
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 22/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.19.03

     MÚSICA E ENSINO DE HISTÓRIA: OS MOVIMENTOS POPULARES DA PRIMEIRA REPÚBLICA NO
BRASIL CANTADAS EM VERSO E PROSA MUSIC AND HISTORY TEACHING: THE POPULAR
MOVEMENTS OF THE FIRST REPUBLIC IN BRAZIL SUNG IN VERSE AND PROSE MÚSICA Y LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: LOS MOVIMIENTOS POPULARES DE LA PRIMERA REPÚBLICA EN
BRASIL CANTADOS EN VERSO Y PROSA

     EIXO: 19. EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

     EVERTON DOS SANTOS, LUIS EDUARDO PINA LIMA

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/musica_e_ensino_de_historia_os_movimentos_populares_da_primeira_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/musica_e_ensino_de_historia_os_movimentos_populares_da_primeira_r.pdf


Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo investigar as possibilidades didáticas de utilização da música
como dispositivo pedagógico para a produção e divulgação do conhecimento histórico. Neste caso
especifico, foram estudados os Movimentos Populares que ocorreram, no Brasil, durante o período
da Primeira República (1889-1930). Para tanto, operou-se a seguinte metodologia: primeiro
levantou-se o estado da arte sobre o tema, em seguida foram escolhidas três músicas vinculadas a
cada um dos movimentos estudados; no passo seguinte, elaborou-se uma apresentação didática e, por
fim, executou-se o experimento, envolvendo 11 (onze) alunos do Curso de História da UFS, que
integram o Programa de Educação Tutorial (PET/História). Chegou-se à conclusão que a prática é
valida, porém deve seguir um planejamento cuidadoso, ao tempo que pode ser ampliada para o
desenvolvimento de outras formas criativas de produção do conhecimento histórico.

Abstract

The present research aims to investigate the educational possibilities for the use of music as a
pedagogical device for the production and dissemination of historical knowledge. In this specific
case, it was studied the popular movements that occurred in Brazil during the period of the First
Republic (1889-1930). To this end, operated the following methodology: first got up the state of the
art on this theme, then three songs were chosen for each of the movements studied in the next step,
elaborated a didactic presentation on this topic and, finally, performed the experiment, involving 11
(eleven) students of the course of Degree in History at the Federal University of Sergipe (UFS), that
are part of Programa de Educação Tutorial (PET/History). It was concluded that the practice is valid,
but should follow a careful planning, which can be extended to the development of other creative
forms of production of historical knowledge.

Resumen

La presente investigación estudia las posibilidades educativas para el uso de la música como un
dispositivo pedagógico para la producción y difusión del conocimiento histórico. En este caso, se
estudió los movimientos populares que se produjeron en Brasil durante el período de la Primera
República (1889-1930). Para ello, la siguiente metodologia fue usada; en primer lugar se levantó el
estado del arte sobre este tema, luego tres canciones fueron elegidas para cada uno de los
movimientos estudiados; en el siguiente paso, se elaboró una presentación didáctica sobre este tema
y, finalmente, realizase el experimento con 11 (once) alumnos del curso de Licenciatura en Historia,
da UFS, que forman parte del Programa de Educação Tutorial del curso (PET/Historia). Se concluyó
que la práctica es válida, pero debe seguir una planificación cuidadosa, que puede ampliarse con el
desarrollo de otras formas creativas de producción del conocimiento histórico.
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1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, o ensino de história tem enfrentado grandes desafios. Com a popularização do uso das
novas tecnologias, com destaque hegemônico para a internet. Percebe-se, portanto, que os alunos
acessam às informações que precisam de maneira muito mais rápida e abrangente que há alguns
anos. Diante disso, cabe ao professor enfrentar o desafio de adaptar-se aos novos tempos, de modo
que possa produzir e transmitir o conhecimento de maneira eficaz e criativa, deixando de ser um
mero propagador de informações, para se tornar um investigador de novas estratégias que facilitem a
comunicação entre docentes e alunos.

Mediante tal desafio, faz-se necessário aperfeiçoar metodologias antigas que prezam somente pela
memorização de datas, eventos e nomes, sem qualquer relação com a vida cotidiana do aluno. Para
tanto, adotam-se estratégias que viabilizam um aprendizado significativo e pertinente, onde os
estudantes são agentes ativos nos processos de produção do saber. Assim sendo, o papel do professor
é estimulá-los a ter uma visão analítica perante os conteúdos apresentados, de forma a promover
criticidade em relação aos aspectos referentes à sociedade na qual o aluno encontra-se inserido.

Convém destacar que este procedimento encontra-se respaldado na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2016), ao determinar, como competências gerais da educação básica, o exercício
da curiosidade intelectual, através da utilização do aparato metodológico da ciência, incluindo
pesquisa, análise crítica, imaginação e criatividade, pesquisando causas, criando hipóteses e
encontrando soluções para a resolução de problemas.

É nesse panorama de participação efetiva dos alunos na produção de sua própria aprendizagem, que a
BNCC recomenda o uso de alguns dispositivos imprescindíveis ao professor, dentre os quais se
destacam diferentes linguagens, tanto verbais (como Libras, por exemplo) quanto corporais, visuais,
sonoras e digitais (BNCC, 2016. p. 9).

Convém destacar que, no sentido empregado neste artigo, compreende-se por dispositivo pedagógico
o uso de recursos didáticos que, por um lado, possibilitam a produção do conhecimento histórico
escolar e, por outro, produzam efeitos sociais que se solidificam na construção de uma consciência
histórica. No caso desta pesquisa, não se trata, unicamente, de ouvir músicas em sala de aula com
intenção pedagógica, mas, também, de ter sempre como base o contexto da tríplice relação
indissociável entre história, sociedade e cultura. Trata-se, portanto, de uma ação inserida em um
amplo campo de atuação pedagógica.

