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Resumo 
 

O presente trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Iniciação à Prática 

Profissional, do 2º ano do Mestrado em Ensino de História, do 3º Ciclo de Ensino Básio 

e Ensino Secundário, tem como principal objetivo observar até que ponto a música pode 

ser ou não um recurso válido para o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de 

História. 

A música é, acima de tudo, um catalisador de sentimentos, podendo estes sentimentos 

serem transformados em inspiração, valores e saber. Tendo em conta este poder da 

música, e a sua linguagem universal, foram utilizadas diferentes metodologias em 

diferentes atividades didáticas que nos permitiram aplicar a música de diversas formas, 

de modo a retirar as conclusões mais completas e fidedignas possíveis no que respeita à 

sua aplicação no contexto da disciplina de História, mais concretamente na disciplina de 

História A no 12º ano de Línguas e Humanidades. 

As atividades didáticas foram executadas mediante um cuidadoso enquadramento teórico, 

devidamente interiorizado e explanado no presente relatório, tendo sido executadas em 

duas turmas do 12º ano de Línguas e Humanidades da Escola Secundária Inês de Castro, 

em Canidelo, Vila Nova de Gaia. 

Os resultados foram obtidos mediante a análise qualitativa de diversos exercícios 

realizados pelos alunos, através da sua participação e empenho nas referidas atividades e 

com base num inquérito final que nos permitiu entender a relação que estes estabelecem 

com a arte musical e aferir a opinião dos discentes quanto à utilização da música na 

disciplina de História A.  

Os dados e as consequentes conclusões obtidas apontam para o facto de a música se 

apresentar como um recurso catalisador da criatividade e do espírito crítico, ao mesmo 

tempo que desempenha um papel de transmissor de valores e de consolidação de 

conhecimentos. 

Palavras-chave: Música, ensino-aprendizagem, História, sentimentos, criatividade, 

reflexão. 
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Abstract 
 

The present work, performed in the context of Professional Practice Initiation course, of 

the 2nd year of the Master in History Teaching, of the 3rd Cycle of Basic and Secondary 

Education, aims to observe to what extent music can be a valid resource for the learning 

process of the History discipline. 

Music is, above all, a catalyst for feelings, and these feelings can be transformed into 

inspiration, values and knowledge. Taking into account the power of music, and its 

universal language, different methodology was used in different didactic activities that 

allowed us to apply music in different ways, in order to draw the most complete and 

reliable conclusions possible, regarding its application in music in the context of the 

discipline of History, more specifically in the discipline of History A in the 12th year of 

Languages and Humanities, school level in which the experiments were carried out. 

The didactic activities were carried out through a rigorous theoretical study, properly 

internalized and explained in this report. Having been executed in two classes of the 12th 

year of Languages and Humanities of Inês de Castro Secondary School, in Canidelo, Vila 

Nova de Gaia. 

The results were obtained through the qualitative analysis of various exercises performed 

by the students, through their participation and commitment in these activities and based 

on a final survey that allowed us to understand the relationship they establish with the 

musical art and gauge the students' opinion regarding to the use of music in the discipline 

of History A. 

The data and the resulting conclusions point to the fact that, music presents itself as a 

catalyst for creativity and critical thinking, while playing a role of value transmitter and 

knowledge consolidation. 

 

Keywords: Music, teaching-learning, History, feelings, creativity, reflection. 
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Twirling round with this familiar parable. 

Spinning, weaving round each new experience. 

Recognize this as a holy gift and celebrate this chance to be alive and breathing. 

-Tool (2001). Parabola. On Lateralus.   
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Introdução  
O processo de escolha do tema para um relatório de estágio pressupõe uma fase reflexiva 

sobre todas as potencialidades e limitações de cada tema que é colocado “sobre a mesa”. 

Deste modo, ao longo do primeiro mês de estágio foram surgindo vários temas que se 

afiguravam prometedores, no entanto, avaliadas todas a possibilidades, decidiu-se que o 

tema seria, A Música e o Ensino da História.  

As razões que levaram à escolha deste tema prendem-se em grande parte com a paixão 

pela música por parte do professor-estagiário que desde sempre a encarou como uma 

excelente forma de aprender História. No entanto na escolha deste tema os próprios 

alunos tiveram um papel importante. Durante o primeiro mês de estágio foi possível 

verificar, em conversas fora do contexto de sala de aula com os mesmos, que alguns deles 

partilhavam gostos musicais semelhantes com o professor-estagiário. Desta forma, 

aliando a paixão pela música e a empatia que a mesma foi garantindo entre professor e 

alunos, chegou-se à conclusão que seria por de mais pertinente estudar quais as 

potencialidades da música como recurso no 12º Ano, na disciplina de História A.  

Escolhido o tema, surgiu de imediato a primeira questão: compreender as potencialidades 

da música como recurso no 12º Ano, na disciplina de História A. Esta foi a questão que 

orientou todo o presente estudo. No entanto, outras questões foram surgindo: será a 

música um bom recurso para consolidação de conhecimentos? Poderá a música ser 

utilizada como um documento historiográfico? Poderá esta arte funcionar como um motor 

de transmissor de valores? Até que ponto a música pode ser utilizada como um meio de 

potenciar a reflexão e argumentação acerca de temas mais sensíveis relacionados com a 

disciplina de História A? Poderá a música ser um recurso de primeira ordem no que 

respeita ao espoletar da criatividade dos alunos? Poderá a música ser encarada como um 

documento histórico representativo da realidade de uma determinada época? 

Todas as questões levantadas auxiliaram na construção de um fio condutor capaz de 

orientar e organizar o presente trabalho, o qual se baseou num fundo teórico abrangente 

que pretende abordar um pouco a História da Música revelando a importância que esta 

sempre teve nas sociedades e em épocas distintas da História ocidental, ao mesmo tempo 

que procura indicar as potencialidades da música no processo ensino-aprendizagem 

descobertas e desenvolvidas por diversos autores. 
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Deste modo o presente estudo baseou a sua metodologia e os seus resultados na 

elaboração de três experiências didáticas distintas. A primeira experiência didática, 

aplicada nas duas turmas, foi realizada no primeiro período de aulas e teve como principal 

objetivo entender até que ponto a música pode ser utilizada como um documento 

historiográfico, auxiliando na consolidação de conhecimentos. A segunda experiência 

didática, realizada no primeiro período de aulas e aplicada nas duas turmas, teve como 

objetivo entender até que ponto a música poderá ser encarada como uma forma de 

transmissão de valores e como um potenciador do poder argumentativo e reflexivo ao 

mesmo tempo que se revela um recurso importante para a consolidação de 

conhecimentos. A terceira e última experiência didática, realizada no terceiro período de 

aulas, pretendeu indicar até que ponto a música pode ser um catalisador da criatividade 

ao mesmo tempo que cumpre as funções de recurso consolidador de conhecimentos. 

O presente estudo baseia ainda os seus resultados e conclusões na elaboração e análise de 

um inquérito final que funciona como um meio de dar a palavra aos alunos de ambas as 

turmas do 12º ano de História A do curso de Línguas e Humanidades da Escola 

Secundária Inês de Casto, de modo a que estes exprimam a sua forma de encarar e de se 

relacionarem com a música e a sua opinião quanto á utilização de música na disciplina de 

História, bem como a sua opinião quanto à utilidade das experiências didáticas realizadas 

no contexto da disciplina de História A. 

 

 

  



11 
 

Enquadramento Teórico 
 

1. Brevíssima História da Música  

A música representa uma parte importantíssima da cultura de qualquer povo, sendo uma 

arte tão complexa, expressiva e emotiva como a pintura, a escultura ou a literatura. 

Através da música o Homem pode expressar sentimentos e pensamentos. Através da 

música o artista pode levar o ouvinte a refletir sobre os mais variados temas, tal como um 

pintor consegue absorver o subconsciente e o racional do seu observador. A música 

representa um quase perfeito espelho da sociedade em que se insere. Os seus elementos 

instrumentais e líricos são fortemente influenciados pelos contextos sociais, políticos e 

económicos de diferentes épocas, o que vai levar ao surgimento de diversos géneros 

musicais ao longo de séculos. 

No entanto de que forma evoluiu esta arte tão diferente, mas, ao mesmo tempo, tão 

semelhante às restantes? Neste ponto do nosso estudo propor-nos-emos a responder a esta 

questão, através de um brevíssimo resumo da História da Música. 

Para entendermos a evolução da música de uma forma mais completa deveríamos recuar 

talvez às civilizações da Mesopotâmia, passando pelo Antigo Egipto, Grécia, Império 

Romano… continuando até aos dias de hoje. Mas esse processo desviar-nos-ia do 

objetivo deste estudo. O que aqui se pretende é levar o leitor a entender o processo de 

evolução e de complexificação do objeto de estudo deste relatório, a música, mas sem nos 

desviarmos do nosso objetivo central: entender de que forma esta arte pode ser utilizada 

no contexto de sala de aula na disciplina de História A no 12º ano do Ensino Secundário. 

1.1.A Idade Média e a música sacra 

 Neste período adquire suma importância o conhecido canto gregoriano, o qual o Papa 

Gregório I (590-604) definiu como o único canto oficial e permitido em toda a liturgia da 

Igreja Católica. Este canto influenciado pelos salmos judaicos e pelas igrejas Orientais 

vai sofrer diversas alterações ao longo dos séculos. Aos monges da Ordem de São Bento 

devemos a preservação dos textos originais, os quais ainda hoje podem ser escutados em 

mosteiros Beneditinos, sendo a mais antiga música ainda em uso (Carpeaux, 1958).  

No que às características musicais diz respeito o canto gregoriano distingue-se 

inicialmente pela sua homofonia e ritmo completamente prosódico (Carpeaux, 1958) 
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subordinado inteiramente ao texto litúrgico e com a única função de o recitar em uníssono 

independentemente do corpo coral que o execute, sempre no mesmo ritmo sem alterações 

de tempo. Este canto nas próprias palavras de Otto Carpeaux (crítico de arte austríaco 

naturalizado brasileiro): Realmente pertence, histórica como teologicamente, a um outro 

mundo: é a música dos céus e de um passado imensamente remoto.1 

Como foi referido essas são apenas as características inicias do canto gregoriano, pois 

este sofrerá alterações substanciais nas suas composições, com o surgimento, e cada vez 

maior reconhecimento, dos cantos trovadoresco. Os troubdours conhecidos pelos seus 

cantos populares, muitas vezes irreverentes, vão influenciar o ritmo do canto gregoriano, 

introduzindo a entrada de vozes separadas por poucos compassos. Deste modo a 

homofonia do canto gregoriano tornar-se-á sucessivamente mais polifónica. Juntamente 

como a polifonia de vozes surge também a introdução de figuras rítmicas nas pautas 

medievais, introduzidas por Philippe de Vitry (Bispo de Meaux, França). Esta nova forma 

de notação musical receberia o nome de Ars Nova.2 Outra característica que alterou o 

canto gregoriano foi a introdução do organum, conjunto de vozes que se destinavam 

apenas ao acompanhamento melódico dos restantes que recitavam o texto litúrgico. 

Em suma, durante a Idade Média a música assume um papel central na vida religiosa, 

encontrando-se sobretudo ao serviço da Igreja, que a utiliza como forma de dar vida ao 

texto litúrgico. 

1.2.O Renascimento e a polifonia clássica 

Toda a música não é senão de Homens e para Homens (Cardoso, 2010), e tal como todas 

as artes renascentistas a música também bebeu das influências humanistas voltando-se 

para o Homem, mas sem nunca esquecer Deus. É neste período que às melodias vocais 

aperfeiçoadas pelos renascentistas flamengos, se acrescentam os instrumentos que, a 

pouco e pouco, vai conquistando a sua autonomia surgindo a música instrumental. 

No entanto a música renascentista e os aperfeiçoamentos que a mesma acarretou nunca 

teriam sido possíveis sem um elemento fulcral para toda a arte e cultura deste período, o 

mecenato. Patrocinados pelos nobres e burgueses mais ricos, músicos flamengos e 

 
1Carpeaux, O. M. (1958). O Livro de Ouro da História da Música. Rio de Janeiro: Ediouro. 
2 https://www.youtube.com/watch?v=vfT4xyKQOzY (10/07/19). 
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italianos vão poder dar azo à sua criatividade e ao seu génio musical, inovando e 

aperfeiçoando a música ocidental. 

O mecenato por si só não seria suficiente para fazer proliferar e evoluir os novos estilos 

musicais renascentistas, pelo que o surgimento da imprensa vai assumir um papel central 

na transmissão da cultura musical. A aplicação dos caracteres móveis vai ser também 

utilizada na escrita da música permitindo a publicação e proliferação de pautas, o que 

criou uma espécie de uniformização musical por toda a Europa. 

Como já foi referido a música renascentista à semelhança das restantes artes, encontrava-

se voltada para o Homem, no entanto Deus continuava a ser um elemento importante na 

sociedade renascentista. Deste modo as inovações na arte musical vão também ser 

aplicadas no panorama religioso. A música da grande celebração vai deixar de estar 

resumida às vozes, os instrumentos passaram a ser parte integrante da liturgia, e ora 

acompanhavam as vozes dobrando-as, ora tocavam em momentos próprios como a saída 

dos celebrantes (Cardoso, 2010). Esta nova música sacra não era escrita por compositores 

comuns, mas sim pelos mais célebres e conceituados do renascimento, como por exemplo 

C. Monteverdi e F. Cavalli. Compositores estes ao publicarem a sua música permitiram a 

uniformização dos cânticos em toda a Igreja. 

No que diz respeito ao plano profano vão surgir igualmente inovações: o madrigal, por 

exemplo, estilo musical conhecido desde a Ars Nova, vai ser modificado, deixando de ser 

uma forma musical estrófica a três vozes, para se tornar numa composição livre e 

contínua, baseada na poesia e acompanhada de instrumentos (Cardoso, 2010). 

Estes instrumentos, a que já nos referimos anteriormente, constituídos por exemplo pelo 

Órgão e pelo Cravo, vão adquirir uma autonomia cada vez mais proeminente na música. 

Na Catedral de São Marcos em Veneza por exemplo, durante o século XVI os 

instrumentais alternam com os coros, no entanto chegam mesmo a assumir um papel 

próprio criando frases próprias e de certa forma dialogando uns com os outros (Cardoso, 

2010). Terá sido esta a génese do concerto, estilo de música onde os instrumentos 

assumem o papel principal na música, sendo G. Gabrielli um dos primeiros compositores, 

criando peças às quais chamou sonatas. 

Gabrielli conta-se então entre os maiores compositores do renascimento. No entanto, foi 

nos Países Baixos onde surgiu a maioria dos grandes nomes da música renascentista. 

Contam-se entre os artistas flamengos, Guillaume Dufay; Henricus Isaac; Roland de 
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Lassus; etc. No entanto, apesar de os Países Baixos terem sido o centro da música 

renascentista por excelência e muito por influência do mecenato dos duques da Borgonha, 

foi em Itália que surgiu o maior nome da música do Renascimento, Giovanni Pierluigi da 

Palestrina. Palestrina é considerado o maior representante da Polifonia Clássica e um dos 

compositores mais influentes da música ocidental, o qual deixou uma obra vastíssima 

sobretudo no que diz respeito à música sacra, para a qual escreveu 103 missas e cerca de 

1000 motetos (Cardoso, 2010). 

Podemos desta forma concluir que durante o Renascimento, apesar de o plano religioso 

continuar a ter preponderância na arte musical, esta começa já a dar os primeiros sinais 

de mudança e de uma tentativa de se voltar para um público mais vasto através de peças 

cada vez mais musicais e com composições cada vez mais complexas. A música adquire 

um pepel cada vez mais importante no seio das sociedades ocidentais. 

1.3. O Barroco e os seus grandes criadores 

As grandes formas de música instrumental do Ocidente surgiram durante a época barroca. 

Este facto foi proporcionado pela criação e aperfeiçoamento dos novos instrumentos que 

permitiram o surgimento de novas formas instrumentais através da criação dos primeiros 

conjuntos e orquestras. 

De entre as formas instrumentais do Barroco destaca-se a sonata, caracterizada pelos seus 

andamentos contrastantes, entre o rápido e o lento, e nos quais geralmente se apresentava 

uma estrutura bipartida de carácter tonal. Conforme se destinava ao salão ou à igreja, 

assim se chamava sonata da camera ou sonata da chiesa (Cardoso, 2010). 

