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TÍTULO: A Música como linguagem de ensino de Geografia

INTRODUÇÃO: 

Nossa  experiência  como  professor,  bem  como  leituras  sobre 

pesquisadores na área de ensino de Geografia, nos leva a afirmar que o uso 

da música como instrumento pedagógico enriquece o trabalho em sala de aula, 

por dinamizar as atividades e as tornar prazerosas.

Na geografia, em particular, as músicas oferecem geralmente letras que 

podem  falar  do  espaço  geográfico  de  diferentes  formas,  provocando 

discussões.

A Geografia, enquanto ciência que estuda o espaço e os elementos que 

o compõem e o transformam se constitui em uma Ciência que proporciona a 

compreensão da co-responsabilidade com os lugares. Para isso, na escola, o 

professor se organiza a partir de um conjunto de metodologias e linguagens 

para  promover  o  conhecimento  necessário  a  esta  compreensão.  Dentre  as 

diversas linguagens que ele dispõe, a música é uma delas.

A  música,  enquanto  linguagem  imbuída  de  sentimentos  e 

representatividade da vida e de diferentes concepções desta, é um elemento 

de  comunicação  que  perpassa  diferentes  circunstâncias  e  fatos  sociais, 

permitindo assim “aliar” os conteúdos das disciplinas, neste caso da Geografia, 

com a mensagem transmitida pela linguagem musical.

Hoje o ensino precisa ser inovado em suas metodologias tendo em vista 

o universo midiático em que os alunos vivem. Esse universo que os jovens têm 

tanta  familiaridade  está  isolado  da  escola,  que  precisa  reconhecer  a 

importância  de  trazer  questões  pertinentes  às  mudanças  contemporâneas. 

Para isso, são vários os caminhos possíveis, nesta unidade didática, estamos 

apresentando  uma  proposta  que  tem  como  objetivo  contribuir  para  uma 

educação  contextualizada  com a  vida  do  aluno,  tendo  como instrumento  a 

música. 



1. A MUSICA NO ENSINO: ELEMENTOS PARA REFLEXÃO

A utilização da música como recurso em sala de aula,  objetiva 

promover uma maior interação entre os alunos e o conhecimento, despertando 

também maior interesse pelas aulas, e pelo aprendizado, a partir de atividades 

atrativas, prazerosas que promovam o conhecimento. 

Conforme Ongaro  (2006,  p.1),  “a  música  com maior  ou menor 

intensidade está na vida do ser humano, ela desperta emoções e sentimentos 

de acordo com a capacidade de percepção que ele possui para assimilar a 

mesma”. Isto nos remete à idéia de vida e cultura, de compreensão de mundo 

que forma o capital cultural nas pessoas.

Em pesquisa realizada com alunos do ensino médio na escola 

Leni Marlene Jacob, em Guarapuava- PR,  pudemos identificar que os mesmos 

gostam  de  música,  de  diferentes  gêneros,  principalmente  de  rock,  rap, 

sertanejas  (sobretudo  as  gaúchas),  entre  outras.  São  extremamente 

sentimentais  e tem na música uma forma de abstrair  sua realidade.  Alguns 

deles percebem nela uma arte e um veículo de informação.

Também  pudemos  identificar  que  nesta  escola  quase  não  se  usa  a 

música como recurso didático. Contudo, o que mais chamou atenção, é que 

eles gostam muito de aulas com música, o que colaboram com as colocações 

de Correa & Oliveira, 2001, p.4), o qual afirma que:

Sabe-se que a mídia, em suas diferentes acepções, tem um 
grau  de  aceitação  muito  grande  no  cotidiano  das  pessoas, 
especialmente dos jovens.  Está presente nos momentos de 
lazer, de reflexão e até mesmo contribui para a definição do 
estilo  de  vida  de  muitos  indivíduos,  como  é  o  caso  dos 
cowboys, punks e, especialmente dos roqueiros. 

Oliveira também ressalta este fato:

Aliar  essa  facilidade  de  assimilação  encontrada  nos  mais 
diversos  gêneros  musicais  às  propostas  metodológicas  e 
curriculares  da  Geografia  pode  gerar  bons  resultados. 
Dificilmente se encontrará algo mais atrativo, entre crianças e 
jovens,  do  que  o  compartilhar  suas  preferências,  sua 
reprovação  ou  aprovação  às  obras  musicais,  com  seus 
colegas e professores (2006, p.74)

Portanto,  assim  como  Oliveira  (2006),  pretendemos  aliar  o  ensino  à 

música, fazendo com que a mensagem seja significativa e que o aluno busque 

realmente  fazer  um  paralelo  entre  a  música,  o  conteúdo  ensinado  e  o 

conhecimento. 



 De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2006) 

da  disciplina  de  Geografia,  a  transformação  da  sociedade  onde  o  cidadão 

assumirá  um  papel  reflexivo  e  participativo  dentro  dela,  não  se  fará  pela 

transmissão do conteúdo, e sim pela apreensão deste conteúdo situado onde 

cada aluno perceba-se como elemento fundamental nesta transformação.

O  que  a  música  possui  enquanto  instrumento  pedagógico 

(especialmente), que outras linguagens não oferecem?  Sobre isso, vejamos o 

que Maganha (2005) destaca no quadro 1.

Quadro 1 – A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA ESCOLA

A palavra grega – MOUSIKOS - musical, relativo às musas - referia-se ao vínculo do espírito 
humano,  com qualquer  forma de inspiração artística. Música é a arte  de coordenar  fenômenos 
acústicos para produzir efeitos estéticos. Em seus efeitos mais simples e primitivos a música é a 
manifestação folclórica comum a todas as culturas: nesse caso, essencialmente anônima e aprovada 
na transmissão oral, espelha particularidades étnias determinadas. 

A linguagem da música parece ter estado sempre presente na vida dos seres humanos, 
fazendo parte  da educação  de  crianças e  adultos.  Na  Grécia,  a  música era considerada  fator 
fundamental  na formação dos cidadãos, tanto quanto a filosofia e a matemática, e esse ensino 
começava na infância.

Conforme  LEINIG (1977),  BANOL (1993)  e  STRALIOTTO (2001),  a  música  é  um dos 
estímulos mais potentes para ativar  os circuitos do cérebro,  ajuda a afinar  a sensibilidade das 
pessoas,  aumenta  a  sua  capacidade  de  concentração,  desenvolve  o  raciocínio  lógico-
matemático e a memória, além de desencadear emoções (grifo nosso). Por isso, os benefícios da 
música na escola se estendem para todas as áreas da aprendizagem. (grifo nosso)

As atividades musicais realizadas na escola não visam à formação de exímios músicos 
profissionais, e sim, através da vivência e compreensão da linguagem musical, propicia a abertura 
de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo 
para a formação integral do ser. Diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas com a 
prática da Educação Musical.
. A música é concebida como um universo que conjuga expressão de sentimentos, idéias, 
valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que vive. Ao 
atender  diferentes  aspectos  do  desenvolvimento  humano:  físico,  mental,  social,  emocional  e 
espiritual, a música pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional. 

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência, 
relacionando-se  ainda  com  habilidades  lingüísticas  e  lógico-matemáticas  ao  desenvolver 
procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Além 
disso, a música também vem sendo utilizada como fator de bem estar e de melhoria na saúde.
[...]

 (MAGANHA, 2005, p. 01)

FONTE: http://www.franciscanos.org.br/agudos/mestreonline/01.php. 

