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RESUMO 
 
O ensino de Geografia, por vezes se resume às tradicionais aulas fundamentadas pelo monólogo de 
um professor expositor, restrito ao livro didático, e pelo silêncio mórbido de alunos ou por 
inquietações destes perante rotinas, posturas e discursos desestimulantes e descontextualizados de 
suas realidades. Na contramão deste panorama são inúmeras as metodologias, tecnologias e 
linguagens de ensino, as quais para além do livro didático auxiliam o professor no processo de 
ensino-aprendizagem dos educandos, tornando sua prática eficiente, divertida e interativa na 
promoção de distintas relações sociais: educando-educando, educando-professor, educando-
conteúdo e professor-conteúdo. A música é uma dessas linguagens que chama a atenção dos 
educandos no aprendizado, construindo-se o conhecimento por meio da arte. Este trabalho objetiva 
apresentar os resultados das experiências do estágio docência realizado nos meses de maio e agosto 
de 2014, com a turma do 6º Ano B, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Professor Crispim Coelho, situada na cidade de Cajazeiras, mesorregião do 
Sertão Paraibano, Paraíba, Brasil. A temática desenvolvida em sala de aula durante o estágio foi ‘os 
climas do Brasil’, seguindo orientações do Professor supervisor da sala de aula, portanto, uma 
temática constante no plano de curso. Construímos uma paródia da música ‘País Tropical’, de 
composição de Jorge Bem Jor, 1969, a qual foi cantada com o auxílio de um instrumento musical, o 
pandeiro. O artigo compreende três partes, além da introdução e as considerações, quais sejam: a- 
As novas linguagens no ensino de Geografia; b- Trabalhando com a música na sala de aula; c- A 
paródia cantada e o pandeiro como ferramenta de ensino. A experiência do uso da música em sala 
de aula nos mostrou como a atividade de ensino-aprendizagem, lúdica e educativa é importante na 
formação dos alunos, especialmente partindo de um projeto de educação contextualizada e 
inovadora, cujas ferramentas aplicadas neste processo buscam satisfazer os objetivos curriculares da 
disciplina, além de aproximar o alunado das discussões geográficas de uma forma mais 
descontraída. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Geografia é uma disciplina voltada à compreensão e leitura do espaço geográfico social 
e historicamente construído, portanto, necessita através de seu ensino formar cidadãos críticos e 
reflexivos acerca de seus deveres e direitos em sociedade, capazes de perceber e se inserir no 
espaço onde vivem. A efetividade de um ensino de Geografia de qualidade implica na formação 
continuada de professores adequada as reais necessidades dos educandos contemplando conteúdos 
significativos para estes, capazes de torna-los libertos, autônomos e emancipados (FREIRE, 2002). 

A educação idealizada por pensadores como Paulo Freire está muito aquém da educação 
que se pratica nas escolas por profissionais cuja formação não condicionou um pensamento 
reflexivo, pautado em suas realidades, mas uma formação conteudista, mnemônica, traduzida por 
Freire (1967, p. 36) como “Educação para o homem-objeto”, ao invés de “Educação para o homem-
sujeito”. 



Entendemos que esse homem-objeto não pensa sua realidade e atribui ao acaso os 
fenômenos que se apresentam ao seu redor. Já o homem-sujeito é maestro de sua própria realidade e 
com isso, capaz de refletir sobre ela, mais precisamente atuar e protagonizar seu futuro. Junto a 
isso, sabemos que estamos numa nova era, na qual o meio técnico-científico-informacional 
(SANTOS, 2006) possibilita aos cidadãos novos anseios para uma formação diversificada que os 
habilite para múltiplas funções em sociedade (BRASIL, 1999). Esse modelo requer novas práticas 
educacionais, logo, as aulas de Geografia precisam ser mais interessantes para os educandos, 
embora perdure o problema histórico da educação brasileira caracterizada pela busca da excelência 
de uma educação para o trabalho voltando-se à formação de mão-de-obra. 

De acordo com Castrogiovanni (2012), a formação acadêmica dos professores de 
Geografia não lhes condicionou se tornarem “alfabetizados geograficamente”, ou seja, a formação 
escolar com noções básicas sobre o espaço geográfico (inerentes a Educação Básica) não acontece. 
Segundo o autor, a ausência dessa “alfabetização” contribui para a reprodução deste ciclo em suas 
turmas, fazendo com que seus educandos cheguem ao 5º ano do Ensino Fundamental (assim como 
eles mesmos) com uma formação insuficiente capaz de fazê-los compreenderem-se como sujeitos 
passíveis de transformação do espaço em que se inserem, contribuindo, portanto para o desinteresse 
pela ciência geográfica. 

