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RESUMO:  O  presente  trabalho  expõe  uma  experiência em sala de aula usando  melodias como 
instrumento de ensino de Geografia em turmas  do sétimo ano do  Ensino Fundamental ( Ciclo III). 
Têm como aporte a interpretação das letras das melodias do cancioneiro popular brasileiro, seja na  
análise, identificação e correlação dos significados, dos aspectos econômicos  e ou dos elementos 
naturais nelas revelados. As letras das melodias foram utilizadas como estratégia pedagógica, a 
partir da audição, leitura das letras, contextualização e análise de trechos que tenha chamado a 
atenção ou despertado alguma reflexão dos alunos e ou identificação de algum aspecto geográfico. 
Foram usadas em momentos diferenciados na sala de aula ora  para  instigar o estudo do assunto, 
ora para complementar a aprendizagem, em outros para descobrir novos aspectos do tema. Essa 
experiência teve  como foco  a pluralidade cultural  e a diversidade de paisagens do Brasil, assuntos 
que estão propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais( PCNs) para os últimos anos do Ensino 
Fundamental da Educação no Brasil. Foram escolhidas melodias de vários estilos, às vezes como  
sugestões dos estudantes. Concluímos que essa prática pedagógica contribui para o papel de 
mediador do professor, para o desenvolvimento da oralidade,  da participação e   do envolvimento 
dos alunos e a possibilidade  de contribuir com o processo de ensino aprendizagem da disciplina de 
Geografia. 
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Introdução  

Vivemos num mundo que passa por grandes mudanças possibilitadas pelo 
desenvolvimento técnico científico - informacional. Mudanças que alteram  a vida das pessoas, e as 
relações delas com o espaço geográfico. Isto contribui para alterações significativas na forma de 
viver, perceber o lugar e o mundo, dando a sensação que o mundo “encolheu”. Segundo Harvey: “A 
experiência da compressão do tempo-espaço é um desafio, um estímulo, uma tensão e, às vezes, 
uma profunda perturbação, capaz de provocar, por isso mesmo, uma diversidade de reações sociais, 
culturais e políticas” (HARVEY,1998, p. 219). Esse contexto desafia a educação, a escola e o 
ensino de  Geografia à buscar novas práticas  para atender  e realizar o seu papel na sociedade atual.  

No Brasil, em particular, e no mundo, de uma maneira geral, a massificação do uso de 
novas tecnologias da informação e da comunicação interferiram nos modos de ser e  viver das 
pessoas, especialmente dos adolescentes que estão nas escolas atualmente. Circunstância que exige 
dos docentes  reflexão e descobertas  de  novas pontes  de comunicação com os estudantes, a busca 
e a revisão de métodos e técnicas de ensino visando a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.  

Ao analisar o ensino de geografia em tempos de globalização da economia, 
Castrogiovanni (2001, p. 81) aponta que as tecnologias modernas,  especialmente as  de informação 
delineiam a conduta do cidadão e destaca que:  “A mídia eletrônica e a imprensa rompem com a 
construção plena da psicogênese e da sociogênese espaço-temporal ”. Na mesma direção, 
Guimarães (2007) considera que “a mídia e as tecnologias da informação têm um papel   
fundamental na circulação de saberes sobre o mundo, e isso não pode ser desprezado, pois provoca 
alterações importantes no trabalho do geógrafo, especialmente, aqueles que se dedicam ao ensino da 
geografia”. (GUIMARÃES, 2007, p.58-59). Nesse sentido, Silva (2007) assinala a importância que 
as tecnologias podem exercer na mediação de diferentes realidades geográficas:  
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Não temos dúvidas de que as novas tecnologias se constituem, hoje, grandes 
mediadoras entre nós e as realidades geográficas. Nosso conhecimento do mundo, 
desde as situações que povoam o nosso dia-a-dia até aquelas que se dão a 
quilômetros de distância de nós, está mediado por esses meios”. (SILVA, 2007, p. 
71) 
 

Os autores anteriormente citados destacam que o processo de globalização da economia 
transformaram as relações socioespaciais  e temporais dos seres humanos. Assim, o ensino e a 
aprendizagem também se diferenciaram, isto é, a forma de  ensinar e a maneira de aprender na 
atualidade (2015)  estão diferentes, por exemplo, há cerca de uma ou mais  décadas pretéritas, 
quando a internet e outros meio de difusão da informação eram menos massificados.  