Disponível em: http://www.google.com.br/ Acesso em: 10/1108

Observe  pelo  texto  de  Maganha  (2005),  há  diferentes  questões 

envolvendo  a  música  que  poderia  ser  apropriada  na  escola  como  meio 

pedagógico. Considerando nosso interesse geográfico, seria relevante pensar 

como aplicar  isto  como um instrumento no ensino de geografia.  Sugerimos 

http://www.google.com.br/
http://www.franciscanos.org.br/agudos/mestreonline/01.php


como um começo a atividade 1, embora entendamos que cada professor possa 

construir sua própria linha de trabalho.

ATIVIDADE 1:

     1..Considerando  os  gêneros  músicas  existentes,  quais  são  mais 

pertinentes para o trabalho com os jovens? Pesquise entre os próprios jovens 

de sua escola quais as suas preferências.

2. OS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E A PREFERÊNCIA DOS JOVENS

Podemos dizer que a música, ao se constituir como expressão artística e 

cultural  importante  e universal,  embala  o cotidiano da vida social,  afetiva  e 

profissional das pessoas, além de favorecer a manutenção da saúde mental, a 

prevenção do estresse e o alívio do cansaço físico. Isso leva a refletir sobre 

sua  utilização  na  escola.  Ela  pode  ter  este  fator  lúdico,  mas  também 

potencializar  o  trabalho  pedagógico.  Para  isso,  é  necessário,  por  parte  do 

professor,  um  conjunto  de  procedimentos  que  antecedam  a  sua  utilização 

como  meio  didático.  Dentre  eles,  a  própria  adequação  do  gênero  e  estilo 

musical a faixa etária que se pretenda trabalhar e o objetivo pedagógico bem 

definido.

Inicialmente precisamos fazer uma reflexão para entender o que 

são  gêneros  musicais  tendo  em  vista  que  constituem  uma  grande 

classificação  que  se  pode  fazer  diante  da  infinidade  de  composições 

musicais existentes no mundo todo, em todas as épocas.

Para  Tavares  e  Schlichta  (2006,  p.  154):  “Essa  primeira 

classificação  leva  em  consideração  quem  executa  a  música,  em  que 

situações e, de uma maneira geral, por que ela é executada”.

Dentro dessa perspectiva, considera-se como gêneros:

• Música Étnica: (também chamada de tradicional, feita pelos povos que 

vivem de forma primitiva, com grande ligação com a natureza);

• Música  Folclórica:  feita  pelas  comunidades  rurais  e  tendo  compositor 

anônimo.  -  associada  a  fortes  elementos  culturais  de  cada  sociedade. 

Normalmente  são  associadas  a  festas  folclóricas  ou  rituais  específicos. 

Pode ser funcional (como canções de plantio e colheita ou a música das 

rendeiras e lavadeiras). Normalmente é transmitida por imitação e costuma 



durar décadas ou séculos. Incluem-se neste gênero as cantigas de roda e 

de ninar. 

Música popular: feita nos centros urbanos, com autor conhecido e certo apoio 

da mídia. Associada aos movimentos culturais populares. É a música do dia a 

dia, tocada nas festas, usada para dança e socialização de acordo com a

• instrumentação, características musicais predominantes e o comportamento 

do grupo que a pratica ou ouve.

• Músicas criadas pela indústria cultural: (muitas feitas com estruturas de 

fácil assimilação, com total apoio da mídia, desaparecendo do mercado e 

sendo substituídas rapidamente);

• Música Erudita: rompem ou seguem determinados padrões de composição 

de diversas épocas. Seus adeptos consideram que é feita para durar muito 

tempo  e  resistir  a  modas  e  tendências.  Em  geral  exige  uma  atitude 

contemplativa e uma audição concentrada. 

Dentro  de  cada  classificação,  encontram-se  composições  com  uma 

intenção:

• Religiosa; ou

• Profana.

 Qualquer  um dos  cinco  gêneros  musicais  pode  ser  encontrado  nas 

músicas religiosas (de qualquer religião, mas que tenham sentido de oração, 

agradecimento, pedido ou contato com Deus) ou nas músicas profanas (toda 

música que não é religiosa, como as músicas de guerra, para dançar, brincar, 

etc.)

Dentro  destes  cinco  gêneros  musicais,  surgem as  formas  ou  estilos 

musicais, o que Tavares e Schlichta (2006, p. 176), consideram como: “tipos de 

músicas compostos com determinadas características em comum. Cada forma 

musical  possui  uma  estrutura  e,  dentro  dessa  estrutura,  pode-se  compor 

diversas músicas”. Como exemplos, eles citam: concerto, valsa, sonata, fuga, 

sinfonia,  suíte,  ópera, rock,  poema sinfônico, ópera de Pequim, bossa-nova, 

canção, ragas indianos, rap, samba, lundu, etc.



Em  relação  aos  jovens,  contemporaneamente,  há  diferentes  gostos 

musicas, variando em estilos e gêneros,  dentre os quais destacamos:  a MPB 

(Música Popular Brsileira).

O gráfico  01  apresenta,  por  exemplo,  o  resultado  da  pesquisa  onde 

aponta  a  preferência  musical  de  35  alunos  pesquisados  na  Escola  Leni 

Marlene  Jacob,  quais  sejam:  Étnica,  Folclórica,  Música  Popular  Brasileira, 

Música  criada  pela  Indústria  Cultural,  e  Música  Erudita,  sendo  que  destes 

Gêneros,

GÊNEROS  MUSICAIS:  PREFERÊNCIAS  MUSICAIS  DOS  ALUNOS  DO  2º 
ANO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL LENI MARLENE JACOB 
– 2008

Gêneros Musicais
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      Gráfico 01: Gêneros musicais.

Com 42% da  preferência  dos  alunos  pela  Música  Popular  Brasileira, 

sendo o Rock ,  o estilo mais citado, vamos agora entender a origem deste 

estilo musical.



2.1 O ROCK : HISTÓRIA E CONTEXUALIZAÇÃO NO BRASIL

Os gostos e gêneros musicais são marcados pela história de cada um, 

registra sua experiência vivida. “Sendo esta uma razão pela qual o modo de 

uma  pessoa  ouvir,  cantar  [...],  escolher  uma  música  /  canção  é  uma 

manifestação  da  singularidade  da  sua  identidade  enquanto  ser  humano”, 

Bruscia (2000, p, 155 apud SAKAI, 2004, p. 2).

Considerando a opção dos alunos supracitados,  apontamos um texto 

sobre  Rock:

Quadro 02 –  ROCK  COMO ESTILO MUSICAL

É difícil determinar quando o termo rock and roll surgiu. Mas tanto "rock" quanto 
"roll", na gíria dos negros americanos, tem conotação sexual . Rock & Roll.

A música Rock (ou simplesmente Rock) é um termo abrangente para definir 
no gênero de musical popular que se desenvolveu durante e após a década de 1960 
(grifo nosso). Suas raízes se encontram no rock and roll e no rockabilly que emergiu e se 
definiu nos Estados Unidos da América no final dos anos quarenta e início dos cinqüenta, 
que evoluiu do blues, da música country e do rhythm and blues, entre outras influências 
musicais  que ainda incluem o  folk,  o  gospel,  o  jazz e a  música clássica.  Todas estas 
influências  combinadas  em uma simples  estrutura  musical  baseada  no  blues  que  era 
"rápida, dançável e pegajosa".