A suite surge também como um das mais importantes formas de música instrumental do 

Barroco, consistindo sucintamente de uma sequência livre de danças com diferentes 

nomes geralmente caracterizando o andamento da mesma, por exemplo: Allemande 

(lento), Courrente (rápido), Sarabande (lento) e Giga (rápido) (Cardoso, 2010). 

Por último resta referir a mais importante das formas instrumentais do Barroco, o 

concerto. Esta consiste numa composição para orquestra em andamentos e estruturas 

contrastantes (Cardoso, 2010), podendo ser um concerto grosso, no qual a orquestra 

alterna com um pequeno grupo de instrumentos solistas; e o concerto de solista no qual a 

orquestra alterna com um instrumento solista. 
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Este período da História da Música foi também profícuo em compositores de charneira 

da música Ocidental. De entre eles destacam-se: Claúdio Monteverdi (1557-1643), 

considerado o compositor que fez a ponte perfeita entre a escola antiga e a escola nova 

da música ocidental. Manteve a sua atividade entre Mântua e Veneza. Foi autor de 9 livros 

de madrigais, contendo tanto música sacra como óperas. De entre estas destacam-se: 

L’Orfeo (1607) e Il Ritorno di Ulisse in pátria (1640). Antonio Vivaldi (1678-1741) surge 

também como um dos principais artistas da música barroca, e incontestavelmente um dos 

vultos mais influentes e importantes da música Ocidental. Passou a sua vida de 

compositor na cidade de Veneza na qual compôs mais de 500 sinfonias e concertos para 

quase todos os instrumentos existentes na sua época (Cardoso, 2010), das quais se destaca 

claramente a sua obra prima, As Quatro Estações (1723), um excelente exemplo de 

concerto grosso característico do Barroco. 

Resta-nos o génio do Barroco, J. S. Bach (1685-1750) que, segundo Cardoso, representa 

a síntese perfeita de toda a música do Barroco3. A vasta obra de Bach, quase toda voltada 

para o culto luterano, elevou todos os géneros e formas musicais do Barroco a níveis 

insuperáveis, escrevendo centenas de cantatas, como a Magnificat (1723); centenas de 

peças para órgão, e concertos para orquestra e instrumento solista, nomeadamente o 

cravo, por exemplo, Concertos de Brandenburgo (1721). No entanto Bach não foi apenas 

um excelente compositor, foi também considerado pelos seus contemporâneos o maior 

organista do seu tempo e excelente virtuoso no cravo e no violino4. Por todos estes 

motivos com o passar do tempo adequiriu uma categoria divina, como um deus ou pai da 

música ocidental, como afirmavam os músicos do século XIX. Nos nossos tempos é visto 

como um génio da música ocidental, encarnando todas as qualidades de um compositor e 

de um músico de excelência. 

De facto, J. S. Bach foi o pai da música Ocidental como a conhecemos se tivermos em 

conta que foi pai de dois importantes vultos da música ocidental que ajudaram a 

desenvolver e complexificar novos estilos e géneros musicais que hoje conhecemos como 

música clássica, Johann Christian Bach (1735-1782) e Carl Philip Emanuel Bach (1714-

1788). 

  

 
3“ J. S. Bach (1685-1750) fez uma síntese genial de toda a música barroca, (…)” (Cardoso, 2010, p.72) 
4 Carpeaux, O. M. (1958). O Livro de Ouro da História da Música. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 51. 
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1.4. O tempo da música Clássica 

Não foi apenas o grito ou a revolta social: a liberdade fez-se música, quando o 

homem não precisou mais de um salário para criar, quando sentiu desde dentro 

a necessidade de seguir um ideal que pudesse espelhar a alma, a sua própria e 

a dos que partilhavam e contemplavam religiosamente a beleza. E foi assim, 

com o som clássico e romântico, livre à sua medida, que se fez a música maior 

e mais cobiçada nas salas, nas igrejas: música consumida, hoje e também, na 

intimidade da escolha livre de todos por igual.5 

O período clássico na música ocidental compreendido entre 1750 e 1830, representou de 

facto o surgimento da música consumida por todos e para todos por igual, tal como nos 

diz Cardoso. Foi neste período que se desenvolveu e sedimentou aquilo a que hoje 

chamamos Música Clássica, e estabeleceu os modelos para futuros compositores, 

derrubando cânones renascentistas e barrocos. Durante o período clássico surge o 

conceito de concerto como hoje o conhecemos, um espetáculo aberto ao público, podendo 

ser de acesso gratuito ou mediante compra de ingresso. Por essa razão Cardoso afirma 

que o período clássico consagra a música como arte do Homem e para Homem. No 

entanto deve salientar-se o aspeto elitista do período clássico no qual, apesar de surgirem 

os primeiros concertos abertos ao público comum, apenas a burguesia e a nobreza detinha 

poder material suficiente para frequentar as grandes salas de espetáculos. O tempo dos 

concertos com ingressos acessíveis é bastante mais próximo do nosso século, no entanto 

as bases estavam lançadas já nos séculos XVIII e XIX. 

Nesta fase da história da música surge um novo conceito de orquestra o qual se caracteriza 

por uma supremacia da música instrumental, pela adoção da orquestra como novo ideal 

sonoro, pela consagração da música de câmara, pela aceitação do piano como instrumento 

privilegiado e pela aceitação de um certo modelo universal de música. 

Sendo alterado o conceito de orquestra, consequentemente surgem novos estilos dentro 

da música clássica. Com a afirmação do piano como instrumento privilegiado surge a 

sonata para piano, sendo que com Beethoven os construtores de pianos da época vêem-se 

obrigados a aperfeiçoar cada vez mais o novo instrumento de forma a corresponder às 

 
5 Cardoso, J. M. P. (2010). História Breve da Música Ocidental. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra. P. 73. 
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exigências do compositor. Surge então o Hammerklavier, piano de martelos, de Gottfried 

Silbermann, o mais próximo dos pianos que conhecemos atualmente. 

A sinfonia, considerada por muitos como o género clássico por excelência surge neste 

período. Esta peça iminentemente instrumental foi tornada possível graças à nova 

organização da orquestra e à evolução técnica dos músicos que a compõem. Desta forma 

tornou-se possível criar longas peças instrumentais em quatro andamentos. Este género 

seria desenvolvido por Beethoven que exploraria todas as potencialidades do mesmo, 

abandonando as sinfonias de três andamentos de Mozart, criando sinfonias tão belas como 

tecnicamente rebuscadas, chegando mesmo a introduzir o elemento vocal como é 

exemplo da sua IX Sinfonia. 

No entanto, antes do génio de Beethoven, surgem dois novos compositores que se 

revelaram de suma importância para o desenvolvimento da música Ocidental. Referimo-

nos aos filhos de J. S. Bach, Johann Christian Bach (1735-1782) e Carl Philipp Emanuel 

Bach (1714-1788) 

J. C. Bach, tornou-se importante para a música ocidental, não pelo seu génio compositor, 

mas sim pela sua irreverência, substituindo o instrumento predileto do seu pai, o cravo, 

pelo piano, e pela visão empreendedora, fundando em 1762, juntamente com o violinista 

Karl Friedrich Abel, a primeira sociedade de concertos públicos da história, na cidade de 

Londres. Nessa mesma cidade em 1768 J. C. Bach tocou pela primeira vez um concerto 

para piano e orquestra, aberto ao público sob compra de ingresso. Foi o fim virtual da 

música escrita para as câmaras dos príncipes e aristocratas (Carpeaux, 1958), pois 

representou a abertura da música ao grande público, algo que seria desenvolvido dois 

séculos mais tarde com o surgimento do Blues, do Jazz e do Rock com todos os seus 

subgéneros, e que atualmente constitui parte importante da nossa cultura. Esta 

possibilidade de apreciar ou simplesmente ouvir música em qualquer lugar, como por 

exemplo na sala de aula; ou a possibilidade de assistir a concertos de artistas e bandas que 

gostamos, começou com J.C. Bach em Londres no século XVIII. 

Só não quisera o Kantor que se tornasse músico seu segundo filho, Carl Philipp Emanuel 

Bach (1714–1788)3, como se adivinhasse que este acabaria definitivamente com a arte 
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antiga.6 No entanto ao contrário dos desejos do seu pai, C.P.E. Bach tornou-se um 

compositor de suma importância para a música ocidental. 

Inicialmente exerceu funções de cravista na corte de Frederico II, O Grande, em Potsdam. 

Em 1767 assume o cargo de diretor de música da cidade de Hamburgo, iniciando assim a 

sua afirmação como compositor de primeira linha. Tal como o irmão e ao contrário do 

pai, adota o piano como instrumento predileto, escrevendo diversas sonatas para piano 

solo e piano com orquestra, sendo a primeira a sua forma predileta. Deste modo tornou-

se o compositor mais famoso do seu tempo na Alemanha do Norte, vindo a influenciar 

músicos como Mozart, que concluiriam a revolução musical iniciada pelos filhos de Bach. 

No famoso concerto de J. C. Bach em 1768 na cidade de Londres (que já aqui foi referido) 

um dos membros da plateia era um famoso compositor, que segundo Carpeaux, do ponto 

de vista historiográfico é um episódio singular na história da música7. Esse compositor 

era Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

Em 1768 Mozart era ainda um menino de 12 anos quando assistiu ao concerto de J. C. 

Bach, no entanto a influência do músico viria a manifestar-se proveitosa no 

desenvolvimento de Wolfgang como compositor. O seu pai dando conta das capacidades 

de Mozart, vai colocar o ainda jovem compositor a trabalhar dia e noite como escravo, 

tentando enriquecer com o sucesso do pequeno Wolfgang. Deste modo em 1762 leva 

Wolfgang para Munique e Viena onde o jovem prodígio faz sucesso. Em 1765 e 1766 

Mozart dá os seus primeiros concertos em Londres mostrando toda a influência de Bach. 

Em 1771, ainda adolescente, Mozart vai ser nomeado maestro da sua cidade natal, 

Salzburgo. No entanto após desavenças com clérigos da cidade, Mozart despede-se do 

serviço de maestro (que de resto detestava) e viaja para Viena, cidade onde se fixa em 

1781. 

A sua música é descrita como concertante e dramática (Cardoso, 2010), contando-se entre 

a sua obra, 19 missas, duas Vésperas, 41 sinfonias, 22 óperas, 25 concertos para piano, 

11 concertos para violino 14 concertos para sopros, 22 quartetos de cordas etc. Esta 

extensa obra foi desenvolvida desde tenra idade tal como já foi referido. No entanto, nem 

a fama proporcionou a Mozart uma vida desafogada, pelo contrário, viveu quase toda a 

 
6 Carpeaux, O. M. (1958). O Livro de Ouro da História da Música. Rio de Janeiro: Ediouro. P. 62 
7 “Do ponto de vista historiográfico é Mozart um episódio. Sua vida também foi um episódio; um episódio 

doloroso.” (Carpeaux, 1958) 
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sua vida na miséria. Miséria essa que culminou numa morte solitária e num possível 

enterro numa qualquer vala comum, impossibilitando até aos dias de hoje o achado do 

seu verdadeiro corpo e existindo apenas um memorial em sua honra no Cemitério Central 

de Viena. 

Aqueles que, por obras valerosas se vão da lei da morte libertando8, não acabam no 

esquecimento, e o mesmo se passou com Mozart. Apesar de morrer sozinho e enterrado 

numa qualquer vala comum, o compositor não acabou esquecido. A sua obra influencia 

ainda nos dias de hoje os compositores contemporâneos, e influenciou um dos mais 

importantes (se não o mais importante) compositores da história da música, Beethoven. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) é, ao lado de Miguel Ângelo, a personalidade mais 

poderosa na história das artes (Carpeaux, 1958). De facto, a influência da sua obra no 

plano musical é comparável a qualquer grande compositor ou escultor, pois ainda hoje é 

considerado por muitos críticos de música como o melhor entre os melhores, o melhor 

compositor de sempre. 

Em 1792 Beethoven vai para Viena, a sua cidade adotiva, onde desenvolve praticamente 

toda a sua obra. Inicialmente torna-se famoso pela sua capacidade de improviso no piano. 

No que respeitas às suas primeiras composições públicas, estas foram vistas com um certo 

mal-estar por parte dos seus contemporâneos mais conservadores. No entanto, a 

aristocracia austríaca entusiasmada pela música apreciava e admirava o compositor, o que 

proporcionou a Beethoven um ambiente calmo e profícuo para a produção das suas obras. 

Por volta de 1814 Beethoven é já reconhecido como o maior compositor do século e, 

como artista, só comparável ao seu contemporâneo Goethe (Carpeaux, 1958). Nesta fase 

já o compositor se encontrava afetado pela misteriosa surdez que, no entanto, não o 

impediu de continuar a sua obra. De facto, Beethoven continuou a compor, a tocar e a 

conduzir orquestras, impondo (pela primeira vez na história da música) condições aos 

seus editores, auto intitulando-se “Napoleão da Música”, mas um Napoleão sem Waterloo 

(Carpeaux, 1958). 

A 7 de maio de 1824 Beethoven, já completamente surdo apresenta-se em público para 

um último concerto, no qual foram tocadas a IX Sinfonia e trechos da Missa Solemnis. 

 
8 Luís Vaz de Camões: Os Lusíadas, Canto I 
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Morre em 1827, deixando para trás um legado artístico que o consagrou como, o maior 

compositor moderno (Carpeaux, 1958). 

Não mais algum compositor superaria o legado de Ludwig van Beethoven, o colossal 

intérprete da alma humana, é referência maior, insuperável no piano e na música de 

câmara (Cardoso, 2010, p.84). De entre a sua obra contam-se 9 sinfonias, uma das quais 

com coral, a IX; 5 concertos para piano e orquestra; 1 concerto para violino e orquestra; 

um concerto triplo para violino, violoncelo, piano e orquestra; 16 quartetos de cordas; 32 

sonatas para piano; 1 ópera e várias peças religiosas. 

Em suma, a arte de Beethoven ainda pertence ao século XVIII, no entanto marca o fim 

da época clássica, e o início de um novo momento na história da música, o Romantismo, 

no qual surgiram novos compositores de primeira linha, os quais influenciados por 

Ludwig van Beethoven e pelos ideais nacionalistas do século XIX, vão criar um novo 

género de música clássica, mais épica, poderosa e sentimental, no fundo, romântica. 

1.5. O Romantismo na música 

Qualquer pessoa que se recorde com a mínima vivacidade das matérias lecionadas nas 

aulas de História durante a sua escolaridade, conseguirá certamente vislumbrar 

fragmentos de páginas do manual da referida disciplina e recordar-se-á de ter ouvido falar 

em aulas, e de ter estudado para testes, uma boa quantidade de textos informativos e 

documentos acerca do romantismo. No entanto, poucos são os que estendem este 

movimento artístico (mas em grande parte político e ideológico) ao mundo da música. 

Grande parte do que é lecionado no 8º ano de escolaridade e no 11º ano (no caso dos 

cursos de Línguas e Humanidades e de Artes), sobre este tema, encontra-se ligado à 

pintura e à literatura (informação que é complementada nas aulas de Português), pouco 

ou nenhum destaque é dado à música, embora esta arte tenha sido tão importante quanto 

as restantes para a cultura ocidental e em especial para a evolução da música. 

O romantismo na música pauta-se pela união entre duas artes à partida distintas: a música 

e a literatura. Os cunhos subjetivos, íntimos e saudosos do romantismo permitiram a 

músicos como Wagner, unir poemas e obras de escritos contemporâneos e históricos às 

suas obras musicais. Os músicos românticos através do seu amor pelo passado histórico 

foram ao encontro dos escritores (principalmente os poetas) reavivando deste modo o 

género do Lied (canção).  
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A expressão musical mais intimamente dependente da alma dos humanos foi sempre 

reconhecida no canto (Cardoso, 2010, p.86) pelo que a música romântica, tentando 

transmitir toda a sua emoção e saudosismo, encontrou no Lied, um campo fértil para 

exploração de novos terrenos musicais. Deste modo, e com a afirmação do piano como 

principal instrumento da música clássica, a canção solista acompanhada do mesmo, 

afirma-se como um dos principais géneros musicais do romantismo. 