Conforme afirma Soares (2017), para um ensino de História eficaz, apenas o conhecimento
historiográfico não é suficiente, é necessário que o professor esteja a par do contexto social e
histórico em que seus alunos estão inseridos. Para que, de posse dessas informações, possa
experimentar metodologias de ensino mais eficazes, que levem em consideração o ambiente no qual
estão situados os estudantes, de modo a facilitar a produção do conhecimento histórico.

Em consonância com tal desafio, ressalta-se, por um lado, a importância da utilização da música
como dispositivo pedagógico, já que este tipo de manifestação artística é amplamente consumida
pela juventude, tanto dentro quanto fora da escola, através de diferentes suportes, principalmente do
digital, haja vista a popularização massiva do uso de aparelhos celulares de última geração, que, na
atualidade, praticamente se projetam como “um suporte cibernético” do próprio corpo.

Por outro lado, não se pode negar a importância da música como resultado da criatividade humana. A
referida expressão artística carrega consigo uma forte subjetividade, pois detém o poder de alegrar,
entristecer e emocionar de diversas formas, encontrando ressonância nas nossas experiências mais
profundas, nos trazendo boas e más recordações. Destaca-se, por exemplo, que várias pessoas podem
conhecer a mesma música, mas para cada indivíduo ela traz uma sensação ou lembrança diferente.
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Em termos de relevância social, ressalta-se que a música pode ser utilizada para diversos fins, entre
eles os políticos e sociais, como por exemplo: o enaltecimento da pátria, valorização cultural, a
manipulação de um povo, manifestações político-ideológicas, assim como expressão de
religiosidade, resistência, denúncia e protesto.

Porém, vale ressaltar que a música não pode ser empregada como uma verdade absoluta, como uma
prova sobre determinado acontecimento, pois se constitui em uma construção pessoal, criada por
indivíduos inseridos em um determinado contexto histórico, que o influencia de alguma forma. Por
isso, o professor deve sempre ter em mente que as músicas são versões, traduções construídas
culturalmente, que nos possibilitam, como pesquisadores, enxergar as significações produzidas por
um povo através dos movimentos criativos da sua própria dinâmica social.

Neste sentido, a proposta deste artigo é investigar possibilidades de como a música pode ser utilizada
como dispositivo pedagógico para difusão do conhecimento e para formação da consciência
histórica. Para tanto, escolheu-se a temática específica dos Movimentos Populares na Primeira
República (1889-1930), destacando-se Canudos (1893-1897), Contestado (1912-1916) e o Cangaço
(Séc. XIX até 1940).

Justifica-se a escolha de tais conteúdos, devido à relevância dos referidos movimentos como
processos de oposição ao poder vigente naquela época. Ressaltam-se, ainda, as similitudes existentes
dentre eles, no que se refere, principalmente, à religiosidade popular e ao tratamento violentamente
repressor utilizado pelo poder republicano para sufocá-los. Compreende-se, ainda, que o estudo
sobre esses movimentos projeta-se como manifestações de inconformidade política, que se propagam
para além da escolha do corte temporal da pesquisa, incentivando o pensamento crítico, ao tempo
que promove a difusão do conhecimento histórico de maneira lúdica e pertinente.

Diante do exposto, levanta-se a seguinte questão: como a música pode ser utilizada como dispositivo
pedagógico no ensino de história? Para tanto, elaborou-se um experimento didático vinculado à
temática histórica escolhida, que foi aplicado aos alunos do Programa de Educação Tutorial, do
Curso de Formação de Professores de História, da Universidade Federal de Sergipe, buscando
provocar as reflexões que possibilitaram a consecução do objetivo desta pesquisa.

1. MÚSICA E ENSINO DE HISTÓRIA

No que se refere ao estado da arte sobre a utilização da música como dispositivo pedagógico nas
aulas de História, destaca-se, preliminarmente, o trabalho de Moreira e Santos (2014), que analisou o
uso da música como instrumento didático, através de um questionário aplicado junto aos professores
de uma escola da rede pública de ensino, do município de Cubatão (SP). A pesquisa foi realizada
com 12 docentes, que atuam no ensino fundamental, com faixa etária entre 20 e 50 anos. Os
resultados mostraram que, dentro do referido grupo, tanto existia um reconhecimento da necessidade
de se trabalhar com músicas durante as aulas, como uma parte considerável já possui o hábito de
fazê-lo. No entanto, os dados também revelaram que alguns professores declararam não ter tempo
para organizar as aulas e que, em alguns casos, também lhes faltava conhecimento suficiente para
colocar em prática a referida relação.

Noutra investigação, David (2004) apresenta uma proposta de utilização da linguagem musical que
ressalta a importância da não dissociação entre a letra e melodia da canção. Visto que, em alguns
casos, o professor pode ser levado a utilizar somente a letra como recurso a ser utilizado como fonte
histórica ou motivação para debates. A autora sugere uma metodologia para uso das canções a partir
de três momentos: audição e análise da música sem acompanhamento da letra, depois com o uso do
texto e, por fim, numa terceira audição, todos juntos cantam a música. Ainda neste artigo, a autora
aborda alguns casos da aplicação desta metodologia. Destaca-se o de uma turma do primeiro ciclo do
ensino fundamental, na qual foi utilizada a música “Casa”, composta por Vinícius de Morais, com o
objetivo de levantar questões sociais como, por exemplo, a falta de moradia.
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Góes (2011) descreve um exemplo do ensino do conteúdo histórico do Iluminismo através da
música. A proposta desta autora encontra-se vinculada à utilização da música instrumental. Para
tanto, apresenta dois grandes compositores clássicos: Mozart e Beethoven, destacando, na obra de
ambos, a presença de ideias ligadas ao referido movimento cultural e político. Desse modo, segundo
esta autora, associa-se a obra destes compositores com as influencias filosóficas do contexto
histórico no qual eles viviam, constatando, a partir da música, suas inclinações aos ideais iluministas.