 A escola e o professor não são os únicos detentores e divulgadores do conhecimento, pois 
as novas tecnologias disponibilizam   diversas e variadas fontes e acessos ao conhecimento. O 
estudante, em especial o adolescente de hoje, apresenta  reduzida concentração e é bombardeado 
intensamente por apelos audiovisuais. Essa realidade interfere no processo de ensino-aprendizagem, 
provocando novos desafios para a escola e, consequentemente, para o quotidiano da sala de aula no 
Ensino Básico. 

O professor, de acordo com as suas condições de trabalho pode e deve utilizar as várias 
mídias para realizar o processo ensino aprendizagem  e alcançar um dos objetivo proposto para a 
escola: a formação  do indivíduo, no caso do ensino de Geografia, que em síntese é proporcionar a  
compreensão do espaço geográfico atual. Conforme Silva (2007, p. 45) afirma que o objetivo do 
ensino de Geografia é o de: “tornar o mundo sensível e compreensível aos alunos, proporcionando-
lhes  o reconhecimento e a análise da experiência humana na construção do espaço geográfico” .  

Nesse contexto e no amplo leque de mídias disponíveis, enfatizamos  nesse trabalho  o uso 
pedagógico das melodias do cancioneiro popular brasileiro. Visto que a música está no quotidiano 
do estudante brasileiro por intermédio de diversos equipamentos e nos mais diversificados 
momentos da vida. Assim,  compreendemos que  o uso  de canções  como instrumento pedagógico 
no ensino de Geografia  pode ser proveitoso ao aliar o gosto do jovem pela música e o que se  pode 
apreender dela e nela  sobre diferentes  lugares e paisagens do Brasil.  

Além da introdução, o presente trabalho foi organizado em quatro partes. Na primeira 
apresentamos breves aspectos teóricos metodológicos do tema em pauta e a visão oficial do Ensino 
Básico no Brasil por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) com detaque para relação 
espaço-tempo. Na segunda, destacamos a relevância da relação de duas categorias geográficas  no 
ensino da Geografia do Brasil, ou seja, lugar e paisagem .  O Brasil, espaço geográfico: algumas 
canções no ensino compreende a terceira parte. As considerações finais constituem a última parte 
do texto. 

A  música e  o  ensino de geografia   

Na apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino de  
Geografia enfatiza-se  o conhecimento geográfico e sua importância social, visto que, “oferece 
instrumentos essenciais para a compreensão e intervenção  na realidade social” ( BRASIL,1998. 
p.15), isto é, possui papel  fundamental na educação  e no desenvolvimento das pessoas e da 
sociedade brasileira.  Os PCNs, explicitam:     

A Geografia é uma área de conhecimento comprometida  em tornar o mundo 
compreensível para os alunos, explicável e passível de transformações. Nesse 
sentido, assume grande relevância dentro do contexto dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em sua meta de buscar um ensino para a conquista da cidadania 
brasileira. ( BRASIL,1998, p. 26) 

 



O mesmo documento (grifos nossos) apresenta a importância do ensino da Geografia, para 
compreender a sociedade brasileira: 

Por meio dela [Geografia] podemos compreender como diferentes sociedades 
interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar 
em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares e, assim 
adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que 
estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas relações de 
um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço e perceber as 
relações do passado com o presente. ( BRASIL,1998, p 15) 

   A visão oficial da Geografia escolar no Sistema Educacional Brasileiro demonstrada nos 
PCNs destaca a constante busca pelo exercício da cidadania  no Brasil e a compreensão da 
sociedade brasileira. Para Kaercher (2002, p.225): “é preciso formar uma consciência espacial para 
a prática da cidadania.” Em resumo, o processo  de ensino  e da  aprendizagem em  Geografia, deve 
correlacionar os saberes construídos com a realidade vivida. Assim, tem como papel a construção 
do indivíduo/cidadão capaz de fazer diversas leituras da realidade, como também contribuir para a   
construção de uma sociedade melhor para todos, inclusive  com a formação de  cidadãos 
competentes, reflexivos e críticos.  