No romantismo a orquestra aumentou também o seu número de instrumentos permitindo 

o gigantismo característico da música romântica, e que tão bem se enquadra no cunho 

saudosista e de glorificação do passado, característico dos músicos desta época. Mas de 

entre toda a música de orquestra presente no período romântico, o género que mais se 

destacou foi o poema sinfónico, uma peça orquestral de um só andamento com um texto 

explicativo dado pelo próprio compositor (Cardoso, 2010, p.94) que pretendia ilustrar 

uma ideia, um acontecimento e/ou um personagem. O grande impulsionador deste género 

(e um dos mais importantes compositores de piano da história da música) foi o virtuoso 

Franz Liszt (1811-1886), que compôs 13 poemas sinfónicos aos quais juntou duas 

sinfonias programáticas9, Uma sinfonia, Fausto, em três quadros de carácter (1854-57) 

e Uma Sinfonia para a Divina Comédia de Dante (1855-56). 

A opera romântica representa também um dos géneros musicais mais representativos do 

romantismo. Em França (após a revolução) desenvolve-se uma opéra comique, originária 

dos teatros de feira (Cardoso, 2010) nas quais se misturava a comédia com a música (um 

pouco à imagem da sátira grega). Em Itália é cultivada a ópera romântica, género no qual 

se destacaria G. Verdi (1813-1901), um compositor quase autodidata10, que conquistou 

rapidamente os favores do público, que chegou mesmo a transformar o seu nome num 

acrónimo Vitrorio Emanuel Re Di Italia (VERDI). As 28 óperas que compôs revelaram 

um compositor genial no tratamento dos personagens, dos dramas e da música, utilizando 

para as mesmas, obras de autores de renome do seu tempo como, Shakespeare, Schiller e 

Vitor Hugo. 

No entanto foi na Alemanha que surgiu o mais célebre e mais influente compositor da 

ópera romântica, Richard Wagner (1813-1883). Foi com o compositor alemão que a ópera 

 
9 Nota 1: A sinfonia programática corresponde ao arranjo orquestral que acompanha uma peça de música 

programática, neste caso, os poemas sinfónicos de Liszt eram acompanhados de um arranjo orquestral 

composto pelo mesmo, criando assim uma peça de música programática. 
10“(…) De formação quase autodidacta (…)” – (Cardoso, 2010, p.98) 
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assumiu definitivamente o estatuto de Gesamtkunstwerk (obra de arte total) (Cardoso, 

2010). Através da sua estética revolucionária, Wagner incorporou elementos de música, 

literatura, teatro e dança, nas suas óperas, reformando o género musical, e criando obras 

que ainda hoje são consideradas os maiores expoentes da ópera romântica, como é 

exemplo a tetralogia de 14 horas, O Anel do Nibelungo (O Ouro do Reno, Siegfried, A 

Valquíria e Crepúsculo dos Deuses, 1853-1874). Escrevendo os seus próprios dramas e 

compondo todo o arranjo orquestral, Wagner permite que a ópera recupere a sua essência 

de drama humano, criando um discurso que vale só por si, uma música sempre dependente 

da palavra e dos temas condutores (Cardoso, 2010). 

 

1.6. A música clássica na época contemporânea – o século XX e a afirmação de 

novos géneros musicais  

“(…) a radiodifusão e a indústria de gravação, desde o áudio ao vídeo, possibilitou 

a fruição da música a todas as classes e níveis sociais: de facto, nunca a sociedade 

conviveu com a música tanto como hoje.”  

- Cardoso, 2010, p.108 

A forma como a música é composta, produzida e consumida altera-se por completo 

durante o século XX, surgindo uma panóplia de novos géneros musicais e permitindo 

a cada um de nós consumir o estilo musical que mais nos agrada. Acabava assim o 

tempo da música de câmara e o tempo da música apenas para os mais favorecidos. A 

arte musical afirmava-se como uma arte universal e acessível a todos. 

No entanto antes de entendermos que novos géneros musicais surgem no século XX, 

vamos analisar de que modo os compositores de música erudita se adaptaram a esta 

alteração da indústria musical.  

Neste contexto de adaptação surge Claude Debussy (1862-1918), compositor francês 

que, sabendo que o sistema tonal ocidental havia sido levado ao seu limite por Liszt e 

Wagner, decide explorar territórios musicais, juntando influências de música oriental 

nas suas composições, conseguindo assim criar novas relações, livres e autónomas, em 

obras como Prélude à l’après-midi d’un faune (1895). 

No final do século XIX nasce na Rússia um dos mais importantes compositores 

ocidentais, e provavelmente um dos mais influentes e inovadores do século XX, Igor 
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Stravinsky (1882-1971). Trouxera da Rússia para França (país onde exerceu a sua 

atividade) elementos musicais e cénicos exóticos (tendo em conta os valores da época) 

e incorporou-os nas suas peças para bailados que apresentava aos franceses. Através 

da sua música inédita e muito pessoal (Cardoso, 2010), criou obras pautadas pelo 

regresso ao passado (Pulcinella, Apollo Musagète, Sinfonia de Salmos), pela adoção 

de formas jazzísticas (o Jazz surgia então como um dos mais apreciados géneros 

musicais como veremos mais à frente) (Ragtime for Eleven Instruments, 1917), e 

serialistas (Treni, Missa). Stravinsky tonava-se deste modo no primeiro símbolo do 

pluralismo musical do século XX (Cardoso, 2010). 

Como já foi referido o panorama artístico e cultural do século XX foi marcado pelo 

surgimento de novos géneros musicais. Veremos agora quais são esses géneros, de que 

forma surgem e qual a sua importância para a cultura ocidental e mesmo mundial.  
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2. O Rock 

(…) podemos pensar o rock como Marcel Duchamp: “uma obra de arte que não é uma 

obra de arte”. 

 -Tavares, 2015 

De facto, Marcel Duchamp descreveu o Rock da maneira mais sucinta e verdadeira 

possível. Este género musical que surge no século XX não foi encarado, no seu tempo, 

como a obra de arte que era de facto, sendo visto apenas como um grito de rebeldia por 

parte de jovens inconformados. No entanto, sabemos hoje que este género musical 

influenciou e marcou uma geração e deu origem a inúmeros subgéneros que ainda hoje 

marcam a cultura internacional.  

Como podemos observar, podemos encontrar um género musical e/ou uma inovação 

marcantes, em quase todos os períodos da História, e o Rock é um desses géneros e 

inovações que marcaram a história da arte e da cultura. O mesmo será dizer que podemos 

escolher um género musical específico para cada período histórico que lecionamos nas 

nossas aulas, permitindo assim que os nossos alunos tenham contacto com a arte pura e 

dura, nomeadamente com a música, não ficando assim os nossos jovens presos a um 

qualquer manual escolar com fotografias e pinturas, ou adaptações incompletas de 

pequenos excertos de obras literárias. 

A música é parte integral da cultura e da arte de qualquer sociedade, e deve ser encarada 

como tal. Assim sendo, tal como para o romantismo temos uma ópera de Wagner, para a 

época contemporânea temos o rock progressivo dos Pink Floyd, por exemplo. Por estas 

razões, o Rock foi o género musical escolhido para executar a parte prática deste estudo, 

pois representa parte integrante da cultura mundial da época contemporânea, que 

corresponde ao período estudado na disciplina de História A, no 12º ano de Línguas e 

Humanidades. 

O Rock merece então, um capítulo dedicado apenas a este género musical, que marcou 

uma geração e que ainda hoje marca a nossa cultura. Deste modo vamos entender quais 

os géneros musicais que lhe dão forma e lhe precedem, e em que contexto se afirma como 

género musical marcante na década de 60 e 70 do século XX. 
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2.1. Os percursores do rock’n’roll 

O rock tornou-se, a partir de meados do século XX, uma linguagem de alcance 

mundial. 

-Tavares, 2015 

O Rock surge no contexto do segundo pós-guerra, o qual engloba a revolta juvenil contra 

o status quo estipulado, e num contexto de Guerra Fria. Este género musical surge 

primeiramente como uma demonstração de revolta por parte dos jovens e como um 

meio/forma de demonstrarem o seu descontentamento para com a sociedade em que se 

inserem e para com o panorama político internacional, tornando-se, tal como nos diz 

Paula Guerra Tavares, numa linguagem de alcance mundial, principalmente entre os 

jovens. No entanto a origem do Rock prende-se com matriz social e étnica mais profunda 

(Tavares, 2015). Embora muitos insistam em negar, o Rock tem origens negras e 

sobretudo na escravatura11, tendo os ritmos africanos influenciado largamente os géneros 

percursores do Rock. 

Como muitos sabem, o Rock’n’Roll surge nos EUA, através do cruzamento de duas 

culturas diferentes, a africana e a norte americana. A música era vista pelos povos 

africanos principalmente como um meio de se abstraírem da dor e do sofrimento da 

escravatura, pelo que a arte musical assume para os africanos um significado emocional 

e espiritual. Este valor sentimental atribuído à música pelos povos escravizados é a 

principal inovação que estes trazem para esta arte sonora, em oposição à música europeia 

vista como uma obra de arte absoluta, por ser apreciada e escutada simplesmente como a 

arte que representa (excetuando o romantismo). 

Assim sendo, o rock deve ser encarado como um “(…) produto de encontro de pessoas e 

culturas diferentes, que fazem dele uma forte e relevante forma de arte intercultural (…)” 

(Tavares, 2015, p.147). Através desta multiculturalidade proporcionada pela junção dos 

ritmos e músicas africanas aos géneros percursores do Rock, ao country, ao swing, à 

música clássica, ao folk, ao Blues, ao R&B e ao Jazz, permitiu o surgimento da música 

Rock. No entanto estes géneros musicais apenas se desenvolveram graças ao trabalho de 

músicos e bandas como, Hillbilly & Country, Jump bands & Boogie, o New Orleans 

 
11 “Apesar de uma recusa ideológica que alguns insistem em perpetuar, parte da história americana e, 

consequentemente, da história do rock’n’roll tem raízes negras. Na verdade, e embora seja algo pouco 

cómodo para muitos, o rock’n’roll começa com a escravatura (…)” – (Tavares, 2015, p.147) 
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R&B, o Chicago R&B, que ao construírem uma sonoridade inovadora, com ritmos cada 

vez mais frenéticos, permitiram o surgimento do Rock não apenas como um género mas 

sim como a face mais visível da música popular (Tavares, 2015). 

2.2. A afirmação do Rock como a face mais visível da música popular 

 “Os anos 50 são, sem dúvida, o período dourado do rock, (…)” 

-(Tavares, 2015, p.151) 

Durante este período o Rock’n’Roll assume-se não só como um género musical mas 

também, como uma forma de estar na vida, um estilo de vida, que proclamava uma 

mensagem de euforia, amor e juventude (Tavares, 2015). Um músico em particular foi o 

responsável pelo desenvolvimento desta forma de estar na vida, Elvis Presley. Tal como 

afirma Paula Guerra Tavares: 

Elvis assume uma relevância no processo de afirmação e canonização do próprio rock’n’roll. 

Trata-se de algo revelador, pois foi o primeiro jovem branco do sul a cantar rock’n’roll. Ao ser 

artista de rock’n’roll, Elvis condensou toda uma comunidade e seus valores e fez o processo de 

transmissão com glamour, presença e carisma. Do blues trouxe humor, risco e drama; do 

country, a beleza e a paz de espírito; do rockabilly, uma atitude e uma presença rock’n’roller 

(…). (Tavares, 2015, p.156) 

De facto Elvis criou a imagem do que hoje conhecemos como rock-star, através da sua 

indumentária, carisma e irreverência, inseridas numa vontade de expressão patente num 

quadro de liberdade (Tavares, 2015). Essas características estão de facto presentes na sua 

música, no seu estilo blues e rockabilly, que o tornaram no “(…) portador e incorporador 

de uma aura, de um espírito e carisma do rock’n’roll, [edificando] com sucesso o star-

system e a divinização do cantor pop, e nessas incursões, consagrou o rock tal como o 

conhecemos hoje (…)” (Tavares, 2015, p.157). 

Se nos EUA surge o edificador de um novo modo de estar na vida e do paradigma do 

rock-star, em Inglaterra surgem as primeiras grandes bandas de Rock da história da 

música. Durante os anos 50 viviam-se, em Londres, dias cinzentos, com as dificuldades 

económicas do pós-guerra (Tavares, 2015), e a ideia de uma cultura juvenil não passava 

de um conceção remota e utópica. Nestes anos o Rock em Londres era mesmo visto como 

“(…) algo exótico, ou então como a música do diabo (devil’s music)” (Tavares, 2015, 

p.153). No entanto nas cidades de média e pequena dimensão o cenário era diferente, a 
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música encontrava-se em processo de revolução, e essas mutações haveriam de chegar 

inclusivamente à capital londrina. 

Neste contexto, durante a década de 60 surgem em Inglaterra bandas Rock que ainda hoje 

são ouvidas e apreciadas pelas mais diversas faixas etárias, tais como: The Beatles, que 

são considerados a primeira grande banda Rock com reconhecimento planetário, com 

capacidade para lotar qualquer estádio ou arena; os Yardbirds e os Cream que criam as 

bases do que viria a ser o Rock Progressivo e o Heavy Metal; os Jethro Tull que 

incorporam elementos do folk britânico juntamente com a sua sonoridade de fusão entre 

rock e jazz; The Rolling Stones que se eternizaram como uma das maiores bandas Rock 

de sempre e que ainda se encontram no ativo nos dias de hoje; por último resta-nos referir 

o surgimento daquela que é para muitos a maior e melhor banda de todos os tempos, os 

Pink Floyd e que criaram as bases do space rock, do rock psicadélico e desenvolveram o 

rock progressivo. 

Todas as bandas referidas anteriormente surgem num contexto social e político favorável, 

com uma classe jovem que os apoiava e seguia e que via na sua música uma forma de 

expressar os seus desejos, a sua revolta e os seus medos, num mundo bipolarizado e com 

um status quo fortemente enraizado. Todas elas vão proporcionar o surgimento de 

subgéneros do Rock nas décadas subsequentes. Nos anos 70 surge em Inglaterra a 

primeira banda de Heavy Metal da história da música os Black Sabbath, ainda muito 

influenciados pelo estilo rock e blues dos Beatles, mas abandonando as suas mensagens 

de paz e amor e enveredando por letras mais sombrias. Na década de 80 surge na Europa 

o disco, no entanto nos EUA o Rock continua a proliferar e surgem no estado da 

Califórnia, na região da Bay Area, as primeiras bandas de um novo subgénero do Heavy 

Metal, o Thrash Metal. Entre essas bandas encontramos aquela que é provavelmente a 

maior banda Rock/Metal da atualidade, os Metallica. 

Deste modo se desenvolveu (e continua a desenvolver) a arte que tanto influenciou este 

caso de estudo e que em tanto pôde contribuir para o enriquecimento das nossas aulas de 

História, tornando-as mais interessantes e próximas dos nossos alunos. Foi neste sentido 

que, no nosso estudo de caso, privilegiamos o seu uso com fins didáticos para podermos 

aferir até que ponto os alunos de História A entendiam este tipo de música como 

motivação e como recurso de alguns dos conteúdos lecionados. 
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3. So pray to music build a shrine12: A importância da música em 

contexto educacional e social 

 Regra geral santuários e preces são dirigidas a divindades ou entidades consideradas 

sagradas por determinada sociedade e cultura, no entanto, a música é muitas vezes vista 

como uma forma de abstração da realidade para o Homem, chegando mesmo a ser 

considerada algo transcendente por alguns músicos e ouvintes levando os mesmos, a 

considerá-la sagrada, tal como indica a nossa citação de abertura. Após uma análise sobre 

a forma como se desenvolveu a música e as características que foi abandonando e 

adquirindo ao longo dos séculos, é agora tempo de entender a importância desta arte tanto 

no contexto educacional como num contexto social, de modo a entender a sua importância 

na nossa sociedade e para os nossos jovens. 

É inegável o importante papel que a música sempre desempenhou em todas as sociedades 

ao longo da História. O Homem desde sempre sentiu necessidade de expressar, 

sentimentos, ideias, pensamentos através das mais variadas formas de expressão artística, 

sendo a música uma das mais utilizadas para esse fim. Deste modo podemos entender que 

ao nível social a música desempenha um importante papel, daí procurarmos apresentar 

agora algumas das funções desta arte que a tornam tão proeminente na nossa sociedade. 

