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Resumo O presente trabalho propõe o uso da música, 

especificamente o gênero Rap, como recurso 

metodológico na disciplina de Geografia,  desenvolvendo-

se a partir da reflexão das temáticas retratadas nas letras 

das músicas, fazendo com que os alunos reflitam e 

analisem as mesmas relacionando com a sua realidade, 

construindo também o hábito da leitura e interpretação 

manifestando sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pela temática a ser abordada, surgiu mediante a vivência em sala 

de aula com os educandos do CENSE1 I do município de Cascavel-PR, tendo em 

vista que esses alunos apresentavam uma tendência em gostar de um estilo musical 

próprio que é o rap.  

 O rap é uma vertente da música derivada da cultura negra, que tem sua 

origem na Jamaica, e migrou para a periferia dos Estados Unidos, logo após a 

Segunda Guerra Mundial. No Brasil, observamos que as letras de rap trazem a 

realidade da periferia, sendo que existe um leque de músicas, que trazem uma 

crítica social, econômica e política.  

 Nesse sentido, partimos da necessidade de aproximar os alunos com o estilo 

musical que eles se identificam, porém trabalhando com letras que tragam uma 

reflexão sobre a situação da sociedade e do meio em que esses sujeitos se 

encontram, sendo possível desenvolver e aprofundar os conteúdos da disciplina de 

Geografia.  

 Essa proposta é um desafio que estimulará o aluno a refletir e a debater a sua 

própria realidade e as relações sociais que vivenciam. Partindo do pressuposto de 

que a Geografia é a ciência que também resulta das relações sociais entre os 

sujeitos, compreende-se a importância de inserir no seu ensino metodologias que 

tenham a capacidade de atrair a atenção dos estudantes a partir do seu espaço de 

vivência.  

A música é muito mais que um simples conjunto de sons que se 
unem em uma melodia. Ela penetra nossa pele, provoca arrepios de 
prazer ou nos faz mergulhar em doces lembranças. Algumas 
melodias não nos tocam, enquanto outras nos atingem diretamente – 
e podem até mesmo transmitir significados concretos. “O cérebro de 
todo ser humano se interessa muito por informações musicais e é 
extremamente habilidoso em compreender seu significado [...] O 
músico e psicólogo descobriu que o cérebro não faz grande diferença 
entre as duas: ambas são trabalhadas na mesma região (SCHALLER 
apud CORREIA, 2009, p.59). 

 

 Nesse contexto a música auxilia no ensino e aprendizagem, podendo ser um 

meio facilitador para a compreensão dos conteúdos pelos educandos. 

                                                           
1
 O CENSE Centros de Socioeducação para menores em conflito com a Lei no Estado do Paraná. 



Proporcionando uma análise das transformações culturais, econômicas, politicas e 

sociais da sua realidade. 

Pretendemos que os alunos a partir dessa unidade didática, na 

implementação do projeto, possam desenvolver de uma maneira critica um 

pensamento emancipador, possibilitando a apreensão e a expansão de suas 

potencialidades criativas, tendo em vista que os educandos do CENSE I, 

apresentam uma grande resistência em relação a escolarização. 

Outro fator a se considerar é que os educandos que frequentam as aulas de 

Geografia do CENSE, são alunos que estão afastados do Ensino Fundamental e 

Médio por um longo período, sendo que tem-se também  outra preocupação e em 

relação a faixa etária desses educandos, pois a defasagem idade/serie   é 

expressiva. 

Assim, esta unidade didática tem por objetivo apresentar uma proposta de  

trabalho, enfocando o uso de Rap nas aulas de Geografia oferecendo suporte para 

as ações do projeto de intervenção pedagógica: Estudo sobre a música (rap), como 

metodologia no ensino de Geografia.  Apresentando propostas de atividades. 

 A unidade didática constitui-se como elemento importante para refletir e 

buscar uma prática docente que esteja embasada na significação dos conteúdos 

trabalhados, instigando os educandos  a serem sujeitos participantes na sociedade. 