No  final  dos  década  de  1960 e  início  dos  anos  setenta,  o  Rock  desenvolveu 
diferentes subgêneros. Quando foi misturado com a folk music ou com o blues ou com o 
jazz, nasceram o  folk rock, o  blues-rock e o  jazz-rock respectivamente. Na década de 
1970, o Rock incorporou influências de gêneros como a soul music, o funk e de diversos 
ritmos de países  latino-americanos. Ainda naquela década, o Rock gerou uma série de 
outros subgêneros, tais como o soft rock, o glam rock, o heavy metal, o hard rock, o rock 
progressivo e o punk rock. Já nos anos oitenta, os subgêneros que surgiram foram a New 
Wave, o punk hardcore e rock alternativo. E na década de 1990, os sub-gêneros criados 
foram o grunge, o Britpop, o indie rock e o nu metal.

O som do Rock muitas vezes gira em torno da guitarra elétrica ou do violão e utiliza 
um forte backbeat (contratempo) estabelecido pelo ritmo do baixo elétrico, da bateria, do 
teclado,  e  outros  instrumentos  como  órgão,  piano,  ou,  desde  a  década  de  1970, 
sintetizadores digitais. Junto com a guitarra ou teclado, o saxofone e a gaita (estilo blues) 
são por vezes utilizados como instrumentos solo. Em sua "forma pura", o Rock "tem três 
acordes, um forte e insistente contratempo e uma melodia cativante".[2]

A maioria dos grupos de rock são constituídos por um vocalista, um guitarrista, um 
baixista e um baterista, formando um quarteto. Alguns grupos omitem uma ou mais destas 
funções e/ou utilizam um vocalista que toca um instrumento enquanto canta, às vezes 
formando  um trio  ou  duo;  outros  ainda  adicionam outros  músicos,  como  um ou  dois 
guitarristas e/ou tecladista. Mais raramente, os grupos também utilizam  saxofonistas ou 
trompetistas e até instrumentos como violinos com cordas ou cellos.

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock. Acesso em: 11/12/08)

O Rock surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 40 e 50, se 

fizermos uma reflexão histórica e social deste período, traremos à mente um 

período pós Segunda Guerra Mundial  (1939/1945),  e todos os movimentos 
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que  acabaram por  eclodir  esta  Guerra:  a  grande  divisão  mundial  em dois 

blocos  de  poder:  Capitalista  e  Socialista.É  neste  período  que  o  Rock vem 

conquistar o mundo. 

Como melhor compreensão da história do Rock , destacamos mais uma leitura 

que está a seguir, no quadro  02,   é   uma   leitura   complementar e   poderá 

subsidiar  melhor  a  nossa  reflexão  acerca  da  contribuição  do  Rock  para 

entendermos um pouco a situação do jovem, o porquê de cantar estas letras, 

pois foi no final da década de 50, que o Rock foi associado ao movimento anti-

guerra surgido contra a nuclearização do planeta. E neste comportamento dos 

jovens, a luta pela vida e pela dignidade de todos os povos.

Quadro 03. A História do Rock entre os Jovens

O  Rock and roll surgiu nos  Estados Unidos da América no final da  anos 
1940 e início  dos  anos cinqüenta e rapidamente se espalhou para  o resto do 
mundo. Suas origens imediatas remontam em uma mistura entre vários gêneros 
musicais  populares  naquele  momento,  incluindo  o  rhythm and blues,  a  gospel 
music, o  country e o western. Em  1951, na cidade de  Cleveland (no  Estado do 
Ohio),  o  discotecário Alan Freed começou a tocar rhythm and blues para uma 
audiência multi-racial e a ele é creditado a primeira utilização da expressão "rock 
and roll" para descrever a música[...]

A década  de  1950  assistiu  ao  crescimento  da  popularidade  da  guitarra 
elétrica e o desenvolvimento de um estilo de rock and roll especificamente tocado 
por expoentes tais como Berry,  Link Wray e  Scotty Moore. Também viu grandes 
avanços na tecnologia de gravação, como a gravação multi-faixas desenvolvida 
por  Les  Paul  e  o  tratamento  eletrônico  de  sons  por  produtores  musicais 
inovadores  como  Joe  Meek.  Todos  estes  avanços  foram fundamentais  para  a 
influência do rock posteriormente. [...]

Até o final de  1962, a cena do rock britânico tinha ganhado grupos como 
Beatles Em meados de 1962, os Rolling Stones foram um dos numerosos grupos 
surgidos e que mostravam uma influência blues cada vez maior, juntamente com 
os Animals e os Yardbirds. No fim de 1964, as bandas The Kinks, The Who e The 
Pretty Things representavam o novo estilo Mod. Perto do final da década, grupos 
de rock britânico começaram a explorar estilos musicais psicodélicos que faziam 
referência a subcultura das drogas e experiências alucinógenas.

A  Invasão  Britânica gerou  uma  onda  de  imitadores  que  tocavam 
principalmente para audiências locais e fizeram gravações baratas,que mais tarde 
seria chamado de "garage rock" (rock de garagem). 
Movimentos contraculturais (1963-1974) (grifo nosso).

No final  da década de 1950,  o  movimento  beatnik foi  associado ao 
movimento  anti-guerra  surgido  contra  a  nuclearização do  planeta, 
especialmente o britânico Campaign for Nuclear Disarmament. (grifo nosso). 
Ambos foram associados a cena jazz e ao crescimento do movimento da música 
folk.
Folk rock

A  cena  folk  foi  feita  de  amantes  da  folk  music que  gostavam  de 
instrumentos acústicos, de canções tradicionais e de blues com uma mensagem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folk_music
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Nuclear_Disarmament
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at?mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatnik
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_de_garagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Invas?o_Brit?nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/M?sica_psicod?lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mod
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Pretty_Things
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Pretty_Things
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Who
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Kinks
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Yardbirds
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Animals
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatles
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Meek&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Scotty_Moore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Link_Wray
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el?trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el?trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Freed
http://pt.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cleveland
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
http://pt.wikipedia.org/wiki/Country_music
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://pt.wikipedia.org/wiki/D?cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/D?cada_de_1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/D?cada_de_1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am?rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll


socialmente progressista. O cantor Woody Guthrie é considerado o pioneiro deste 
sub-gênero.  Bob Dylan encabeçou o movimento musical  e levou a um grande 
público canções como  "Blowin'  in the Wind" e  "Masters of  War",  chamadas de 
"canções de protesto".
Rock psicodélico

A música psicodélico surgiu dentro da cena folk, quando o grupo The Holy 
Modal Rounders popularizou o termo em 1964. Com um conhecimento adquirido 
que incluia as músicas folk e jug band, grupos como Grateful Dead e Big Brother & 
The Holding Company fizeram fama neste sub-gênero
Rock Progressivo

As  bandas  de  rock  progressivo foram além  das  fórmulas  estabelecidas 
dentro  do  rock  e  passaram  a  experimentar  diferentes  instrumentos,  tipos  de 
canções e formas musicais. Algumas bandas como  Beatles,  Eric Burdon & The 
Animals,  Pink  Floyd,  Moody  Blues e  Procol  Harum experimentaram  novos 
instrumentos que incluindo seções com instrumentos de sopro e orquestras. 
Glam rock

O Glam rock emergiu de dentro das cenas psicodélica e art rock britânicas 
no final da década de 1960.