Aos professores de Geografia o desafio torna-se ainda mais amplo, visto que, a proposta 
do ensino de Geografia é descobrir o mundo, analisá-lo e explorá-lo. Este mundo globalizado em 
que vivemos tem refletido de maneira desfavorável  no sistema educacional  especialmente  na 
perda dos ideais de educação universal, igualitária, de qualidade e guiada pela  formação da 
cidadania.  

Uma das implicações posta à educação pela globalização da economia é sobre a maneira  
de como  o ensino e a aprendizagem devem se orientar: ou por uma abordagem que privilegie  a 
experiência do aluno ou pela globalização dos conteúdos  e a formação dos indivíduos  por 
conteúdos culturais por meio do reconhecimento das diferenças culturais existentes. Enfim, na 
atualidade, o ensino está mais complexo, necessita ser significativo, amplo e relacional, ou seja, a 
partir da experiência do aluno. Isto requer pensar de maneira relacional a existência de outros 
mundos, de outras realidades, distantes e diferentes daquela vivenciada diretamente pelo aluno. 
Essa condição exige a construção de novos parâmetros e  projetos  para a educação escolar. Dessa 
maneira, é oportuno usar recursos midiáticos para ensinar geografia, seja a música, vídeos e filmes,  
a literatura e outras obras de arte em sala de aula, como orienta os PCNs (1998). 

 
Também as produções musicais, a fotografia e até mesmo  o cinema são fontes  
que podem ser utilizadas por professores e alunos para obter informações, 
comparar, perguntar e inspirar-se para interpretar as paisagens e construir 
conhecimentos  sobre o espaço geográfico. (BRASIL,1998,  p. 33)  
 

  Para usar filmes, documentários, letras de canções e poesias em sala de aula é necessário 
determinados cuidados, pois estas são concomitantemente estruturas produzidas social e espaço-
temporalmente por diversos grupos humanos. O seu uso  pode ser para a  alienação/dominação, isto 
é, as linguagens são expressões das relações dos grupos sociais que as criaram e, servem à sua 
reprodução ( KATUTA , 2007). Vale ressaltar que o uso de músicas no ensino de Geografia ou em 
outras disciplinas exige do professor a contextualização do autor e da obra para a interpretação 
desse tipo de linguagem.  

Doravante nossa reflexão será buscar uma conexão entre o ensino de   Geografia e  o uso 
da música. Carraro (2013) enfatiza que o uso da música no ensino em qualquer disciplina possibilita 
a minimização e ou rompimento com o domínio do verbalismo na interação  professor-aluno, 
tornando a linguagem musical um segundo instrumento de comunicação. Há,  ainda o desafio para o 
docente, visto que esta prática exige pesquisa e estudo, tanto das canções quanto dos perfis 



sócioculturais dos alunos para gradativamente apresentar-lhes novos estilos aos seus gostos 
musicais e ainda, compromisso, disposição e dedicação  do professor para realizar o trabalho. 

 Essa prática pedagógica vislumbra duas questões que consideramos relevantes. A 
primeira é  a mudança que provoca em sala de aula - a descentralização do professor- para a 
participação de todos.  A segunda é a ampliação que essa prática sugere como elemento deflagrador 
de discussões e situações, de trocas de aprendizados, de experiências vividas e ou observadas.   

A possibilidade das mudanças de comunicação-interação professor-aluno e a ampliação do 
leque das discussões de diversas temáticas pode contribuir para ampliar envolvimento dos 
estudantes nas e com aulas, atitude  tão esperada pelos docentes.  

O professor de Geografia ao fazer uso de letra de música uma estratégia da prática 
pedagógica pode trabalhar imagens dos lugares revelados nessa linguagem, confrontar  com as 
imagens  dos educando e com o conhecimento científico. Carney (2007, p.131) corrobora 
assinalando que ao “perscrutar os elementos psicológicos e simbólicos da música pode-se perceber 
os lugares, visto que ela é uma “expressão da sociedade”ou seja, na composição musical podem ser 
expressos muitos elementos naturais, condições sócioeconômicas, valores grupais e étnicos” e 
enquanto linguagem universal exerce forte atração nos jovens.  O mesmo autor acrescenta que:  

A música específica de um lugar está carregada de sentidos reais e simbólicos que 
podem ter significado para os seus moradores ou não moradores. Para os 
moradores pode funcionar como uma fonte de identidade geográfica (CARNEY: 
2007, p.146 - 147). 