3.1.  A música como catalisador de emoções 

Sempre que algum estudo se debruça sobre a arte da música, acaba por referir a 

capacidade que esta tem para expressar emoções e sentimentos. No entanto, tal como nos 

diz Carla Ferreira no seu relatório de estágio13, o poder da música é bem mais vasto do 

que a expressão de sentimentos e emoções. Esta arte evoca emoções, suscita sentimentos, 

define atitudes e auxilia na construção das personalidades dos nossos jovens. Segundo 

Ferreira: 

Jaak Panksepp, citado por Andrade e Konkiewitz, (2011, p.151), num estudo 

realizado, perguntou a várias centenas de jovens, por que razão estes sentiam 

que a música era importante nas suas vidas. “Because it elicits emotions and 

feelings”, afirmaram cerca de 70% das respostas. (Ferreira, 2013, p.32). 

 
12 Mcclain;, D. W., Demmel;, P. J., & Flynn;, R. C. (2011). Darkness Within. On Locust. Okland: 

Roadrunner Records. 
13 Ferreira, C. A. S. (2013). Venham mais cinco músicas para o ensino da História e da Geografia. 

(Mestrado). Universidade do Porto, Porto. 
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Os 70% de jovens que basearam a importância da música na capacidade que esta 

apresenta para lhes suscitar emoções e sentimentos, corroboram o que até agora foi 

afirmado: a música é acima de tudo um catalisador de emoções e sentimentos, além de 

um meio para os expressar. 

De acordo com Goleman (2006) citado por Carla Ferreira (2013): 

“(...) Os nossos sentimentos mais profundos, as nossas paixões e desejos, são 

guias essenciais e (...) a nossa espécie deve uma grande parte da sua existência 

ao poder desses sentimentos, paixões e desejos (...)”. Olhar para a natureza 

humana e descurar o poder das emoções, é como sublinha o autor, olhar e não 

ver, porquanto “uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções 

é tristemente míope”. Toda a decisão e ação humana são absorvidas pelos 

sentimentos mais profundos, pelas paixões e desejos, enfim pela emoção, mais 

do que pelo pensamento, ou mente racional. 

-(Ferreira, 2013, p.34) 

De acordo como os dois autores, os sentimentos e emoções desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento do Homem e na sua interação social e criação cultural. 

Deste modo, podemos considerar que a música deve desempenhar um papel fundamental 

na nossa sociedade como forma de espoletar sentimentos, emoções e valores nos nossos 

jovens. 

Para além de espoletar sentimentos e emoções, a música pode também exercer funções 

ao nível cognitivo e social. De acordo com Hargreaves (1999) os adolescentes passam 

mais tempo a ouvir música que a realizar outra atividade de lazer qualquer, o que 

demonstra que para os adolescentes a música de facto desempenha um papel importante 

nas suas vidas, seja no controlo de estados de humor, nas relações interpessoais ou como 

auxiliar para a concertação em atividades cognitivas. Estes fatores indicam que a música 

e os seus gostos musicais, auxiliam no desenvolvimento das suas personalidades. 

Se a música desempenha um papel tão importante na vida dos jovens, chegando mesmo 

a interferir no desenvolvimento dos mesmos enquanto seres humanos com determinados 

valores e sonhos, porque não utilizá-la na sala de aula e no currículo escolar em geral? 

 

 



30 
 

3.2.  A música e a escola 

“awakes us, arouses up, (...) which in turn modulates and controls many cognitive 

functions” (Jäncke, 2008, p. 5) citado por, (Ferreira, 2013, p.50)  

Tal como afirma Jäncke a música apresenta inúmeras vantagens ao nível do desempenho 

e desenvolvimento cognitivo. Muitos estudos referem mesmo que a simples exposição à 

música, anuncia resultados facilitadores numa diversidade de tarefas cognitivas, que 

abarcam por exemplo a aritmética, testes de inteligência, ou leitura e compreensão de 

texto (Ferreira, 2013). Segundo Carla Ferreira (2013), a exposição regular à música e a 

participação em atividades relacionadas com a referida arte pode estimular o 

desenvolvimento de diferentes áreas do cérebro, desenvolvendo capacidades cognitivas 

já inerentes ao jovem ou espoletando novas aptidões. De acordo com a autora, o prazer 

de criar, a atenção ao detalhe e a capacidade de expressar ideias e conhecimentos 

encontra-se mais desenvolvida em indivíduos ligados diretamente às artes. Deste modo 

as artes e mais concretamente a música apresentam uma mais valia para o processo ensino 

aprendizagem ao permitir o espoletar de variadas emoções (Ferreira, 2013). 

De acordo com o plano curricular do ensino básico citado por (Abreu, 2007), as 

competências artísticas contribuem para o desenvolvimento dos seguintes valores, 

essenciais para a formação do aluno:  

1) promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em acção 

capacidades afetivas, cognitivas, provocando a interação de múltiplas 

inteligências;  

2) mobilizam através da prática todos os saberes que o indivíduo detém num 

determinado momento, ajudam-no a desenvolver novos saberes e conferem novos 

significados aos conhecimentos;  

3) permitem a singularidade de cada um, promovendo e facilitando a sua 

expressão, podendo tornar-se uma “mais valia” para a sociedade;  

4) facilitam a comunicação entre culturas diferentes e promovem a aproximação 

entre as pessoas e os povos;  

5) usam como recurso elementos da vivência natural do ser humano (imagens, 

sons e movimentos) que ele organiza de forma criativa;  
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6) proporcionam ao indivíduo, através do processo criativo, a oportunidade para 

desenvolver a sua personalidade de forma autónoma e crítica, numa permanente 

interação com o mundo;  

7) constituem um terreno de partilha de sentimentos, emoções e conhecimentos; 

8) desempenham um papel facilitador no desenvolvimento/integração de pessoas 

com necessidades educativas especiais;  

9) implicam uma constante procura de atualização, gerando nos indivíduos a 

necessidade permanente de formação ao longo da vida.  

A literacia em artes implica a capacidade de comunicar e interpretar significados 

usando linguagens das disciplinas artísticas. 

(Abreu, 2007, p.168-169) 

Todos estes valores são considerados fundamentais para o aluno do ensino básico, 

devendo este transportá-los para o ensino secundário e para a vida. No entanto para que 

tais valores sejam cultivados nos jovens é necessário que o currículo do ensino básico 

englobe todas as artes, não apenas as plásticas. O mesmo será dizer que a disciplina de 

Educação Musical deverá ser pelo menos uma opção em todas as escolas públicas do país 

no ensino básico, deixando de ser lecionada apenas do 1º ano de escolaridade até ao 6º, e 

passando em incorporar o nosso currículo escolar.  

No entanto, tendo em conta que atualmente a educação musical não se encontra no centro 

das preocupações dos responsáveis pelo ensino português, cabe aos professores das 

diferentes disciplinas, desde o 1º ano de escolaridade até ao 12º ano, tentar incorporar a 

música nas suas aulas. Deste modo o processo ensino aprendizagem torrar-se-á mais 

proveitoso para os alunos, pois como já foi referido a música estimula a criatividade, a 

capacidade de interpretação e a atenção ao pormenor. 

No nosso caso, tal como já foi referido, a música será aplicada no contexto da disciplina 

de História, mais concretamente, História A no 12º ano do curso de Línguas e 

Humanidades. No enanto tal como nos aponta a literatura, existem diferentes obstáculos 

à aplicação desta arte no contexto da referida disciplina. Novas tecnologias, como a 

internet e tantas outras, trazem para os nossos jovens, informações quase instantâneas, 

que há alguns anos atrás, demorariam dias para que chegassem até eles. E diante desta 

nova ótica o professor de História deve repensar as suas práticas educativas, a sua 

metodologia, os seus saberes, para que não corra o risco de se tornar obsoleto e ser 

considerado como uma mobília antiga sem qualquer utilidade para além da decorativa 
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(Freitas; & Petersen;, 2015). Assim sendo o professor de História deve reformular a sua 

forma de lecionar, abandonar as velhas metodologias e tornar a sua disciplina uma área 

do saber do século XXI, tornando o docente num auxiliar da formação do cidadão crítico 

e participativo da sociedade em que está inserido (Freitas; & Petersen;, 2015). 

4. A Música no Ensino de História 

Como já foi referido o professor de História (independentemente do ano escolar que 

leciona) enfrenta um leque diversificado de obstáculos e desafios que se apresentam à sua 

atividade profissional. 

A disciplina de História é cada vez mais vista como obsoleta, levando muitos alunos a 

apelidar a mesma de “uma seca”, ou “inútil”, ou “não interessa a ninguém”. Neste 

contexto cabe ao docente encontrar novas estratégias didáticas que lhe permitam, tornar 

a disciplina de História mais apelativa aos diferentes anos e faixas etárias que a disciplina 

abrange.  

Deste modo a música surge como um instrumento importantíssimo para a referida 

inovação metodológica e didática podendo situar os jovens diante de um meio de 

comunicação próximo da sua vivência (Bittencourt, 2005), e permitindo ao professor de 

História encontrar um aliado, um recurso didático dos mais importantes, que cria empatia 

com os alunos (Soares, 2017). 

No entanto é necessário que o professor tenha em conta as diferenças entre ouvir a música 

e pensar a música (Bittencourt, 2005). O mesmo será dizer que o docente deverá ter a 

preocupação em entender que o ato de ouvir música representa um momento de 

relaxamento e de experiência pessoal que suscitará diferentes sentimentos em diferentes 

alunos. Tendo este mapa mental o docente deverá tentar encontrar a melhor metodologia 

didática para incorporar a música nas suas aulas, tornando o ato de ouvir música não só 

numa experiência de relaxamento mas também numa atividade intelectual (Bittencourt, 

2005) e de aquisição de aprendizagens essenciais que tornarão os alunos em melhores 

cidadãos, mais cultos e mais capazes de entender o seu papel no contexto social. Tendo 

sempre como base os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que os alunos do Curso 

de Línguas e Humanidades devem atingir com a aprendizagem da História no Ensino 

Secundário (Aprendizagens Essenciais 12º ano História A, 2018), o professor deve tentar 

contornar as propostas metodológicas até hoje utilizadas, que se caracterizam por um 
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ensino de memorização de factos, nomes e datas, provocando uma aprendizagem 

mecânica e superficial (Freitas; & Petersen;, 2015). 

Assim sendo e considerando que o estudo da História não pode ficar pela política e pela 

economia, devendo ter igual importância a cultura e a sociedade, escolhemos a música 

como objeto de estudo. Essa escolha está estreitamente relacionada com o poder da 

música poder traçar um retrato preciso e detalhado da sociedade e do tempo em que foi 

produzida, pois é influenciada pelo contexto político, social e económico em que é criada. 

Em suma, a música influencia e é influenciada pelo contexto histórico em que se insere. 

No entanto a música pode também representar uma forma diferente de contar a História 

como veremos mais à frente neste estudo, com exemplos de músicos do século XXI que 

utilizam a sua música e respetivos dotes líricos para eternizar em sons, acontecimentos 

marcantes da História Mundial. 

A escolha da música como objeto de estudo e as suas aplicações e implicações nas aulas 

de História A no 12º ano justifica-se então pela necessidade de propiciar aos alunos um 

conhecimento amplo que vá além dos livros e dos manuais escolares (Góes, 2011), de 

modo a preparar cidadãos capazes de exercer as suas funções sociais e profissionais com 

exatidão e competência.  

Devemos, pois, ter em conta que estes alunos concluem a sua escolaridade obrigatória no 

ano referido, enveredando posteriormente pelo Ensino Superior ou pelo mercado de 

trabalho. Nesse cenário afigura-se como imperativa a necessidade de garantir a sua 

preparação para a nova etapa das suas vidas que será deveras mais exigente ao nível das 

competências sociais, profissionais, intelectuais e culturais. Podendo a música representar 

o instrumento didático por excelência na transmissão dos valores e conhecimentos 

necessários aos alunos para atingirem as referidas metas, devido à empatia que cria com 

os discentes proporcionada pela proximidade que os mesmo têm com esta arte que 

preenche grande parte do seu dia-a-dia. 
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Enquadramento Metodológico 
 

1. Contextualização do Estudo 

 

O estudo apresentado foi realizado no ano letivo de 2018/2019, na Escola Secundária Inês 

de Castro, na freguesia de Canidelo, concelho de V.N. Gaia, em contexto de sala de aula, 

e em duas turmas do 12º ano de escolaridade, do curso de Línguas e Humanidades, nas 

quais lecionamos História A. O número total de alunos da amostra corresponde a 44, no 

entanto este número oscilou durante todo o ano letivo por motivos alheios à nossa 

vontade. 

Quanto às especificidades de cada turma, a turma 12º 114 é constituído por 21 alunos 

sendo 8 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Por seu turno o12º 2 totaliza 23 alunos 

sendo 10 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 

Em ambas as turmas foram realizados exatamente os mesmos exercícios com as mesmas 

músicas. A razão para não serem realizados exercícios diferentes com músicas diferentes 

em cada uma das turmas, prende-se com o facto de ambas pertencerem ao mesmo nível 

de escolaridade e frequentarem o mesmo curso e obrigatoriamente a mesma disciplina. 

Pelo que, diversificar os exercícios e as músicas apenas serviria para dificultar o estudo 

apresentado, bem como a análise dos seus resultados e impediria a comparação dos 

mesmos.  

2. Metodologia: Exercícios em contexto de sala de aula 
 

De forma a atingir os objetivos propostos neste estudo procedeu-se á execução de três 

exercícios distintos, aplicados exatamente da mesma forma nas duas turmas durante o 

primeiro e o segundo período de aulas. Em primeiro lugar para a seleção das músicas 

adequadas a cada exercício foi necessário ter em consideração o módulo em estudo; de 

seguida considerou-se a unidade respetiva e depois procedeu-se à análise dos conteúdos 

que deveriam ser lecionados em cada uma das aulas onde se colocou em prática a 

utilização da música. Dentro da análise dos conteúdos esteve sempre presente a 

importância dos conceitos estruturantes correspondentes a cada conteúdo, para que a 

 
14 Estas designações são fictícias para possibilitar o anonimato dos discentes envolvidos. Assim sendo, as 

duas turmas do 12º ano serão designadas como turma 1 e turma 2. 
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música selecionada potenciasse a aprendizagem dos mesmos, bem como a aquisição das 

aprendizagens essenciais de cada unidade.   

Assim sendo, a escolha das músicas utilizadas em cada um dos exercícios teve sempre 

em consideração a sua adequação à matéria lecionada em cada aula e até mesmo a matéria 

já lecionada em aulas anteriores devido à ligação estreita entre cada um dos conteúdos 

lecionados durante o 12º ano na disciplina de História A.  

A metodologia aqui explanada obrigou sempre ao processo de levantamento de ideias 

tácitas e de conhecimentos já adquiridos por parte dos alunos, de forma a potenciar uma 

utilização adequada e proveitosa de cada música.  

Tendo por base a metodologia apresentada procedeu-se à seleção do momento de aula em 

que a música seria aplicada. Neste contexto o critério de seleção coube unicamente ao 

docente, que optou na primeira experiência didática por uma utilização da música como 

consolidação de conhecimentos, tendo a mesma sido analisada no final da aula. No que 

diz respeito à segunda experiência didática a música escolhida foi também utilizada no 

final da aula, mas desta vez como consolidação de conhecimentos e como mote para um 

exercício escrito/reflexivo que foi realizado individualmente pelos alunos das duas turmas 

fora do contexto de sala de aula. Numa terceira experiência didática foram selecionadas 

duas músicas diferentes as quais foram aplicadas em aulas de 50 minutos (uma aula por 

cada turma), tendo estas servido como mote para a elaboração de um exercício de escrita 

criativa que foi realizado individualmente pelos alunos fora do contexto de sala de aula. 

2.1 Primeira Experiência Didática 

 

Música: Rise of Evil 

Banda: Sabaton 

Género: Heavy Metal/Power Metal  

Unidade 2: O Agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30;  

Conteúdos: 2.2. As opções totalitárias: 2.2.1. Os fascismos, teoria e práticas; uma nova 

ordem antiliberal e antissocialista, nacionalista e corporativista.  

A música referida foi parte do plano da aula: As opções totalitárias: os fascismos teoria e 

práticas. A sua utilização estava prevista para duas aulas de 100 minutos uma em cada 
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uma das duas turmas. No entanto acabou por ser analisada posteriormente durante uma 

aula de 50 minutos em cada uma das duas turmas, devido a constrangimentos de tempo.  