Ribas (2015) apresenta uma proposta de intervenção com 25 professores da rede pública de ensino
do Paraná, através da qual lhes foram apresentadas canções relacionadas com dois momentos
históricos: as eleições nacionais de 1929 e a primeira copa do mundo, que foi realizada em 1930. As
músicas trabalhadas foram: “É Sopa”, de Eduardo Souto e “Eu Ouço Falar”, de J.B. Silva Sinhô.
Depois da audição das músicas, foi aplicado um questionário com o objetivo de analisar as primeiras
impressões dos professores com relação às referidas composições. Após essa fase, foram
apresentadas fontes escritas complementares que possibilitaram a compreensão dos interesses
envolvidos no lançamento destas canções. Destaca-se que a investigação tinha um duplo objetivo:
primeiro, incentivar a pesquisa histórica e, segundo, suscitar reflexões acerca das práticas
pedagógicas utilizadas em sala de aula.

No trabalho de Paviani e Ferreira (2012), a temática da Ditadura Militar foi abordada através de
letras de músicas compreendidas como fontes históricas. Esta prática foi realizada em uma turma do
9° ano do ensino fundamental, de uma escola da rede pública, da cidade de Londrina, no Paraná. As
músicas utilizadas foram: “Metrô Linha 743” e “Mosca na Sopa” de Raul Seixas, “Admirável Gado
Novo” de Zé Ramalho e “Que País é Esse” da banda Legião Urbana. Inicialmente foi aplicado um
breve questionário, entregue aos alunos com o objetivo de analisar os conhecimentos prévios sobre o
tema proposto, buscando encontrar elementos que determinassem qual seria a forma de intervenção
mais adequada para o nível da turma. Posteriormente, foram apresentadas as canções, destacando-se
o contexto histórico no qual cada uma foi produzida. Chegou-se à conclusão que, neste caso, as
músicas constituíram-se em excelentes fontes históricas para serem utilizadas em sala de aula,
tornando-as mais atrativas, provocando maior interação entre o professor e os alunos e,
consequentemente, promovendo um processo de aprendizagem mais eficaz.

Ainda dentro da temática da utilização de músicas para analisar o contexto histórico da Ditadura
Militar, o trabalho de Pieroli (2008) propõe uma intervenção em uma turma do 1° ano do ensino
médio, de uma escola pública, da cidade de Londrina, no Paraná. Inicialmente, assim como na
proposta anterior, aplicou-se um questionário que buscava investigar o perfil e o nível de instrução
dos alunos em relação ao tema proposto. No segundo momento, houve a audição das músicas
escolhidas para a prática, que foram: “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso, “Pra Não Dizer Que Não
Falei Das Flores” de Geraldo Vandré, “Cálice” de Chico Buarque de Holanda e, por fim, a canção
“Eu Te Amo, Meu Brasil” de Don e Ravel. Depois os alunos foram questionados a respeito do
conteúdo da música e qual a mensagem que queriam passar aos ouvintes. Num terceiro momento,
procedeu-se à aplicação de outro questionário, através do qual se tornou possível observar a evolução
na aprendizagem dos alunos. Esta pesquisa também constatou a possiblidade da construção do
conhecimento histórico em sala de aula a partir da linguagem musical, visto que favoreceu a
criatividade dos alunos, propiciando uma significativa evolução no processo de ensino e
aprendizagem da referida matéria.

Outro exemplo para a utilização das músicas como fonte histórica, encontra-se no trabalho de Perez
(2008), no qual, canções foram empregadas para o estudo do período histórico brasileiro conhecido
como Estado Novo, conduzido pelo presidente Getúlio Vargas. Esta proposta foi realizada em uma
turma do 3° ano do ensino médio durante 11 aulas. Assim como em Paviani; Ferreira (2012), Ribas
(2015) e Pieroli (2008) antes da aplicação das atividades foi proposta a resolução de questionários
para avaliar o conhecimento dos alunos sobre o tema. Também foi necessária uma prévia explicação
do contexto histórico que levou a chegada de Getúlio Vargas ao poder e os eventos mais importantes
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que se sucederam a essa posse. Foram expostas aos alunos músicas do período anterior e posterior a
este acontecimento, como forma de propiciar uma análise comparativa entre as canções compostas
após a criação do DIP (Departamento de Impressa e Propaganda). Tal atitude se justifica, mediante a
constatação de que uma das funções deste Departamento era produzir uma imagem positiva do
presidente perante o povo. A prática foi finalizada com a reaplicação do mesmo questionário
entregue para análise dos conhecimentos prévios, com o objetivo de se fazer um melhor diagnóstico
acerca da eficácia dessa experiência, no que diz respeito à assimilação do conteúdo por parte dos
alunos. Por fim, a autora concluiu que a receptividade dos estudantes foi muito boa, pois gerou uma
maior aproximação entre eles e o professor, produzindo um processo efetivo para assimilação do
conhecimento histórico.