Nesse sentido, as letras de canções podem se tornar instrumento didático-pedagógico para 
o ensino de Geografia ao potencializar a investigação  e a  busca de compreensão da realidade a 
partir de uma manifestação cultural  na produção do espaço geográfico e na construção do lugar, 
assim como,  a significação desta na relação  do  ser humano com o espaço . 

Os aspectos pedagógicos, nessa perspectiva, convergem devido a insistência de  que o ponto 
de partida para a construção do conhecimento seja o conhecimento do aluno, isto é, o início do 
conhecimento deve ser os conhecimentos  quotidianos  do aluno, todavia, a escola deve extrapolar 
esse patamar para a construção de conceitos científicos. Guimarães (2007, p.55)  amplia essa 
perspectiva ao enfatizar a importância da aproximação da escola com o mundo dos educandos e 
destaca  que “a riqueza da ação educativa  escolar  está em explorar  com os alunos o mundo 
estranho”.    

Cavalcanti (2002, grifos nossos) ao explicitar novas fontes para o ensino de Geografia, 
reconhece a importância do uso da música para compreensão dos lugares e das paisagens:  

 
Essa cultura da mídia está, então presente na sala de aula, no imaginário, nas 
representações dos alunos e professores e precisa ser recuperada e trabalhada na 
escola. (...) A cultura produzida neste mundo de tecnologias é repleta de 
informações geográficas. Os filmes, os desenhos, as charges, as fotografias, os 
slides, os anúncios de publicidade, os CD-ROMS, as músicas, os poemas 
representam frequentemente, e das formas mais variadas, o mundo, os 
lugares dos mundos, os fenômenos geográficos, as paisagens. (CAVALCANTI, 
2002,p. 84 - 85). 
 

Para Carraro (2013) nas escolas públicas do Brasil as possibilidades estão abertas para novas 
experiências pedagógicas, inclusive com  o uso da  música reconhecido, presente e valorizado 
também nos livros didáticos: 

 
São inegáveis, contudo, os campos de possibilidades que temos hoje nas escolas 
públicas,as brechas que podemos ocupar enquanto professores e professoras, 
visando potencializar uma ação ativa, processual e criativa, trabalhando com os 
alunos gêneros e ritmos musicais que valorizam as alternâncias  de percepções 
espaciais , ao contrário das perspectivas , via de regra adotadas pela mídia. 



Felizmente constatamos que as coleções didáticas  recentes de Geografia para 
todos os segmentos da educação básica  estão valorizando mais a linguagem 
musical   como um valioso subsídio para o professor e professora favoreceram 
uma melhor aprendizagem discente (CARRARO, 2013, p. 209)   
 

Em suma, os autores citados são unânimes em destacar a importância do uso das mídias no 
ensino, no presente caso da música.  

Na perspectiva apontada anteriormente neste trabalho,  o papel do professor de geografia ao 
utilizar canções nas suas aulas como estratégia de ensino é de interconectar as letras das músicas  
com experiências e práticas  socioespaciais do aluno, além de instigar questionamentos,  possibilitar 
tensões e imbricações  dos conceitos utilizados pela  Geografia e possibilitar  o aprofundamento na 
compreensão dos fenômenos naturais e humanos  presentes na construção do  espaço geográfico em 
estudo. 

Usar as letras  das canções, pode ser uma  prática pedagógica  do ensino de Geografia no 
Ensino Fundamental. A música pode ser o elo para trabalhos  interdisciplinares com outras áreas de 
conhecimento com  conteúdos previstos e ou oportunizados para  alunos da escola pública, a 
maioria  deles filhos de trabalhadores. Assim, possibilita ir ao encontro das necessidades do mundo 
contemporâneo, no qual o apelo audiovisual é constante e favorece trabalhar  em sala de aula em 
conformidade aos Parâmetros Curriculares Nacionais ( BRASIL,1998), que sugere a descrição, a 
observação,  a explicação, a interação, a  analogia e a representação do espaço como aspectos 
relevantes no ensino de Geografia . Realizada a conexão entre o ensino de geografia e a música, o 
enfoque a seguir é enfatizar a categoria  que orientou a presente experiência da utilização de 
uma das mídias em sala de aula, ou seja, a música.  

