar da pesquisa e acumular atividades 

posteriores. 

BENEFÍCIOS: repensar a prática pedagógica, discutir aspectos relevantes ao processo de 

ensino e aprendizagem e possibilitar a elaboração de um material didático para utilização em 

aulas posteriores. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO (A) 

 

 Eu, ______________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Letramentos críticos no ensino de 

Geografia: práticas mobilizadas pelo uso de canções”, e fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador Thássio Ferreira Alves Pereira sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação e que a pesquisa é orientado pelo (a) professor (a) Dr. Ester Maria 

Figueiredo Souza, a quem poderei consultar a qualquer momento que julgar necessário. 

 Afirmo que fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos deste estudo e 

que compreendo ser o sujeito da referida pesquisa, que irei participar da mesma por minha 

própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus em troca, e 

com a finalidade exclusiva de colaborar para as conclusões acadêmicas e científicas da 

mesma. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos. 

 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevistas, planejamento 

colaborativo e observação de aulas.  O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas 

pelo (a) pesquisador (a) e/ou orientador(a). Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão 

utilizados apenas para alcançar os objetivos propostos, incluída suapublicação em periódicos, 

congressos e eventos voltados para a área da Educação.  
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 Por este meio, AUTORIZO o uso dos meus dados neste Projeto de Pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 Eu, ___________________________________________, abaixo assinado, após a leitura (ou 

a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar deste 

estudo como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 

pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento) e que se houver necessidade, as 

despesas para a minha participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

                  ______________________________________________________ 

Thássio Ferreira Alves Pereira 

Tel: (77) 9 9995 3902 

Email: thatoalves@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO INSTITUCIONAL DOS 

PESQUISADORES:Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia _ UESB 

Endereço: Estrada do Bem Querer, km 4,  

Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45083-900  

Telefone PABX: (077) 3424-8600 

FAX: (077) 3423-7038  

ENDEREÇO DO COMITÊ DE ÉTICA: Av. 

São Luiz, n° 31 – Núcleo de Pós-Graduação, 

Pesquisa Extensão 2º Andar. Vitória da Conquista 

- BA 

CEP: 45055-080 

Telefone: (77) 3161-1071 E-mail: 

cep@fainor.com.br 

mailto:cep@fainor.com.br
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