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RESUMO     
  
Este trabalho tem como objeto de investigação uma proposta de uso de 
canções como fontes históricas nas aulas de história. As novas concepções 
historiográficas têm defendido que a história deve ser estudada, não apenas 
sob os olhos dos documentos escritos e oficiais, mas também por meio de 
outras fontes históricas. E assim, entendemos que nada melhor que as 
canções tão presentes na vida dos brasileiros das décadas de 1930 e 1940 
para se analisar o período Vargas, tendo como foco como as mesmas foram 
controladas e censuradas pelo Departamento de Imprensa e propaganda, o 
DIP. A música pode ser considerada como um canal de expressão de uma 
sociedade em um dado período de tempo. Os resultados encontrados apontam 
que ela também se constitui em um rico instrumento nas salas de aula de 
história. O envolvimento dos alunos e a maior facilidade na construção dos 
conceitos indicam que o seu uso promove uma mediação no processo de 
construção do conhecimento. 
 
Palavras chave: Ensino de História; Era Vargas; Música; Produção do 
Conhecimento. 
 

Abstract: 
   
This work is a subject of a research proposal for use of songs as historical 
sources in history lessons.  The new concepts history graphical have defended 
that the history should be studied, not only the written and officials documents 
eyes, but also by the other historical sources.  
And this way, we understand that nothing better than songs so present in the 
Brazilian lives in decades of 30 and 40 to analyze the Vargas period,  as a 
focus how the same ones has been controlled and censured by the Department 
of Press and Advertisement (DIP in Portuguese). The Music can be considered 
as a living history of a society in certain time. The results found point to that the 
music can be considered as another important tool in the History classroom. 
The students' involvement, the greater ease in the construction of the concepts 
seems to be the result of identification that the learners found with this 
methodology. 
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INTRODUÇÃO: 

 
Uma das grandes preocupações nossas, enquanto professores de 

história tem sido a dificuldade que os alunos têm demonstrado na 

aprendizagem desta área do conhecimento, pois estes não conseguem 

entender o caráter dinâmico próprio da história. Contudo, o ensino da história 

tem sofrido transformações e sob a influência de novos enfoques teóricos e 

metodológicos, temos buscado novas formas de promover o processo de 

ensino e, consequentemente, de aprendizagem. Uma das propostas está no 

uso de fontes históricas como a música, enquanto recurso didático.  

Nesta perspectiva, a música pode expressar a visão do compositor 

sobre uma realidade social, dar vida a grupos que nunca figuraram nos livros 

didáticos ou mesmo ser usada como uma forma de expressão por grupos ou 

instituições que estão no poder, como o caso do Estado Novo (1937-1945), na 

Era Vargas, quando o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

encomendava canções para referendar o mito de Vargas, como herói e 

defensor dos interesses dos trabalhadores brasileiros. 

O tema “Estado Novo através da música: uma experiência em sala de 

aula” está presente nas Diretrizes Curriculares, na 3° Série do Ensino Médio, 

que tem como Conteúdos Estruturantes “ Poder” e “Cultura”. Apesar do período 

histórico que compõe o governo Vargas ser extremamente rico na produção 

musical, faremos um recorte temporal, no primeiro, analisaremos quais os 

temas que estão presentes nas canções do início da década de 1930, dentro 

deste recorte, nosso estudo na verdade destacará canções que debatam temas 

referentes ao Estado Novo e como o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP) manipulava a produção musical.  

Nosso trabalho apresentará uma proposta didático-pedagógica que 

visa a apresentação do tema supracitado, por meio do trabalho com a música 

enquanto fonte histórica. Defendemos aqui a música como fonte histórica, uma 

vez que a mesma reflete intensamente o momento sócio-cultural e econômico 

de um determinado período. A memória histórica presente nas letras pode e 



deve ser discutida em sala, tornando a aula de história mais atraente para o 

discente, sem contudo, perder sua identidade enquanto disciplina, bem como 

sua cientificidade. Assim, entendemos que o uso das letras e melodias nas 

aulas de história pode fazer com que o aluno reflita sobre suas mensagens e 

passe a formular novos conceitos, compreendendo as realidades históricas por 

eles estudadas.  

Nosso trabalho encontra-se assim dividido, inicialmente apresentamos  

um debate sobre o ensino de história, as principais teorias e principais autores. 

No item dois apresentamos a possibilidade do uso das canções nas aulas de 

história, como uma importante fonte histórica. No terceiro item apresentamos o 

exemplar escolhido para essa pesquisa e a justificativa para a sua escolha. Por 

fim, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados, os resultados 

obtidos e nossas considerações finais.  

 

1- DEBATENDO O ENSINO DE HISTÓRIA 
 

Este trabalho tem por objeto de estudo o uso da música para 

compreendermos o governo de Getúlio Vargas, destacando o período do 

Estado Novo. A música foi incorporada como fonte histórica devido à riqueza 

de informações que esta pode fornecer sobre uma realidade social. Mas, para 

começarmos a enfocar nosso tema, é essencial mapear quando a temática da 

produção do conhecimento e ensino de história passa a ser foco de atenção no 

ensino de história. 

Por muito tempo o ensino da história foi visto como uma mera 

reprodução dos fatos, uma História de reis e heróis, esta concepção esteve 

presente em vários momentos do ensino brasileiro. Entre eles, na reformas 

produzidas pela Lei 5692/71, que ao instituir a disciplina de Estudos Sociais, 

descaracterizou a História enquanto Ciência, por essa lei, o conhecimento teria 

a função de formar um cidadão ordeiro, trabalhador e não um construtor de 

uma realidade histórica, debate este citado por Kátia Abud. (ABUD, 1999:150).   

Uma das maneiras de verificarmos se esta forma de conceber o ensino 

de história é defendida em uma escola, se dá por meio da análise do currículo.  

ABUD (1999:150) afirma que, este representa a idéia de escola, de um grupo, 



ou mesmo a da Instituição mantenedora; no caso das Escolas Públicas, o 

governo.  