 

Da categoria paisagem aos estudos do Brasil 

 A categoria paisagem orientou a proposição e a realização das aulas, visto que,  essa 
categoria pode  ser um dos referenciais para o ensino  da  Geografia no Ensino Fundamental, 
particularmente, nos três últimos anos. Conforme apresenta os PCNs:  

 A abordagem dos conteúdos da Geografia pode colocar-se na perspectiva da leitura 
da paisagem, o que permite aos alunos conhecer os processos de construção do 
espaço geográfico. Conhecer uma paisagem é reconhecer seus elementos sociais, 
culturais e naturais e a interação existente entre eles; e como também compreender 
como ela está em permanente processo de transformação e como contém múltiplos 
espaços e tempos. (BRASIL, 1998, p.136) 

 Os PCNs sugerem  a categoria paisagem como referência para o ensino de Geografia  dado 
ser o “elemento” por excelência que possibilita correlações das dimensões espaciais. Segundo 
Cavalcanti, o  conceito de paisagem  tem  tido destaque desde os primórdios da Geografia,   devido  
a ciência geográfica buscar definir seu campo de estudo nos aspectos e nos fenômenos que 
‘concorrem’ para modelar, organizar e modificar o espaço,” (CAVALCANTI, 1998, p.96).   

Ao longo história da Geografia o  conceito de paisagem passou por diferenciações conforme 
o enfoque recebido.  A concepção de paisagem foi modificando-se  ao longo do tempo e por  vezes 
essa categoria  foi esquecida devido aos contextos e usos pragmáticos da ciência geográfica, além 
das necessidades  requeridas pela sociedade  a cada momento histórico.  

Alguns autores corroboram para o entendimento de paisagem na atualidade, dentre eles 
Cosgrove ressalta :“(..) a  paisagem é como um texto cultural e são  texto com  muitas dimensões, 
oferecendo a possibilidade de leituras diferentes, simultâneas e igualmente válidas (COSGROVE, 
1996. p. 10).  Para Cavalcanti (2002),  a paisagem é a materialização da produção social.  De acordo 
Berque (199, p. 85) “a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas também é matriz 
porque participa  dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja da cultura - que 



canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza”. Para 
Santos  a “Paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por 
frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério” ou 
ainda  “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem, Esta pode ser definida  
como o domínio do visível,aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas 
também de movimentos, odores, sons etc.”   ( SANTOS, 1988 , p.61).  

As diretrizes curriculares para a educação fundamental da Rede Municipal de Educação de 
Goiânia –GO (grifos nossos)   enfatiza que: 

A Geografia como componente curricular visa possibilitar  e desenvolver no aluno  
a capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente  a realidade 
tendo em vista a sua transformação  com base nas categorias e conceitos: natureza, 
paisagem território, região limite, lugar cultura, além da alfabetização cartográfica 
e salienta  que a organização do espaço geográfico se manifesta aparentemente por 
meio da paisagem, entendida como realidade física vista e sentida pelo ser 
humano. ( GOIÂNIA,2009: 49) 

Os PCNs, encaminham e  orientam acerca da importância dos conceitos/ categorias 
geográficas como fundamentais para o ensino no Brasil,  desse modo, destaca que : 

 
Ao pretender o estudo das paisagens, territórios, lugares e regiões, a Geografia  
tem buscado um trabalho interdisciplinar , lançando mão de outras  fontes  de 
informação. Mesmo na escola, a relação da Geografia com a literatura, por 
exemplo, tem sido redescoberta, proporcionando  um trabalho que provoca 
interesse e curiosidade  sobre a leitura desse espaço”.  ( BRASIL,1998,p.33) 
 

Cavalcanti(2002,p. 81; 82) pontua a observação da paisagem como procedimento inicial 
no ensino de geografia,nesse sentido, afirma: 

Na Geografia, a Paisagem, como dimensão aparente da realidade, constitui uma 
dimensão da realidade a ser observada inicialmente, um objeto inicial de 
observação. A paisagem problematizada através de uma observação direta do 
lugar da vivência do aluno ou de uma observação indireta de uma paisagem 
representada pode oferecer  elementos importantes  para a construção de 
conhecimentos referentes ao espaço nela expresso. (CAVALCANTI, 2002,p. 81) 

 Demonstramos até o momento a  concepção de paisagem que orientou o presente  trabalho e 
ficou explicito a relevância dessa categoria no processo ensino-aprendizagem de Geografia e ainda,   
que  a sua investigação possibilita identificar, analisar  a organização do espaço geográfico 
brasileiro  e  compreender diversidade paisagística em nosso país. 
 Uma das possibilidades de apreender ou o pensar geograficamente  começa pelas respostas 
às perguntas: Onde? Por que nesse lugar? Como é esse lugar?  Essas perguntas orientaram o 
trabalho com as melodias do cancioneiro popular brasileiro, para identificar e analisar a pluralidade 
cultural  e  a diversidade de paisagens no Brasil que relatamos a seguir.   