Os critérios utilizados para a seleção da música correspondem em primeiro lugar à 

adequação do seu conteúdo lírico aos conteúdos lecionados. Em segundo lugar a 

simplicidade e clareza da letra permitiriam uma mais fácil compreensão da mesma 

facilitando a análise por parte dos alunos. Por último a extensão da música Rise of Evil, 

que se encontra na casa dos 8 minutos tornam a mesma uma boa escolha para uma aula 

de 100 minutos.   

Na apresentação preparada para a respetiva aula encontrava-se projetada a versão original 

em inglês para que os alunos que se sentissem mais à vontade com a língua estrangeira 

pudessem ter contacto com o original. Foram também distribuídas cópias traduzidas feitas 

pelo professor, para facilitar a compreensão por parte dos alunos menos afetos à língua 

estrangeira.  

A música selecionada foi utilizada em formato mp3 tendo os alunos escutado a mesma e 

acompanhado a letra através das traduções ou através da apresentação de slides, 

facultados pelo docente. No final da música a letra foi analisada, estrofe a estrofe, de 

modo a encontrarem em conjunto (alunos e professor) as características do nazismo 

presentes na mesma. Essas características eram apontadas no quadro pelo professor e 

copiadas para o caderno diário ou anotadas na própria tradução distribuída pelo professor. 

2.2. Segunda Experiência Didática  

 

Música: Dystopia  

Banda: Megadeth  

Género: Heavy Metal/Thrash Metal  

Unidade 2: O Agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30;  

Conteúdos: 2.2. As opções totalitárias: 2.2.2 O estalinismo: Coletivização dos campos e 

planificação económica; O totalitarismo repressivo do Estado.  

A música referida foi parte do plano de aula: O estalinismo: Coletivização dos campos e 

planificação da economia; O totalitarismo repressivo de Estaline. A sua utilização foi 

parte integrante de uma aula de 100 minutos em cada uma das duas turmas.   
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Os critérios utlizados para a seleção da música correspondem em primeiro lugar à 

adequação do seu conteúdo lírico aos conteúdos lecionados. Em segundo lugar a 

complexidade da letra permitiriam levar os alunos a exercitar a sua capacidade de reflexão 

e espírito crítico. A utilização do conceito de distopia ao longo de toda a música tornam 

a mesma numa ótima escolha, que permite ao docente relembrar conteúdos lecionados 

durante o 11º ano, os quais se afiguram de suma importância para o exame nacional de 

12º ano. 

Não obstante, o facto de o conteúdo lírico abordar a violação dos direitos humanos em 

todos os regimes totalitários facilitou também a sua seleção, tendo em vista a relação entre 

os conteúdos do 11º ano e do 12º ano.  

Por último resta referir que a música aborda questões transversais a qualquer regime 

totalitário, característica que a torna numa excelente ferramenta de consolidação de 

conhecimentos. O que permitiu aos alunos encontrar pontos em comum entre o Nazismo, 

o Fascismo e o Estalinismo. 

Na apresentação preparada para a respetiva aula encontrava-se projetada a versão original 

em inglês para que os alunos que se sentissem mais à vontade com a língua estrangeira 

pudessem ter contacto com o original. Foram também distribuídas cópias traduzidas, 

feitas pelo professor, para facilitar a compreensão por parte dos alunos menos afetos à 

língua estrangeira.  

Tal como o título da música indica, esta debruça-se sobre o conceito de distopia. Neste 

contexto foi necessário relembrar aos alunos o que significa esse conceito que havia sido 

estudado no 11º ano. A música foi utilizada em formato mp3 tendo os alunos escutado a 

mesma e acompanhado a letra através das traduções ou da apresentação facultada pelo 

docente. No final a letra foi analisada, estrofe a estrofe, de modo a levar os alunos a 

encontrar na mesma as características repressivas comuns a qualquer regime totalitário. 

No final da análise foi pedido aos alunos que explicassem a razão pela qual o autor utiliza 

o conceito de distopia como denominador comum de qualquer regime totalitário. Ambas 

as turmas conseguiram chegar facilmente ao que se pretendia, explicando que todos os 

regimes totalitários tentavam transmitir uma imagem de força e de justiça social, no 

entanto a propaganda não correspondia à realidade em que as suas populações viviam, 

sendo forçadas a sobreviver num ambiente de constante desrespeito pelos direitos 

humanos. 
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Explicado o conceito de distopia e a sua relação com os regimes totalitários, foi solicitado 

aos alunos que realizassem um exercício escrito individual, fora do contexto de sala de 

aula, no qual deveriam elaborar um texto expositivo/argumentativo sobre a violação dos 

direitos humanos nos regimes totalitários estudados até então. 

2.3. Terceira Experiência Didática  

 

Músicas: Fight Fire With Fire; Two Suns in the Sunset 

Bandas: Metallica; Pink Floyd 

Géneros: Heavy Metal/Thrash Metal; Progressive Rock/Psychedelic Rock  

Unidade 1: Nascimento e afirmação de um novo quadro político; 

Conteúdos: 1.2. O tempo da Guerra Fria – a consolidação de um mundo bipolar; 

As músicas referidas foram aplicadas aquando do final do ponto 1.2. da unidade 1 do 

segundo volume do manual de 12º ano de História A. A sua utilização foi parte integrante 

de uma aula de 50 minutos em cada uma das duas turmas.   

Os critérios utlizados para a seleção da música correspondem em primeiro lugar à 

adequação do seu conteúdo lírico aos conteúdos lecionados. Em segundo lugar a 

complexidade da letra permitiria levar os alunos a exercitar a sua capacidade de reflexão 

e espírito crítico.  

Por outro lado, ambas as músicas foram escritas, gravadas e lançadas no mercado durante 

os anos de 1980, abordando ambas o clima de medo constante, vivido durante a Guerra 

Fria. Este facto constituiu um importante fator de seleção, pois torna ambas as canções 

em possíveis documentos históricos escritos por quem viveu de perto o medo de um 

holocausto nuclear. 

Na apresentação preparada para a respetiva aula encontrava-se projetada a versão original 

em inglês de cada uma das músicas para que os alunos que se sentissem mais à vontade 

com a língua estrangeira pudessem ter contacto com o original. Foram também 

distribuídas cópias traduzidas feitas pelo professor, para facilitar a compreensão por parte 

dos alunos menos afetos à língua inglesa.  

As músicas foram utilizadas em formato mp3 tendo os alunos escutado as mesmas e 

acompanhado a letra de cada uma através traduções e pela apresentação facultadas pelo 
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docente. No final as letras foram analisadas de forma comparada, estrofe a estrofe de 

modo a levar os alunos a encontrar nas mesma os sentimentos transmitidos pelos autores, 

relativamente ao clima de guerra fria.  

Analisadas as letras e interpretados os dois pontos de vista, foi solicitado aos alunos que 

realizassem um exercício escrito individual, fora do contexto de sala de aula, no qual 

deveriam elaborar um texto criativo no qual imaginassem e relatassem um dia das suas 

vidas durante a Guerra Fria. 

Como é possível concluir as músicas selecionadas para os três exercícios referidos, podem 

ser englobadas no género música do Rock. Como já foi referido a escolha deste mesmo 

género musical prende-se com a necessidade (na perspetiva do docente) em dar a 

conhecer aos alunos novos géneros musicais com os quais eles não têm contacto diário. 

Qualquer discente escuta facilmente uma música pop ou rap numa qualquer rádio, e em 

qualquer estabelecimento público (lojas de roupa, bares etc) no entanto o mesmo não se 

passa com o Rock e os seus subgéneros (e outros géneros musicais como a música erudita 

ou clássica), pelo que, se torna necessário aumentar o leque de conhecimentos dos alunos 

no que à música diz respeito. Ao professor (seja qual for a disciplina que leciona) cabe 

aumentar a cultura geral dos seus alunos, e por vezes partilhar os seus gostos pessoais 

pode ser uma excelente maneira de atingir esse objetivo, ao mesmo tempo que cria 

empatia com os seus discentes e humaniza a sua própria imagem, deitando por terra a 

misticidade por trás da figura do docente. 

 

3. A Música como documento historiográfico 
 

Como foi referido anteriormente a primeira experiência didática teve como objetivo 

consolidar conhecimentos adquiridos na aula: As opções totalitárias: os fascismos teoria 

e práticas. Nesta experiência a música em causa, Rise of Evil, foi utilizada como 

documento historiográfico, tendo sido aplicada a metodologia de escuta/leitura, e análise 

estrofe a estrofe. 
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3.1.  O conteúdo histórico presente na música 

 

Neste ponto serão apresentadas a versão original da música e a tradução feita pelo docente 

a qual foi facultada aos alunos, para entendermos de maneira mais simples o conteúdo 

histórico presente na letra da música em causa. 

Tabela 1: Rise of Evil, letra original e tradução. 

Rise of Evil15 (Original) 

Sabaton 

 

A nation in despair, weakened by war, defeated 

Lost their pride in Versailles 

A former prisoner, with a vision or a grand delusion 

Rise to power in the Reich 

Rebuilding an army 

Make the nation proud 

Disregarding the treaty 

Secret plans for "lebensraum" 

Start the holocaust 

The Reich will rise 

Propaganda, the Reich will rise 

To last a thousand years 

Burning books to spread, anti-Semite propaganda 

Who will stop the madman's reign? 

Night of broken glass, send the Jews to Dachau death 

camp 

On a path to certain death 

The "Aeschylus" completed 

On the brink of war 

Act brutal with no pity 

Be harsh, show no remorse 

Start the war machine 

(I see the eagle rising 

The rise of elvil) 

In the last days of peace 

Europe holding it's breath 

An invasion is coming but when will it start? 

Who will be first to fall? who will be last to stand? 

Who will stop all this madness that has consequences no 

man understand? 

No man, no land! 

Rise of Evil (O nascer do mal) (Tradução) 

Sabaton 

 

Uma nação em desespero, enfraquecida pela derrota na 

Guerra 

Perdeu o seu orgulho em Versalhes 

Um antigo prisioneiro, com uma visão ou grande ilusão. 

Sustenta o seu poder no Reich 

Rearma o exército 

Enche de orgulho a nação 

Desrespeitando o Tratado 

Planos secretos para o Lebensraum  

Comece o holocausto 

O Reich erguer-se-á 

Propaganda, o Reich erguer-se-á 

Para durar milhares de anos 

Queimando livros para espalhar, propaganda antissemita 

Quem irá parar o reinado de um homem louco? 

Noite de Cristal, envia os Judeus para o campo de 

Dachau 

No caminho para a morte certa 

A anschluss completa 

Ás portas da Guerra 

Atuem com brutalidade e sem pena 

Sejam duros, não mostrem remorso 

Arranque a máquina de guerra 

O Reich erguer-se-á 

Propaganda, o Reich erguer-se-á 

Para durar milhares de anos 

Nos últimos dias de paz 

A Europa sustem a respiração 

A invasão está a chegar, mas quando começará? 

Quem será o primeiro a cair? Quem será o último a 

erguer-se? 

 
15 Sabaton (2006). Rise of Evil. On Attero Dominatus 
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Quem irá parar toda esta loucura, que terá consequências 

que nenhum homem entende? 

Nenhum homem, nenhuma terra. 

 

A letra transcrita anteriormente apresenta sucintamente algumas das características do 

regime nazi de Hitler, bem como alguns dos fatores que levaram à ascensão do ditador 

alemão. Sendo este um dos regimes totalitários estudados durante a aula referida, 

consideramos esta música um excelente documento historiográfico e um ótimo ponto de 

partida para a introdução da música nas nossas aulas. 

Deste modo, e tal como já foi referido, foi entregue aos alunos a respetiva tradução, a 

partir da qual os discentes acompanharam (podendo também acompanhar a música pelo 

slide do PowerPoint, projetado no quadro, contendo a versão original) a música anotando 

nas fichas as características do nazismo presentes na letra. Posteriormente o docente 

procedeu à análise conjunta da música estrofe a estrofe pedindo aos alunos para indicarem 

as características que haviam encontrado, ao mesmo tempo que efetuava os respetivos 

registos do quadro. 

No final desta atividade os alunos possuíam nos seus cadernos diários e nas respetivas 

fichas uma síntese das características do nazismo, capaz de auxiliar os mesmos no seu 

estudo para um futuro teste e para o exame nacional. 
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3.2. Leitura e análise da música como documento historiográfico 

 

Segue-se agora um exemplo das anotações elaboradas pelos alunos nas fichas facultadas 

pelo docente:  

Imagem 1: Anotações elaboradas por um aluno através da música Rise of Evil 
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No exemplo apresentado na imagem 1 podemos destacar algumas das anotações e 

observações elaboradas pelo aluno:  

Tabela 2: Análise da música Rise of Evil por parte de um aluno do 12º ano na 

disciplina de História A 

Estrofe Anotações do aluno 

Rise of Evil (título) O que levou à ascensão do reich de Hitler 

Causas sociais, económicas e políticas. 

Uma nação em desespero enfraquecida 

pela derrota na guerra 

Desespero económico/social vivido na 

Alemanha graças à geração perdida, 

custos de reconstrução, humilhação e 

destruição material. 

Perdeu o seu orgulho em Versalhes Humilhação aplicada á Alemanha pelos 

Aliados. Diktat Alemão. 

Um antigo prisioneiro, com uma visão ou 

grande ilusão 

Hitler esteve preso depois do atentado 

contra a república de Weimar. Lá 

escreveu o Mein Kampf. 

Planos secretos para o Lebensraum 

 

Espaço vital – Espaço considerado 

indispensável para o sucesso alemão; 

1º passo do Reich é anular o Diktat, 

recuperar o exército; 

Invade as terras perdidas faz o anschluss; 

Recupera o orgulho através do 

nacionalismo; 

Tudo com a solução final em mente 

Queimando livros para espalhar, 

propaganda antissemita 

Propaganda além de nacionalista e uma 

base de suporte total do regime e do 

partido como dos seus atos de racismo e 

de guerra; 

Além de fazer cartazes também 

censuravam outras vozes divergentes do 

regime; 

Noite de Cristal, envia os Judeus para o 

campo de Dachau; 

Noite onde foram incendiadas muitas 

sinagogas, lojas e casas judaicas; 

Foram assassinados muitos judeus 

também; 

 

A anschluss completa  Anexação da Áustria 

Para durar milhares de anos Promessa de Hitler de que a raça ariana 

se iria superiorizar a todas as outras 

durante milhares de anos. 

A Europa sustem a respiração Medo de mais uma guerra catastrófica. 

Quem irá parar toda esta loucura, que 

terá consequências que nenhum homem 

entende? 

 

 

 

  

Muitos previam a guerra (P.e. Churchill) 

mas ela era adiada (com a 1ª Guerra 

Mundial em mente) – começou 

oficialmente com a Invasão da Polónia 

(apenas mais uma violação do Tratado de 

Versalhes, já a anschluss tinha sido, a 

recuperação do exército, etc). 
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A tabela 2, demonstra claramente que através do conteúdo lírico de uma música é possível 

a um aluno do 12º ano de escolaridade retirar uma quantidade significativa de informação 

relacionada com um determinado tema. Neste caso específico o aluno foi capaz de 

identificar claramente quase todas as características do regime Nazi e as razões que 

conduziram Hitler ao poder. Através da correlação de cada uma das características do 

nazismo presentes na música, o discente conseguiu também traçar o panorama das causas 

que levaram à Segunda Guerra Mundial. Começando na violação do Tratado de Versalhes 

(Perdeu o seu orgulho em Versalhes     Humilhação aplicada à Alemanha pelos Aliados; 

Diktat alemão) e terminando na invasão da Polónia (Quem irá parar toda esta loucura, 

que terá consequências que nenhum homem entende?    Muitos previam a guerra (P.e. 

Churchill) mas ela era adiada (com a 1ª Guerra Mundial em mente) – começou 

oficialmente com a Invasão da Polónia (apenas mais uma violação do Tratado de 

Versalhes, já a anschluss tinha sido, a recuperação do exército, etc) ) o aluno conseguiu 

relacionar a ascensão de Hitler ao poder com o espoletar da Segunda Guerra Mundial. 