Partindo desses pressupostos e embasados em nossas práticas enquanto educando do Curso 
de Licenciatura em Geografia, do Centro de Formação de Professores (CFP), da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), situada no município de Cajazeiras, mesorregião do Sertão 
Paraibano, Paraíba, Brasil, apresentamos neste artigo algumas reflexões sobre a necessidade de 
mudanças nas práticas educativas em geral, e especialmente, dos docentes dos professores de 
geografia. 

Partimos de nossas práticas nas aulas da disciplina Estágio Curricular Supervisionado II 
em Geografia, cujo estágio docência ocorreu no período de maio e agosto de 2014, com a turma do 
6º Ano B, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) 
Professor Crispim Coelho, situada na cidade de Cajazeiras, mesorregião do Sertão Paraibano, 
Paraíba, Brasil, quando percebemos a possibilidade de mudanças nas práticas docentes com aulas 
de Geografia atrativas, animadas, motivadoras para os educandos, considerando primordialmente os 
conceitos geográficos, a partir de metodologias e linguagens, capazes de apresentar as temáticas 
geográficas do currículo escolar, atribuindo-lhes significâncias e reflexões de aprendizados. 

Antes do relato referente à experiência de estágio, discorremos sobre como o trabalho com 
as novas linguagens (as novas tecnologias) e as linguagens alternativas (MORAIS, 2013), tais como 
a música, podem permear o ambiente escolar demonstrando como essa integração pode acontecer, 
seus objetivos e desafios a cumprir, baseando-se principalmente nos trabalhos de alguns atores 
(CASTROGIOVANNI, 2012 e 2013; FERREIRA, 2013; VIEIRA, 2012; WISNIK, 1989).  

Nessa experiência de Estágio Supervisionado II nos utilizamos da música como recurso 
didático para o ensino de Geografia e para tanto, construímos uma paródia a partir da música ‘País 
Tropical’, de composição de Jorge Bem Jor (1969) a qual foi cantada em sala de aula, com o auxílio 
de um instrumento musical, o pandeiro, produzindo uma atividade lúdica e divertida a partir de uma 
linguagem musical capaz de auxiliar na compreensão da temática abordada em sala de aula, “Os 
climas do Brasil”. Orientamos os educandos ao cântico da paródia de modo que o conteúdo versado 
trouxe maior compreensão e ânimo durante a aula, no processo ensino-aprendizagem. 
 
 
2. AS NOVAS LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

Atualmente, as novas tecnologias da informação e da comunicação associadas a outros 
importantes itens, a exemplo de uma formação docente, pautada na diversidade dos sujeitos e no 
respeito aos saberes locais, implicam em maiores possibilidades de abordagens diferenciadas aos 
conteúdos curriculares tornando-os capazes de compreensão aos educandos. 



Apoiados nesta concepção e considerando que o perfil dos educandos do século XXI 
apresenta-se um tanto complexa pelo advento das geotecnologias, fica notório que um livro 
didático, giz e quadro-negro não são mais os únicos recursos que compõem um ambiente escolar, 
tampouco percebe-se inovações nas práticas educadoras que tornaram estes recursos como únicos  e 
restritos no ambiente escolar, tornando-o árido no que tange à promoção do aprendizado associado 
à ludicidade. 

Tomando como ponto de partida desta análise as novas tecnologias, Castrogiovanni (2013, 
p. 39) afirma que: “A tecnologia cria um leque de sedução que a escola muitas vezes não consegue 
aproveitar”. O que acontece é que da televisão, computadores e tablets aos melhores e mais atuais 
modelos de aparelhos de celular do mercado, o professor nem sempre está capacitado a utilização 
destes, tornando-se difícil atrair a atenção dos educandos para o mundo monocromático proposto 
pela escola, tampouco fazer com que eles se desprendam de seus aparelhos para voltarem-se aos 
parcos recursos da escola, livro didático, giz e quadro-negro. 

Reforçando esse mal estar em sala de aula, a própria evolução do pensamento geográfico 
demonstra como a Geografia sempre foi marcada pela descrição do espaço natural, apoiada apenas 
em um livro didático (BRASIL, 1998). Subentende-se que as novas tecnologias na educação e as 
novas estratégias de ensino-aprendizagem são para muitos professores, difíceis de aceitar por 
estarem de fato, alterando a própria tradição do que se entende por educação escolar e por ensino de 
Geografia. 

O desafio lançado é aproximar o professor das novas tecnologias e do mundo de 
possibilidades de ensino, técnicas e métodos; deixando-o absorto em ideias de fazer pensar, de dar 
significado e propósito às realidades dos educandos. Esta tarefa não é simples, dado o histórico da 
educação e nela, o ensino de geografia, mas cabe ressaltar sua importância por entendermos a 
Educação como um instrumento de libertação social notável, por aproximar os sujeitos do 
conhecimento do mundo em que vivem e transformam. 