Nota-se, a partir da apresentação destes trabalhos, que a temática envolvendo a relação entre música
e ensino de história denota um amplo campo de investigação. No caso da pesquisa apresentada neste
artigo, duas particularidades apresentam-se como relevantes: o fato de se tratar de um tema ainda não
explorado em outras intervenções, no caso os Movimentos Populares ocorridos durante a Primeira
República, no Brasil e o levantamento de críticas e sugestões apresentadas por um grupo de alunos
que estão se preparando para lecionar história e que, desde a graduação, como membros de um
Programa de Educação Tutorial, tiveram a possibilidade de refletir conjuntamente sobre suas futuras
práticas; desenvolvendo, mesmo que previamente, uma atitude semelhante a do professor
pesquisador, que investiga e apresenta soluções aos desafios propostos pela educação na
contemporaneidade.

1. METODOLOGIA

A primeira parte da pesquisa foi o levantamento do estado da arte dos estudos que envolviam a
problemática da música como dispositivo pedagógico útil para produção e divulgação do
conhecimento histórico. Esta primeira etapa teve por finalidade, elencar várias metodologias que
estão sendo desenvolvidas em diferentes contextos educacionais, visando levantar elementos que
foram relacionados, na discussão deste trabalho, com a prática proposta nesta investigação.

O segundo passo consistiu-se em buscar, na historiografia, textos que servissem de referência para a
elaboração da preleção didática, relacionada aos movimentos populares vinculados à Primeira
República (1889-1930), com ênfase nos processos históricos de Canudos (1893-1897), Contestado
(1912-1916) e do Cangaço (Séc. XIX até 1940). Para tanto, elencou-se a seguintes obras: Villa
(1995), Fausto (2006) e Iokoi (2015).

O passo seguinte foi a escolha das músicas que se relacionavam com os temas propostos nesta
prática. Além dos óbvios critérios relacionais, serviram como base para a escolha das músicas: a
variação rítmica, a construção melódica e a profundidade das letras. Mediante a observação destes
pressupostos, as músicas escolhidas foram: “O Encontro de Lampião Com Eike Batista” da banda El
Efecto; “A História fará sua homenagem”, musicalizada por Gereba Barreto; e, por último, “A
Guerra do Contestado” composição de Hardy Guedes e Padre Enoque. Vale ressaltar, ainda, que
também serviu de critério para a escolha destas músicas, a potencialidade em gerar debate e polêmica
entre o grupo, pois como afirma David (2004).

O centro gerador facilita a condução metodológica do trabalho, porque
permite a reflexão a partir do agora, do imediato e, por essa razão, abre-se
para o arrolamento e seleção de temas inerentes à proposta inicial, mas que
correspondam aos interesses mais imediatos da sala de aula. Um
procedimento que se abre para o alargamento de tempos e espaços, ademais
dos referenciais teóricos (DAVID, 2004, p.9).
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Mediante tais critérios, destacam-se os seguintes elementos das músicas escolhidas: “O Encontro de
Lampião com Eike Batista” do grupo musical independente El Efecto, foi apresentada na primeira
faixa do álbum “Pedras e Sonhos” (2012). Trata-se de uma banda carioca que foi fundada em 2002.
O referido grupo apresenta um som eclético e altamente politizado, misturando vários ritmos
musicais oriundos de diferentes culturas. Ao total, a banda já produziu 5 (cinco) álbuns em estúdio e
1 (um) gravado ao vivo, em 2018.

A canção escolhida para esta investigação baseia-se em uma história de cordel e narra, de forma
satírica, o encontro fictício entre Eike Batista e Lampião. Buscou-se abordar de maneira lúdica a
temática do Cangaço, com destaque para um dos seus principais lideres, sem, contudo, reduzir este
amplo movimento social à figura de Virgulino Ferreira. Percebe-se que se trata de uma música de
conteúdo contestatório, com forte apelo popular, facilmente compreendido por movimentos de
militância e reinvindicação pela posse justa da terra em nosso país. Vejamos como a banda se
expressa, neste trecho da composição:

Reza a história que num dia, daqueles de sol arisco, / O bando de cangaceiros
mais valente nunca visto: / Candeeiro, Labareda, Zabelê e Mergulhão, / Juriti,
Maria Bonita, Volta Seca e Lampião, / Enedina, Quinta-feira, Beija-flor e Zé
Sereno, / Lamparina, Bananeira, Andorinha e o Moreno, / Moderno, Trovão,
Dadá, Moita Brava e mais Corisco, [...] / Uns hômi tudo de preto, peste vinda
do futuro / Que pra não olhar no olho veste óculos escuro / Um se
aprochegou do bando, grande pinta de artista / Disse com ar de desprezo,
muito seco e elitista: / "- Calangada arreda o pé, que agora isso é de Eike
Batista… [...] / "- Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro / Foto em
capa de revista por causa do seu dinheiro / Ter obra no mundo inteiro,
petróleo, mineração / Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do
cangaço… / VIRGULINO LAMPIÃO! (EL EFECTO, 2012)

A segunda canção escolhida intitula-se “A História Fará Sua Homenagem”. Trata-se de uma obra de
cordel escrita pelo cordelista Ivanildo Vila Nova, lançada no álbum Canudos pelo cantor,
compositor, arranjador, letrista e violinista Gereba Barreto, ex-integrante do grupo Bendegó.