Mas os novos olhares sobre o ensino de história, não aceitam mais 

este direcionamento, a história linear-seqüencial passa a ser questionada, pois 

para os teóricos o saber histórico não está pronto e acabado como concebe a 

teoria citada, mas sua produção está em constante construção. (ABUD, 1995: 

151). 

A escola não pode ser concebida mais como mera reprodutora da 

produção científica concebida nas Instituições de Ensino Superiores. André 

Chervel, citado por Abud, defende que dentro de seu contexto, a Escola de 

Ensino Médio e Fundamental também produzem cultura e saber histórico 

escolar. (ABUD, 1999: 149).   

Ainda segundo Abud, as mudanças tiveram início da década de 1980, 

período marcado pela luta de redemocratização política do país, este debate 

chegou também ao ensino de história, que passou a ser entendido como uma 

possibilidade de transformação da sociedade brasileira. (ABUD, 1999:151).   

Nesta perspectiva, os Estados de Minas Gerais e São Paulo foram os 

pioneiros a propor reformulações no ensino. O primeiro baseado no marxismo 

e os paulistas nos eixos temáticos, segundo o cotidiano dos alunos. Mas para 

Abud (1999), estas experiências também tiveram os seus limites, como, por 

exemplo, a experiência da história cotidiana por meio dos eixos temáticos, pois 

o ensino de história somente pautado no cotidiano dos alunos correu o risco de 

apenas reproduzir fatos, sem fazer entender o processo de construção do 

contexto histórico. (ABUD, 1999:152).   

Mas se não aceitamos mais um aluno meramente reprodutor de fatos e 

datas, devemos pensar qual o tipo de aluno que queremos formar e como 

ocorre sua aprendizagem.  

Para Siman, uma das maiores dificuldades encontradas pelos 

professores consiste em como promover a aprendizagem, já que o 

conhecimento de história é complexo e nem sempre presente nas 

representações cotidianas, vivenciadas pelos alunos. Baseada nas idéias de 

Vygotsky, a autora defende que a aprendizagem ocorre quando o professor se 

torna o mediador entre o sujeito e o objeto a ser conhecido. (SIMAN, 2004). 



Apesar de sua complexidade e da lógica própria da história, o seu 

ensino deve ser, para o autor, iniciado já nas séries iniciais, levando em conta 

que os alunos já trazem do convívio familiar e social, uma série de 

conhecimentos e experiências, que os influenciam em sua maneira de pensar o 

mundo. Assim, na construção do conhecimento da história e no processo de 

ensino e aprendizagem, é necessário que o professor utilize em sala de aula 

fontes documentais, como objeto da cultura material, visual ou simbólica, pois a 

partir destas fontes o aluno poderá imaginar os fatos que estão sendo 

estudados, mas que não foram vivenciados por eles. (SIMAN, 2004) 

Marlene Cainelli, também defende o ensino de história nas séries 

iniciais e o uso de objetos, como fonte histórica. Segundo ela, as crianças ao 

terem contato com a fonte material, fazem ligações entre estes objetos do 

passado, como eram e como eram usados e quais as transformações pelas 

quais  passaram ao longo do tempo. (CAINELLI, 2006) 

Baseado também nos estudos de Vygotsky, Circe Bittencourt estudou 

as idéias do teórico sobre a ligação entre os conceitos espontâneos, trazidos 

pelos alunos, e a aquisição dos conceitos científicos. Desta forma, percebe-se 

que o ensino de história não está mais baseado apenas na reprodução de 

dados, situados em um determinado tempo e espaço. Para compreender o 

processo de construção da história é necessário relacionar os fatos que estão 

sendo estudados com o conhecimento espontâneo do aluno. (BITTENCOURT, 

2004:184) 

Mas como saber se houve aprendizagem? Na ótica de Bittencourt esta 

se dá quando, após a mediação do professor, por meio da utilização de fontes 

históricas e conceitos, o aluno transforma seus conhecimentos espontâneos, 

apropriando-se dos conhecimentos científicos. No entanto, devemos ter muito 

cuidado durante o processo de ensino e aprendizagem, principalmente quando 

o professor for fazer a mediação entre os conceitos espontâneos e o cientifico, 

pois muitas idéias trazidas pelos alunos são frutos de idéias preconceituosas 

ou mesmo advinda do interesse de determinados grupos que naquele 

momento estão no poder. Bittencourt também nos alerta que os conceitos 

devem ser muito bem explicados para que seu uso seja correto, pois eles 

podem assumir significados diferentes de época para época, podendo perder 



seu sentido histórico se empregado de forma anacrônica. (BITTENCOURT, 

2004:189-195) 

Portanto, para essa autora, é fundamental proporcionar ao aluno a 

possibilidade de refletir sobre o presente através do passado, para que ele 

possa dimensionar o seu tempo em relação ao passado. (BITTENCOURT, 

2004:190). 

O ensino de história também tem se pautado nos debates de Rüsen 

em especial sobre consciência Histórica, pois para o pesquisador: 

 
[...] Consciência histórica é uma categoria geral que não 
apenas relação com o aprendizado e o ensino de história , mas 
cobre todas as formas de pensamento histórico; através dela 
se experimenta o passado e se interpreta como história.            
( RÜSEN, 2006:14).  

 

Em relação a estas idéias Rüsen ainda indica que a história não pode 

ser uma mera reprodução ou conhecimento sobre o passado, por meio da 

consciência estrutura-se o “conhecimento histórico como um meio de entender 

o tempo presente e antecipar o futuro” reiterando essas idéias ele ainda 

escreve que “ela é uma combinação complexa que contém a apreensão do 

passado regulada pela necessidade de entender o presente e de presumir o 

futuro” (RÜSEN, 2006:14). 

As idéias de Rüsen embasaram nosso trabalho. Assim, pretendemos 

que nossos alunos, no decorrer do trabalho, modifiquem também sua visão de 

história, ententida pela maioria, como a ciência que estuda o passado.   