Nela encontram-se letras de músicas de rap, mapas, vídeos, imagens, ilustrações, 

sites e as atividades, podendo ser utilizados para a problematização dos conteúdos 

de Geografia. Com essas atividades serão promovidos debates, reflexões coletivas 

e individuas, elaboração de trabalhos em sala de aula, mostras de trabalhos e 

apresentações.  

  

 

 

 

 

 

 



A música como instrumento de ensino 

 

 A música é um instrumento que tem a possibilidade de representar o mundo, 

acaba se transformando numa forma de se compreender o mesmo, ou seja, o 

espaço e o meio em que vivemos. Diante disto, é de suma importância compreender 

a diversidade musical, pois é através dela que ocorre a representação da  

sociedade.  

 Segundo Correia (2009), a música é uma forma pedagógica de enriquecer e 

elaborar os conhecimentos. Desta maneira o educador deve buscar meios em sua 

disciplina para inserir a música, tendo em vista, que é um elemento metodológico 

criativo e atrativo. Portanto se torna um recurso que facilita o ensino e a 

aprendizagem dos educandos “[...] funcionaria como uma chave para abrir as 

diversas possibilidades que o aluno traz dentro de si, e que pode compartilhar com 

seu próximo.” (CORREIA, 2009, p.65), capaz de gerar a emancipação da 

consciência dos sujeitos.  

  Existem diversas vertentes musicais, o rap é a que será abordada nessa 

pesquisa. O rap, que segundo Campos (2008) significa “rhythm and poetry” (ritmo e 

poesia), que provavelmente surgiu na Jamaica na década de 1960 – na década 

seguinte, muitos jamaicanos migraram para os EUA – é um estilo que se caracteriza 

por ser uma espécie de fala ritmada, com uma melodia singular, sendo a letra mais 

significativa que o som, que a batida (CAMPOS, MARQUES, 2008, p.237), no rap o 

que importa são as falas, o que se diz, a ideologia que essa musica passa aos 

ouvintes. 

 É importante destacar, que para além da música, segundo Zeni (2004), o rap 

está inserido no movimento hip hop, apesar de ser pouco estudada essa 

manifestação cultural, é constituída por quatro elementos: o break que é a dança, o 

grafite que é uma pintura feita com spray, que caracteriza muito o espaço da cidade, 

o DJ e o rapper, que são os MCs que cantam e declamam as letras.  

 Segundo Zeni (2004), no Brasil, a construção do movimento se deu a partir 

dos anos de 1970, com os chamados bailes blacks, que eram animados por musicas 

soul e funk. O hip hop surge em São Paulo, em meados de 1980, pois ainda de 

acordo com Zeni (2004), o rap surgiu como improviso para acompanhar as 

manobras de break, os rappers cantavam na rua e “improvisando ao som de latas, 

palmas e beat box (imitação das batidas eletrônicas feitas com a boca). No começo, 



por ser um canto falado, feito de improviso nas rodas de break, o rap era chamado 

no Brasil de "tagarela". “ (ZENI, 2004, s/p.).  

Zeni (2004) afirma que, o rap veio a ganhar o caráter contestador com a dupla 

Thaíde e DJ Hum, tendo em vista, que no seu começo tinha um jeito mais 

extrovertido e brincalhão.  

A atual situação da periferia brasileira e de quem dela é originário, tende a 

piorar, analisando que vivemos num modo de produção capitalista que acirra a 

desigualdade social e que defende apenas o direito da classe burguesa de acumular 

capital. Para Zeni (2004), a intensa presença de detentos com a pele negra no 

sistema penitenciário do Brasil, é um dos indícios de que a desigualdade de classe 

continua a ser sentida de maneira mais grave entre os negros. 

Campos e Marques (2008), falam das semelhanças do break com a capoeira, 

ou seja, a percepção de que ambos se relacionam com a cultura negra, isso fez com 

que a auto-estima de jovens negros da periferia, aumentasse afastando-os da 

criminalidade. 

