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EIXO: 21. MESTRADO PROFISSIONAL, PESQUISA APLICADA NO ENSINO E NA SALA DE AULA

Resumo: Apesar de a discussão a respeito de novos métodos para o ensino ser antiga, remontando a fins do século
XIX, na prática poucas mudanças ocorreram. O presente artigo tem como objetivo fazer um breve histórico do ensino
de História no Brasil e dos métodos utilizados com o passar do tempo, para em seguida apresentar uma possibilidade
do uso da música nas aulas de História, já que o uso da música como fonte pode tanto conquistar o interesse dos
alunos quanto fornecer conhecimento histórico. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para, através da leitura de
estudiosos do Ensino de História, da História Cultural e da relação entre História e Música, como Bittencourt, Chartier
e Napolitano, propor a utilização da música como fonte histórica que auxilia o aluno a construir o saber histórico, ao
analisar letra, melodia, harmonia e o contexto em que foi produzida.

Palavras chave: Música, Ensino de História, Fonte Histórica.

Abstract: Although the discussion about new methods for teaching is old, going back to the end of 19th century, the
truth is that few changes occurred. The present article aims to make a brief history of history teaching in Brazil and the
methods used over time, to next present a possibility of using music in History classes, since the use of music as a
source can both win the students’ interest and provide historical knowledge. It was used bibliographical research to,
through the reading of scholars of History Teaching, Cultural History and the relation between History and Music, as
Bittencourt, Chartier and Napolitano, to propose the use of music as a historical source that assists the student to build
the historical knowledge by analyzing the lyrics, melody, harmony and the context in which it was produced.
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Introdução

A música é considerada uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. De acordo com Cerqueira Filho
(2009), o instrumento musical mais antigo, a flauta, existe desde aproximadamente 60.000 a.C. E até hoje a música
continua tendo um papel de destaque nas mais diversas sociedades ao redor do mundo. Com a invenção dos
smartphones, ouvir música se tornou muito mais fácil, e principalmente os adolescentes têm utilizado essa tecnologia
para ouvir música nas mais variadas ocasiões inclusive, em alguns casos, em sala de aula. Se os alunos amam
música, por que não utilizá-la em função do ensino

A música pode estar presente na escola não somente nas aulas de música ou arte, mas também como um recurso ou
linguagem para as mais diversas disciplinas. No caso do ensino de História, a música pode ser usada de diversas
maneiras: como uma ilustração de momentos considerados relevantes na História, como uma maneira de instigar o
interesse do aluno, como um recurso mnemônico. No entanto, neste artigo proponho que a música seja utilizada como
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uma fonte histórica que auxilia o aluno a construir o saber histórico. Não se trata apenas de ensinar História da Música
ou História com Música, mas de desvendar a História por trás de cada música.

O Ensino de História e a Música

De acordo com Bittencourt (2009), A História está presente na educação brasileira desde o período monárquico.
Naquele período o objetivo era incutir o amor à pátria ao mesmo tempo em que se ensinava a ler, ou seja, o ensino de
História do Brasil, em seu princípio, esteve ligado à educação moral e cívica. Já no início do império, a lei de 15 de
outubro de 1827, que determinou a criação de Escolas de Primeiras Letras em todas as cidades, vilas e cidades
populosas do império, instituiu que as escolas deviam ensinar Matemática, Religião e Português, especificando que se
deveria dar preferência à leitura da Constituição e da História do Brasil. Mas, foi a partir da década de 1870 que a
disciplina se afirmou como importante para os estudos primários, com o objetivo de veicular uma história nacional e
construir uma identidade nacional. E, posteriormente, o ensino de História também passou a ser utilizado para o culto
aos heróis da pátria, com o objetivo de criar a ideia de nação para a jovem república e impedir qualquer tipo de
manifestação contrária ao governo de Vargas, no período conhecido como Estado Novo.

O método de ensino de História no período imperial era positivista, método esse que se perpetuou nas décadas
seguintes e até hoje está presente nas salas de aula. Esse ensino positivista era um reflexo dos métodos positivistas
dos historiadores.

A História, para os positivistas, era a busca de uma única “verdade” relacionada ao
passado. E essa “verdade histórica” deveria ser pesquisada em documentos históricos
escritos e “oficiais”, como leis, discursos políticos, etc. para esses historiadores, tais
documentos seriam fidedignos e menos suscetíveis a erros, impressões pessoais ou
parciais relacionados aos fatos históricos. (ZUCCI, 2009, p. 39)

Ou seja, de acordo com esse método, apenas os documentos oficiais eram fontes de pesquisa para a História, o que
levava ao estudo apenas da História política. Não havia crítica à fonte, pois o documento era encarado como revelador
da verdade. Transposta para a sala de aula, a ideia era que o livro didático era a fonte absoluta da verdade, e o
professor o meio de transmissão.