Deste modo poderá ser possível reconhecer que a utilização da música em detrimento de 

um outro documento historiográfico (de qualquer natureza: escrito, iconográfico, etc) 

pode ser uma aposta acertada da qual o docente pode colher frutos abundantes. Ao mesmo 

tempo que dinamiza a sua aula e cria empatia com os seus alunos (a partilha de música é 

também uma partilha de gostos, sentimentos e emoções como já concluímos em pontos 

anteriores deste trabalho), o professor garante que aqueles adquirem as aprendizagens 

essenciais para cada tema do programa. As aulas de História tornam-se mais participativas 

e informais sem nunca descurar a importância do professor e da aquisição de 

competências, tanto intrínsecas à disciplina como extrínsecas (competências sociais e 

profissionais). 
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4. A música como transmissora de valores 
 

A tarefa de um professor, seja qual for a disciplina que leciona, não se resume à simples 

transmissão de conhecimento de forma a que os seus discentes a recebam e repliquem 

exatamente como a receberam, tornando-os em meros recetores que estudam para um 

teste, exercício ou exame e rapidamente esquecem. O docente deve em toda a sua 

atividade preparar cidadãos capazes de exercer uma futura atividade profissional, capazes 

de assumir uma posição perante as questões que norteiam o seu país, capazes de exercer 

o seu voto, e acima de tudo capazes de entender o seu papel na sociedade enquanto seres 

humanos que orientam as suas tomadas de decisão de acordo com valores morais e éticos 

que deveriam ser transversais a qualquer sociedade. 

Neste contexto, o professor de História pode assumir um papel de suma importância no 

ensinamento e transmissão de valores que sirvam como apoio e orientação aos seus alunos 

nas suas futuras vidas profissionais e pessoais. Esta posição privilegiada do docente de 

História surge devido aos temas complexos e sensíveis com os quais tem de lidar ao longo 

do programa da sua disciplina, são estes: os conflitos religiosos da Idade Média; a 

escravatura na Época Moderna; os crimes de guerra durante as duas grandes guerras (por 

exemplo o holocausto nazi); a ascensão dos regimes totalitários entre os anos 20 e 40 do 

século XX; a violência dos regimes comunistas; as questões transnacionais do século 

XXI; etc. Os referidos conteúdos encontram-se ligados por um tema que se discute 

atualmente na nossa sociedade (em grande parte devido à crise dos refugiados da Síria e 

ao terrorismo), os Direitos Humanos. Deste modo, quando um professor de História 

leciona qualquer um dos temas mencionados ou um outro tema semelhante, deverá tentar 

entender até que ponto os seus alunos se encontram familiarizados com a definição de 

Direitos Humanos, e até que ponto conhecem alguns dos seus direitos e dos seus 

“vizinhos”. Para tal o professor pode elaborar exercícios que lhe permitam retirar 

conclusões e transmitir valores de respeito e de defesa dos Direitos Humanos. 

Nesta transmissão, a música apresenta-se como um importante instrumento, pois 

enquanto arte, esta é produzida por seres humanos para seres humanos, e como tal 

encontra-se repleta de ideias, valores e sentimentos, sentidos pelo artista e transmitidos 

para o público através da música. Assim sendo o professor deverá escolher com cautela 

as músicas a serem utlizadas nas suas aulas, garantindo que estas transmitem valores 

éticos e morais coerentes com o que é considerado correto e moral. 
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Neste contexto e voltando ao tema dos Direitos Humanos, o nosso segundo exercício 

debruçou-se sobre a violação dos mesmos por parte dos regimes totalitários do século XX 

(tal como já foi explicado anteriormente), e para tal foi selecionada a música Dystopia da 

banda Megadeath. Foi analisada na sala de aula, estrofe a estrofe, em conjunto com os 

alunos, aos quais, tal como já referimos, foi solicitado um texto argumentativo/expositivo 

sobre a violação dos Direitos Humanos nos regimes totalitários estudados nas aulas de 

História A (Nazismo, Fascismo, Salazarismo, Franquismo, Estalinismo). 

4.1. A subjetividade histórica da música 

 

Como foi referido a música foi analisada em sala de aula em conjunto com os discentes 

das duas turmas que incorporaram este estudo. Para tal, foi projetada a versão original da 

música num slide de PowerPoint, e a tradução da mesma (efetuada pelo docente) foi 

facultada aos alunos em fichas individuais.  

No entanto toda a música acarreta uma forte tonalidade subjetiva no seu conteúdo lírico, 

pelo que é necessária uma análise mais cuidada e orientada pelo docente de forma a levar 

os alunos a conseguir ler para além do que objetivamente se encontra escrito pelo autor. 

A música Dystopia, não é exceção, notando-se uma forte subjetividade no seu conteúdo 

lírico, nomeadamente no que respeita ao plano histórico, que apenas é possível 

compreender através de uma escuta e leitura cuidada e atenta da mesma. Deste modo, foi 

necessário realizar a referida análise orientada por parte do professor em conjunto com 

os seus alunos. 

  



47 
 

Tabela 3: Dystopia, letra original e tradução. 

Megadeth: Dystopia (original) 

 

"What you don’t know," the legend goes, 

"can't hurt you"  

If you only want to live and die in fear 

They tell us to believe just half of what we 

see And absolutely nothing that we hear  

Resist the twisted truth no matter what the 

cost Supplant the rights with wrongs 

inside our heads Outlawing all the 

questions to the answers  

That no one likes when someone ends up 

dead  

  

Dystopia [4 times]  

  

"What you don’t know," the legend goes, 

"can't hurt you" If you only want to live 

and die in a cage  

There's panic and there's chaos rampant in 

the streets Where useless thoughts of 

peace are met with rage Demoralized and 

overmastered people think  

The quickest way to end a war is lose 

Dictatorship ends starting with 

tyrannicide You must destroy the cancer 

at its root  

  

Dystopia [4 times] 

Megadeth: Dystopia (Tradução) 

 

“O que tu não sabes”, diz o ditado, “não te 

magoa” 

Se apenas desejares viver e morrer com 

medo 

Eles dizem-nos para acreditarmos em 

apenas metade do que vemos 

E absolutamente nada do que ouvimos 

Resistir à verdade mais atroz não importa 

os custos 

Substituindo o que está certo pelo que está 

errado nas nossas mentes 

Ilegalizando todas as questões para as 

respostas 

Ninguém gosta quando alguém acaba 

morto 

 

Distopia [4 vezes] 

 

“O que tu não sabes”, diz o ditado, “não te 

magoa” 

Se apenas desejares viver e morrer numa 

jaula 

Há pânico e caos desenfreado nas ruas 

Onde propostas inúteis de paz são 

recebidas com raiva 

Desmoralizada e subjugada a população 

pensa 

A maneira mais rápida para terminar 

guerra é perder 
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A ditadura acaba com o assassinato do 

tirano 

Deves matar o mal pera raiz 

 

Distopia [4 vezes] 

 

A tabela 3 apresenta a versão original da música utilizada em sala de aula e a versão 

traduzida pelo docente, a qual foi entregue aos alunos em fichas individuais. Como se 

torna evidente, o conteúdo histórico presente na música não se encontra explicito (ao 

contrário da música utilizada no primeiro exercício), o que realça a subjetividade do texto, 

no entanto quando analisamos a música com atenção, conseguimos entender que o autor 

se debruça sobre o controlo das liberdades e direitos fundamentais de cada ser humano, 

ou seja, o desrespeito pelos Direitos Humanos, sendo que os dois últimos versos (A 

ditadura acaba com o assassinato do tirano/Deves matar o mal pela raiz) nos indicam 

claramente que este desrespeito ocorre em regimes ditatoriais. Deste modo, a música 

referida enquadra-se perfeitamente no programa do 12º ano de História A que aborda a 

ascensão dos regimes ditatoriais totalitários durante os anos 20 e 30 do século XX. 

Decidimos então preparar um exercício que levasse os alunos a refletir sobre a violação 

dos Direitos Humanos nos regimes totalitários dos anos 20. O enunciado do exercício é o 

que se segue: 

Exercício: 

Desmoralizada e subjugada a população pensa 

A maneira mais rápida para terminar guerra é perder 

Dystopia- Megadeth 

1. Num texto expositivo/argumentativo bem estruturado, explica de que forma as medidas 

repressivas dos regimes totalitários (Nazismo, Fascismo, Estalinismo) conduziam à 

violação dos Direitos Humanos. 

 No teu texto deves: 

  - Explicitar as medidas repressivas, que achares pertinentes, aplicadas por 

cada regime totalitário; 
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  - Deves sempre que possível e oportuno utilizar citações de fontes; 

  - Deves sempre que possível e oportuno utilizar citações da música 

analisada em sala de aula. 

 

Nota: À exceção dos 3 pontos descritos anteriormente, o texto é livre, podes escrever 

quanto achares necessário e podes utilizar as fontes que achares necessárias tendo sempre 

em conta a sua credibilidade. 

O enunciado foi disponibilizado aos alunos em fichas individuais, juntamente com a 

respetiva tradução da música. A música foi analisada em sala de aula, tendo sido 

necessária uma interpretação cuidada e atenta do seu conteúdo lírico de modo a levar os 

alunos a entender a relação do texto com a violação dos Direitos Humanos por parte dos 

regimes totalitários.  

Foi necessário introduzir o conceito de Distopia (o qual não se encontra no programa de 

História A), e de que modo este se encontra relacionado com os regimes totalitários. 

Assim sendo foi explicado aos alunos que uma distopia corresponde a uma realidade 

aparentemente perfeita, mas que na verdade não o é, o que de facto se aplica aos regimes 

totalitários do século XX. Estes tentavam transmitir uma imagem de força, organização e 

harmonia, que na verdade apenas encobria a repressão aplicado pelos governantes à sua 

população e a miséria em que esta vivia. Foi necessário também, levar os alunos a 

encontrar no texto alguns dos Direitos Humanos que são violados pelos regimes 

totalitários.  

As conclusões retiradas após a análise foram as seguintes: 

Tabela 4: Análise do conteúdo lírico da música Dystopia 

Dystopia (tradução) Análise conjunta da música 

“O que tu não sabes”, diz o ditado, “não 

te magoa” 

Se apenas desejares viver e morrer com 

medo 

Eles dizem-nos para acreditarmos em 

apenas metade do que vemos 

O autor refere-se ao controlo dos meios de 

comunicação por parte das ditaduras. 

Levando a população a acreditar apenas na 

propaganda do Estado e nunca dando 

ouvidos ao que vem do exterior, nem em 

vozes de protesto contra o regime. 
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E absolutamente nada do que ouvimos 

Resistir à verdade mais atroz não importa 

os custos 

Substituindo o que está certo pelo que está 

errado nas nossas mentes 

Ilegalizando todas as questões para as 

respostas 

Ninguém gosta quando alguém acaba 

morto 

Neste ponto do texto, o autor debruça-se 

sobre o controlo da liberdade de 

pensamento e de expressão em que os 

regimes ditatoriais se baseiam para 

controlar as massas.  

O verso, Ninguém gosta quando alguém 

acaba morto, encontra-se relacionado 

com a máquina de repressão do Estado 

Totalitário, que pune severamente quem 

tentar questionar o Estado e as suas leis. 

“O que tu não sabes”, diz o ditado, “não 

te magoa” 

Se apenas desejares viver e morrer numa 

jaula 

Há pânico e caos desenfreado nas ruas 

Onde propostas inúteis de paz são 

recebidas com raiva 

O autor refere-se à utilização de força por 

parte dos regimes ditatoriais para silenciar 

as vozes de dissidência no interior do seu 

país. Esta repressão era colocada em 

prática pelas policias políticas que 

prendiam e matavam quem tentasse 

expressar ideias contrárias às do regime. 

O verso, Se apenas desejares viver e 

morre numa jaula, encontra-se 

relacionado com a jaula mental em que a 

população era mantida, de modo a 

obedecer cegamente ao seu ditador. No 

entanto pode também estar relacionado 

com a pena de prisão aplicada muitas 

vezes a quem ousava manifestar o seu 

desacordo para com o regime. 

Desmoralizada e subjugada a população 

pensa 

A maneira mais rápida para terminar 

guerra é perder 

A ditadura acaba com o assassinato do 

tirano 

A população acaba por acatar tudo o que 

lhe é imposto pelo regime. Aguardando 

que o seu ditador morra. No entanto, por 

vezes as ditaduras acabam quando golpes 

de estado surgem, e o ditador é derrubado. 
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Deves matar o mal pera raiz 

 

Após a análise foi solicitado aos alunos, em cada uma das turmas, a elaboração do referido 

texto (individual) expositivo/argumentativo, tendo sido negociadas as datas de entrega 

com cada uma das duas turmas. 

4.2. A música como inspiração para um texto expositivo/argumentativo 

 

Os textos das duas turmas foram lidos e corrigidos de acordo com os critérios elaborados 

pelo professor estagiário, e foram classificados apenas qualitativamente16 de forma a 

permitir uma melhor avaliação da qualidade do trabalho de cada aluno. Pois, a avaliação 

de um exercício escrito com uma forte carga subjetiva e com um enorme cunho pessoal 

requer uma escala mais abrangente e não restrita a uma escala de valores numéricos. 

Tabela 5: Critérios de Correção do exercício escrito “Dystopia” - texto de 

expositivo/argumentativo sobre a violação dos direitos humanos nos regimes totalitários 

Avaliação das competências específicas em História Ponderações  

 

 A – Tratamento da informação/ utilização das fontes

  

40% 

1. Recolher e tratar informação sobre o tema proposto 5% 

2. Interpretar um documento (texto, mapa, gráfico, imagem, 

obra de arte, tabela cronológica) 

5% 

3. Associar e cruzar informações 20% 

4. Utilizar conceitos/palavras-chave e vocabulário específico 10% 

B – Compreensão histórica 40% 

1. Localizar no espaço 5% 

2. Relacionar e confrontar dados/informações de várias 

fontes incluídas no texto 

10% 

3. Organizar as informações num todo coerente e lógico 10% 

4. Distinguir factos/ datas essenciais da época 5% 

5. Distinguir causas e consequências de 

acontecimentos/factos 

10% 

C – Apresentação 20% 

1.    Escrita legível (formato manuscrito) 5% 

3.    Texto justificado (formato digital) 5% 

4.    Expressividade 10% 

 

Ao longo da correção de cada exercício à luz dos critérios apresentados na tabela 5, foi 

preenchida uma tabela de comentários personalizados para cada um dos textos de cada 

 
16 Escala de avaliação qualitativa aplicada na segunda experiência: NS: Não Satisfaz, de 0% a 49%; S: 

Satisfaz, de 50% a 69%; B: Bom, de 70% a 89%; MB: Muito Bom, de 90% a 100%. 
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um dos alunos. Essa tabela foi disponibilizada via e-mail a cada uma das turmas, 

juntamente com os critérios de correção, tendo sido devolvidos os exercícios escritos aos 

alunos, com a respetiva classificação. 

Tabelas 6 e 717: Tabela de comentários ao exercício escrito “Dystopia” - texto 

expositivo/argumentativo sobre a violação dos direitos humanos nos regimes totalitários 

12º 1 

Nº Comentários 

 

 

1 

1.Texto muito bem estruturado com a distinção entre cada um dos regimes totalitários estudados nas aulas; 

2.Medidas repressivas bem-apresentadas para cada um dos regimes totalitários; 

3.Excelentes referências a variadas fontes incluindo a música analisada em sala de aula; 

4.Argumentos bem-apresentados e defendidos com base nas citações das fontes; 

5.Necessário algum rigor científico: Os regimes políticos não são “criados” nem “elaborados”, mas sim 

desenvolvidos ou postos em prática; O termo Duce não se aplica a todos os regimes totalitários, mas apenas 

a Mussolini o líder fascista italiano. 