 Partindo do pressuposto de que o rap se torna uma forma de expressão em 

relação as desigualdades e opressões que ocorrem na periferia, suas letras 

geralmente abordam o cotidiano desses lugares, nesse sentido de acordo com 

Gomes (2009), os raps passam a ser entendidos por uma grande parcela da 

sociedade, como letras que fazem apologia ao crime, a violência e ao tráfico de 

drogas, por isso é importante que haja a desmistificação desse assunto, e 

compreender que se trata de uma realidade social. 

 É nesse momento que o ensino da geografia se insere, pois de acordo com 

Correia (2009), a ciência geográfica provoca a sensibilização e a percepção, 

fazendo com que o educando internacionalize suas ações intuitivas e artísticas. 

Durante esse processo, é possível fazer com que o aluno, deixe de se alienar em 

relação a sua realidade social, e passe a ter uma perspectiva crítica.  

 

Um estudo de Geografia deve ter como base a realidade. A 
pergunta, a dúvida e a problematização são fundamentais. Buscar 
exemplos vividos é uma atitude importante. Dada as 
características do rap, ele é um possibilitador de exemplos em 
aulas de Geografia [...]. (CAMPOS, MARQUES, 2008, p.245).    

 

Outro fator importante nesse momento é o de desmistificar o rap, ensinando 

para esses educandos, que não se trata da apologia ao crime mais sim, da realidade 



a periferia do Brasil, “[...] é despertar o senso crítico, explicar posteriormente o 

significado das palavras e os diferentes sentidos que pode ter dependendo do 

contexto em que está inserida” (NEVES apud CAMPOS, MARQUES, 2008, p.246) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propostas de atividades: 
 

A seguir serão apresentadas 08 propostas de atividades, com a utilização  

das músicas de Rap, que trabalharão sobre a importância da paisagem e suas 

transformações para a Geografia.  

As atividades serão desenvolvidas com os alunos do sexto ano do ensino 

fundamental, tendo em vista que eles tem aulas na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), sendo realizadas quatro horas aula consecutivas, sendo divididos 

em dois grupos de alunos.  

 

 

 

 

Fonte: http://raprehab.com/wp-content/uploads/2013/09/Rap.jpg 

O rap como recurso 

metodológico no ensino 

de Geografia 



Atividade 1 – As diferentes paisagens e a constituição do espaço geográfico 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula: 

 

 Compreender as transformações ocorridas nos grandes centros urbanos, as 

ocupações de áreas de risco e irregulares, e as desigualdades sociais, econômicas 

que se manifestam no espaço urbano, através da paisagem. Discutir a falta de 

políticas públicas para o espaço urbano. Para alcançar esses objetivos nesta aula 

serão utilizadas as seguintes letras de Rap: Um Bom Lugar - Sabotage e Vida Loka 

parte ll – Racionais Mcs.  

Buscaremos trazer através de uma reflexão crítica quais os motivos que 

levam as mudanças na paisagem urbana e qual a relação desse processo na vida 

cotidiana, ou seja, no lugar.  

 

Procedimentos Didáticos: 

 

 Nessa aula, iremos debater o conceito de paisagem e as modificações no 

espaço geográfico. Inicialmente através de uma investigação oral, os alunos serão 

questionados a irão expressar o que eles entendem sobre paisagem e sobre lugar, o 

que é um bom lugar para eles, e como percebem as transformações que ocorrem no 

espaço, a partir do seu cotidiano. Em seguida, todos receberão a letra da música 

(Um bom lugar – Sabotagem), iremos ouvir a música e assistir o vídeo clip2, que 

retrata a paisagem de uma grande cidade demostrando as diferenças sociais e 

econômicas no espaço urbano. Após os alunos irão produzir uma letra de rap com a 

temática, em seguida irão socializar, a suas produções.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 O vídeo clip do Rap “Um bom Lugar”, está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=0z55pSGWSxo. 

Acesso:24/11/2014.  



Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de ouvir a música: Um Bom Lugar, você é convidado a criar seu 

próprio Rap! 