Segunda metade da década de 1970 e anos 1980
Hard rock e heavy metal

Este sub-gênero pereceu em direção a imitação caricatural no final daquela 
década.  Este estilo musical ganhou uma sobrevida com o lançamento em 1978 
do álbum de estréia da banda Van Halen. O disco ajudou a prenunciar uma era de 
maior comercialização do rock, estabelecida fora de Los Angeles. Depois que este 
"lado  glam"  do  metal  entrou  em  ascenção,  bandas  como  Metallica,  Slayer, 
Megadeth e  Anthrax, conduziram o metal a sua cena original, que passou a ser 
chamado de heavy metal.
Punk rock

As  letras  do  punk  rock são  tipicamente  francas  e  conflituosas  em 
comparação  com  outros  gêneros  e  estilos  musicais  populares  e 
freqüentemente abordam questões sociais e políticas (grifo nosso).

O rock se fundiu com uma variedade de estilos de música popular ao redor 
do mundo. Esta fusão ganharia o nome no mundo anglo-saxão de "world music" e 
incluiu fusões como rock aborígene.

O Rock no Brasil
Artigo Principal: Rock brasileiro
Numa época em que a Bossa Nova predominava, o rock desembarcou no Brasil 
no  início  da  década  de  1960.  Os  primeiros  sucessos  de  rock  genuinamente 
brasileiros foram "Banho de Lua" e "Estúpido Cupido", da cantora Celly Campelo, 
no começo daquela década. Ainda nos anos sessenta, surgiu a  Jovem Guarda, 
primeiro movimento do rock no país e de sucesso entre boa parte da juventude 
brasileira. Inspirado nas letras românticas e no ritmo acelerado padrão nos EUA, o 
gênero se popularizou em terras brasileiras através de cantores como  Roberto 
Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.
No final da década, o grupo  Mutantes misturou o  rock à diversidade da  música 
brasileira. Foram também os primeiros a serem conhecidos no exterior. Décadas 
mais tarde, seriam redescobertos e mais cultuados internacionalmente. Na virada 
para a década de 1970, surge no cenário rock brasileiro nomes como Raul Seixas 
e o grupo Secos e Molhados.

Na  década seguinte,  o rock brasileiro  seguiu um caminho com uma 
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temática mais urbana e cotidiana  (grifo nosso). Entre os principais destaques 
comerciais,  estavam bandas como  RPM,  Ultraje a Rigor,  Legião Urbana,  Titãs, 
Barão Vermelho,  Kid Abelha,  Engenheiros do Hawaii,  Blitz e  Os Paralamas do 
Sucesso. Na virada daquela década, a banda brasileira Sepultura - apesar de não 
estar ligada ao cenário rock do país - se torna um dos principais nomes do heavy 
metal no Brasil e de destaque no mundo

(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock. Acesso em 01/12/08)

Este quadro apresenta a história do Rock, muitos dos seus estilos e a 

história  do  Rock  no  Brasil,  o  que  se  pode  analisar  é  que  o  Rock  vem 

acompanhando as mudanças sociais e políticas, sendo uma música que traz 

uma mensagem a se discutir e refletir sobre essas questões. 

O  rock  brasileiro,  com suas  bandas,  trazem uma  temática  urbana  e 

cotidiana, permitindo assim uma maior aproximação da vida do nosso  aluno, 

fala do dia-a-dia que pode ser o de cada um de nós.  No texto que segue, 

discutiremos como ela se apresentou no Brasil.

2.1.1. A MUSICA POPULAR BRASILEIRA COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Musica Popular tem um importante papel no cenário brasileiro quanto à 

questões de ordem política, pois foi através dela que no Período Militar pode-se 

manifestar contra a ditatura. 

QUADRO 04: DEFINIÇÃO DE MPB:

“Apesar do aparente significado, a sigla MPB não representa toda e qualquer 
música popular produzida no Brasil.  Ainda hoje, e de uma maneira muito 
mais  intensa  no período do  regime militar,  ela  é  a  expressão  de  uma 
vertente  da  nossa  música  popular  urbana  produzida  e  consumida 
majoritariamente  por  uma faixa  social  de elite  (grifo  nosso). Difundida  a 
partir de 1965, a sigla MPB foi utilizada inicialmente apenas como referência à 
“moderna  música  popular  brasileira”,  de  origem universitária,  que  surgia  da 
influência direta da bossa nova e que,  naquele momento,  disputava espaço 
com uma outra música popular ― aquela produzida por Roberto Carlos e a 
turma  da  jovem  guarda  ―  que  partia  de  influencia  do  rock’n’roll  inglês  e 
norteamericano. E esta disputa levou na época alguns representantes da MPB 
― Elis Regina, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Edu Lobo ― a comandar uma 
passeata contra as guitarras elétricas no centro de São Paulo. Ou seja:  num 
primeiro momento, a sigla MPB representava uma espécie de bandeira de 
luta  nacionalista contra um outro tipo de música que era efetivamente 
popular  e  produzida em nosso país  (grifo  nosso).  Entretanto,  a  partir  de 
setembro de 1967, com a incorporação de guitarras elétricas às composições 
de Caetano Veloso e de Gilberto Gil via tropicalismo e com a assimilação de 
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influências do rock, do blues, do soul e do próprio trabalho de Roberto Carlos 
por outros intérpretes da MPB (Gal Costa, Elis Regina, Wilson Simonal). 

A sigla MPB continuou, agora fazendo frente a outra produção musical 
popular: aquela que, a partir  de 1968, através de cantores românticos como 
Paulo Sérgio, era tachada de “cafona” ou de “música de empregadas”, ou seja, 
tudo aquilo que o publico de classe média universitária rejeitava em termos de 
forma e conteúdo. Na perspectiva desse público, artistas como Chico Buarque 
e Gonzaguinha seriam os legítimos criadores da “boa música popular”.

 (Araújo 2004, p. 32-33)

A Música Popular Brasileira, era considerada música da “elite”, ou seja, 

era para a “burguesia”, mas com o passar do tempo, começam a fazer sucesso 

novos  estilos  musicais,  que  recebiam fortes  influências  do  exterior.  São  as 

décadas do  rock, do punk e da new wave. Nos  anos 80, a MPB serviu para 

impulsionar o rock nacional. Com uma temática fortemente urbana e tratando 

de temas sociais, juvenis e amorosos, surgem várias bandas musicais. É deste 

período  o grupo Paralamas  do Sucesso,  Legião  Urbana,  Titãs,  Kid  Abelha, 

RPM, Plebe Rude, Ultraje a Rigor, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii, Ira! e 

Barão  Vermelho.  Também  fazem  sucesso:  Cazuza,  Rita  Lee,  Lulu  Santos, 

Marina Lima, Lobão, Cássia Eller, Zeca Pagodinho e Raul Seixas.

Nesta  época,  no  cenário  rap  destacam-se:  Gabriel,  o  Pensador,  O 

Rappa, Planet Hemp, Racionais MCs e Pavilhão 9. O século XXI começa com 

o  sucesso  de  grupos  de  rock  com  temáticas  voltadas  para  o  público 

adolescente. São exemplos : Charlie Brown Jr, Skank e Detonautas.

São as músicas que os nossos jovens “curtem” e que em seus estilos 

diferentes trazem as mensagens de época de transição política, mudanças de 

hábitos,  de  valores  no  comportamento  social.  São questões  que  na  escola 

podemos  usar  para  construir  a  compreensão  do  elemento  formador  da 

sociedade atual.