 Brasil, espaço geográfico: algumas canções 

 Inicialmente devemos  esclarecer  que   utilizamos as letras das músicas na realização das 
aulas, mas neste texto, em cumprimento e respeito aos direitos autorais vigentes no Brasil, vamos 
apresentar apenas pequenas partes das  letras. O leitor, se desejar, poderá recorrer às referências ao 
final do texto para acessar a íntegra das letras das canções. 
 A experiência  relatada a  seguir, foi realizada no segundo semestre de 2014 com alunos do 
ciclo três ( faixa etária de 12 a 15 anos)  em uma escola pública  da  Rede Municipal de Goiânia, 
Goiás, Brasil. 



Essa experiência didático-pedagógica de usar  letras de músicas para   estudar o espaço 
geográfico brasileiro fundamenta-se numa sequência didática que envolve: problematização, 
levantamento de hipóteses, vivência- descoberta, discussão e registro. Conforme  explicita os PCNs: 

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pedagógicas  que permitam 
colocar  aos alunos diferentes situações de vivências com os lugares, de modo que 
possam construir compreensões novas  e mais complexas a seu respeito. Espera-se 
que,  dessa forma, eles desenvolvam a capacidade de identificar e refletir  sobre 
diferentes aspectos  da realidade, compreendendo a relação sociedade/natureza. 
Essas práticas  envolvem procedimentos  de problematização, observação, 
registro, descrição, documentação, representação e pesquisa dos fenômenos 
sociais, culturais ou naturais que compõem a paisagem e o espaço geográfico. 
(BRASIl, 1998, p. 30) 

 Para introduzir o estudo do Brasil  e a investigação  de suas características, identificação da 
sua diversidade  natural, propomos a audição  seguida da  leitura da música  País Tropical. 
Ressaltamos que no período em que a música foi composta o Brasil  estava sob uma ditadura militar 
(de 1964 a 1985)  fundamentada na ideologia de segurança nacional, no anticomunismo  no qual se  
estabeleceu a  repressão e a censura aos seus opositores. Muitos artistas especialmente os músicos e 
cantores usaram várias metáforas para conseguirem divulgar seus trabalhos e mensagens 
disfarçadas nas músicas e peças teatrais. Foi a maneira que os compositores encontraram nos “anos 
de chumbo” para dar seu recado contornando a censura e também estabelecer um “segundo sentido” 
assim como a contestação ao regime militar vigente no Brasil.  

Estabelecida uma digressão, passemos a  atividade proposta. Inicialmente: levantou-se  o 
problema: Em que medida a localização geográfica do nosso país influencia na diversidade 
natural do território?  

Em seguida,  com a letra em mãos os alunos acompanharam a música País  Tropical quadro 
1 ) na  interpretação do cantor Jorge Ben Jor. Oralmente os alunos partilharam  e  expuseram  
idéias, o que gostaram da letra.  

O  próximo passo foi a problematização  levantada pelo professor “O que do Brasil é 
revelado na letra da música? Com discussões e participação dos alunos , procurando identificar 
alguns aspectos do Brasil.  

Na sequência, propôs-se uma interpretação escrita do texto com as seguintes questões:  
• O que quer dizer país Tropical ?  
• Explique o verso “bonito por natureza”.  
• Por que a crença de que  o Brasil é abençoado por Deus? Quais aspectos da cultura brasileira 

são revelados?   
• Qual (is) termos mostra(m) a resistência ao contexto ditatorial vivido no Brasil  na época?  

Depois da  correção a outra atividade foi escrever os aspectos descobertos em um mapa 
mudo  do Brasil. 