Gereba Barreto nasceu na cidade de Belo Monte, na Bahia, região na qual aconteceu a Guerra de
Canudos. No CD supracitado, o referido autor apresenta a visão dos sertanejos sobre este importante
acontecimento da História do Brasil. A música em questão foi escolhida porque apresenta, de
maneira clara e simples, como costuma ser a comunicação do homem do campo, as principais
características deste movimento: resistência, religiosidade, esperança e sofrimento dos povos
sertanejos, metaforizados no sangrento conflito que dizimou boa parte da população de Canudos, em
1897. A canção destaca uma versão utópica sobre o arraial de Belo Monte, e seus versos se
desenvolvem como se fossem as palavras dos “conselheiristas”, que enxergaram o conflito através da
ótica dos vencidos, oprimidos pelo poder da bala e a ignorância dos poderosos. Vejamos como o
compositor se expressa:

Num profundo deserto sem ter fonte / Já surgiu um regime igualitário / Que o
justo já sexagenário / Fez erguer-se a cidade Belo Monte / Para então
vislumbrar no horizonte / Sem maldade, sem crime, sem dinheiro / Sem
bordel, sem fiscal, sem carcereiro / Mas foi morto e tomado por selvagem / A
história fará sua homenagem / À figura de Antonio Conselheiro / Quem viveu
ao seu lado, sempre quis / Ter real o que era fantasia / O reinado do céu não
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prometia / Sim o reino da terra mais feliz / Afinal só o povo do país / Pode
dar o retrato verdadeiro / Deste líder autêntico mensageiro / Que alguém
deformou a sua imagem / A história fará sua homenagem / À figura de
Antonio Conselheiro [...] / Era a luta da foice e do fuzil / O facão enfrentando
artilharia / Uma nódoa no nome da Bahia / Uma mancha no nome do Brasil /
Mas talvez que no ano de dois mil / Esse nosso nordeste brasileiro / Seja
outra Canudos por inteiro / Mais gente, mais garra e mais coragem / A
história fará sua homenagem / À figura de Antônio Conselheiro (GEREBA,
1997).

A terceira música escolhida para esta investigação intitula-se “A Guerra do Contestado”, de autoria
do cantor, compositor, violinista e escritor Hardy Guedes. A referida canção constitui a sétima faixa
do álbum “Reparanar”, lançado em 2017. Nesta composição, o autor conta parte da história do
Paraná e do seu povo, utilizando a música como suporte lúdico e atrativo. A canção foi escolhida
devido à alusão a características importantes do referido movimento, como por exemplo: o
sebastianismo, justificado como uma crença imaginária “no poder divino” do Rei de Portugal; o
messianismo em torno da figura do monge José Maria (beato local, também visto como santo); os
ideais monárquicos; os conflitos violentos e, finalmente, a luta pela terra. Vejamos como Hardy
Guedes se expressa, tendo como exemplo o seguinte extrato da canção:

A Guerra do Contestado não foi como se imagina. / Não lutou o Paraná
contra Santa Catarina. / Esqueceram as diferenças e marcharam os dois
unidos, / pra combater os posseiros, humildes e desvalidos, / seguidores de
um beato, monge, louco ou capitão / do exército sagrado de São Sebastião. /
Era pau, era pedra, era facão, enfrentando bala de canhão. / Um punhado só
de terra era o que o povo queria. / Se a República negava, então, viva a
Monarquia. / Viva o Reino das Missões, viva o rei José Maria, / pois quem
luta pelo seu, cresce em gana e valentia. / E tendo na palma da mão todas as
trilhas do mato, / soldado chegava tigre, mas corria feito gato. / Era pau, era
pedra, era facão, enfrentando bala de canhão. [...] Vamos rezar ao monge
José Maria, beato, santo, isento de pecado, pra que o nosso direito à terra não
seja nunca contestado. / Era pau, era pedra, era facão, enfrentando bala de
canhão. (GUEDES, 2017).

Depois de buscar referências sobre o estado da arte relacionado ao tema desta pesquisa, de fazer um
levantamento sobre os acontecimentos trabalhados nos conteúdos históricos que delimitam este
estudo e ter escolhido as músicas relacionadas aos mesmos, o passo metodológico seguinte
constituiu-se no planejamento relacionado à aplicação da prática pedagógica.

O experimento didático foi planejado da seguinte maneira: primeiramente houve uma preleção, na
qual foram utilizados esses recursos: programa de apresentações PowerPoint e caixa de som para
audição das músicas escolhidas. Também foi utilizado um aparelho de captação de áudio para
gravação, a fim de, com o devido consentimento dos participantes, procedermos à captação sonora
do conteúdo dos debates, que ocorreram logo depois da preleção e da audição das músicas.

A prática foi realizada numa segunda-feira, dia 15 de julho de 2019, das 15h às 18h, na sala do
Programa de Educação Tutorial em História. Estiveram presentes 8 integrantes do PET, sendo 2
homens e 6 mulheres, com faixa etária entre 19 e 26 anos, todos cursando Licenciatura em História,
na Universidade Federal de Sergipe, segue a descrição de cada um dos participantes:

Participante 1 (P1): mulher, 22 anos, cursando o 9° período do curso de Licenciatura em História;
Participante 2 (P2): mulher, 20 anos, 3° período; Participante 3 (P3): homem, 22 anos, cursando o 9º
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período; Participante 4 (P4): mulher, 20 anos, 5° período; Participante 5 (P5): homem, 21 anos, 5°
período; Participante 6 (P6): mulher, 20 anos, cursando o 7° período; Participante 7 (P7): mulher, 26
anos, 9° período; e o Participante 8 (P8): mulher, 19 anos, 3° período.