Vejamos a seguir  um Rock da década de 1980,  que ainda hoje  tem 

aceitação entre os jovens. E depois realize a atividade 02:

Quadro 05: Música Exército de um só

Exército de um Homem Só
                                                                                 Engenheiros do Hawaii

Não importa se só tocam 
O primeiro acorde da canção 

A gente escreve o resto em linhas tortas 
Nas portas da percepção 
Em paredes de banheiro 
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Nas folhas que o outono leva ao chão 
Em livros de história 

Seremos a memória dos dias que virão 
Se é que eles virão. 

Não importa se só tocam 
O primeiro verso da canção 

A gente escreve o resto sem muita pressa 
Com muita precisão 

Nos interessa o que não foi impresso 
E continua sendo escrito a mão 

Escrito a luz de velas, quase na escuridão, 
Longe da multidão. 

Somos um exército, o Exército de um Homem Só 
No difícil exercício de viver em paz 

Somos um exército, o Exército de um Homem Só 
Sem bandeira, sem fronteiras, pra defender, pra defender. 

Não importa se só tocam 
O primeiro acorde da canção 

A gente escreve o resto e o resto é resto 
É falsificação 

Sangue falso, bangue-bangue italiano 
"Swing" falso, turista americano 

Livres dessa história, a nossa trajetória 
Não precisa explicação 
E não tem explicação. 

Não interessa o que o bom senso diz 
Não interessa o que diz o rei 

Sem um jogo não há juiz 
Não há jogada fora da lei 

Não interessa o que diz o ditado 
Não interessa o que o Estado diz 

Nós falamos outra língua 
Moramos em outro país 

Somos um exército, o Exército de um Homem Só 
No difícil exercício de viver em paz 

Somos um exército, o Exército de um Homem Só 
Sem bandeira, sem fronteiras, pra defender, pra defender 

Todos sabem 
Que tanto faz 
Ser culpado 

Ou ser capaz 
Tanto faz!!!

(Disponível em: vagalume.uol.com.br/engenheiros-do-hawaii/. Acesso: 

11/12/08)



ATIVIDADE 02:

a) Ouça  e  discuta  com  seus  alunos  a  letra  “Exército  de  um 

homem só”;

b) Busque articular aquele período com o contemporâneo. O que 

há de semelhanças entre aquele período e hoje?

Assim,  sob  esta  reflexão  sugerimos  que,  entre  outras  músicas  desta 

época, a próxima atividade seja sobre este pensamento, de construção de uma 

nova sociedade e qual o papel deste novo cidadão.

ATIVIDADE 03:

a) Discuta e ouça com os alunos a musica Cidadão:

Esta música de Zé Ramalho é uma canção bem conhecida creio que vale 

a pena registrar ainda algumas observações e indagações sobre essa canção:

• Ao analisar a música “Cidadão”, que já havia sido gravada em 

1979 por Geraldo Vandré, observar este citado “Cidadão” como uma

• Ao analisar a música “Cidadão”, que já havia sido gravada em 

1979  por  Geraldo  Vandré,  observar  este  citado  “Cidadão”  como  uma 

pessoa que é apenas mais um e sem direitos, porém “Cidadão”, vale aqui 

ressaltar  cada  uma  das  estrofes  e  verificar  qual  o  valor  social  das 

instituições as quais a canção se refere e fazer um paralelo com a época 

em que ela foi escrita e hoje.

Quadro 06: Música Cidadão

                                                                      Cidadão

                                                                                                 Zé Ramalho

Tá vendo aquele edifício moço
Ajudei a levantar

Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução

Duas prá ir, duas prá voltar
Hoje depois dele pronto

Olho prá cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão

E me diz desconfiado
"Tu tá aí admirado?



Ou tá querendo roubar?"
Meu domingo tá perdido
Vou prá casa entristecido

Dá vontade de beber
E prá aumentar meu tédio

Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer...(grifo nosso).

Tá vendo aquele colégio moço
Eu também trabalhei lá

Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento

Ajudei a rebocar
Minha filha inocente

Vem prá mim toda contente
"Pai vou me matricular"
Mas me diz um cidadão:
"Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar"

Essa dor doeu mais forte
Por que é que eu deixei o norte

Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava

Mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a comer...

Tá vendo aquela igreja moço
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo

Enchi minha mão de calo
Lá eu trabalhei também
Lá foi que valeu a pena

Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar (grifo nosso).

Foi lá que Cristo me disse:
"Rapaz deixe de tolice

Não se deixe amedrontar
Fui eu quem criou a terra

Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar

Hoje o homem criou asa
E na maioria das casas

Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a terra

Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar

Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas

Eu também não posso entrar"

Hié! Hié! Hié! Hié!
Hié! Oh! Oh! Oh!



(Disponível em: http://www.google.com.brhttp://letras.terra.com.br/ze-
ramalho/75861. Aceso em: 18/11/08)

b) Por que é apontado este cidadão como uma pessoa excluída?

c) Apontar  para a questão de ser uma mensagem simples de um 

pedreiro construtor, mas que na verdade de simples não tem nada.

c) Observar a relação existente entre outras canções da mesma época, 

como a Tente Outra Vez de Raul Seixas (Quadro 07).

Quadro 07: Tente Outra Vez

Tente Outra Vez                       

                                                                                                           Raul Seixas

                                     Composição Raul Seixas/Marcelo Motta/Paulo Coelho

Veja!
Não diga que a canção

Está perdida
Tenha em fé em Deus

Tenha fé na vida
Tente outra vez!...

Beba! (Beba!)
Pois a água viva
Ainda tá na fonte
(Tente outra vez!)
Você tem dois pés

Para cruzar a ponte
Nada acabou!

Não! Não! Não!...
Oh! Oh! Oh! Oh!

Tente!
Levante sua mão sedenta

E recomece a andar (grifo nosso)
Não pense

Que a cabeça agüenta
Se você parar

Não! Não! Não!
Não! Não! Não!...

Há uma voz que canta
Uma voz que dança
Uma voz que gira

(Gira!)
Bailando no ar
Uh! Uh! Uh!...
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Queira! (Queira!)
Basta ser sincero

E desejar profundo
Você será capaz

De sacudir o mundo (grifo nosso)
Vai!

Tente outra vez!
Humrum!...

Tente! (Tente!)
E não diga

Que a vitória está perdida
Se é de batalhas

Que se vive a vida (grifo nosso).

 
                   (Disponível:http://letrasterra.com.br/raulseixas/484. Acesso em 17/11/08)

Após comparações observamos que as letras das músicas realmente 

são formas de linguagem que expressam idéias,  concepções de vida  e de 

cultura.

Quando  na  música  Cidadão  de  Zé  Ramalho,  a  ênfase  é  dada  na 

questão da cidadania, aí faremos um observação na questão dos direitos e 

deveres do cidadão, na discriminação de classes sociais e na própria questão 

econômica  do  cidadão  que  trabalha  no  setor  de  construção  civil.  Em 

contrapartida a música Tente Outra Vez de Raul Seixas nos remete à críticas 

de um período de ditadura, mas pode ser também uma mensagem de ânimo e 

coragem para todos os cidadãos na busca constante pelos seus direitos.

Outro estilo musical que tem despontado no Brasil é o rap. O maior, mais 

importante e influente grupo de hip-hop nacional desde o final dos anos 1980, 

os  Racionais MC’s  estão numa encruzilhada braba.  Sua mais nova música, 

Mulher Elétrica, apresenta uma mudança de posicionamento - passaram do 

discurso político contra a opressão, a submissão e a marginalização para a 

elegia da mulher brasileira.