A libertação do sujeito parte do conhecimento de mundo e das relações que se travam entre 
este e os demais. Logo, a Educação precisa dar vazão para este ato interdisciplinar, multifacetado e 
dinâmico (inclusive na Geografia), abraçando as várias formas de se ensinar e aprender dentro e 
fora da escola, conforme corrobora Ferreira (2012, p. 07): 

O professor deve se conscientizar de que o processo de ensino-aprendizagem será 
efetivo e proveitoso quando a didática e a interdisciplinaridade estiverem juntas, 
associadas ao uso de metodologias onde o aluno e o professor possam compartilhar 
de experiências tanto relacionadas ao dia a dia da escola quanto ao cotidiano de 
cada um desses atores. 
 

Há que se ressaltar que para agir interdisciplinarmente prescinde da construção de uma 
escola hi-tech, repleta de novidades tecnológicas para simplesmente chamar a atenção dos 
educandos. Não é esse tipo de atenção “comprada” que pretendemos conseguir. Mais importante 
que as tecnologias são os usos eficientes destas; o como, para quem e o para que dessas 
tecnologias. Um quadro-negro e um giz podem ser tanto quanto, ou mais significativos para o 
aprendizado dos educandos do que um projetor multimídia, ou uma lousa interativa digital. Uma 
roda de cantoria regional à base de palmas e tambores feitos de latas recicladas pode ser mais 
criativa e significativa no aprendizado, ludicidade e integração do que colocar os alunos num 
auditório para assistirem um clipe musical de uma banda estrangeira que eles nem conhecem, 
conforme assinala Sousa (2011, p. 20-21): 

A educação no mundo e a brasileira vêm sofrendo novas intervenções nestes mais 
recentes 10 (dez) anos, no tocante à presença e implementação de tecnologias 
recentes na educação. [...] Mas somente a introdução dos computadores na escola 
não é suficiente, para que a prática pedagógica possa ser resignificada, quando a 
questão é o estabelecimento de uma relação diferente pela formação contínua de 
educadores. 
 



A atuação do professor é definitiva no aprendizado significativo dos educandos, portanto, 
este se vê influenciado diretamente em sua formação docente. Logo, afirma Castrogiovanni (2013, 
p. 43): “não basta multiplicar as formas de comunicação, também é preciso a compreensão dessas 
formas”, ou seja, falar das novas linguagens na educação é falar na introdução dos diversos meios 
de comunicação, das múltiplas tecnologias interligadas em sala de aula e, principalmente, falar dos 
múltiplos usos que podemos dar a todas elas. 

Na formação docente e na atuação docente, momento em que continua esta formação o 
educador deve frequentemente ser atualizado sobre o mundo tecnológico e digital, contudo não 
implica esquecer outros recursos por serem considerados “antiquados”. O Espaço Geográfico 
Escolar (CASTROGIOVANNI, 2013) suscita uma integração e ressignificação de suas linguagens 
(MORAIS, 2013), recursos e metodologias, a exemplo de jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, 
cartazes e mapas, música, dança e teatro na produção de curtas metragens; aulas de campo; enfim, 
são inúmeras as possibilidades de associação das tecnologias que estão ao dispor dos professores. 
Necessita-se, portanto de incentivo à formação continuada docente e de novos incrementos nas 
atividades de planejamento das escolas para estimular nos educadores o ímpeto de criar e de inovar 
suas aulas, convidando os educandos à produção do conhecimento. 
 
 
3. TRABALHANDO COM A MÚSICA NA SALA DE AULA 
 

Segundo Cosgrove (1998) os seres humanos transformam e fazem uso do mundo material 
coletivamente, produzindo o que chamamos de cultura. Partindo de uma experiência sensorial de 
mundo, formula-se na consciência uma dimensão simbólica a ser propagada, compartilhada e 
sustentada em códigos de comunicação. Entre esses códigos estão a linguagem, as regras de 
convivência, as crenças, as construções e as artes (pintura, música e dança). 

A partir disso, subentende-se que a utilização das artes como recursos didáticos é uma 
prática mais que aplicável, com eficácia (quando o trabalho é adequado), pois construída 
socialmente, a música, por exemplo, é capaz de gerar intimamente os símbolos (abstração) que 
liguem o objeto observado ao sujeito observador (generalização), constituindo assim um conceito 
mental, ou seja, um aprendizado (SILVEIRA, 2010, apud COUTO, 2005). 