 

 

2- O USO DA CANÇÃO NAS AULAS DE HISTÓRIA: 
 

O uso de uma canção, como fonte histórica e como recurso didático, não 

deve ser concebido como um mero detalhe decorativo, que fica em um canto 

da página, no livro didático, sem nenhum debate historiográfico. Ao contrário, 

ela deve ser pensada como fruto de uma dada realidade histórica que esta 

sendo estudada. 

Para Napolitano, a música tem sido “termômetro, caleidoscópio e 

espelho não só das mudanças sociais, mas, sobretudo das nossas 



sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas”. (NAPOLITANO, 

2002:77). 

O uso de canções como fonte histórica pode se constituir em um 

recurso didático, muito valioso para os professores no trabalho em sala de 

aula, pois segundo Abud, os alunos poderão, por meio de documentos 

diferenciados construírem conhecimentos históricos e organizar conteúdos e, 

principalmente, elaborar conceitos. Napolitano referenda esta idéia explicando 

que a música tem sido utilizada como fonte histórica e recurso didático nas 

aulas, pois expressa os problemas ou realidade, no qual o compositor está 

inserido. 

Mas devemos tomar cuidado em relação às letras das canções, elas 

não podem ser utilizadas apenas para exemplificar um tema histórico, ou como 

explica Napolitano para que a análise não seja reduzida a própria importância 

do objeto analisado, é necessário: 

 
[...] 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 
mecanismos analíticos que podem deturpar a natureza 
polissêmica (que possui vários sentidos) e complexa de 
qualquer documento de natureza estética (NAPOLITANO, 
2002: 77-78). 
 

Em relação à utilização da linguagem das letras de músicas, Abud, 

descreve que estas fontes podem ser usadas nas aulas de história, como uma 

nova forma de construção do conhecimento histórico, pois o estudo de 

documentos diferenciados leva o aluno a refletir, elaborar novos conceitos e 

dar significado aos fatos históricos. Segundo a autora:  

 
As chamadas linguagens alternativas para o ensino de história 
mobilizam conceitos e processam símbolos culturais e sociais, 
mediante os quais apresentam certa imagem do mundo. 
Imagem esta que acarreta outras instâncias de referência, 
como comportamentos, moda, vocabulário (ABUD, 2005: 310). 

 

Baseada nas idéias de Rüsen, que defende a importância e a formação 

de uma consciência histórica e pensando no uso de novas fontes históricas 

como recurso didático nas aulas de história, Abud diz que: “O registro, tratado 



como documento histórico em linguagem alternativo, é um instrumento para o 

desenvolvimento de conceitos históricos e para a formação histórica dos 

alunos, conduzindo-os à elaboração da consciência histórica” (ABUD, 

2005:313).  

Escolhemos utilizar a canção como fonte histórica, pois esta está 

presente no cotidiano dos alunos. Estes convivem em seus momentos de lazer, 

com letras e melodias, e por meio destas, conseguem fazer correlações com a 

realidade na qual estão inseridos. 

Nessa perspectiva, Abud defende que a música popular pode ser uma 

fonte histórica muito importante, pois os compositores expressam nas letras e 

melodias o pensamento sobre uma realidade, sobre as aflições de uma 

determinada época. Ela propõe em seu texto que, para o desenvolvimento de 

conceitos nas aulas de história, devemos fazer:  

 
[...] um trabalho didático, no qual as letras de músicas 
populares sejam colocadas como evidências de fatos 
históricos. Elas são representações, não se constitui num 
discurso neutro, mas identificam o modo como, em diferentes 
lugares e em diferentes tempos, uma determinada realidade 
social é pensada e construída (ABUD, 2005:312). 
 

Se as canções não são neutras, Napolitano, em seu texto “Fontes 

Audiovisuais - A História depois do papel” adverte que a análise de uma música 

pode apresentar um caráter ilusório, devido à interpretação do ouvinte ou do 

pesquisador. Para o escritor:  

 
Qualquer que seja a problemática e a abordagem do 
historiador, fundamental é que ele promova o cotejamento das 
manifestações escritas da escuta musical (crítica, artigos de 
opinião, análises das obras, programas e manifestos estéticos 
etc.) com as obras em sua materialidade (fonogramas, 
partituras, filmes) (NAPOLITANO, 2005:259). 

 

Ao utilizarmos a música enquanto documento histórico, em sala de 

aula, ou como fonte de pesquisa, há a necessidade de se tomar certos 

cuidados, pois para Napolitano: 

 
[...] o pesquisador deve levar em conta a estrutura geral da 
canção, que envolve elementos de natureza diversa e que 



devem ser articulados ao longo da análise. Basicamente, estes 
elementos se dividem em dois parâmetros básicos, que 
separamos apenas para fins didáticos” [...] são eles: os 
parâmetros verbo poéticos (letra) e os parâmetros musicais de 
criação (música) (NAPOLITANO, 2005:259). 

 

Mas como devemos realizar a análise da letra de uma canção? Abud 

(2005) aponta que devemos extrair as informações nela contida; em que 

período foi composta, as relações econômicas e sociais do grupo de que 

tratam a música, o significado simbólico das palavras, elementos que compõe a 

letra.  

Napolitano destaca também que para estudar a música:  

 
[...] é preciso identificar a gravação relativa à época que 
pretendemos analisar, localizar o veículo que tornou a canção 
famosa, mapear os diversos espaços sociais e culturais pelos 
quais a música se realizou, em termos sociológicos e históricos 
(NAPOLITANO, 2002:86). 
  

Quando estamos utilizando uma canção em sala de aula, para analisar 

uma temática, devemos fazer com que o aluno perceba como as frases são 

entoadas, como há apelos e significados nelas contidas, não devemos 

esquecer segundo Napolitano “da altura, da duração, do timbre e ornamentos 

vocais, do contraponto instrumental, do pulso e do ataque rítmico 

[...]”.(NAPOLITANO, 2002:87).  