Outros estilos musicais têm sido incorporados às opções das periferias, 

dentre elas, destacamos o rap, um elemento que integra o Movimento Hip Hop, 

do qual falaremos a seguir.

http://busca.estadao.com.br/JSearch/CBQM!cBQM.action?e=&s=racionais
http://letrasterra.com.br/raulseixas/484


2.2. O RAP COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

O rap constitui-se em uma expressão artística através do qual relatam 

poeticamente a condição social, suas experiências cotidianas.

 Nesse sentido escrevem sobre, temas como, política, violência, crimes, 

drogas, pobreza, discriminação falam também da falta de perspectiva de um 

futuro melhor e da relação que têm  com a polícia. É uma poesia diferente que 

muitas  vezes  até  choca  porque  mostra  a  realidade  de  uma  classe  social 

excluída, da população pobre, dos guetos e favelas. Mas como é uma poesia 

que exprime sentimentos, não são só esses tristes que eles traduzem no rap, 

mas também falam da amizade, da solidariedade, do seu modo de vida entre 

amigos, do seu espaço físico e da esperança de um mundo melhor, da paz e 

da justiça social. 

Com uma abordagem nesses temas,  o  rap causa muita  discussão e 

polêmica com seu estilo que provoca e, a intenção é mesmo para provocar, 

mexer com opinião pública e assim erguer uma “bandeira de luta” em defesa 

de uma vida com melhores condições econômicas e sociais. Para Contador e 

Ferreira (1997, p. 68) “o rap é provocação. É provocação quando fala do gueto, 

é provocação quando fala da polícia, é provocação quando fala de racismo, é 

provocação quando fala de discriminação sexual”. 

Assim,  o  rap  vem crescendo  entre  os  estilos  musicais.  O  jovem  da 

periferia simpatiza com este estilo musical, pois retrata a sua realidade, é parte 

de sua vida, é no rap que ele se encontra, se identifica, formando também um 

novo  grupo  de  pessoas,  elementos  com  características  comuns  que  em 

espaços parecidos vão tecendo a teia da vida e construindo história. O Rap se 

integra desta forma a movimento Hip Hop. 

QUADRO 08: Breve Histórico do Hip Hop

O hip-hop emergiu  nos EUA,  na década de 70,  nos  subúrbios 
negros  de  Nova  Iorque  (Bronx,  Harlem,  Brooklyn).  Estes  subúrbios, 
verdadeiros  guetos,  enfrentaram  todo  tipo  de  problemas:  pobreza, 
violência, racismo, tráfico, carências de infra-estrutura, de educação, etc. 
Os jovens encontravam na rua o  único espaço de lazer, e geralmente 
entravam num sistema de gangues (bem formando parte de alguma das 
gangues, bem desde fora delas, mas sempre conhecendo os territorios e 
as  regras  impostas  por  elas),  as  quais  se  confrontavam  de  maneira 
violenta na luta pelo domínio territorial. 



Neste  contexto  nasciam  diferentes  manifestações  artísticas  de 
rua: música,  a dança, poesia, pintura. Os DJs Afrika Bambaataa, Kool 
Herc  e Grand Master  Flash,  entre  outros,  observaram e  participaram 
destas expressções de rua, e começaram a organizar festas nas quais 
estas manifestações tinham cabida.

Em  12  de  novembro  de  1973  foi  criada  a  Zulu  Nation,  cuja 
primeira sede estava situada no bairro do Bronx.  A Zulu Nation,  uma 
ONG que tem como objetivo acabar com os vários problemas dos jovens 
dos  subúrbios  (ainda que,  posteriormente,  adquiriu  caráter  universal), 
especialmente com o problema da violência.  Começaram a organizar 
”batalhas” não  violentas  entre  gangues  com  um  objetivo 
pacificador (grifo nosso). As batalhas consistiam em uma competiçãoo 
artística (para ilustrar o ambiente hip-hop nos EUA na década de 80, 
recomendo  o  filme Wild  Style,  do  diretor  Charlie  Ahearn,  no  qual 
aparecem  grandes  figuras  de  vital  importância  na  construção  do 
movimento, como o DJ Grand Master Flash). Nascia DJ (disc-jockey): 
operador de discos, que faz bases e colagens rítmicas sobre as quais se 
articulam os outros elementos;

-         MC (master of cerimonies):  porta-voz que relata, através 
de articulações de rimas, os problemas, carências e experiências 
em geral dos guetos. Não só descreve, também lança mensagens 
de alerta e orientação (grifo nosso); assim o hip-hop, aglutinando os 4 
elementos básicos:

B  boy  (break  boy):  representante  da  expressçao  corporal,  da 
dança de rua, o street  dance ou break dance, em seus vários estilos 
(popping, locking, boogaloo, etc);

Grafitti: expressçao plástica, pinturas geralmente feitas em muros, 
trens, etc.;

A  Zulu  Nation  acrescentou  um  quinto  elemento  aos  quatro 
existentes  (DJ,  MC,  B  boy,  Grafitti):  o  Conhecimento  à consciência 
cidadã.  Alertou-se  insistentemente  para  a  importância  deste  quinto 
elemento,  para  a  sobrevivência  e  o  sucesso  deste  movimento. 
Conhecimento do mundo,  cultura,  para formar uma identidade e uma 
consciência  étnica e de cidadania em pessoas, especialmente os afro-
descendentes  pobres,  que  tinham  difícil  acesso  à educação  e  mal 
conheciam os seus direitos e deveres como cidadãos,. Assim, o hip-hop 
se transformou em um instrumento de mudança social;

Foi o trabalho da Zulu Nation que conseguiu que o hip-hop fosse 
conhecido como cultura e exportado a outros lugares,  nos EUA e no 
mundo.

(Disponível:em:http://hemi.edu/courserio/perfeonq04/students/wor
k/hiphop%20performance%20afrohtml. Acesso em 08/12/08)

Apontamos aqui uma importante reflexão sobre o histórico do Hip Hop 

onde pode-se fazer comparações entre a vida urbana, os guetos, a condição 

de miséria,  de discriminação,  a  violência  urbana e também contemplar   as 

questões étnicas (afro descententes).

Como atividade 03 podemos solicitar aos alunos:



a) que interpretem coletivamente a letra CL Aparecida de  DJ Tiago, ano 

2007;

b) Consulte junto aos alunos os grupos e música de suas preferências e 

leve para a sala para discussão.

QUADRO 09: RAP – CL APARECIDA

C L Aparecida

Thaíde e Dj Hum

Aparecida à Goiânia.  
Várias mulheres, vários sacrifícios. Sou um chefe de família, sozinha e seus 
filhos. Paga, sou um louco não. Segurou o peito, viu que a coisa é feia, parou, 
teve medo.
O escritor, tão raro e marginal, mais que para muitos não vale 1 real.  

A  elite  não,  não  desconfia  o  que  brota  no  gueto  da  ilha  na  clã
periferia (grifo nosso).
Eu sinto frio, o clima do serrado, troncos retorcidos, rifasso
preparado,  Então peço mais não caio,  viatura indisparada, fuga de um 
assalto, (grifo nosso). BR 153, saída pra São Paulo.