Seria importante agora nos perguntarmos por ventura onde, quando, como e para quê 
teríamos criado a Música. Ferreira (2013, p. 24) questiona: “Quem garante que o homem (ser 
humano) não pensou primeiro em cantar, talvez imitando os pássaros, antes de pensar em falar? E 
que assim acabou descobrindo que sua voz servia para comunicar-se com os outros – seres 
humanos e animais – com mais eficácia que seus gestos, por exemplo?”. Antes que muitos 
discordem desta resposta, ele conclui (p. 24): 

Talvez o leitor tenha achado que fui longe demais no tempo e nas probabilidades. 
Então, que tal refletirmos em como é que, nos dias atuais, um boiadeiro pastoreia 
pelas fazendas brasileiras, uma pequena boiada que não lhe exija necessariamente a 
utilização de seu berrante? É com a voz entoando melodias curtas, nas quais os 
fonemas que pronuncia ficam no limiar entre a linguagem verbal, que ele mesmo e 
os seus semelhantes da espécie humana reconhecem, e a linguagem “verbal” (ou, 
antes, sonora ou musical) que seu gado e ele mesmo (em parte), pelo convívio, 
reconhecem. 
 

A contemplação do cantar dos pássaros; sentir o vento balançar as folhas num pomar e 
perceber o som peculiar que isto produz; o ritmo de nossos passos e o zumbido estridente de um 
engarrafamento; tudo isso é música. Esta necessidade humana de fazer música e dar sentidos a ela 
surge naturalmente, no dia-a-dia de todos nós e, muitas vezes ignoramos seus efeitos em nosso 
comportamento. Nossa euforia ao ouvir uma canção animada a ponto de começarmos a dançar (no 
mínimo balançar a cabeça), independente de onde estivermos; o bater singelo do pé ao ouvir um 
samba; a leveza ocasionada por uma música lírica; a lembrança de alguém que amamos ao ouvir 
uma música romântica. Todas são formas de sentir a música em nosso ser. 



Isso posto e antes mesmo de tentar teorizar sobre seu uso didático, procuremos neste 
momento entender o que seria a Música propriamente dita, sua essência. Reportamo-nos a Wisnik 
(1989, p. 17) ao se reportar ao som como sendo: 

[...] onda, que os corpos vibram, que essa vibração se transmite para a atmosfera 
sob a forma de uma propagação ondulatória, que o nosso ouvido é capaz de captá-
la e que o cérebro a interpreta, dando configurações e sentidos. Representar o som 
como uma onda significa que ele ocorre no tempo sob a forma de uma 
periodicidade, ou seja, uma ocorrência repetida dentro de uma certa frequência. 
 

De acordo com Wisnik (1989) o ser humano só é capaz de interpretar o som graças à 
captação feita pelo aparelho auditivo (logo, ele existe independente de nossa capacidade de 
interpretá-lo). O som seria a vibração periódica que se movimenta através da matéria e os sinais são 
frequentemente demarcados entre tempos de silêncio. Para o autor (1989), na música, a ordem entre 
o som, o ruído e o silêncio se faz mediante ondas sonoras que conseguimos construir (numa esfera 
metafísica), nas mais diferentes concepções de mundo visando a harmonia das dualidades: o visível 
e o invisível, o bem e o mal, o certo e o errado. 

O som e, mais profundamente a música, trariam harmonia (deveras necessária num 
ambiente escolar), importante no ensino- aprendizagem. Ao nos reportarmos ao ensino de 
Geografia, podemos pensá-lo eficazmente, pois a harmonia interior do indivíduo proposta para ser 
alcançada pela música, tende a procurar se expandir para fora dele, emanando ao seu redor, ou seja, 
no espaço vivido (objeto da Geografia).  

Vieira (2013, p. 107, apud Castner 1992) reforça este pensamento afirmando que “o espaço 
musical precisa ser explorado de forma que os sentidos da audição, da visão e do corpo sejam 
integrados para ver e sentir o espaço”. Este ver e sentir o espaço aproxima mais intimamente o 
conhecimento de mundo presente do fazer geográfico aos educandos que antes estavam desavisados 
da conexão entre a disciplina e a realidade, simultaneamente material e abstrata. 

Analisando a etapa inicial do trabalho musical na escola, uma característica importante, 
ocasionada ao ouvir-se uma música, é a memorização. Ao que parece, memorizar uma determinada 
informação acontece mais facilmente quando versada musicalmente. Ferreira (2013, p. 25) afirma: 
“A combinação sonora constantemente é utilizada como suporte ou subsídio para a memorização e 
para o aprendizado de qualquer coisa em nossa vida”. Prosseguindo (ibidem): “Quem nunca ouviu, 
por exemplo, um galo cantar e, a partir daí, mesmo sem relógio, ou ainda com os olhos fechados, 
sem saber se havia Sol ou não fora de casa, compreendeu que era madrugada?”.  