A letra precisa estar ligada com o tema da aula de hoje. Escreva no espaço 

abaixo sua produção: 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sabotagem - Um Bom Lugar 

 
Sou Sabotagem, um bom lugar  

Se constrói com humildade é bom 
lembrar  

Aqui é o mano sabotagem  
Vou seguir sem pilantragem, vou 

honrar, provar.  
No Brooklin to sempre ali  

Pois vou seguir, com Deus enfim. 
 

Fonte: 
http://letras.mus.br/sabotage/65059/ 

 
Fonte: https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2009/02/rap1.jpg 



Atividade 2 – As diferentes paisagens e a constituição do espaço geográfico 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula: 

Nesta aula daremos continuidade ao tema iniciado anteriormente (paisagem e 

lugar), o objetivo é que os alunos possam verificar, usando materiais do dia a dia 

(revistas, jornais, livros) como as paisagens são retratadas por meio das imagens. 

 Num segundo momento, faremos a reflexão da música “A minha alma” do 

Rappa, discutindo as mudanças na paisagem das grandes cidades, em virtude ao 

medo da violência. 

 

Procedimentos Didáticos: 

  Os alunos irão observar em sala usando revistas, jornais e livros, diferentes 

paisagens, das revistas e jornais poderão recortar as paisagens que encontrarem. 

Em seguida, responderão ao seguinte roteiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descreva o tipo de paisagem encontrada cultural ou natural 

- Diferencie a paisagem urbana da paisagem rural. 

- O lugar que você vive é urbana ou rural? 

- No lugar que você já ocorreu mudanças? Quais?  

- Faça um desenho ilustrando o tipo de paisagem que mais 

lhe agrada. 

 



Atividade 3 – Segregação Urbana 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula:  

Identificar a segregação urbana através das paisagens. 

 

Procedimentos Didáticos: 

 Nesta aula o professor irá fazer uma explanação oral sobre a segregação 

urbana que é evidenciada na cidade, e pode ser observada pelas construções 

encontradas na paisagem, separando os grupo sociais. 

O professor irá fazer uma explanação da segregação urbana a separação dos 

grupos sociais econômicos os arranjos espaciais fragmentados cada fração com sua 

particularidade nos centro urbanos existem parte de atuação definidas os centros 

financeiros, comerciais, industriais, residenciais bairros precários e bairros com 

todas as infraestruturas necessárias.  

Em seguida os alunos irão ver um vídeo de rap “povo da periferia”3 para uma 

reflexão. Após cada aluno recebera à fotografia abaixo e irá produzir uma releitura 

com a técnica do grafite no papel Paraná.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Fonte do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fOdcNT_uSDY 



Figura 1 – SEGREGAÇÃO URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://politicasurbanasnobrasil.wordpress.com/2013/03/26/segregacao-urbana-sabe-o-que-e/ 

 

 

Atividade 4 – A Paisagem natural e transformada 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula: 

Compreender que a paisagem pode ser natural ou transformada, sendo que o 

espaço geográfico corresponde aquele construído e alterado pela ação humana. 

Entender que o lugar é a porção do espaço onde vivemos que tem uma importância 

para cada individuo, como exemplo casa, escola e etc.  

 

Procedimentos Didáticos: 

Nessa atividade, utilizaremos a música: “Povo da periferia” Ndee Naldinho, 

fazendo uma análise dos elementos da paisagem, discutindo o espaço e o lugar, 

após mostrará na TV pendrive imagens de cada elemento mostrado no videoclip e 

suas definições.  

Em seguida os alunos produzirão um desenho com a técnica do giz de Cera no 

MDF, retratando as paisagens visualizadas no videoclipe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 – A influência da indústria na constituição da paisagem 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula: 

Refletir juntamente com os alunos quais os impactos, que a Indústria causa 

na paisagem.  

 

Procedimentos Didáticos: 

Inicialmente o professor irá exibir o vídeo da música “Fome, desemprego e 

violência” do Mc Barão, que trata das formas de trabalho e suas transformações. 

Após a exibição apresentaremos a pintura de Tarsila do Amaral intitulada “Os 

operários”, falaremos do contexto histórico de produção da obra e os materiais 

utilizados para sua criação.  