O gueto é aqui, homem de preto estão em cima, as grades por afisso, que é 
feitos como imã. Onde a fé de Deus tem estrutura de concreto, aquele que 
plantou, vigiou, foi esperto. 
Muito  dismereços  é  da  bíblia  quando chega,  trombei  com ele  à  noite  no 
terminal  do Veiga.   As vezes eu paro e penso,  o que acontece na minha 
quebrada. 
Vejo  que  nada  mudou,  o  sangue  escorre  na  calçada.  Aqui  tem  gente 
sofrendo, aqui tem gente morrendo. 

Eu olho essas pessoas, todo dia é um tormento.  
A polícia atirando de um lado, bandido revida do outro (grifo nosso). No 
outro dia escuto notícia, sumiu com o corpo. 
Na favela que mora minha droga, destruiu as famílias (grifo nosso).então. 
Todo dia tem um mano dentro do caixão, fumando com um tiro na testa, eles 
atiram pra matar. Os gambé aqui só sabe exterminar. 
 Quando o dia acorda, põe pra arrebentar. Eles fazem de tudo para nos calar. 
 Mais  a  minha voz,  vai  te  alcançar.  Pq a minha arma é saber  cantar.  Cl 
Aparecida, este é o meu lugar, tem que colar na banca e ver o proceder,  a 
união aqui é firmeza pra valer. 44 P, mensageiros da verdade. 

Queremos construir a nossa irmandade(grifo nosso)..
Aqui é a lição, no canto pra cuzão. Aparecida agora vai extremer o chão. 
A posse da Cl, só tem neguim de fé. Aqui não tem caó e nem musica pra 
mané. 
Eu to do lado certo, quero vc tb.  Larga de ser zói, inveja que não tem.
Aqui tem 4 Pretos que rrepa muito bem. (Muito bem) 



Tem que saber chegar, só mano de responsa. 
Tem que saber chegar, e assim cola na banca. Tem que saber chegar, só 
mano de responsa. 
Tem que saber chegar, e assim não desanda.  Nego Taíde chega já, só pra 
arrepiar, sem assuviar, sem respirar, só no blá blá blá. 

Os vagabundos sai pra lá, os colado vem pra cá. Aqui não dá, o que é bom 
chegou, o que é ruim ficou, demorou, mais aí o que é ruim fica, não atravessa 
a pista,  nao é só aqui, em qualquer lugar, no salão, no quartel, no meio do 
mato ou na cidade ou na prisão, robozinho de cela. Vai morrer pela guela, 
não adianta me olhar de lado, ficar de 4, ouve o recado, fraco, pato, sinta 
entrar, só não vai sentir sair. 
Entra aí demorou um pouco mais estamos aqui, pra fazer vc chorar, pra fazer 
vc sentir, o que é ruim, vai ter que me ouvir, se ligar que vagabundo aqui não 
cola.
Se parar na nossa frente patola, patola. Pq coisa ruim, não cola, embora você 
não seja uma bola, vou te chutar pra fora. 

Pra bem longe daqui,  aonde eu não possa te ver, aonde eu não possa te 
ouvir. Se liga aí no que é ruim, desprezado pela banca toda, considerado um 
vício como atoa. Passarinho de gaiola, não voa, não voa...  
Tem que saber chegar, e assim cola na banca. 
Tem que saber chegar, e assim não desanda. 
Só mano de responsa, aqui cola na banca, (grifo nosso).44 Pretos, MDV 
ninguém desanda. Só louco de atitude, malandro velho e não se ilude. Um 
belo morro, um lindo horizonte (grifo nosso).. Na Cl tem vários becos onde 
os malas corre, e as polícias se esconde. Me diz quem tu és que eu direi com 
quem tu andas. Muleque se não é louco se é fraco não cola na banca, então 
desanda. Se não acredita, cai pra ver, se não acredita, cai pra ver.  A banca ta 
formada a cola aí p ver. 
Só louco de atitude de um correto proceder. 
Se não é inimigo então pq correr. Falar de mim pelas costas e tremi quando 
me ver. Ninguém melhor do que ninguém pagar sugesta p você. 

Você q não deu valor no seu recado , e sua luta.
 Você que não entende de rap ouça e me escuta. Aqui ninguém esta 
pagando de ameaça, aqui ninguém usa máscara, se a carapuça serviu 
põe e encaixa. Põe e encaixa...  
Pedindo paz, a todas as quebradas, Cl Aparecida, Cl a minha área. (grifo 
nosso).
Tem que saber chegar, Cl aparecida, 
tem que saber chegar, Cl a minha vida. Pedindo paz, a todas as quebradas, 
Cl Aparecida, Cl a minha área.

Tem que saber chegar, Cl aparecida,tem que saber chegar, Cl a minha vida....

(Disponível  em:  http://letras.cifras.com.br/thaide-e-dj-hum/cl-aparecida. 
Acesso em 11/12/08)

http://letras.cifras.com.br/thaide-e-dj-hum/cl-aparecida


Na letra desta música temos exemplos de personagens pertencentes do 

mundo paralelo  marcado  pelos  efeitos  da  violência  urbana  cujo  território,  o 

lugar onde se mora, emerge na valorização da própria identidade, do caráter, 

da dignidade que ainda resiste diante da invisibilidade do mundo, uma luta pela 

paz. 

 Expressa  a  revolta  dos  moradores  da  periferia,  inclusive  pode-se 

também analisar a questão da própria ortografia, a forma como foi escrita esta 

letra de música revela o vocabulário de um determinado grupo social. Com esta 

letra  de  música  pode-se  explorar  a  situação  de  exploração  e  também  de 

indignação,  de  participação  social  ou  não,  enfim  proporciona  uma  grande 

reflexão  e  contribui  significativamente  para  a  aquisição  de  importantes 

conteúdos do ensino de Geografia. É dessa maneira, portanto, fazendo uma 

análise da letra do Rap que poderemos perceber o quanto esta música vem 

afirmando  as  visões  de  mundo,  as  posições  engajadas  que  com  elas  os 

indivíduos  manifestam  e  produzem  a  sua  ação  social,  é  expressando  e 

questionando os valores que foram instituídos social  e historicamente nesta 

leitura crítica, sempre almejando a reversão da sociedade. Propomos como um 

outra possibilidade a atividade 04.

Atividadade 04:

a) Ouça e discuta com seus alunos a letra “Mulher Elétrica” que retrata 

um discurso político;

Esta música demonstra a sagacidade de Mano Brown, considerado um 

dos maiores rappers. A forma como descreve as qualidades da mulher intriga 

pela riqueza dos significados,  e também pelos de artifícios de sua maneira 

meio  malandra.  Na  música  Mulher  Elétrica,  apresenta  uma  personagem 

complexa e desafiadora: (“ela é Dolce & Gabana, ela é Louis Vuitton, ela é 

Madureira, ela é Kingston”), adicionando domínios (“d-i-s-c-ô, ela é as dez mais 

da Billboard, ela é Capão Redondo, ela é Xerém, ela é Blacking Loving, ela é 

Soul  Train”),  e,  abusando  surpreendentemente  da  linguagem,  usando  o 

pronome pessoal “ela” ao verbo “é”, repetindo o neologismo “elé”.

“Mulher elétrica” assinala uma mudança de perspectiva, mostrando que 

o  artista  possui  um  caminho  importante  para  tornar  sua  arte  um  discurso 

político.