Com relação aos referenciais teóricos selecionados para ministrar os conteúdos propostos por esta
pesquisa, no caso do tema Canudos, foi utilizado o livro do historiador Marco Antônio Villa (1995)
intitulado de “Canudos: O Povo da Terra”. Nesta obra, o autor apresenta uma visão detalhada sobre o
contexto histórico dos primeiros anos de instauração da República Brasileira, abrangendo questões
relativas aos novos arranjos de poder, decorrentes da instituição do novo modo de governar dos
republicanos. O texto destaca temas como a composição das forças militares do país e a religiosidade
popular praticada pela parcela mais humilde da população brasileira.

Com relação a esta última problemática, o autor chama a atenção para o surgimento habitual de
beatos que vagavam por regiões interioranas do país, adquirindo certo prestígio entre os habitantes
mais humildes. Ele analisa este fenômeno como consequência de uma Igreja Católica europeizada,
que não soube se adaptar à realidade latino-americana na qual estava inserida.

A obra vai discutir e desmistificar algumas das características previamente descritas por Euclides da
Cunha, no que tange à organização e as práticas religiosas do arraial de Belo Monte, como por
exemplo, comunitarismo, circulação de moeda republicana, sebastianismo e milenarismo. Além
disso, o livro relata um pouco da biografia de Antônio Conselheiro e os acontecimentos que
ocorreram antes e depois da deflagração da Guerra de Canudos, envolvendo os sertanejos e o
exército republicano, assim como a repercussão do referido conflito nos principais estados do país.

No caso da Guerra do Contestado, a bibliografia utilizada foi o capítulo 2, volume 9, do livro
História Geral da Civilização Brasileira, organizado pelo historiador Boris Fausto (2006), intitulado
“Um Confronto entre Canudos, Juazeiro e o Contestado”. Neste trecho da obra são discutidas
questões relevantes referentes ao contexto histórico que viabilizou o surgimento de movimentos
sociais, repletos de uma forte concepção monárquica de cunho religioso, sustentados por uma
contestação contundente ao poder republicano.

Dentre as características mais importantes do movimento de Contestado (1912-1916), o autor
destaca: a repressão e influência exercida pelos Coronéis, os contratos assinados com as empresas
que se tornaram responsáveis pela construção de ferrovias, a consequente usurpação de boa parte das
terras dos camponeses e a disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina por uma região
denominada de Contestado, que acabou por dar nome ao referido embate histórico. O autor também
destaca a incapacidade do Estado brasileiro em gerir tais conflitos.

No aspecto cultural, ressalta-se a figura do monge José Maria, morto no primeiro embate, mas que,
segunda a crença popular, estaria prestes a ressuscitar. Respalda, ainda, o imaginário do
sebastianismo, com a vinda do exército sagrado de São Sebastião, que levaria a vitória os sertanejos,
governando-os em um reinado que duraria mil anos ininterruptos. Tais presságios sustentam outra
doutrina imaginária denominada de milenarismo. Por fim, são descritos os eventos concernentes à
revolta, como o início do conflito e a forte repressão do Estado em relação os revoltosos.

Para tratar do Cangaço, foi empregado o material didático intitulado: “Cangaço: Insurgentes do
Nordeste. Origens no Século XIX”. Este texto foi produzido por estudantes do curso de História do
Brasil Independente I, da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, coordenados
pela professora Zilda Iokoi, em 2015.

O trabalho aborda, desde o surgimento dos primeiros bandos armados contratados por grandes
proprietários de terra, como forma de proteger suas posses; até os primeiros grupos independentes
que vagavam pelo sertão nordestino em meados do século XIX. O referido movimento social é
descrito como consequência da estrutura econômica e fundiária, o mandonismo e clientelismo locais
e a própria violência, que se fazia presente no cotidiano da sociedade brasileira da época. Também
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são relatados episódios relacionados a alguns dos principais grupos de cangaceiros existentes do
nordeste brasileiro, como os liderados por João Calango, Antonio Silvino e o famoso Lampião.
Destaca-se, ainda, a participação feminina em tais grupos, a atuação violenta das polícias volantes,
igualada, de acordo com o texto, com a crueldade dos cangaceiros. Por fim, ressaltam-se as
representações do Cangaço na arte popular, como, por exemplo, na literatura de cordel.

1. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A prática teve inicio no dia e hora planejados. Inicialmente o pesquisador explicou aos participantes
qual era o objetivo desta investigação, deixando claro que todos estavam presentes de maneira
voluntária e que aquela era uma atividade pertinente aos objetivos traçados pelo Programa de
Educação Tutorial, que visa, entre tantas outras coisas, promover atitudes criativas, inovadoras e
experimentais relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária. Ressalta-se que, como
havia dito Moreira e Santos (2014), alguns professores depõem que lhes falta preparo para trabalhar
com música em sala de aula. Pressupõe-se, portanto, que se faz necessário ao licenciado, em
processo de formação, que experimente e discuta possibilidades e questões referentes ao seu campo
futuro de atuação profissional.

Ato contínuo, procedeu-se à apresentação didática sobre os movimentos sociais elencados neste
trabalho, obedecendo à seguinte ordem: primeiro, Canudos; depois, Contestado e, por último, o
Cangaço. Ao final de cada apresentação, promovia-se à audição da música correspondente.
Ressalta-se que, para cada momento foi escolhida uma forma distinta de se apresentar a música
relacionada com cada um dos acontecimentos históricos, variando-se metodologicamente tanto a
forma de audição quanto a assimilação do conteúdo musical.