O professor deve chamar a atenção em seu trabalho com os alunos, da 

trajetória do compositor ou do interprete da canção, pois para Napolitano:  

 
O cantor e compositor sofrem influências musicais de sua 
época e de épocas anteriores, portanto a música não pode ser 
vista como própria de um momento histórico, pois não é 
mecânica, faz parte de uma estrutura complexa, sofrendo 
interações (NAPOLITANO, 2002:83). 

 

Em relação à veiculação das canções, cada época é marcada por um 

determinado veículo, no caso da Era Vargas o rádio era a maior atração 

cultural do país, o grande meio da transmissão da música, além das 

radionovelas, os programas de auditório faziam um grande sucesso, muitos 

cantores foram contratados pelas rádios para compor seus elencos. Além 



disso, o sucesso de um determinado gênero musical pode estar ligado a um 

projeto que se tem em uma determinada época, para valorizar uma idéia,como 

o trabalho no governo de Getúlio Vargas. 

Com respeito à seleção do material, Napolitano alerta que a escolha das 

canções deve ser baseada em uma escolha metodológica e não de acordo 

com as preferências musicais do pesquisador. Ela também deve ser coerente 

em relação ao tema de estudo proposto. 

Mas, acima de tudo, o professor nunca poderá deixar de lado o contexto 

histórico de que trata a música, pois podemos incorrer em um erro grave, 

trabalhar a música apenas como mais uma ilustração na sala de aula. 

 
3- O EXEMPLAR ESCOLHIDO: 

 

O trabalho “Estado Novo através da música: uma experiência em sala de 

aula”, além de entender a canção como documento histórico, considera o 

trabalho com a música uma possibilidade de construção de conhecimento e 

conceitos, levando o aluno a interpretar e reconstruir um determinado 

acontecimento histórico, entendendo-o como processo e não somente como 

algo a ser memorizado. Assim, buscamos investigar se os jovens são capazes 

de construir conhecimentos históricos por meio do uso de canções. 

Parece-nos que a canção como fonte histórica oportuniza um diálogo do 

aprendiz com a época que está sendo estudada, uma vez que se trata de um 

documento de época. Além disso, a música como já dissemos, dá voz a 

pessoas que nem sempre figuram nos manuais didáticos, geralmente o único 

recurso utilizado em sala. Assim, parece-nos que a música cumpre também a 

função de humanizar as aulas de história, contribuindo para que o aluno sinta-

se como um construtor de sua história. 

Desta maneira, perceber como o aluno está construindo seu 

conhecimento, como as novas informações trabalhadas em sala estão se 

articulando aos conhecimentos que o aprendiz já possui, parece-nos 

fundamental. 

 Apesar de não estar se referindo ao estudo de fontes históricas, como 

recurso didático, acreditamos que as idéias de Moreira são significativas para 

que compreendamos como ocorre a aprendizagem, pois o pesquisador  



defende  que o aluno sempre deve fazer perguntas ao invés de receber 

respostas prontas e acabadas, reiterando esta idéia podemos destacar o 

seguinte texto do autor: “quando o aluno formula uma pergunta relevante, 

apropriada e substantiva , ele utiliza seu conhecimento prévio de maneira não 

arbitrária e não literal, a evidência é de aprendizagem significativa” (MOREIRA   

2000:7)  

 

Buscamos investigar, nesta pesquisa, se os jovens constroem 

conhecimento histórico por meio do uso de canções; tentaremos também 

verificar se após a intervenção houve uma transformação na capacidade de 

compreensão histórica dos alunos. Pois assim como Lee acreditamos que “O 

conhecimento histórico não consiste em itens descontínuos e que “histórias” 

não podem ser tratadas como acúmulo de eventos” (LEE, 2006:134). Rüsen  

afirma que a “ narração histórica como um procedimento mental básico que dá 

sentido ao passado com a finalidade de orientar a vida prática através do 

tempo’( RÜSEN, 2006:15). 

Tentaremos compreender como as idéias históricas prévias devem ser 

usadas no processo de ensino e aprendizagem, pois basedos em seus 

conhecimentos os alunos devem dialogar com as fontes históricas e após o 

trabalho com as mesmas, chegar a um conhecimento mais elaborado do que o 

inicial. Embora as teorias de aprendizagem não tenham sido objeto de estudo 

do presente trabalho, acreditamos que o desejo de todo professor é que seus 

alunos aprendam de forma significativa. Assim, diante da polissemia deste 

termo, para este trabalho, usaremos a definição de aprendizagem significativa 

de Moreira, uma vez que acreditamos que esta se aproxima mais das nossas 

concepções: 

 
[...] a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação 
entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. (...) o 
novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o 
conhecimento prévio fica mais rico mais diferenciado, mais 
elaborado em termos de significados, e adquire mais 
estabilidade. (MOREIRA, 2000:3). 

 



 Assim, nesta pesquisa procuraremos evidência desta aprendizagem 

significativa nos materiais produzidos pelos alunos, após a aplicação da 

seqüência pedagógica proposta. 

 
 
4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Escolhemos como tema de pesquisa, o uso da canção como fonte 

histórica para o estudo do período do Estado Novo, no governo de Getúlio 

Vargas, pois as décadas de 1930 e 1940 são marcadas por uma intensa 

produção musical e o rádio passa a ser o grande veículo de massa que 

popularizou a música popular brasileira. As canções desta época podem nos 

fornecer informações sobre a realidade do período, bem como dar voz a um 

grande número de sujeitos históricos muitas vezes excluídos da história. 

Nossa proposta inicial era aplicar esta pesquisa na 8° série do Ensino 

Fundamental, mas devido a mudanças ocorridas, no início deste ano letivo, na 

escolha das turmas, o projeto foi implementado em uma turma do 3° série do 

Ensino Médio.  Pudemos desenvolver este trabalho no Ensino Médio, pois 

entre seus Conteúdos Estruturantes estão o “Poder” e a “Cultura”. 

Ressaltamos que utilizamos para a aplicação de toda a abordagem, 

cerca de 6  semanas, totalizando 11 aulas.  