 

 

 

2 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Bom paralelismo entre passado e presente, aquando da comparação do holocausto nazi face ás restrições 

migratórias de Donald Trump no que respeita aos mexicanos; 

3.Introdução muito boa na qual explica corretamente em que consistem os Direitos Humanos; 

4.Explicação clara e correta de como se define uma distopia, comparando esta com a utopia; 

5.Medidas repressivas dos regimes totalitários bem explicadas e encadeadas, referindo sempre qual o 

direito humano violado por cada medida; 

6.Texto bem estruturado em 3 tópicos diferentes, mas sempre interligados por conetores e ideias chave; 

7.Faltam referências a outras fontes que não só a música para reforço científico dos argumentos 

apresentados; 

 

 

3 

 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.O parágrafo introdutório pode e deve ser mais desenvolvido e elaborado; 

3.Referências corretas a outras fontes, o que reforça os argumentos apresentados; 

4.Separação correta entre os diferentes regimes totalitários salientando as suas semelhanças e diferenças; 

5.Falta de rigor científico no 1º parágrafo: “O nazismo criado por Adolf Hitler (…)” – O nazismo não foi 

criado por Hitler, mas sim desenvolvido ou posto em prática; 

6.Bom paralelismo entre passado e presente aquando da referência ao regime totalitário da Coreia do 

Norte, utilizado como exemplo de totalitarismo e de violação dos Direitos Humanos na atualidade; 

 

4 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula com o excelente pormenor de ter sido mantida 

a versão original;  

2.Faltam referências a outras fontes; 

3.Texto com linguagem muito expressiva que demonstra um claro cunho pessoal; 

4.Boa argumentação suportada por citações da música bem enquadradas; 

5.Atenção às generalizações, “(…) (no caso da Alemanha um país inteiro aprovou o genocídio judeu (…)”; 

 
17 Os números dos alunos existem apenas para efeitos e enumeração. Os comentários não correspondem 

estritamente ao número do aluno apresentado. 
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6.Falta abordar o Fascismo Italiano; 

 

 

 

5 

1.Paralelismos excelentes entre passado e presente, com referências à Revolução Francesa enquanto 

primeira promotora dos Direitos Humanos; 

2.Excelente referência à Idade Média e à ordem social e jurídica defendida pela Igreja; 

3.Texto muito bem estruturado distinguindo claramente o Fascismo, o Nazismo e o Estalinismo 

salientando as suas diferenças e semelhanças; 

4.Excelente poder argumentativo reforçado com citações de diversos artigos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU; 

5.Faltam mais referências à música analisada em sala de aula; 

6.Atenção à utilização de dados estatísticos pois os números por vezes podem induzir em erros científicos; 

7.Quando utilizados sites em português do Brasil é necessário ter cuidado e alterar as expressões 

tipicamente brasileiras; 

 

 

6 

1.Necessário bastante cuidado com a utilização da língua portuguesa, por exemplo: “(…) que estes são o 

(…)”; “(…) muitas mais coisas (…)”;  

2.Algumas referências corretas a fontes diversas; 

3.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

4.Globalmente o texto apresenta-se bem estruturado com uma correta distinção entre os 3 regimes 

totalitários (Nazismo; Fascismo; Estalinismo), faltando apenas a utilização de parágrafos; 

5.O texto pode ser aprofundado um pouco mais com mais referências a outras fontes de modo a reforçar 

o poder de argumentação; 

 

 

7 

1.Faltam referências à música analisada em sala de aula; 

2.Faltam referências a fontes diversas; 

3.O texto apresenta apenas muito sucintamente algumas das medidas repressivas tomadas pelos regimes 

totalitários, faltando uma explicação um pouco mais detalhada apoiada em fontes e citações; 

4.O texto carece de um maior poder argumentativo que seria conseguido através de citações de fontes 

credíveis; 

5.O texto encontra-se bem estruturado, apresentando uma boa utilização da língua portuguesa e denota 

algum conhecimento no que respeita à definição de Direitos Humanos; 

6.Boa distinção entre Nazismo; Fascismo e Estalinismo; 

 

 

8 

1.Algumas referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Faltam referências a outras fontes; 

3.Atenção à utilização da língua portuguesa, por exemplo: “(…) O fascismo é um regime de governo 

(…)”; 

4.Necessidade de desenvolver mais o tema do fascismo; 

5.Atenção ao tamanho da letra escolhido para um texto escrito a computador; 

 

 

9 

1.Medidas repressivas muito vagas no que diz respeito ao Fascismo e ao Estalinismo; 

2.Necessário algum cuidado com o português, “totalitarismo gera muita violência”; 

3.Explicação correta, precisa e cientificamente correta do holocausto nazi enquanto violação dos Direitos 

Humanos; 

4.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

5.Faltam referências a outras fontes que não só a música para reforço científico dos argumentos 

apresentados; 

 1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Atenção à utilização da língua portuguesa; 
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10 3.Boas referências a outras fontes como a Carta dos Direitos Humanos da ONU; 

4.Necessidade de explorar mais o totalitarismo fascista de Mussolini; 

5.O texto denota um válido trabalho de pesquisa. 

 

 

12º 2 

Nº Comentários 

 

 

 

 

1 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Referências corretas a outras fontes; 

3.Argumentos claros e bem defendidos com base em citações bem incorporadas nos textos; 

4.Atenção aos juízos de valor: “Na União Soviética, na minha opinião, foi onde mais terrores 

aconteceram”, o texto é expositivo/argumentativo, pode e deve ser apresentado o ponto de vista do escritor, 

mas nunca de forma explicita levando a juízos de valor que podem tirar credibilidade a alguns argumentos, 

podendo inclusive levar o leitor a interpretar de forma errada a orientação política/ideológica/religiosa/etc.  

do escritor levando-o a avaliar o texto como parcial; 

5.Atenção à utilização da primeira pessoa do singular: “(…) na minha opinião (…)”; “(…) retirei este 

excerto (…)”; 

6.Atenção ao tamanho da letra utilizado na escrita a computador; 

7.Texto bem estruturado com um claro cunho pessoal na forma de escrever e argumentar; 

8.Escrita original, coerente e expressiva, com bom encadeamento de ideias e de conhecimentos científicos; 

9.Boa conclusão no último parágrafo do texto; 

 

 

 

2 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.As referências ao manual deveriam incluir citações do mesmo, não se pode resumir à referência da 

página de onde é retirada a informação; 

3.Texto coerente bem estruturado com uma clara distinção entre os 3 regimes totalitários estudados, bem 

como os seus aspetos totalitários comuns e as suas diferenças; 

4.Atenção à utilização da primeira pessoa do singular, “(…) vou recorrer ao manual de História (…)”; 

5.Parágrafo conclusivo pertinente, funcionando como uma boa síntese no que respeita à violação dos 

Direitos Humanos por parte dos regimes totalitários; 

 

 

3 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Referências corretas a outras fontes; 

3.Atenção à organização e apresentação do texto; 

4.Texto coerente com clara distinção entre cada um dos 3 regimes totalitários, salientando as suas 

semelhanças e diferenças; 

5.Atenção às expressões redundantes, “O demonstramento (neste caso deverias ter escrito demonstração) 

de forças, o culto da força (…)”; 

 

 

 

4 

1.Atenção à utilização da primeira pessoa do singular, “(…) no meu estudo e pesquisa (…) posso concluir 

(…)”, a frase deveria ser estruturada da seguinte forma, “através do estudo e pesquisa (…) é possível 

concluir (…)”; 

2.Referências corretas à música analisada em sala de aula, e bem integradas no corpo do texto; 

3.Faltam referências a outras fontes que não só a música; 



55 
 

4.Texto com cunho pessoal onde é bem patente o ponto de vista do escritor com alguns argumentos válidos 

e fundamentados com frases retiradas da música; 

5.Necessário algum cuidado na utilização da língua portuguesa; 

6.Bom paralelismo passado-presente com referência à Venezuela; 

7.Erro científico ao referir o Japão como regime totalitário, este país pode ser considerado uma distopia, 

mas por outros motivos, para um melhor paralelismo deverias ter referido por exemplo a Coreia do Norte; 

8.Último parágrafo representa uma boa conclusão do que é defendido no texto; 

 

 

 

 

5 

1.Atenção ao tamanho de letra escolhido para o texto; 

2.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

3.Faltam referências a outras fontes; 

4.Título muito bem conseguido, funcionando como uma situação-problema a partir da qual todo o texto 

de desenvolve; 

5.Escrita muito expressiva e com claro cunho pessoal; 

6.Texto claramente reflexivo e crítico; 

7.Cuidado com a utilização da primeira pessoa do singular, “(…) Na minha opinião (…)”; 

8.Atenção à utilização de expressões ambíguas e características da oralidade, que não devem ser colocadas 

por escrito, “(…) talvez tivesse agido de maneira diferente, não sei (…).”; 

9.Texto necessita de separar os três regimes totalitários de forma a reconhecer semelhanças e diferenças; 

10.Texto muito focado no Nazismo alemão no entanto muito bem argumentado e baseado na música 

analisada em sala de aula; 

 

 

6 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Faltam referências a outras fontes; 

3.Texto demasiado sucinto, necessidade de desenvolver mais o tema, por exemplo através da explicação 

individual das características repressivas de cada um dos regimes totalitários estudados; 

4.Atenção à utilização da língua portuguesa, “(…) pois se alguém fosse apanhado a falar mal do regime 

era morto ou preso (…)”; 

 

 

 

7 

1.Atenção à utilização da primeira pessoa do singular, “(…) O primeiro exemplo que seleciono é o nazismo 

(…)”; 

2.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

3.Faltam referências a outras fontes que não só a música; 

4.Texto bem estruturado e com argumentos bem-apresentados e suportados por um bom enquadramento 

das citações da música; 

5.Correta distinção entre os 3 regimes totalitários estudados; 

6.Necessidade de alargar um pouco mais o último parágrafo de forma a estabelecer um paralelismo entre 

passado e presente; 

 

8 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Faltam referências a outras fontes; 

3.Atenção à utilização de tópicos num texto expositivo/argumentativo, por vezes é preferível utilizar uma 

escrita “corrida” de modo a encadear os argumentos de forma mais orgânica e expressiva; 

4.“(…) Deste modo, quem não conseguia atingir os objetivos traçados pelas empresas, era considerado 

um kulak e, por conseguinte, assassinado (…).” – Esta afirmação está errada, kulak não era um termo 

utilizado para definir um trabalhador que não atingia os objetivos. Mas sim o nome dado aos pequenos 

proprietários que surgiram com a NEP e que foram extintos por Estaline; 

5.Texto coerente e com uma boa distinção entre os 3 regimes totalitários estudados; 
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9 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Faltam referências a outras fontes que não apenas a música; 

3.Atenção à utilização excessiva de vocabulário e expressões retiradas do manual, deves sempre alterar o 

mais possível as frases de modo a atribuíres o teu cunho pessoal ao texto; 

4.Boa distinção entre cada um dos 3 regimes totalitários salientando as suas semelhanças e diferenças; 

5.Deverias ir enquadrando as referências à música ao longo do texto em vez de dedicares apenas s 3 últimos 

parágrafos à analise da mesma; 

 

10 

1.Referências corretas à música analisada em sala de aula; 

2.Referências corretas a outras fontes; 

3.Texto estruturado maioritariamente por tópicos, o que não é errado, no entanto é preferível em trabalhos 

futuros optar por uma escrita “corrida”; 

4.Correta distinção entre cada um dos 3 regimes totalitários, salientando as suas semelhanças e diferenças; 

 

A elaboração e entrega das tabelas apresentadas enquadra-se no processo de ensino 

aprendizagem que sempre esteve presente nas nossas aulas. Ao apontarmos os pontos 

negativos e os pontos positivos dos trabalhos elaborados pelos alunos, permitimos que a 

avaliação seja mais pessoal, direta e personalizada, auxiliando o aluno a detetar as suas 

lacunas de forma a poder corrigi-las num exercício futuro. Apenas se aprende errando, 

corrigindo e refazendo.  

Através desta amostra de comentários a 20 (de um total de 29 textos entregues e 

corrigidos) textos diferentes de ambas as turmas, podemos verificar que, pelo menos 12 

dos textos selecionados para esta amostra foram capazes de cumprir o primeiro tópico 

orientador do exercício referido anteriormente18, distinguindo com facilidade os 3 

regimes totalitários estudados nas aulas bem como as diferentes formas de violação dos 

Direitos Humanos aplicadas por estes regimes. No diz respeito ao segundo tópico 

orientador19 podemos concluir que pelo menos 9 alunos foram capazes de incorporar nos 

seus textos referências e citações de outras fontes. Quanto ao terceiro e último tópico20 é 

possível verificar que 19 alunos foram capazes de incorporar nos seus textos referências 

e citações da música analisada em sala de aula, servindo na grande maioria das vezes 

como suporte para os seus argumentos. 

 
18 Primeiro tópico orientador presente no enunciado do exercício: explicitar as medidas repressivas, que 

achares pertinentes, aplicadas por cada regime totalitário; 
19 Segundo tópico orientador presente no enunciado do exercício: deves sempre que possível e oportuno 

utilizar citações de fontes; 
20 Terceiro tópico orientador presente no enunciado do exercício: deves sempre que possível e oportuno 

utilizar citações da música analisada em sala de aula. 
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Deste modo podemos concluir que o enunciado foi elaborado de forma correta, sendo de 

fácil entendimento para os alunos das duas turmas. Neste contexto, no 12º 1 de um total 

de 21 alunos 18 entregaram os seus textos na data prevista, ao passo que no 12º 2 de um 

total de 21 alunos (até à data a turma apenas apresentava 21 discentes, no entanto como 

já foi referido em capítulos anteriores este número oscilou por motivos a que fomos 

alheios tendo a turma chegado aos 23 alunos inscritos no final do ano) foram entregues 

11 textos na data prevista. 

Analisemos agora os resultados obtidos pelos alunos, de forma a compreender em que 

medida esta experiência didática terá ou não sido bem-sucedida, tendo em conta a questão 

orientadora deste relatório: pode a música ser um recurso didático válido para o 12º ano 

na disciplina de História A. 
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 O gráfico 1, apresenta os resultados do 12º 1 na segunda atividade didática. De acordo 

com os mesmos, de um total de 18 trabalhos, 44% obtiveram a classificação de Satisfaz; 

33% obtiveram Bom; 17% alcançaram o Muito Bom; 6% foram classificados 

negativamente com Não Satisfaz. O mesmo será dizer que 94% dos alunos que 

concluíram a atividade conseguiram alcançar uma classificação positiva, sendo que 17% 

dos referidos 18, conseguiram inclusivamente a classificação máxima de Muito Bom o 

que equivale a 3 trabalhos de um total de 18, e apenas 6% dos discentes obtiveram 

classificações negativas, ou seja, de 18 trabalhos apenas 1 não alcançou o sucesso. No 

entanto a maioria dos participantes na atividade conseguiu apenas a classificação positiva 

mais baixa, 44% (8 trabalhos) foram classificados com Satisfaz. 

Deste modo podemos concluir que a segunda atividade didática apresenta resultados 

satisfatórios no 12º 1, tendo em conta que 17 dos 18 trabalhos foram classificados 

positivamente. Estes resultados podem demonstrar que a atividade foi bem elaborada e 

executada tendo sido bem-recebida por parte dos participantes que facilmente a 

entenderam e executaram. 

Por seu turno o gráfico 2, apresenta os resultados do 12º 2 na segunda atividade didática. 

Nesta turma o número de alunos que concluiu a atividade foi menor quando comparado 

com o 12º 1, tendo sido entregues 11 trabalhos. No entanto as classificações também são 

claramente diferentes. No 12º 2, 46% dos trabalhos foram classificados com Muito Bom, 

36% obtiveram Bom, 18% alcançaram Satisfaz e 0% obtiveram negativa. Tendo em conta 

os dados apresentados podemos verificar que 5 discentes obtiveram a classificação 

máxima de Muito Bom e 0 alunos concluíram a atividade com negativa. Não esquecendo 

que apenas foram entregues 11 trabalhos, o facto de 100% dos referidos 11, terem 

alcançado a positiva indica que a atividade foi executada com sucesso no 12º 2, o que 

pode indicar que os alunos compreenderam com facilidade o objetivo da atividade e o 

que deveriam fazer para elaborar os seus textos da melhor forma. 