Assim sendo, num primeiro momento, após uma breve exposição do conteúdo referente ao arraial de
Canudos, a música correspondente foi apresentada. Abordou-se, também, a biografia do músico e as
possíveis motivações para a criação da obra. Destaca-se que o foco da audição dos participantes
também foi direcionado para as questões relacionadas ao ritmo e à melodia da canção. David (2004)
já chamava a atenção para esta questão fundamental no que diz respeito às particularidades referentes
ao uso da música em sala de aula: não se deve dissociar a melodia da letra, pois numa composição
elas caminham juntas. Portanto, neste primeiro caso, procedeu-se primeiro à audição da música e,
logo em seguida, foi projetada a letra e solicitou-se que um dos participantes, voluntariamente, lesse
em voz alta o texto da canção, de modo a possibilitar, ao outros participantes, uma melhor percepção
do conteúdo político da composição.

Destaca-se que, no caso desta canção, o músico Gereba Barreto nasceu em Belo Monte, no sertão da
Bahia, local no qual aconteceram os episódios de Canudos. Pressupõe-se, portanto, que a referida
obra esteja marcada pela forte presença de memórias vividas, contadas e recontadas na tradição
popular. Assim como Góes (2011) nos chama a atenção para as músicas compostas por Mozart e
Beethoven, que se encontram marcadas por traços eruditos da cultura Iluminista. Portanto, neste
caso, a música também pode ser abordada como fonte para a História. Ao final desta primeira
apresentação, a palavra foi franqueada e os participantes destacaram os trechos da música que mais
lhes motivaram reflexivamente.

Depois disso, no momento em que foi discutido a Guerra do Contestado, ouviu-se a canção,
atentando-se, incialmente, à melodia, seguida de uma nova escuta, dessa feita com a letra da canção
em mãos, para que se pudesse analisar, de maneira eficaz, o conteúdo da composição. Novamente
procedeu-se ao compartilhamento da palavra entre os participantes.

No caso da apresentação sobre o Cangaço, foi proposta somente uma única audição, já com a letra
exposta para todos os participantes, de modo que a composição fosse percebida em conjunto. Vale
destacar que, em todos os casos, se tomou o devido cuidado para que esta não se tornasse uma
experiência unicamente de fixação dos conteúdos, mas, principalmente, de reflexão e apresentação
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de sugestões, visto que o universo da pesquisa encontrava-se composto por alunos de um curso de
Licenciatura, que estavam levantando questões sobre o ensino de História através do uso de músicas.
Por esta razão, diferente de Paviani e Ferreira (2012), Pieroli (2008) e Perez (2008), não houve
necessidade de produzir qualquer tipo de questionário, pois não se estava avaliando o nível de
aprendizado de alunos da educação básica, mas se buscava a produção de uma reflexão qualitativa
sobre o referido campo, em um grupo de estudantes do ensino superior. Mediante tal desafio, ao final
da prática, os participantes do grupo passaram a emitir suas respectivas opiniões.

A participante 1 (P1) sugeriu que talvez as músicas pudessem ter sido colocadas antes de cada
preleção, pois, segundo ela, as expressões artísticas aguçam a imaginação das pessoas, levando-as a
criar representações mentais sobre como seria a vida na época à qual a música se reporta. Vejamos
como esta participante se expressa:

Eu colocaria a música no início, eu exploraria essa imaginação que a música
poderia trazer, que eles imaginassem, que formassem na minha cabeça uma
concepção do que seria por exemplo, a Guerra de Canudos? O que seria o
Contestado? E aí, a partir disso, a partir da apresentação e da imaginação que
pode ter surgido na minha cabeça, desenvolveria o resto da apresentação
(Depoimento da participante P 1).

Em outro momento, a participante (P 1) tomou novamente a palavra para defender que a música
também poderia funcionar como um dispositivo que ativasse a criatividade dos alunos, estimulando a
produção de outras expressões artísticas como paródias, poesias ou peças de teatro, através das quais
os alunos tivessem a liberdade de apresentar as suas interpretações sobre os acontecimentos
históricos estudados. A participante (P 1) defendeu, inclusive, que o referido produto possa se tornar
objeto de avaliação por parte do professor. Sobre esta proposta, assim ela se expressa: “[...] eu
acredito que seria uma boa ideia estimular o pensamento, e que o aluno se debruce em cima daquele
tema para tentar criar uma coisa diferente, que não seja simplesmente repassar o assunto”
(Depoimento da participante P 1),

A participante 2 (P 2) corroborou com as ideias defendidas pela participante (P 1), afirmando que já
passou, como aluna da educação básica, pela experiência didática de ouvir a música antes e depois da
preleção. Nesse sentido, mostrou-se amplamente favorável para que a música fosse apresentada
antes, pois, de acordo com as suas vivências pedagógicas, quando o professor assim procede, o
conhecimento se dá de forma mais efetiva.

Por sua parte, o participante 3 (P 3) demostrou muito interesse em desenvolver práticas pedagógicas
relacionando a música ao ensino de história. Ele declarou, inclusive, que já apresentou um minicurso
sobre o referido tema. O participante disse não ter chegado a uma conclusão precisa sobre qual seria
o melhor momento para apresentar a música, se antes ou depois da preleção do professor. Em uma
reflexão preliminar, ele defende que tudo depende da qualidade da letra da música escolhida e do
objetivo proposto pelo docente, pois, na sua opinião, existem composições que apresentam textos tão
cheios de detalhes, nomes e fatos, que o conteúdo só se torna claro depois da apresentação do tema.
De todo modo, defende que a letra seja sempre bem explorada, que se passe muito tempo
analisando-a, esmiuçando detalhes e dirimindo todas as dúvidas. Para tanto, ele recomenda que se
organizem, nas escolas, pequenos grupos de estudos, formados por alunos interessados sobre o tema,
para que o aprendizado seja desenvolvido com qualidade.