O Colégio está situado na periferia da cidade de Cambé, no interior do 

Paraná. Constatamos entre os alunos que eles têm seus domicílios em 11 

bairros diferentes do lugar onde estudam, alguns destes bairros ficam distantes 

do Colégio. O fato de serem obrigados a se deslocar muitas vezes de 

distâncias superiores a 8 km de suas residências, por este ser o único colégio 

de Ensino Médio da região, acaba atrapalhando a freqüência na escola, 

principalmente quando ocorre algum problema climático, entre outros.  

A turma na qual a atividade foi desenvolvida era composta por 27 alunos 

sendo 63% dos alunos do sexo feminino. A faixa etária dos alunos variava 

entre 16 a 20 anos, sendo que a maioria esta na idade/série correta e apenas 4 

alunos disseram ser repetentes. No início do ano, a turma era numericamente 

superior, mas muitos alunos solicitaram sua transferência para o período 

noturno, alegando a necessidade de trabalhar durante o período diurno. 



A primeira atividade desenvolvida, para darmos início a implantação do 

projeto, foi a aplicação de dois questionários compostos de perguntas, com os 

objetivos de traçar um perfil dos estudantes, de averiguar seus conhecimentos 

prévios em relação a ciência histórica e por último sobre o que sabiam sobre 

Vargas,  Estado Novo ou formas de Ditadura. No final do projeto o segundo 

questionário foi aplicado novamente para verificarmos se houve uma mudança 

nas respostas e portanto se ocorreu a aprendizagem. 

Para trabalhar com as canções como fonte histórica, utilizamos as 

orientações contidas nos textos de Napolitano (2002), bem como nos textos de  

Abud (2005) e  Morais (2000). Antes de darmos início a aplicação da pesquisa, 

fizemos um planejamento, onde selecionamos as canções que seriam 

trabalhadas e após uma pesquisa bibliográfica e discográfica, preparamos o 

material de apoio, as letras, os textos, gravações das canções no pendrive e o 

roteiro de atividades referente à análise das canções.  

Quando os alunos fizeram a análise dos parâmetros verbo-poéticos 

(letra), tivemos o cuidado de solicitar aos mesmos que destacassem, quais os 

temas contidos nas canções, bem como que verificassem o posicionamento 

que os compositores assumem em relação a estes. 

Nas análises dos parâmetros musicais de criação (música), fizemos com 

os alunos um levantamento inicial de informações musicais, como qual é o 

gênero musical e a melodia/harmonia das canções escolhidas. 

É importante destacar que fizemos a interpretação das informações 

obtidas nos passos anteriores, destacando qual o projeto/mensagem que a 

canção veiculava. 

Devemos sempre reiterar que a canção só poderá ser utilizada como 

fonte histórica se levarmos em consideração que ela esta inserida em um 

momento histórico, é fruto de uma época, e, portanto faz-se necessário 

contextualizar quando esta foi escrita e gravada, qual a trajetória do 

compositor/cantor, quais os órgãos de veiculação da época.  

Apesar de termos a intenção em utilizar a canção como fonte histórica 

na análise do Estado Novo, último período do primeiro governo de Vargas, fez-

se necessário expor aos alunos como Getúlio Vargas chegou ao poder, bem 

como os principais fatos que ocorreram no início do seu governo. Nessa fase, 

além das aulas expositivas e análises iconográficas, propusemos aos alunos 



uma pesquisa sobre a história da música, nas primeiras duas décadas do 

século XX, destacando o samba. 

Tínhamos como intenção que os estudantes percebessem quais eram 

os principais temas encontrados nas canções deste período para contrapor 

com o tema que seria trabalhado posteriormente. Após um debate sobre o que 

pesquisaram, trabalhamos três canções “Conversa de Botequim” de 1935, de 

autoria de Noel Rosa e Vadico e interpretada por Noel Rosa; “Acertei no Milhar” 

de 1940, composta por Wilson Batista e Geraldo Pereira e interpretado por 

Moreira da Silva e “Lenço no Pescoço” de 1933 composta e interpretada por 

Wilson Batista.  

Após descrevermos em aulas expositivas como se deu o processo da 

implantação do Estado Novo e analisarmos um pequeno vídeo2 sobre a 

queima das bandeiras estaduais, fizemos a conceitualização do que foi este 

período e suas principais características. Nossa preocupação era que os 

alunos percebessem os variados conceitos de Estado Novo, a importância e o 

significado daquele momento histórico. 

Para que compreendessem melhor as formas de manipulação 

realizadas pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), na construção 

de uma imagem popular para o presidente, os alunos fizeram leituras de textos 

sobre o assunto e na aula seguinte, em um debate, elencaram os mecanismos 

que este órgão utilizava para fazer propaganda ou anular as críticas à Getúlio 

Vargas. 

Só após este processo de estudos sobre o momento histórico no qual 

faríamos o uso das canções como fontes históricas é que demos inicio à 

implementação do projeto de pesquisa. 

Nesta fase escolhemos quatro canções, para serem analisadas, que 

são: “Aquarela do Brasil” composta e interpretada por Ary Barroso em 1939, “ 

Canção do trabalhador” de 1940 de Ary Kerner interpretada por Carlos 

Galhardo, “É negócio casar” Ataulfo Alves e Felisberto Martins composta em 

1941 e por último “ Bonde de São Januário” de 1940 de autoria de Wilson 

Baptista e Ataulpho Alves. Tivemos dificuldade de encontrar as gravações das 

músicas, “Canção do trabalhador” e “É negócio casar”, neste caso só fizemos 

                                                 
2 Vídeo disponibilizado no youtube. 



uso das letras, as outras duas, conseguimos as gravações, com os própios 

compositores ou interpretes da época.  

Após aplicação de atividade de análise das canções, seguindo o 

modelo que já citamos anteriormente, os alunos apresentaram suas 

conclusões, destacando principalmente as mudanças dos temas que haviam 

analisado nas letras do início da década de 30 em relação com as compostas 

após a imposição do Estado Novo, sob a tutela do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda). 