O lançamento da revista francesa Annales d’Historie Économique et Sociale, em 1929, pelos historiadores Marc Bloch
e Lucien Febvre, foi o pontapé inicial para um movimento historiográfico que criticava o modelo tradicional da
historiografia ligada à narrativa do acontecimento apenas de caráter político, militar e oficial (OLIVEIRA, ALMEIDA E
FONSECA, 2009) A Escola dos Annales deu início a um novo modelo de historiografia, que passou a ser denominado
Nova História e que passou a influenciar fortemente o trabalho de pesquisa e ensino da História nos principais centros
acadêmicos do mundo todo, inclusive o ensino de História no Brasil. (BRODBECK, 2009). A Escola dos Annales
reconheceu a possibilidade do uso de “novas” fontes históricas, que até então não se pensava em usar, dentre elas a
música.

No entanto, na maior parte das vezes a música tem sido usada como ilustração do conteúdo a ser trabalhado. E
quando há algum tipo de análise das letras, essa análise é feita numa perspectiva da História política ou econômica:
músicas para trabalhar o conteúdo de Ditadura Militar brasileira, músicas para trabalhar o conteúdo industrialização.
(CHAVES, 2006) Ou seja, os professores procuram músicas que tenham um “tema histórico”, esquecendo-se que a
História não se resume apenas a grandes acontecimentos da política nacional e internacional. O modo de vida das
pessoas simples e suas manifestações culturais também podem, e devem, ser objeto de análise da História. Por isso,
utilizo neste artigo a História Cultural como norte para propor a utilização da música em aulas da disciplina.

Para Chartier (1982, p.16) a História Cultural tem como objetivo principal “identificar o modo como em diferentes
lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Nessa perspectiva, a música, e mais
especificamente a canção popular pode ser utilizada para identificar e discutir a realidade social de determinado
período e lugar.

Um dos primeiros a se interessar pela História Cultural relacionada à música foi Eric Hobsbawn, com o livro História
social do Jazz, publicado em 1959. No livro, Hobsbawn fazia observações a respeito da cultura popular, discutindo
não apenas música, mas também o público e o protesto político e social relacionado ao jazz. (BURKE, 2005). Mas foi
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só a partir do final dos anos 1970 que a música popular se tomou um tema presente nos programas de pós-graduação
brasileiros, e seguindo essa corrente se intensificaram também os estudos históricos tendo a música como fonte. Um
dos pesquisadores que trabalhou com a temática na década de 1980 foi Napolitano, que trabalhava com a música
como fonte histórica e como nova linguagem que poderia interagir no campo da política e da cultura.

A Música como fonte para o ensino de História

A leitura de fonte histórica é um das principais competências a serem desenvolvidas no ensino básico, já que além de
proporcionar a compreensão de como se dá o trabalho do historiador, ainda possibilita um avanço cognitivo com o
trabalho de cruzamento de informação e de fazer inferências. E a música pode ser utilizada como fonte histórica a
partir de diversos olhares, como mostro a seguir.

A música, de maneira geral, revela muito sobre a História de determinada sociedade ou período tanto pelos aspectos
técnicos como pela maneira como é apropriada pelos grupos sociais, pelas influências que recebe e exerce, pelo
espaço conquistado no campo artístico e cultural, entre outras maneiras. (OLIVEIRA, ALMEIDA E FONSECA, 2009).
E mais ainda a forma canção, que através de suas letras revelam as representações construídas a respeito dos mais
diversos aspectos da vida em sociedade.

Ainda, a música brasileira nasceu da fusão de diversas experiências, valores culturais, estéticos, ideológicos,
religiosos e culturais. Dessa maneira, há ainda mais intensamente a necessidade de analisar essa importante fonte de
conhecimento que forneceu os meios para que esses vários brasis se comunicassem. (NAPOLITANO, 2002)

No entanto, quando pesquisam a canção, historiadores tem utilizado a letra para analisá-la como documento verbal,
esquecendo-se que ela envolve uma linguagem específica, a musical, que é carregada de sentido. (AZAMBUJA,
2013) Não é possível analisar letra separada de música ou contexto separado de obra. Isso porque, como diz
Napolitano (2002):

Palavras e frases que ditas podem ter um tipo de apelo ou significado no ouvinte, quando
cantadas ganham outro completamente diferente, dependendo da altura, da duração, do
timbre e ornamentos vocais, do contraponto instrumental, do pulso e do ataque rítmico,
entre outros elementos. (p.55)

Assim, é importante considerarmos, no caso do uso de canções populares para o trabalho com fontes históricas em
sala de aula, não só a letra, mas também alguns aspectos da linguagem musical tais como linha melódica, ritmo,
motivos musicais, andamento. A canção popular é um conjunto indissociável de letra, melodia, harmonia e timbre de
seu intérprete. É impossível entendê-la corretamente se não forem analisados todas essas partes do conjunto, pois
esses elementos revelam muito respeito das intencionalidades associadas à música, bem como à cultura e sociedade
onde foram produzidas.