Esse exemplo cotidiano nos mostra como a música, onipresente em nossa vida, 
diversificadamente, constitui-se ferramenta de aprendizado, um instrumento de ligação, assimilado 
pela mente humana. Citamos, por exemplo, o uso de paródias em disciplinas como a Matemática, a 
Química e a Geografia. 

Já entendido que o aprendizado pode acontecer por meio de músicas, outra característica 
importante no trabalho com ela (independentemente da disciplina) é a interação dos educandos 
entre si e com o professor, a qual pode ocorrer a partir de diferentes estilos musicais. Nas 
experiências realizadas durante o nosso Estágio Supervisionado foi perceptível o prazer nos olhos 
dos educandos quando um ritmo musical lhes agradou ao ser tocado. Inclusive, os hábitos de vestir 
podem nos dar uma ideia do que os educandos costumam ouvir e a que tribos pertencem. É comum 
a presença de educandos na sala de aula com fones de ouvido pendurados no pescoço, gesticulando 
e falando dialetos característicos dos ritmos que escutam frequentemente. Por meio disto, se 
agrupam e se relacionam, muitas vezes com os colegas que apresentam o mesmo gosto musical. 

Ainda sobre a relação dos educandos com diferentes estilos musicais, Corrêa (1991) 
discorre sobre o estilo musical Rock e de como este ultrapassa a classificação de “estilo musical” 
tornando-se mais um “estilo de vida” para àqueles. Temos hoje também fortemente no cotidiano 
dos jovens o Hip Hop, o Funk, o Forró, o Sertanejo e o Reggae, cada um com seu modelo de 
comportamento, mas todos com um ponto em comum: mexem com suas estruturas emocionais e 
sociais. Com um bom tato, o professor investigativo e curioso pode despertar-se nessa conjuntura 



cultural que possa ser aproveitado em suas aulas: nada mais lógico que trazer esses ritmos para a 
discussão de sala de aula. 

Importante estar atento às diferenças, às preferências musicais, aos ritmos, mas, também 
apresentar ritmos ainda não conhecidos e outros que não trazem muita satisfação, mas que agradam 
alguns e que podem ser debatidos em sala de aula como momentos de reflexão acerca da mensagem 
musical e do que ela representa na formação, identidade de determinados grupos identitários. O que 
é importante nesse trabalho é possibilitar a apreciação dos diferentes ritmos para uma posterior 
reflexão, o ponto-chave no trabalho com a música. O professor pode contribuir na promoção da 
linguagem musical enaltecendo seus significados e explorando o respeito às diversidades. 

Ao contrário de algumas práticas docentes despreocupadas com o uso da música, esta 
linguagem não deve ser trabalhada unicamente como distração, mas unindo a ludicidade a um 
trabalho educativo elaborado previamente para atenção aos objetivos e metas do Plano de Curso. 
 Desde o planejamento à execução da música, alguns pontos devem ser tomados com 
atenção: a escolha do ritmo (se for lento pode atuar acalmando os alunos e chamando-lhes a atenção 
para a letra); porém, se for agitado demais pode ocasionar dentre outras sensações, a euforia a ponto 
de nem ouvirem o que ela se propõe a dizer. A escolha da música (tempo da música, qualidade 
sonora, nível possível de compreensão dos alunos e a classificação etária de seu público) e a sua 
função (que reflexão poderá ser feita e qual a ligação com o conteúdo que está sendo trabalhado na 
disciplina). Além desses itens, também avaliar quanto tempo será suficientemente dedicado na 
atividade com ela (apreciação, análise, reflexão e atividades didáticas), a disponibilidade de 
aparelhos de reprodução na escola (rádio, micro system, televisão, aparelho de DVD ou 
computador, e caso não haja, com quem conseguir e como levar para a sala) e, compreender o seu 
funcionamento. 

Outra ligação pode ser feita com a Geografia: a reflexão. O olhar geográfico, crítico e 
reflexivo que o professor desta disciplina procura incessantemente formar em seus educandos, tem 
na música uma aliada, isso porque o bom ouvinte se propõe a se desfazer dos tampões que limitam 
seus ouvidos. Tiremos então, as vendas que limitam nossos olhos.  

Segundo Ferreira (2013), o bom ouvinte pode ser dividido em dois tipos: o que escuta sem 
apelo teórico, apenas pelo prazer de ouvir e de sentir as composições da diversidade musical. Ele 
ouve de tudo, mas apenas pela emoção que isso lhe trás. O segundo tipo de ouvinte, em cada som 
ele tenta entender os detalhes, formula questionamentos, descobre nuances que poucos tentam ver. 
É esse tipo de ouvinte que o professor de Geografia precisa estimular, pois ele verá o espaço de 
outra forma: relacional, metamórfico e inconstante, repleto de formas visíveis e invisíveis. É este o 
aluno curioso para saber por que a Terra gira em torno do Sol, porque o mar é salgado ou porque 
não neva no Sertão. 