Quadro - 1 Fragmentos da letra de País  Tropical 

 Moro num país tropical, 
Abençoado por Deus 

E bonito por natureza 
(Mas que beleza) 

Em fevereiro 
(Em fevereiro), tem carnaval 



Para complementar o estudo do Brasil propôs-se  o estudo da melodia Retratos do Brasil 
(quadro 2) de João Caetano com o objetivo de  investigar a formação do povo brasileiro, as 
atividades econômicas que contribuíram para a formação do território   e identificar os legados 
culturais das etnias na  construção da  identidade nacional do Brasil.   

Quadro - 2  Fragmentos da letra de Retratos do Brasil 

Branco, Negro, Índio é o Brasil  
Carnaval na terra do Futebol  
Pimenta de Cheiro no Arroz  
Na verde Floresta Tropical 

 
Quilombo livre da dor  
A dança é dos Carajás  
O Mar é do Pescador 

  Inicialmente propôs-se a audição da melodia de Retratos do Brasil  em seguida a 
interpretação oral.   

A  terceira atividade proposta foi  sublinhar o texto usando três cores previamente definidas:    
em  verde o que for relacionado ao indígena, em vermelho o que diz respeito ao branco e na cor 
amarela o que refere ao negro e, posteriormente listar no caderno as possíveis descobertas.  

Em outra aula, dando continuidade ao assunto, encaminhou-se  pesquisa dos termos ou os 
versos:  “Quilombo livre da dor , Cachaça no canavial, Ouro das Minas Gerais, Café, açúcar e 
sal”, retirados da letra da música  para  compreender  e identificar  as atividades econômicas que 
contribuíram na formação do território brasileiro. Essa etapa foi realizada em pequenos grupos 
usando o livro didático de Geografia, além de consultas na internet.  

A partir da melodia Vou levar Você (quadro- 3)  propomos identificar  aspectos   regionais 
do Brasil, iniciando com a identificação e correlação estados da federação e aspectos culturais da 
regiões oficiais do Brasil mediante  a identificação lugar capital/estado  e o  destaque cultural dos 
mesmos. Em seguida agrupá-los pela regionalização oficial elaborada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística  (IBGE) 

Quadro 3 - Fragmentos da letra de Vou levar você 
Vou levar você 

Pra dançar forró comigo no Ceará 
Carimbó gostoso lá em Belém do Pará 

O Brasil é lindo e a gente não vê 
Não vê, não vê, não vê 

Vou levar você 
 

A primeira atividade com a melodia Vou levar você foi ouví-la várias vezes. Na 
primeira, segunda e terceira audição buscou-se a participação dos alunos que destacaram  palavras 
ou termos aleatórios que lhes chamaram a atenção. Simultaneamente um aluno anotou-as no 
quadro-giz. Em seguida, o professor explorou as anotações do quadro-giz utilizando o mapa político 
do Brasil para identificar os estados e as capitais destacados a partir da música.    

A segunda atividade realizada foi com a letra e o mapa das regiões oficiais do Brasil em 
mãos propomos aos alunos a identificação de todos Estados e capitais e suas respectivas regiões 
oficiais. 

 



Considerações finais  

Consideramos que o uso de melodias do cancioneiro brasileiro em sala de aula para estudar 
o Brasil nas aulas de Geografia ao longo do nosso trabalho docente na rede pública, especialmente 
no sétimo ano do ensino fundamental (Ciclo III) teve bons resultados no processo ensino-
aprendizagem. Inicialmente realizado esporadicamente, todavia, ao proceder a uma avaliação da 
participação, do envolvimento, o desafio à descoberta, à investigação e a aprendizagem dos alunos 
gradativamente, diante dos resultados fomos impelidos a continuar, diversificar e aprofundar a 
referida experiência.   

Compreendemos que a música oferece muitas possibilidades para enriquecer o ensino de 
Geografia, a experiência demonstrada de modo sucinto nesse trabalho é apenas uma delas. Em 
termos de experiências pedagógicas como uso de música, dentre outros autores, destacamos as 
experiências sistematizados por Franco (1995). O professor, de acordo com a realidade particular de 
sua escola pode e deve exercitar sua criatividade para realizar o ensino-aprendizagem das categorias 
geográficas de modo efetivo. Assim entendemos, para não concluir, que os desafios permanecem no 
contínuo abrir e trilhar de novos caminhos no Ensino Básico. 
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