Finalizamos a implementação do projeto com a reaplicação do segundo 

questionário, que fora utilizado como instrumento de verificação diagnóstica 

dos conhecimentos prévios, para que pudéssemos fazer a comparação entre 

eles e constatarmos se realmente houve uma mudança em relação as idéias 

iniciais, o que nos levaria a concluir se ocorreu ou não o processo de 

aprendizagem  e se este pode ser mediado pelo uso de canções como fontes 

históricas no estudo de um determinado momento histórico.   

 
5- RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Para que os estudantes compreendam que o estudo da História não é 

apenas uma reprodução de dados e fatos de um passado distante, mas sim 

uma ciência dinâmica, sempre em processo de construção, ou mais que isto, é 

fruto da vida de seres humanos que por mais que não apareçam nos livros 

didáticos estão presentes na história, faz-se necessário dar vida a história, 

fazer com que os nossos alunos ouçam as vozes destes personagens e 

resgatem suas idéias. As canções podem ser exatamente este meio, usadas 

como fontes históricas que podemos trabalhar em sala de aula para 

compreensão das permanências e transformações do conhecimento de um 

determinado momento histórico. Para exemplificar isso, Peter Lee cita Rüssen 

“Rüsen, enfatiza que o aprendizado histórico não pode ser somente um 

processo de aquisição da história como fatos “objetivos”; ele envolve também 

conhecimento histórico, começando a “atuar como regra nos arranjos mentais 

de um sujeito”. (Lee 2006:135). 

Temos claro que apenas a implementação deste projeto, não é 

suficiente para um estudo aprofundado sobre a maneira como os alunos 



aprendem ou para dar as respostas se todos realmente alcançaram os 

objetivos desta pequena investigação.  

Neste artigo, descrevemos os dados coletados na pesquisa, 

comparamos as respostas anteriores e posteriores dos questionários, e assim 

termos subsídios para analisarmos, mesmo de forma limitada, se houve 

mudanças significativas ou permanências nas idéias dos alunos sobre o 

momento histórico estudado, utilizando canções como fontes históricas.  

Em conversas com outros professores de história, percebemos que 

existiram questionamentos e dúvidas sobre o estilo musical que fora escolhido 

como fonte de pesquisa, pois afirmavam que os alunos por não se identificarem 

com as canções, iriam refutá-las, mas o que verificamos desde o início da 

investigação e do trabalho com as canções é que por mais que os mesmos, 

não conhecessem as letras e as melodias, não se negaram a escutar ou 

interpretar seus parâmetros verbo-poéticos (letras). Ao contrário, alguns 

quando questionados se haviam apreciado as músicas, chegaram a expressar 

simpatia e afirmaram ter gostado das mesmas. 

Para compreendermos o universo dos alunos e sabermos qual a 

relação destes com as canções, perguntamos no questionário 2, no início das 

atividades, se os mesmos gostavam de música e qual o gênero que mais 

apreciavam, cada aluno poderia escolher até três opções. Todos responderam 

gostarem de música, sendo que os gêneros mais citados foram o rock (51%), o 

tecno (40%), o pagode (40%),o pop (33%) e o sertanejo (29%), o samba foi 

assinalado apenas por dois alunos ( 7%).  

Este item do questionário se tornou bastante importante na aplicação 

da pesquisa, pois queríamos observar se o fato dos estudantes não apreciarem 

o samba, ao contrário gostarem mais de rock, poderia ser um obstáculo para 

que estes compreendessem como os sambas da década de 1930 e 1940 

podem ser fontes históricas para o estudo da Era Vargas, destacado o Estado 

Novo. Mas como já descrevi anteriormente, isto não ocorreu. 

Dentro ainda destas indagações questionamos os alunos se eles 

achavam que por meio das canções seria possível estudar um determinado 

conteúdo de história, apenas um dos alunos questionou, dizendo que 

dependeria da música, os demais foram categóricos em afirmar ser possível. 

Após a implementação do projeto, pudemos perceber nas respostas dos 



entrevistados, uma certeza ainda maior, de que o processo histórico também 

pode ser analisado utilizando outras fontes que não os textos ditos oficiais. 

Questionados se gostavam de história, 75% dos alunos responderam 

afirmativamente, apesar da metade deles acharem uma disciplina difícil de ser 

compreendida, dois destacaram, porém, que a simpatia a esta ciência depende 

do conteúdo que está sendo estudado.  

Quando pedimos que definissem história, verificamos que na visão dos 

alunos o estudo da ciência histórica, está focado em dois pontos , mais da 

metade da sala ( 53%) destacou que história estuda o passado, segundo a 

aluna Je  “É o estudo dos povos ancestrais, de como viveram,o que faziam” ou 

ainda segundo Ju “Estuda o passado, fatos e acontecimentos que nós não 

estávamos lá para ver (..)”. Um número significativo de alunos (28%) relacionou 

história como a ciência do passado e do presente, para Le “é uma disciplina 

que  nos ajuda a compreender o que aconteceu no passado para termos noção 

do que acontece hoje”, Pat também descreve que “a História faz você entender 

os acontecimentos, ficar por dentro das coisas que aconteceu no passado e 

entender o presente”.  

Podemos observar que essas afirmações dos alunos são corroboradas 

por Lee. O autor afirma que os alunos possuem um conhecimento 

compartimentado, ou seja, não é que os alunos não saibam “nenhuma história 

(eles sabem algo sobre alguns eventos), mas não estão acostumados a pensar 

em termos de um grande quadro, achando difícil ir além da extrapolação 

fragmentada do passado recente” (LEE, 2006: 144). 