A obra Os Operários foi pintada em 1933 e representando um imenso número 

e variedade racial das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar 

nas fábricas que começavam a surgir no país, principalmente nas metrópoles, como 

em São Paulo. Assim, relacionaremos com o tema trabalhado, mostrando na TV 

pendrive a imagem original, e em seguida os alunos farão a releitura, produzindo 

uma composição utilizando recorte, colagem e desenho da obra trabalhada. 
 

 

 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-T375NORqNGA/UTVZQgRG7II/AAAA 

AAAACZI/6PrgeShC2OI/s1600/Rap.jpg 

Povo da Periferia  
 

Deus olhai o meu povo da periferia(2x) 
É tanta gente triste nessa cidade 

É tanta desigualdade desse outro lado 
da cidade 

Mas eu tenho fé, eu tenho fé eu acredito 
em Deus 

Olhai por esses filhos teus 
Senhor 

Ó pai senhor olhai o meu povo sofrido da 
Periferia(2x) 

 
Fonte: http://www.vagalume.com.br/ndee-naldinho/povo-da-
periferia.html ndsindiud/http://www.vagalume.com.br/ndee-

naldinho/povo-da-
periferia.htmlhttp://www.vagalume.com.br/ndee-

naldinho/povo-da-periferia.html 



Figura 2 – Os operários – Tarsila do Amaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_HRgZl1PdqDM/S9D7GxAu 

0I/AAAAAAAAAA4/rcZFIvgSXjs/s1600/tarsila.jpg 

 

Atividade 6 – A preservação do espaço natural e a paisagem 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula: 

 Compreender como se constitui a transformação da paisagem natural pela 

ação humana, e qual a importância da preservação dessa paisagem. 

 

Procedimentos didáticos: 

Nessa atividade o professor irá explicar sobre a transformação da paisagem 

pela ação humana, que invadem áreas de mananciais e de preservação ambiental, 

tais como a formação das favelas, de forma desorganizada, mal elaborada e sem 

recursos básicos, como saneamento, asfalto, iluminação pública, o preconceito e a 

má distribuição de renda que desenha os contrastes da urbanização. Após a 

explicação o professor ira mostrar o vídeo clip da musica “Homem na Estrada” 

Racionais Mc's, tendo como objetivo fazer com que os alunos reflitam a respeito da 

letra da musica e o seu contexto.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://blog.cidadedemocratica.org.br/wp-
content/uploads/homeless-man-art-interactive-9.jpg 

 
 
 
 

Atividades 
 
1- De acordo com o trecho da música (Equilibrado num barranco um cômodo mal 

acabado e sujo...), em sua opinião o que leva uma pessoa, a morar em um local 
como esse? 
 
2- Podemos perceber na letra da musica, o descaso, a violência e a desigualdade 
social, o que poderia ser feito para mudar essa realidade. 
 
3- Faça uma reflexão em forma de relato, sobre a parte da música abaixo, a qual 
trata sobre as drogas. Quais as consequências você acha que ela pode causar na 
vida das pessoas? 
 

“A playboyzada muito louca até os ossos!  
Vender droga por aqui, grande negócio.  

Sim, ganhar dinheiro ficar rico enfim,  
Quero um futuro melhor, não quero morrer assim,  

num necrotério qualquer, um indigente, sem nome e sem nada” 
 

4 - Você conhece espaços como esse retrato na música? Escreva sobre. 
 
5 - Retrate o contexto da música e também se quiser a sua realidade em forma de 
desenho. 

Homem na Estrada 
 

Equilibrado num barranco um cômodo mal 
acabado e sujo, 

porém, seu único lar, seu bem e seu  
refúgio.  

Um cheiro horrível de esgoto no quintal,  
por cima ou por baixo, se chover será fatal.  

Um pedaço do inferno, aqui é onde eu 
estou.  

Até o IBGE passou aqui e nunca mais 
voltou.  

Numerou os barracos, fez uma pá de 
perguntas.  