Os aspectos técnicos, tecnológicos e mercadológicos que levaram a sua criação também são de extrema importância,
porque de acordo com Azambuja:

Desde os primórdios até os dias atuais, tecnologia, técnica e mercadoria imprimem a sua
lógica ao fundamentar todo o processo de produção fonográfica, desde a concepção e
produção do produto em sua dupla e imbricada dimensão, material e artística, passando
pela distribuição, circulação e difusão, até tornar-se ela mesma, uma mercadoria objeto de
um consumo musical, subjetivo e simbólico (2013, p. 151)

No trabalho com canção, é importante identificar qual gravação específica se quer analisar, já que uma canção pode
ter várias versões historicamente datadas, qual veículo tornou a canção famosa (rádio, televisão, cinema, internet),
para qual audiência ela foi produzida, em que período foi produzida, a performance cênico musical do cantor e a
performance interpretativa dos músicos. Tudo isso nos ajuda a entender a história dessa canção e sua influencia na
cultura e na sociedade.

Alguns professores deixam de usar a música em suas aulas por medo de não saber como tratar dos aspectos da
estrutura musical. Mas mesmo sem conhecimento técnico, é possível fazer uma audição e apreciação da melodia e
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harmonia. É possível observar aspectos como a interpretação, a sensação transmitida pelo conjunto sonoro, os
instrumentos utilizados. Claro que uma atividade interdisciplinar com a ajuda do professor de música ou arte pode
enriquecer e aprofundar ainda mais o entendimento da música. Uma atividade interdisciplinar proporcionaria que tanto
a letra como a melodia e o ritmo possam ser analisados pelos alunos de maneira a ter uma visão completa da canção
e sua inserção na sociedade em determinado momento histórico.

Azambuja sugere que se faça uma tripla abordagem histórica da canção, trabalhando “a historicidade das condições
de produção, a representação da temática histórica e a contextualização na história do grupo e do movimento. Em
outras palavras, a história da canção, a história na canção e a canção na história” (2013, p. 67).

Para Napolitano:

“O grande desafio de todo pesquisador em música popular é mapear as camadas de
sentido embutidas numa obra musical, bem como suas formas de inserção na sociedade e
na história, evitando, ao mesmo tempo, as simplificações e mecanicismos analíticos que
podem deturpar a natureza polissêmica (que possui vários sentidos) e complexa de
qualquer documento de natureza estética” (2002 p. 53)

Na maior parte das vezes, as canções utilizadas em sala de aula são de MPB, enquanto outros estilos e gêneros
musicais são relegados. No entanto, qualquer canção popular pode ser apropriada como fonte histórica desde que
sejam formuladas perguntas históricas coerentes e que haja disponibilidade de acesso às informações sobre o
contexto em que ela foi produzida e divulgada.

Então, como a canção popular poderia ser utilizada como fonte histórica nas aulas de História Apresento aqui uma
maneira. Para iniciar esse trabalho, é importante a audição da música, num primeiro momento uma audição livre, para
que os se ambientem na música. Depois uma audição tentando fazer uma leitura mais específica. Que sensação te
transmitem a melodia, os instrumentos e a interpretação do cantor Como é o timbre do cantor e como ele se relaciona
com a sensação gerada pela música Que instrumentos estão sendo usados Qual é o ritmo ou estilo musical
Percebe-se que não é necessário, para fazer essa apreciação musical, que o professor seja conhecedor da estrutura
musical. Uma breve pesquisa por parte dos alunos a respeito do ritmo, estilo e instrumentos ampliaria seu
entendimento a respeito das intencionalidades da canção.

Em seguida, é necessária a análise da letra. Após uma lida atenta, o professor deve dizer quem é o autor, quando a
música foi produzida e o contexto histórico em que ela está inserida, para o que os alunos percebam como a
sociedade se revela na música. Então, novamente em conjunto, a turma pode responder: quem é o eu lírico Que
história é contada O que essa letra revela sobre a cultura, os costumes e a vida da comunidade onde foi produzida Se
for uma música antiga, ainda se pode comparar o modo de vida daquela época com o atual. Nesse ponto, pode-se
lançar mão de outras fontes, primárias ou secundárias, para comparar a narrativa da música com outras narrativas
existentes e identificar os encontros e desencontros.

Como último passo, tendo sido analisadas profundamente tanto letra como melodia e harmonia, é hora de analisar o
conjunto. A maneira como a música é tocada e cantada expressa bem o significado da letra, ou esse significado
poderia ficar mais evidente em outro estilo musical A música alcançou grande repercussão na sociedade Por quê Ela
influenciou de alguma maneira a vida das pessoas

Tendo sido feito esse exercício, os alunos poderão, em pequenos grupos, escolher uma canção para que eles
próprios façam a análise, seguindo o passo a passo que viram na sala de aula, e posteriormente apresentar seus
resultados para os demais.

Dessa maneira, com o uso da música será possível tanto facilitar a adesão dos alunos ao estudo de temporalidades e
conceitos da História como utilizar uma rica fonte de pesquisa histórica, apresentando aos estudantes a maneira como
a História é produzida. Poderá fazer com que o aluno se sinta um produtor de conhecimento, e não apenas um
receptor, aumentando a sua autoestima. Ao mesmo tempo, estará indo além do modelo tradicional da historiografia
ligada à narrativa do acontecimento de caráter político, militar e oficial e poderá contribuir para seu aprendizado
histórico, ao desenvolver a capacidade de análise, de fazer inferências sobre o passado.
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