Assim como Lee em sua pesquisa, constatamos a dificuldade que os 

alunos apresentam em compreender a história enquanto um processo e não 

como uma seqüência de fatos isolados, o autor constatou ainda que “a maior 

parte das respostas lida como eventos, e não estados de coisas ou processos, 

e embora a mudança esteja claramente presentes, ela geralmente parece ser 

tratada ela mesma como um evento” (LEE, 2006:143)  

Mais da metade dos alunos conseguiu perceber que as canções do 

início da década de 1930, destacavam a figura do malandro, da vida fácil e das 

dificuldades dos trabalhadores, mas que estes temas já não apareciam nas 

letras analisadas em um segundo momento. As interpretadas no final desta 

década, ao contrário, indicavam um enaltecimento da figura do trabalhador e 



da importância da família, temas estes que estavam ligados à construção da 

imagem de um presidente que se identificava com o ideário do trabalho e que 

era aclamado como “trabalhador número um” ou como “pai dos pobres e 

trabalhadores”. 

No trabalho com a canção “Aquarela do Brasil” composta e interpretada 

por Ary Barroso, houve uma maior interação dos alunos, pois além da sua 

melodia alegre, vibrante, grande parte deles já haviam tido contato com a 

mesma na voz de outros interpretes. Mesmo ser ter o domínio do conceito de 

ufanismo, conseguiram destacar que em toda a sua letra, há a valorização de 

um Brasil de inúmeras belezas naturais, com um povo alegre, que 

aparentemente não enfrentava problemas, entre outros temas. 

Não podemos afirmar, contudo, que todos os alunos conseguiram 

interpretar todas as informações que estas fontes históricas podem nos 

fornecer, uma das grandes preocupações que se fez presente durante a 

aplicação do projeto foi a dificuldade que alguns apresentaram em expressar 

suas idéias oralmente, por isso junto com os debates, eram solicitados a todos, 

relatórios de suas conclusões.  

Em relação aos questionamentos de quem foi Getúlio Vargas, o que foi 

o Estado Novo, quando e onde ocorreram, constatamos nas respostas 

apresentadas nos questionários aplicados, pré e pós-implementação, uma 

mudança; não devemos nos esquecer porém, de que os alunos que 

responderam as questões, cursam o 3° ano do Ensino Médio e portanto, em 

tese, já estudaram a História do Brasil. 

 Em relação à figura de Getúlio Vargas em um primeiro momento 57% 

dos alunos pôde identificá-lo como presidente ou associá-lo a idéia de um 

ditador, um aluno, porém, alegou não saber quem era esta pessoa. Após o 

trabalho com as canções, constatamos que 88% deles conseguiu apontar 

Vargas como presidente do Brasil, e ainda dentro desta porcentagem, 37% 

deles, percebeu o presidente também como um ditador. 

Sabemos que tarefas como conceituar, localizar um fato dentro de uma 

espaço e temporalidade são bastante difíceis aos nossos alunos, constamos 

números bastante significativos em relação a estas questões. No questionário 

pré-aplicação, quando perguntamos “O que você entende por Estado Novo?”, 

cerca de 45% das respostas apontou para a ignorância em relação ao que 



estava sendo perguntado, 12% escreveu que o Estado Novo era uma nova 

forma de governo, os demais associaram como nova forma de política, 

mudanças nas leis ou mesmo a um lugar. Nas respostas após a 

implementação , 22% descreveu que o Estado Novo foi um período onde 

Getúlio Vargas governou de maneira ditatorial, as demais respostas também 

associavam este período as idéias de,  governo de Vargas , leis reformuladas, 

nova forma de governo, regime de governo imposto por Vargas , força criada 

por Vargas para ficar no poder. Portanto, todos conseguiram relacionar o 

Estado Novo a um governo ditatorial exercido pelo presidente Getúlio Vargas.  

Em relação à identificação espacial e temporal do Estado Novo, mais 

uma vez a alegação do desconhecimento foi significativa, no questionário pré-

aplicação mais da metade dos alunos, cerca de 66% deles apontou  “não sei” 

como opção de resposta para as duas questões, números que mudaram 

quando houve a reaplicação do questionário, 44% conseguiu identificar  o 

período com exatidão, as demais respostas apesar de não serem exatas, 

identificaram datas que estão relacionados a outros momentos do governo 

Vargas. Em relação a identificação espacial, os números também são 

expressivos positivamente, os alunos apontaram o Brasil ou até a capital  Rio 

de Janeiro como lugares que identificavam este período. 

Assim como na pesquisa de Lee, também constatamos que os alunos 

não conseguem refletir sobre as mudanças temporais na história, pois “muitos 

alunos vêem o passado como permanente” (Lee, 2006:137). Para os alunos 

que pensam dessa forma, o passado é como uma paisagem distante, atrás de 

nós, simplesmente fora do alcance, fixa e eterna. 

Paralelo ao estudo do uso das canções como fonte histórica, uma outra 

inquietação que procuramos analisar neste trabalho foi como tornar o estudo 

da história mais interessante aos olhos dos alunos. Este questionamento 

esteve presente em todos os encontros de professores de história ou nos 

planejamentos das aulas. Para compreender como funciona o pensamento dos 

alunos, fizemos a seguinte pergunta “Dê uma sugestão de como o estudo de 

história poderia ser mais interessante.” Em relação a esta indagação, os alunos 

sugeriram metodologias como: o uso de canções como fonte histórica, visitas a 

museus, montagem de peças teatrais, trabalho com filmes e vídeos e 

apresentação de trabalhos por parte dos alunos, entre outros temas. 



Observamos que os mesmos acreditam que o estudo se torna mais 

interessante com o uso de metodologias que envolvam técnicas onde possam 

interagir com os conteúdos.   
Um fato que nos chamou a atenção, e que pode exemplificar as 

escolhas citadas acima, foram as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

como a falta de motivação, tanto durante as aulas como nos resultados das 

avaliações em relação aos conteúdos estudados anteriormente ao tema da 

intervenção, que foram a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, 

conteúdos estes trabalhados com técnicas mais tradicionais, como a aula 

expositiva. 