Logo depois esqueceram, filha da puta!  
Acharam uma mina morta e estuprada,  

deviam estar com muita raiva.  
"Mano, quanta paulada!".  

Estava irreconhecível, o rosto desfigurado.  
Deu meia noite e o corpo ainda estava lá,  
coberto com lençol, ressecado pelo sol, 

jogado.  
O IML estava só dez horas atrasado.  
Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim,  

quero que meu filho nem se lembre daqui,  
tenha uma vida segura. 



Atividade 7 – A preservação do espaço natural e a paisagem 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula 

Criar através por meio de desenhos, representações de como percebem a 

desigualdade social na paisagem, concluindo as atividades iniciadas na aula 

anterior. 

 

Procedimentos Didáticos: 

 Nessa atividade o professor dará continuidade à aula anterior sobre a música 

o Homem na Estrada, que trata sobre as transformações na paisagem, causadas 

pela ação humana, e por meio do trabalho, evidenciando a diferença de poder 

aquisitivo entre as pessoas. Serão desenvolvidas duas atividades: 

 

o Atividade 01 

 Os alunos serão convidados a criar dois desenhos em papel Paraná  

utilizando lápis de cor, lápis grafite e spray, um representando a desigualdade social 

manifestada na paisagem, e como observam isso e outro que retrata a paisagem 

rural. 

 

o Atividade 02 

Está atividade se desenvolverá com o uso do mapa da cidade de Cascavel, os 

alunos irão verificar qual é a sua localização, ou seja, qual bairro residem e também 

os demais bairros e o centro da cidade, em seguida faremos alguns 

questionamentos do que diferencia  a paisagem existente entre esses bairros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 – Mapa da cidade de Cascavel 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAN (2013) 



Atividade 8 – A paisagem e as Sete Quedas 

Tempo previsto: 04 horas aula 

 

Objetivos da aula 

 Socializar com os alunos a história das Sete Quedas, e realizar a reflexão dos 

impactos naturais, sociais, políticos e econômicos relacionados à antiga paisagem 

que movimentava o turismo em Guaíra.  

 

Procedimentos Didáticos 

Nessa atividade o professor apresentará aos educando a história as Sete 

Quedas que eram localizadas no município de Guaíra – PR, e despareceram em 

função do lago de Itaipu. Será apresentado  o vídeo “o fim das sete quedas”, a aula 

busca trazer uma reflexão sobre os impactos causados no âmbito do turismo, 

economia, assim como na transformação da paisagem e no histórico geográfico 

ocorrida com a construção da Itaipu.  Através da letra da música “Expressão Ativa - 

 Na Dor De Uma Lágrima” o professor fará uma reflexão juntamente com os 

alunos sobre a perda das sete quedas, as mudanças e transformações na paisagem 

e na vida dos moradores da cidade de Guaíra. 
        

Expressão Ativa - Na Dor De Uma 
Lágrima 

 
Refrão: 

Rola uma lágrima 
Só uma gota e nada mais 

Esse mundo é um rio de sangue  
Rola uma lágrima 

A minha lágrima a mais, 
Talvez não seja tão importante 

Rola uma lágrima 
Só uma gota e nada mais, 

Nesse mundo jorrando sangue 
Rola uma lágrima 

Só uma gota te pedindo a paz, 
Só uma lágrima e nada mais. 

 
 
 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-Oe9JHc4_fV0/UhS0tA-
pqZI/AAAAAAAAASw/GGS330Cn8mg/s1600/19581105.jpg 
 



Atividade 01 

o Serão impressas imagens das Sete Quedas, em seguida será cortada essa 

imagem a fim de realizar um quebra cabeça com a antiga paisagem, então os 

alunos irão montar um quebra cabeça, das sete quedas, utilizando MDF e 

colagem.  

 

Atividade 02 

o Os alunos juntamente com o professor e um grafiteiro irão representar no 

muro do estabelecimento a imagem das sete quedas, utilizando lápis e tinta 

spray, inicialmente o grafiteiro irá passar aos educandos a técnica do grafite, 

logo em seguida iniciaremos a prática.  
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