Retomando a questão de como a música é capaz de mexer com nosso emocional, podemos 
citar como exemplo o trabalho de Caldas (2011). Este autor fez uso da Música Popular Brasileira 
(MPB) na disciplina de História para abordar o tema da Ditadura Militar no Brasil, ocorrida no 
período 1964-1985. O assunto é de todo polêmico, por dar ênfase a esse momento da história do 
Brasil, marcada pela expressiva repressão artístico-cultural no País.  

O autor (ibidem) utilizou músicas produzidas no período da Ditadura e fez inúmeras 
reflexões com seus educandos sobre o que estava documentado e escrito e como os artistas da época 
viam e sentiam esse regime político. A experiência em pauta constitui-se como exemplo na 
promoção da educação geográfica tomando a linguagem musical e as outras disciplinas numa 
perspectiva educacional problematizadora, transformadora. 

Outro fator que nos interessa mencionar e questionar diz respeito a todos os professores 
(não apenas o de Geografia!): temos todos que estudar música para iniciar o trabalho na escola? 
Caso não saibamos tocar nenhum instrumento, não poderemos trabalhar com esse recurso? Usar 
apenas CD's não é o bastante? Importa sim, saber desenvolver o processo educacional utilizando-se 
da linguagem musical como subsídio à leitura de mundo, conforme afirma Ferreira (2013, p. 14): 

[...] A abstração que a linguagem musical suscita é patente e, como afirmamos 
anteriormente, é ela que facilita a compreensão do aluno e que dificulta a atuação 
do professor (mesmo do professor que saiba música, pois uma coisa é ensinar 



música e outra ensinar outra disciplina fazendo uso da música) na relação 
aprendizado-ensino como subsídio a uma outra disciplina, esta normalmente 
fundada em fatos concretos. 
 

Segundo o próprio autor (2013) a música nos rodeia em todos os lugares e, na sala de aula 
não seria diferente. Aliar-se o conhecimento ao conhecimento musical é uma possibilidade, mas 
não um exigência. Interessa sim, conhecer e interpretar a música e sua significação acerca dos fatos 
da realidade da qual trata. Contudo, nada impede que o conhecimento deste outro saber faça parte 
da  educação geográfica. Deste modo, compreender a estrutura, o gênero e a forma musical se faz o 
diferencial nesta associação interdisciplinar entre a Música e, em nosso caso, a Geografia.  

O conhecimento teórico na área da educação geográfica poderá ampliar nosso olhar sobre 
esta outra esfera, a música, para que até mesmo o uso desta por intermédio de um tocador de CD, 
seja mais eficiente na escola, contudo não percamos a chance de aprender a tocar algum 
instrumento musical. Descobrir o prazer de tocar algo será ainda melhor no ambiente escolar 
quando os alunos apreciarem-no e fizerem a diferença na sala de aula. 
 
 
4. A PARÓDIA CANTADA E O PANDEIRO COMO FERRAMENTA DE ENSINO 
 

Conforme Ferreira (2013) há algum tempo professores do mundo inteiro inserem música 
nos ambientes escolares, associadas às mais variadas disciplinas para auxiliá-los no processo de 
ensino-aprendizagem de seus educandos. Seria esta uma atividade bastante conhecida e até mesmo, 
tradicional. Contudo, vem sendo esquecida por muitos profissionais, sobrando a poucos e corajosos 
professores a prática integradora. Esse autor, afirma ainda que desses poucos, menos são os que 
estudam Música (a disciplina) de forma complementar. Para deixar o grupo ainda mais seleto, 
menos ainda são os que utilizam a música dentro da disciplina de Geografia (ALMEIDA, 2010). 
Parece contraditório, já que essa prática é “tradicional”. Foi então, pautando-se nesses pressupostos 
que buscamos escrever este trabalho acerca de nossa prática que se pretendeu inovadora e 
interdisciplinar, na atividade curricular da disciplina de Estágio Supervisionado em Geografia II. 

Como já havíamos citado anteriormente, a turma escolhida para a realização do estágio foi 
a Turma de 6º ano B do Ensino Fundamental da EEEFM Professor Crispim Coelho, instituição da 
rede pública de ensino de Cajazeiras, localizada na Mesorregião do Sertão Paraibano, estado da 
Paraíba, Brasil. O conteúdo trabalhado “Climas do Brasil” seguiu as orientações curriculares do 
Plano de Curso da escola. 