A participante 4 (P 4) concordou com o depoimento do participante anterior (P 3) no que diz respeito
ao tempo dedicado ao detalhamento da letra da música. Fora isso, limitou-se a comentar sobre a
forma didática de apresentação do trabalho. No entender desta depoente, cada vez que o ministrante
apresentasse um nome relevante para cada um dos acontecimentos históricos, deveria apresentar,
caso fosse possível, uma foto com a imagem do personagem citado. Vejamos como ela se expressa:
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No caso do slide, eu gostei muito da parte da imagética do slide, mas acho
que faltou colocar fotos, por exemplo, fotos desse rei de Portugal, São
Sebastião, faltou colocar foto do Monge José Maria, você fica curioso, “como
será que era a pessoa?”, [...] se tivesse uma imagem, acho que ficaria mais
elucidativo, daria para entender melhor (Depoimento da participante P 4).

A participante P 4, também apresenta uma sugestão bastante pertinente e eticamente aconselhável,
que seria a de procurar composições que apresentem versões diferentes sobre a mesmo
acontecimento histórico. De acordo com o ponto de vista desta participante, quanto maior for o
número de posturas ideológicas apresentadas pelo professor, melhor será a capacidade dos alunos
desenvolverem uma consciência histórica mais ampliada.

Ainda com relação ao uso de figuras, o participante P 3 voltou a tomar a palavra para sugerir, como
atividade para os alunos, que o professor poderia solicitar a realização da montagem de pequenos
vídeos contendo imagens que acompanhassem as letras das músicas. No ponto de vista deste
participante, o desenrolar desta tarefa, poderia levar os discentes a ter uma compreensão mais
aprofundada sobre o conteúdo das composições, pois seriam levados a pensar o texto de forma
iconográfica.

O participante P 5 parabenizou o ministrante por ter usado mapas em todas as etapas da
apresentação. Porém, no seu entender, torna-se indispensável falar sobre o contexto no qual o autor
compôs a música. Segundo ele, caso isso não aconteça, corre-se o risco de levar o aluno,
principalmente dos ciclos iniciais da educação básica, a acreditar que aquela seria uma visão dos
personagens históricos, quando, na realidade, trata-se de uma construção ideológica do compositor.

Na visão da participante P 6, as letras também devem ser bem trabalhadas. Ela chegou a usar o
exemplo dos professores de literatura que, muitas vezes, detalham um poema parte por parte,
destacando aspectos relevantes do texto, ao tempo que contextualizam pormenorizadamente as ideias
apresentadas na obra. No tocante à questão ideologia, a participante P 6 deixa bastante claro o seu
posicionamento: “ser professor é uma questão de direcionamento” (Depoimento da participante P 6).

As participantes 7 e 8 (P 7 e P 8) limitaram-se a destacar aspectos que já haviam sido ressaltados
pelos outros colegas. No entanto, a participante P 8 chamou a atenção para o fato do estudante
universitário ter, na maioria das vezes, uma maior capacidade de concentração que o aluno da
educação básica. Assim sendo, ela pontua que fazer a audição da música sem o acompanhamento da
letra, talvez não seja aconselhável para trabalhar em sala de aula com alunos mais jovens.

Percebeu-se que a participação foi bastante produtiva, com sugestões relevantes e reflexões
contundentes. Contudo, percebeu-se, também, que muitas das colocações reduziram-se a produzir
observações relacionadas unicamente sobre o uso da letra das músicas, não percebendo, como já
havia ressaltado David (2004), que música é uma composição entre ritmo, melodia, harmonia e letra.

Certamente, reside na postura dos participantes desta pesquisa, a forte influencia do método
positivista, que busca produzir o conhecimento histórico unicamente por meio da documentação
escrita. No caso da música, há diferenças sutis no que diz respeito à composição, pois o ritmo
emociona, a melodia toca os sentidos mais profundos da psique humana, a harmonia equilibra os
extremos e a letra materializa o conjunto, expressando em poesia, o que os outros extratos da música
produzem de maneira abstrata. Em suma, música é arte.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considera-se, portanto, que a relação entre música e ensino de história é profícua e que existem
inúmeras possibilidades metodológicas para que se possa operar dita parceria. Tudo dependerá do
contexto, do público alvo e do objetivo ao qual o professor se proponha. O que não pode faltar é a
realização de um planejamento sistemático, de uma boa preparação e, até mesmo, de uma ampla base
de cultura musical.

Nesse sentido, a execução dessa pesquisa levou-nos a descobrir parte do universo das composições
musicais de raiz, diretamente engajadas em causas sociais relevantes para uma parte significativa da
população brasileira. Por meio das canções aqui elencadas, tivemos a oportunidade de conhecer um
contexto social que nos parecia muito distante, o interior do Brasil. O espaço sócio geográfico no
qual surgiu Canudos, Contestado e o Cangaço. Desse modo, as músicas serviram para ampliar a
nossa consciência histórica.

Por fim, aprofundamos a concepção artística sobre a música e percebemos que arte gera arte, criação
potencializa criação, poética se traduz em outras infinitas formas de produzir poesia. Assim sendo,
ainda há muito por investigar, principalmente no que diz respeito à ampliação do uso da música
como dispositivo para a elaboração de diferentes formas de avaliação, vinculadas a processos
criativos de ensino e aprendizagem.
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