QUADRO 10: Música Mulher Elétrica

Mulher Elétrica:

Mano Brown

Ela chega, ela olha, ela bate um flash, ela invade a pista e ninguém se mexe. 
Ela dança, ela ri, ela quer curtir, quer amar, quer beijar quer se divertir. Ela 
manda, ela pode, ela é quem faz, ela é funk, ela é samba, ela é mais mais 
mais. Ela é Dolce & Gabbana, ela é Louis Vuitton, ela é Madureira, ela é 

Kingston, ela é Barra Funda, Ela é Bela Vista, reflete no globo ilumina a pista. 
Ela é…

Ela é preta na cor loira no cabelo, ela é uma hora e meia em frente ao 
espelho, Ela é…(grifo nosso)

Ela é Naomi, Ela é Clara, é Nunes, é Donna Summer, Rosa, é Sônia, Ela é 
Tereza, Ela é Ana, Ela é Glória, Ela é bem Brasil, me engana que eu gosto ela 

tem tristeza balança o swing rara beleza, Ela é…
Onde vai…? Mulher Elétrica
Mulher Elétrica 3000 volts
Ela é frenética hipnotizou

Haaaau Maquiavélica me atraiu
Onde vai…? Mulher Elétrica

Mulher Elétrica…
3 da manhã, Ela é só suor, Ela flerta, Ela causa, Ela é mó B.O.
Ela é manta, é nagô, é ioruba, Ela é vingativa, Ela é de mata !!!

Ela canta, Ela chora, Ela multa, Ela compra, Ela bebe e malandro paga, Ela…
E a festa não acaba… uns 10 na fita e eu também…

se vai vai, vem vem…
Ei DJ toca Mary Jane, que Ela dança, Ela ri, Ela quer

curtir, quer beijar, quer amar,
Quer se divertir… Ela é zica na cena, Ela é glamour,

Ela é ie ie ie ie, ou ou ou ou…
D I S C O ela é as 10 mais da Billboard, Ela é Capão
Redondo, Ela é Xerém, Ela é Blacking Loving, Ela é
Soul Tran, Ela é poucas palavras talvez já viveu, já

sofreu o sistema na pele… é ZN, ZS ou ZO, Baixada
Santista, ABC ou ZL…
Podia me Aproximar…

Ela opera a festa, Ela é quem comanda e a minha
comanda quase preencheu, mais

Se Ela vier valeu…. ooo entendeu…
Contos de uma festa Black é a cinderela High Tech, vai

vendo moleque, Ela foi capaz (grifo nosso)
de entrar no banheiro e não voltar mais, Ela é…

Infelizmente a sua chamada não pode ser completada,
Por favor verifique o número de recados e tente

novamente
Onde vai…? Mulher Elétrica
Mulher Elétrica 3000 volts
Ela é frenética hipnotizou

Haaaau Maquiavélica me atraiu
Onde vai…? Mulher Elétrica

Mulher Elétrica…



Mulher Elétrica 3000 volts
Ela é frenética hipnotizou

Haaaau Maquiavélica me atraiu
Onde vai…? Mulher Elétrica

Mulher Elétrica…
Infelizmente a sua chamada não pode ser completada,

Por favor verifique o número de recados e tente
novamente

Tente Novamente !!!
Tente Novamente !!!
Tente Novamente !!!

Ten ten ten ten ten ten te Novamente !!!
Tente Novamente !!!
Tente Novamente !!!

(Disponível: http://realhiphop.com.br/. Acesso em 11/12/08)

Na  música  Mulher  Elétrica,  destacamos  o  comportamento  de  uma 

mulher negra que chega, sai,  dança e é a cinderela da festa, que com seu 

cabelo loiro, faz o seu sucesso. Isso expressa a ideologia do mercado que para 

ser bonita, tem que ser loira, para ser valorizada, tem que estar dentro dos 

padrões de beleza impostos pelo sistema capitalista.

Contos de uma festa black, representa uma forma irônica de expressar a 

questão da discriminação racial, porque no conto de fadas,  a Cinderela é de 

cor  branca  e  na  concepção  capitalista  é  “bonita”.  Geralmente  na  literatura 

temos uma referência de beleza para a cor branca.

Esta questão ainda vai  além, por ser a Mulher Elétrica da cor negra, 

ainda é considerada como objeto sexual, como vemos no destaque “vai vendo 

moleque” que na gíria significa que é para o homem apenas usá-la como um 

objeto sexual.

b) Busque articular a semelhanças entre a letra da música e o cotidiano.

Assim, esta pesquisa vem oportunizar o uso consciente da música nas 

aulas de Geografia, que hoje busca o entendimento do elemento formador da 

sociedade  e  seus  complexos  movimentos  dentro  da  mesma,  seja  para  a 

transformação ou reprodução, as conseqüências desta participação social em 

todos os contextos: espaço, lugar, tempo dentro de cada uma das áreas que 

formam a paisagem universal: econômica política e social.

http://realhiphop.com.br/


Além destas músicas, sugerimos que se busquem outras, não somente 

em fontes eletrônicas, mas também em revistas e livros.

e) Sugerir pesquisas em sites como:

http://letras.terra.com.br; http://vagalume.uol.com.br; 

http://www.achando.net/dir/detalhes/link-24117.html; http://ww.musica.uol.com.br/ 

http://www.mandamusica.net/

ATIVIDADE 04:

Buscar  no  Youtube  vídeos  com  música  para  assistir  e  comentar:  segue 

algumas sugestões:

http://br.youtube.com/watch?v=wWviFNJG6E8.  Era  um  garoto, Engenheiros 

do Havaii.

http://br.youtube.com/watch?v=Kis-nr4WlzA&feature=related.  Capítulo  de 

Hades Cavaleiros do Zodiaco. 

http://br.youtube.com/watch?v=D5d0KbjB3Ls. Inútil, Ultraje a Rigor

http://br.youtube.com/watch?v=gTAFPJrsmyM&feature=related.  Prá  não dizer 

que não falei das flores. Geraldo Vandré.

http://br.youtube.com/watch?v=q-raGbWi4D0&feature=related.  20  e  Poucos 

Anos. Raimundos.

http://br.youtube.com/watch?v=dpUp-iVSNXA&feature=related.  Cachimbo  da 

Paz. Gabriel o Pensador.

ATIVIDADE 05:

Fazer slides no Power Point e apresentar na TV pen drive, usando frases 

retiradas de letras de músicas, inserindo figuras relacionadas aos conteúdos de 

Geografia;

http://br.youtube.com/watch?v=dpUp-iVSNXA&feature=related
http://br.youtube.com/watch?v=q-raGbWi4D0&feature=related
http://br.youtube.com/watch?v=D5d0KbjB3Ls
http://br.youtube.com/watch?v=JB8W5Ofu_A0&feature=related
http://br.youtube.com/watch?v=Kis-nr4WlzA&feature=related
http://br.youtube.com/watch?v=wWviFNJG6E8
http://www.mandamusica.net/
http://ww.musica.uol.com.br/
http://www.achando.net/dir/detalhes/link-24117.html
http://vagalume.uol.com.br/


ATIVIDADE 06:

Em  grupos:  montar  apresentação  de  temas  em  estudo  a  serem 

apresentados pelos próprios alunos, usando um fundo musical;

ATIVIDADE 07:

Em  grupos:  analisar  diferentes  letras  de  música  relacionando-as  o 

conteúdo que estiver sendo estudado ao momento em que foi escrita a letra da 

música, fazendo um paralelo com a atualidade;
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