Durante as primeiras observações da realidade da escola e do andamento da turma de 6º B 
realizadas no mês de maio de 2014, sentimos que alguns educandos se destacavam por diversos 
tipos de comportamento: uns por serem ótimos comunicadores (a todo questionamento do professor 
davam seus pontos de vista ou faziam brincadeiras), outros pelas frequentes saídas de sala para 
beber água ou “devanear” pelos corredores da escola e outros, educandos tímidos e o silenciosos, de 
olhos fixados apenas no professor. Passado o período de observações, partimos para realização da 
regência de ensino para concretização do estágio supervisionado, no mês de julho. Uma das 
primeiras preocupações que tivemos foi a de aproximar os educandos “falantes” dos silenciosos e 
dos que “passeavam” com frequência pela escola. 

Utilizando-se dos recursos livro didático, mapas, globo terrestre, ilustrações, desenhos na 
lousa para exemplificar as explicações, cartazes e vídeos com o auxílio do projetor multimídia 
(imagem 01), a cada aula ministrada buscamos aproximar os alunos não só dos conteúdos 
geográficos, situados como sujeitos partícipes da construção e transformação do espaço geográfico, 
mas também para a discussão das “geografias” do cotidiano de cada um, suas realidades individuais 
e realizar debates constantes em torno do conteúdo abordado. Desta forma, procuramos unir o que 
se apresentava no currículo com seus conhecimentos prévios. Foi então com esse “clima de 
afetuosidade e proximidade” que apresentamos a linguagem musical para a turma de educandos. 
 
 



Imagem 01 – Múltiplos recursos didáticos integrados 

 
FONTE: Acervo pessoal. Em 29 de julho de 2014. 
 

Antes de apresentarmos a paródia, falávamos para os alunos acerca dos climas existentes 
no Brasil, fazendo uma explicação a partir de autores como Mendonça (2007) e Torrezani (2012), 
este último, autor do livro didático utilizado na escola. Após a exposição teórica propomos uma 
aula diferente aos educandos e estes logo se animaram em suas cadeiras. Com o uso do computador, 
uma caixa de som e o projetor multimídia, apresentamos inicialmente, a música “País Tropical”, 
composição de Jorge Bem Jor (1969). Alguns poucos alunos conheciam a música, mas 
repentinamente, todos passaram a cantar o refrão. Depois disso, falamos que tínhamos uma música 
parecida com esta anterior, mas que falava sobre o assunto da aula (Climas do Brasil) e que eles 
poderiam aprendê-la, rapidamente. 

 
PARÓDIA “PAÍS TROPICAL” 

 
Moro num país tropical 
De dimensão continental 
E bonito por natureza (2x) 
 
Mas que beleza 
Lá no Norte o clima é equatorial (equatorial) 
Floresta multinacional 
Umidade e tempo quente... 
Mas no Sul é diferente. 
 
Espere a chuva 
O tempo muda lá no subtropical (subtropical) 
Esse clima nacional 
Chuva frequente e quatro estações bem definidas... 
Se no Nordeste fosse eu não reclamaria! 
 
Ó baby, my baby, my baby 
Vêm ainda outros climas (pois é) 
No Nordeste é semiárido 
Tropical de altitude no Sudeste (pois é) 
O Centro-oeste é semi-úmido 



O Litoral: clima chuvoso 
Que lugar gostoso! 
Por isso eu digo que moro... 

 
(Refrão) 

Autor: Professor Izael - Colégio Estadual do Paraná - Curitiba 
Adaptação: Maglandyo da Silva Santos 

Conteúdo estruturante: Climas do Brasil 
Música: Jorge Bem Jor. PAÍS TROPICAL - Composição: Jorge Bem Jor 

 
A música já ressoava em toda a sala de aula e se transformou, neste momento, na forma da 

paródia proposta para melhor compreensão do conteúdo, além de divertir o ambiente escolar 
enquanto concluíamos a aula e de envolver emocionalmente os educandos despertando novas 
ideologias, conforme afirma Almeida (2010, p. 46): 

As letras das músicas – canções e paródias –, materializadas em linguagem verbal, 
têm alto valor simbólico. São mensagens plenas de significações. Junto com os 
conteúdos relativos à Geografia, são também veiculadoras de ideologia, pelo fato 
de que a palavra [...] é o signo ideológico por excelência. [...] A música tem a 
capacidade de afetar a parte emotiva do indivíduo e o estimular na relação com o 
objeto de conhecimento. 
 

Após o cântico, escrevemos a letra da música no quadro e, propusemos ensaiar o cântico 
da paródia, para observação e reflexão acerca dos significados do conteúdo e sua relação com o 
texto apresentado na paródia. Após a leitura, o debate, e novos ensaios de cânticos, apresentamos o 
pandeiro que seria tocado pelo professor enquanto a cantoria acontecesse. De pronto, os pequenos 
ficaram mais animados só em ver o instrumento. 