Não temos subsídios suficientes para responder esta questão, mas o 

que constatamos foi uma mudança significativa durante as aulas onde 

estávamos estudando a Era Vargas através da música, que era o objeto desta 

pesquisa. Os alunos passaram a participar intensamente das aulas, 

principalmente quando fazíamos debates sobre as pesquisas solicitadas ou 

quando após a audição das canções e interpretação das informações nelas 

obtidas, eles expunham as conclusões obtidas. Esta empatia pode ser a 

constatação do que eles responderam sobre como as aulas de história podem 

se tornar mais interessantes. 

Para reiterar as respostas dos alunos podemos buscar explicação nas 

idéias defendidas por Moreira (2000), para o educador: a utilização de 

materiais diversificados, e cuidadosamente selecionados, ao invés da 

“centralização” em livros de textos é também um princípio facilitador da 

aprendizagem significativa. 

Assim, metodologias que possam contribuir com essa descentralização 

são necessárias e urgentes. Como afirma Isabel Barca: “Tarefas em torno de 

materiais históricos concretos, que veiculem de algum modo a diversidade da 

História e que possibilitem a reflexão sobre seus critérios de legitimação, 

contribuem para estimular o raciocínio dos jovens”. (BARCA, 2001: 39). 

O tipo de atividade solicitada aos alunos também parece influenciar seu 

envolvimento com as atividades de sala e, conseqüentemente sua 

aprendizagem. Situações de sala que exijam apenas a memorização de fatos, 

datas e nomes parecem provocar no aluno um efeito negativo. Concordando e 

ampliando essa afirmação, Melo aponta que: 



  
Aos alunos devem ser propostas tarefas que os tornem não só 
conscientes desse seu saber para, posteriormente, e através 
de situações de aprendizagem intencionalmente desenhadas, 
com elas serem confrontadas . Só assim, se poderá contribuir 
para a sua mudança, evitando o seu uso em posteriores 
situações, tarefas e ou problemas escolares ou vivenciadas 
(MELO, 2001:52). 

 

Uma das dificuldades que encontramos na aplicação da pesquisa foi o 

número reduzido de aulas de história no Ensino Médio, pois duas - horas aulas 

por semana dificultaram a aplicação das propostas de trabalho, muitos dos 

debates acabavam sendo interrompidos ou transferidos para a próxima 

semana, o que muitas vezes desanimava os alunos, ou até mesmo dávamos 

por terminado alguma atividade pela falta de tempo. 

É importante ressaltar que para a aplicação desta proposta usamos 5 

aulas a mais do que geralmente utilizaríamos para o trabalho com este 

conteúdo. Embora saibamos que a seleção do conteúdo não deva ser 

subsidiado apenas em função do tempo, não podemos deixar de considerar 

esse fato nas nossas escolhas metodológicas. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
A implementação desta metodologia diferenciada, nos trouxe como 

contribuição a idéia de que é possível fazer com que o aluno compreenda 

como a história pode estar presente em práticas do seu dia a dia, como quando 

este ouve uma canção.  

Em todo o processo da pesquisa os alunos se tornaram receptivos as 

novas propostas, o que levou a uma aproximação na relação professor e aluno, 

tornando o ensino mais significativo. 

A pesquisa inicialmente nos forneceu informações sobre as idéias que 

os alunos tinham sobre Vargas e quais os conhecimentos que eles 

conseguiram reter, em relação a esta indagação após a aplicação da 

seqüência didático-pedagógica analisada. 



 Esta investigação vai ao encontro com uma linha de discussão 

que vem sendo debatida sobre como ocorre a aprendizagem de história, pois 

segundo Lee: 

 
Há mais na história do que somente acúmulo de informações 
sobre o passado. O conhecimento escolar do passado e 
atividades estimulantes em sala de aula são inúteis se 
estiverem voltadas somente à execução das idéias de nível 
muito elementar, como que tipo de conhecimento é a história, e 
estão simplesmente condenadas a falhar se não se tomarem 
como referência  os pré-conceitos que os alunos trazem para 
suas aulas de história (LEE, 2006:136) 

 

Tentamos analisar se nossos alunos, por meio da nossa proposta 

metodológica adquiriram a capacidade de interpretar a história, segundo o que 

o autor acima citado, diz ser a literácia histórica, ou seja, capacidade do aluno 

de interpretar e compreender a história. Vimos, por meio dos resultados 

apresentados, que a música pode ser um importante mecanismo para se 

alcançar esse objetivo, uma vez que os alunos apresentaram, no trabalho com 

essa metodologia, uma melhora significativa na sua maneira de conceber o 

conhecimento histórico. 

Um pressuposto assumido no início de nossa pesquisa era que o aluno 

aprende melhor a partir de seus conhecimentos prévios, ou seja, quando os 

conteúdos (ou conceitos) a serem estudados são significativos para o aluno, 

este tem mais facilidade para aprimorar seus conhecimentos. Diante disso, 

usamos as idéias de Moreira, que baseado nas idéias de Ausubel, define 

aprendizagem significativa. Para Moreira: 

 
                                     Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor 

passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que 
já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para 
poder captar os significados dos materiais educativos 
(MOREIRA, 2000:4) 

 

  

Ao compararmos os questionários pré e pós-aplicação, pudemos 

constatar, de forma gratificante, que horizontes foram ampliados em relação à 

Era Vargas, os alunos foram, ao final das atividades, capazes de destacar, 

inclusive, que as canções foram utilizadas por um presidente como forma de 



manipulação das massas. Isso nos pareceu um forte indicativo de uma 

aprendizagem significativa, uma vez que essa discussão apresenta poucos 

elementos que poderiam ser meramente memorizados. 

O uso das canções como fontes históricas no estudo da história, 

motivou os alunos tornando o ensino e aprendizagem mais significativo. 

Portanto na finalização da implementação chegamos à conclusão de que 

devemos tentar, na nossa prática diária, tornar a história mais significativa aos 

alunos, dota-la de um significado. Percebemos, principalmente, que isto é 

possível, mesmo sabendo dos vários problemas que marcam o dia a dia dos 

professores.  
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