Dividimos a turma entre meninos e meninas, sem quaisquer pretensões de exacerbar as 
diferenças nem papeis atribuídos: atribuímos aos garotos a função de ajudar no ritmo batendo 
palmas junto ao pandeiro de porte do estagiário e para as garotas a função de coro, auxiliando nas 
mudanças da música e na segunda voz. Feito isso, cantamos a paródia e tocamos o pandeiro 
(imagem 02) de modo que todos participaram.  

 
Imagem 02 – Paródia cantada com a utilização do pandeiro 

 
Destaque para o educando, à esquerda, que se levantou e foi animar o resto da 
turma, puxando as palmas junto ao estagiário. FONTE: Acervo pessoal. Em 29 de 
julho de 2014. 
 



O tempo da aula foi mínimo em função dos momentos lúdicos vivenciados que fez com 
que não percebêssemos o avançar da hora para o término da aula (que era a última do dia escolar) e, 
já se formava uma pequena plateia frente à porta da sala, composta por alunos que se dirigiam para 
as suas casas, mas que estavam curiosos com o som da música e das vozes que ecoavam pelos 
corredores da escola. 

A organização da aula proposta com recursos e linguagens variadas, tendo como ponto 
central a música e a utilização de instrumento musical, o pandeiro, contribuiu para a diversificação 
da rotina escolar dos educandos naquela escola, construindo momentos significativos de 
aprendizagem. Vale ressaltar que não pretendíamos que a diversão e a descontração encobrissem o 
conteúdo curricular, transformando-se em um passatempo para cumprir de qualquer forma a aula, 
mas que abarcasse o conteúdo, dinamizando o conhecimento e produzindo novos saberes. 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 

No Brasil, o quadro atual da educação geográfica permeia-se por uma insatisfação de 
educandos para com a disciplina, via de regra, ampara-se nos princípios da educação bancária 
(FREIRE, 1981) e na contramão desse processo, os profissionais da educação discutindo teorias e 
métodos inovadores para resolverem essa situação preocupante e urgente. Já sabemos que as 
tecnologias estão por toda a parte e que os educandos têm facilidades de acessá-las, por vezes, com 
mais facilidades do que os professores; daí a importância de que a educação e com ela, os 
professores se reinventem. Mas, questiona-se como reinventar e quais os rumos da educação 
geográfica? 

A inovação, nos parece, é uma decisão muito mais interna do professor ativo que por parte 
da comunidade científica em si: acreditamos que praticamente tudo o que pudesse ser dito e 
construído por ela já o foi nessas últimas décadas de discussão sobre a crise da Geografia (pelo 
menos para as problemáticas atuais); todos já sabem literalmente o que fazer, onde procurar 
artifícios para isso e mais, são absolutamente capazes disso. O que falta então? A autonomia do 
professor, ou melhor, do educador é que será sua principal aliada neste processo de inovação. 

O objetivo está legitimamente demarcado: promover uma educação libertadora, 
significativa e cidadã. Ela tem que integrar o educando à sociedade em que vive suficientemente 
com teorias e práticas de viver com o outro, de atuar para o progresso da humanidade e para a 
manutenção de toda a vida na Terra. Quem mais poderia auxiliar nossos jovens com esse buscar 
conhecer o espaço ao seu redor que o professor de Geografia? 

Das novas tecnologias aos múltiplos usos que damos a elas, no ambiente escolar e fora de 
seus muros, a atuação do professor de Geografia precisa ser de promover quatro atos: desvendar, 
desintimidar, dar sentido e encorajar. Ou seja, precisamos trazer a tona todas essas novas 
tecnologias desfazendo os medos e receios sobre o Novo, mostrar as alternativas de uso delas e 
estimular assim, o domínio da técnica. 

A música é uma das “novas” linguagens e pode ser inserida na escola, inclusive nas aulas 
de Geografia. O exercício do ouvir faz de nós bons interpretadores e isso numa aula de Geografia é 
o que de pronto está mais em pauta. A música tem esse poder de desvendar e clarear o que outrora 
permanecia nebuloso por mexer diretamente com as estruturas emocionais do indivíduo, logo o 
professor atento fará da música uma ótima ferramenta reflexiva. 

Quando bem colocados numa prática educativa, tanto instrumentos musicais, aparelhos 
eletrônicos ou cantar a capella (ou todos juntos!) são ótimas alternativas para uma aula inovadora e 
dinâmica por ser possível através da música crescer em nós o ímpeto de viver as emoções das 
chegadas, as dores das partidas, a chama que dá asas à revolução e a luz que clareia nossas vistas, 
fazendo-nos mais fortes para continuar lutando pela felicidade. Afinal, quem não gosta de aprender 
se divertindo? Ou seria se divertir aprendendo? Mais uma vez a escolha é sua, professor! 
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