O gráfico 3, surge então como uma síntese dos resultados conjuntos das duas turmas. Ao 

analisarmos os mesmos podemos compreender que 96% dos alunos que participaram na 

atividade obtiveram classificação positiva, sendo que apenas 4% obtiveram negativa de 

um total de 29 trabalhos. De entre as positivas 34% (10 trabalhos) correspondem a Bom, 

34% (10 trabalhos) correspondem a Satisfaz, 28% (8 trabalhos) encontram-se no Muito 

Bom e 4% (1 trabalho) apenas alcançou o Não Satisfaz.  
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Assim sendo, os resultados apresentados podem indicar que a segunda atividade didática 

foi executada com sucesso nas duas turmas. O docente terá conseguido conduzir os alunos 

a uma fácil compreensão dos objetivos da atividade e os discentes terão sido capazes de 

executar as instruções do professor de forma exemplar obtendo 96% dos mesmos uma 

classificação positiva. Poderemos concluir que a música foi utilizada com sucesso nesta 

atividade didática e que apesar de o conteúdo lírico da mesma não ser de fácil análise e 

compreensão, os alunos foram capazes de a utilizar como uma base de inspiração para 

elaborar os seus textos expositivos/argumentativos, o que pode indicar que de facto a 

música pode revelar-se um meio de inspiração para o sucesso dos alunos, podendo ser um 

instrumento didático adequado à disciplina de História A. 

 

5. A música como documento histórico 
 

As atividades didáticas anteriores debruçaram-se sobre a utilização da música como 

documento historiográfico, no caso da primeira atividade, e sobre a capacidade da música 

como transmissora de valores e como fonte de inspiração para escrita 

expositiva/argumentativa. A terceira atividade didática que agora será analisada terá 

como objetivo, utilizar a música como documento histórico a partir do qual tentar-se-á 

catalisar a criatividade dos alunos para um texto escrito criativo. 

Iniciamos o presente relatório com um enquadramento teórico debruçado principalmente 

sobre a história da música, de modo a demonstrar como esta sempre esteve presente na 

vida do Homem. Deste modo, tal como qualquer outra forma de expressão artística, a 

música representa também as mudanças sociais, culturais, económicas e políticas que 

ocorreram num determinado espaço e num determinado tempo.  

Assim sendo, decidimos utilizar duas músicas escritas na década de 80, de modo levar os 

alunos a entender de que forma o clima de Guerra Fria vivido entre 1950 e 1991 

influenciou o panorama social e artístico (principalmente no que à música diz respeito), 

e até que ponto o medo constante de um holocausto nuclear se encontrava presente no 

quotidiano das sociedades entre 50 e 90. Após a analise do conteúdo de cada um das 

músicas, foi solicitado aos alunos a elaboração de um texto criativo, no qual os discentes 

deveriam tentar imaginar um dia das suas vidas durante a guerra fria, tentando descrever 

de que modo se sentiriam perante o medo constante de um holocausto nuclear. 
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5.1. Two Suns in the Sunset: O Rock e o Heavy Metal como representações da 

sociedade dos anos 70 e 80 do século XX 

 

As músicas selecionadas para a terceira experiência didática foram (tal como já foi 

referido anteriormente21): Two Suns in the Sunset, da banda rock, Pink Floyd, e Fight Fire 

with Fire, da banda de Heavy Metal/Thrash Metal, Metallica. A primeira foi escrita em 

1983 e a segunda em 1984, datas que as enquadram na década de 80, período no qual o 

clima de Guerra Fria se encontrava latente no panorama político mundial. Ambas as 

músicas tentam retratar o clima de medo vivido por toda a humanidade durante o referido 

período, o que faz das mesmas um documento histórico extraordinário, que nos permite 

entender um pouco melhor as mutações ao nível das mentalidades e das artes, durante os 

40 anos de tensão entre as duas maiores potências mundiais (EUA e URSS). 

Foram distribuídas pelos alunos as respetivas fichas com a tradução de cada uma das 

músicas e o enunciado do exercício que lhes seria solicitado, ao mesmo tempo que as 

versões originais se encontravam projetadas no quadro da sala de aula em formato 

PowerPoint. A atividade iniciou-se com a música dos Metallica, Fight Fire With Fire. 

Após a escuta da mesma por parte dos alunos procedeu-se à análise do conteúdo lírico, 

com o auxílio do professor. Os discentes deveriam tentar encontrar na letra referências ao 

clima de Guerra Fria e à proliferação de armamento nuclear. O resultado foi o que se 

segue. 

Tabelas 8 e 9: Análise do conteúdo lírico das músicas: Fight Fire With Fire e Twon Suns 

in the Sunset 

Letra Original 

Fiht Fire With Fire 

Letra traduzida 

Lutar Fogo com Fogo 

Referências ao clima de 

Guerra Fria 

Do unto others as they’ve done to 

you 

But what the hell is this world 

coming to? 

Blow the universe into nothingness 

Nuclear warfare shall lay us to rest 

Faz aos outros como eles te 

fizeram a ti 

Mas em que raio se está a tornar 

este mundo? 

Rebentar com o universo até não 

restar nada 

Guerra nuclear deixar-nos-á em 

eterno descanso 

O autor faz referência â corrida 

armamentista e à política de intervenção 

em conflitos externos praticadas por 

ambas as potências. Que poderá levar a um 

conflito nuclear e à aniquilação da raça 

humana. 

Fight fire with fire 

Ending is near 

Fight fire with fire 

Bursting with fear 

We all shall die 

Lutar fogo com fogo 

O fim está próximo 

Lutar fogo com fogo 

Rebentando com medo 

Todos morreremos 

O refrão faz alusão à política de medo 

mútuo fomentada pelos dois polos, que 

eventualmente poderá levar a uma 

catástrofe mundial. 

 
21 Enquadramento metodológico: 2. Metodologia: experiências didáticas em contexto de sala de aula: 2.3. 

Terceira experiência didática. 
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Time is like a fuse, short and burning 

fast 

Armageddon’s here, like said in the 

past 

O tempo é um rastilho curto e de 

rápida combustão 

O armageddon chegou, como foi 

dito no passado 

O autor utiliza uma referência bíblica (o 

armageddon) ao fim do mundo para 

traduzir o ambiente político da época. A 

metáfora entre o tempo e um rastilho pode 

indicar que o autor anseia por algo que 

ponha fim a este conflito antes que todos 

os seres humanos sofram danos colaterais. 

Fight fire with fire 

Ending is near 

Fight fire with fire 

Bursting with fear 

Lutar fogo com fogo 

O fim está próximo 

Lutar fogo com fogo 

Rebentando com medo 

Mais uma vez surge uma referência à 

política de medo praticada pelos EUA e 

pela URSS. 

Soon to fill our lungs, the hot winds 

of death 

The gods are laughing, so take your 

last breath 

Em breve encherá os nossos 

pulmões com os ventos quentes da 

morte 

Os deuses estão-se a rir, em breve 

tirar-te-ão o teu último suspiro 

O autor refere que o holocausto nuclear 

está próximo e que se nada for feito, nem 

os deuses nos salvarão, acabando a raça 

humana por ser morta pelos efeitos das 

bombas nucleares. 

Fight fire with fire 

Ending is near 

Fight fire with fire 

Bursting with fear 

Fight fire with fire 

Lutar fogo com fogo 

O fim está próximo 

Lutar fogo com fogo 

Rebentando com medo 

Lutar fogo com fogo (8 vezes) 

A música termina uma vez mais com a 

referência ao medo mútuo infligido por 

ambas as potências. Após ser repetido 8 

vezes o título da música (lutar fogo com 

fogo) a mesma termina com o som do 

rebentamento de uma ogiva nuclear, que 

representa o medo de um holocausto 

nuclear vivido por parte da população 

mundial. 

 

 

Two Suns in the Sunset 

(Original) 

Letra traduzida 

Dois sois num por do sol 

Referências ao clima de 

Guerra Fria 

In my rear view mirror the sun is 

going down 

Sinking behind bridges in the road 

And I think of all the good things 

That we have left undone 

And I suffer premonitions, 

confirm suspicions 

Of the holocaust to come 

No meu retrovisor o sol está a pôr-se 

Mergulhando por trás de pontes na 

estrada 

E eu penso em todas as coisas boas 

Que ficaram por fazer 

E sofro premonições, suspeitas 

confirmadas 

Do holocausto que está para vir 

A música relata o dia de um homem que 

viveu a guerra fria de perto. Nesta primeira 

estrofe o protagonista encontra-se a 

conduzir numa autoestrada ao final do dia 

e começa a sentir que algo não está bem, 

como se o holocausto estivesse prestes a 

acontecer. 

The rusty wire that holds the cork 

that keeps the anger in 

Gives way and suddenly it’s day 

again 

The sun is in the east 

Even though the day is done 

Two suns in the sunset, hmph 

Could be the human race is run 

O arame enferrujado que mantem 

arrolhada a raiva 

Cede e de repente é dia outra vez 

O sol está a este 

Apesar de o dia ter terminado 

Dois sois num por-do-sol  

Poderá a raça humana estar a 

desaparecer 

O arame que mantem a raiva arrolhada 

pode referir-se ao simples clique num 

botão que liberta uma ogiva nuclear. O 

mesmo é acionado e de repente o sol está 

a este (na direção da URSS) embora o dia 

tenha acabado. O mesmo será dizer que os 

EUA acabaram de lançar um ataque 

nuclear contra a URSS, lançando uma 

bomba tão forte que a sua explosão se 

assemelha à luz do sol ao final do dia. 

Começando assim o fim da raça humana. 

Like the moment when the brakes 

lock 

And you slide towards the big 

truck (“Oh no!”) 

You stretch the frozen moments 

with your fear 

And you’ll never hear their voices 

("Daddy, Daddy!") 

And you’ll never see their faces 

You have no recourse to the law 

anymore 

Tal como no momento em que os 

travões bloqueiam 

E despistas-te contra um camião ( 

“Oh não!”) 

“Esticas” os momentos gelados com 

o teu medo 

E não voltarás a ouvir as suas vozes 

de novo (“Pai, Pai!”) 

E não voltarás a ver as suas caras 

Nunca mais poderás recorrer à lei 

Nesta terceira estrofe é relatada todo o 

encadeamento de eventos após o 

rebentamento da bomba. O protagonista 

distraído com a luz da explosão tenta 

desviar-se de um camião despistando-se. 

No meio do caos ouve a sua filha gritar 

enquanto vai tomando consciência de que 

o fim está próximo e que nunca mais 

voltará a ver a sua família. Esta estrofe 

pode ser uma representação do estado 
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caótico em que o mundo cairia no caso de 

um holocausto nuclear. 

And as the windshield melts and 

my tears evaporate 

Leaving only charcoal to defend 

Finally, I understand 

The feelings of the few 

Ashes and diamonds, foe and 

friend 

We were all equal in the end 

Enquanto o para-brisas derrete e as 

minhas lágrimas evaporam 

Deixando apenas hulha como defesa 

Finalmente eu entendo 

Os sentimentos de alguns 

Cinzas e diamantes, inimigo e amigo 

No final eramos todos iguais 

Nesta estrofe o protagonista assiste aos 

efeitos da radiação de perto. O que nos 

pode indicar que a URSS contra-atacou os 

EUA. E no final quando apenas restam as 

cinzas ambas as partes reconhecem que no 

fundo somos todos iguais. No entanto o 

mal já estava feito. 

“…and now the weather. 

Tomorrow will be cloudy with 

scattered showers spreading from 

the east … 

With an expected high of 4000 

degrees Celsius” 

“… e agora a previsão para o tempo. 

Amanhã o céu estará enevoado com 

aguaceiros vindos de este…  

Com uma temperatura máxima de 

4000 graus Celsius.” 

A música fecha com a previsão do tempo 

para o dia seguinte. Através das palavras 

do meteorologista é possível entender que 

todo o planeta foi alterado, chegando as 

temperaturas aos 4000 graus celsius e 

vindo chuvas radioativas de este, ou seja, 

da URSS. Deste modo o autor termina a 

música demonstrando como um 

holocausto nuclear poderia terminar de 

vez com a raça humana e com o planeta. 

 

Após a análise das músicas apresentada nas tabelas 8 e 9, foi possível aos alunos entender 

de forma mais simples a alteração das mentalidades do período da Guerra Fria. Da mesma 

forma foi possível transmitir aos discentes de que modo o referido período influenciou a 

produção artística da época, nomeadamente no campo da música e de que modo o Rock 

e o Heavy Metal podem ser vistos como representações das sociedades em que estes dois 

géneros foram desenvolvidos e aprimorados, nomeadamente a década de 70 e 80. As duas 

décadas referidas enquadram-se obrigatoriamente no período da Guerra Fria, o que 

influenciou naturalmente os temas líricos da produção musical do período referido   

Assim sendo, as duas músicas analisadas serviriam agora para a apresentação do 

enunciado de um novo exercício que lhes seria solicitado, e no qual à semelhança das 

experiências didáticas anteriores, teriam de utilizar referências às músicas analisadas em 

sala de aula. 

5.2. A música como catalisadora da criatividade 

 

Após a análise das duas músicas anteriormente apresentadas foi solicitado aos alunos das 

duas turmas (12º1 e 12º2) a realização do seguinte exercício individual: 

Exercício 

Com base na análise das letras das duas músicas, e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em aulas anteriores, coloca-te na pele de alguém que viveu o período da Guerra 

Fria e imagina como seria um dia da tua vida em que o medo de um holocausto nuclear 

esteve presente. 
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Nota: O texto é livre, podendo ser uma página de diário, uma notícia ou qualquer outro 

tipo de texto. Deves utilizar referências às duas músicas analisadas em sala de aula e a 

outras fontes, e deves dar azo à tua criatividade mobilizando conhecimentos adquiridos 

nas aulas relacionadas com a Guerra Fria. 

O exercício apresentado tinha como objetivo levar os alunos a libertar o seu poder criativo 

ao mesmo tempo que os conduziria a um exercício de reflexão de modo a colocaram-se 

no lugar de outra pessoa, imaginando os sentimentos e a forma de pensar da mesma, num 

período tão conturbado como o da Guerra Fria. Deste modo os discentes poderiam 

escrever livremente e no reportório que melhor se adequasse ao tipo de texto que 

pretendiam desenvolver, ao mesmo tempo que teriam de relembrar os conteúdos 

lecionados durante as aulas respeitantes ao período referido. 

Quanto aos trabalhos entregues pelos alunos, no 12º 1 de um total de 21 enunciados 

entregues, 16 alunos concluíram e entregaram os seus textos. No caso do 12º 2 de um 

total de 21 enunciados, 12 alunos entregaram o seu respetivo trabalho. Os mesmos foram 

corrigidos mediante critérios estabelecidos pelo professor estagiário, fazendo estes parte 

de uma escala qualitativa22 de, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e Mau. Optou-

se novamente por uma avaliação qualitativa pois no caso de um exercício criativo torna-

se mais correto uma avaliação apenas qualitativa devido ao facto de ser difícil e até 

mesmo pouco correto avaliar a criatividade de um aluno quantitativamente. 

Os trabalhos foram então corrigidos pelo docente, de acordo com os critérios que abaixo 

serão apresentados. Os mesmos foram disponibilizados aos alunos juntamente com a 

classificação final de cada um dos trabalhos. 

 

  

 
22 Atribuição a cada parâmetro de classificação: MB Muito Bom; B Bom; S Suficiente; IN Insuficiente; 

M Mau. 
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Tabela 10: Critérios de correção e respetivos resultados da turma do 12º1, da terceira 

experiência didática: Guerra Fria- Two Suns in the Sunset/Fight Fire With Fire 

 

 

Alunos 

12º 1 

Estilo Conteúdo Coerência e Coesão Textual Compreensão 

Histórica 

 

Originalidade 

e criatividade 

discursiva. 

Respeito 

pelo 

tema. 

Recurso 

pertinente a 

informação, 

ideias, 

opiniões, 

vivências, 

factos. 

Adequação à 

intenção 

comunicativa. 

Vocabulário 

variado e 

adequado, 

integrando 

citações/ideias 

das músicas. 

Utilização 

correta da 

Língua 

Portuguesa. 

Distinguir 

factos/ 

datas 

essenciais 

da época 

 

Nota 

Final 

1         

2 B MB MB MB MB B MB MB 

3 MB MB B MB MB MB MB MB 

4 S B S B S S S S 

5 S B S S S IN S S 

6 S MB S B B S S S 

7 MB MB MB MB MB MB MB MB 

8 B MB MB B MB MB MB MB 

9 MB B B MB S B MB MB 

10 B MB MB B MB B MB MB 

11 IN S IN IN M S S IN 

12 B S S B S B IN S 

13 MB MB B MB MB MB S MB 

14         

15 MB MB B MB MB B MB MB 

16 S B S S S S S S 

17         

18         

19 B MB MB MB MB B MB MB 

20         

21 M IN M M M M IN M 
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Tabela 10: Critérios de correção e respetivos resultados da turma do 12º2, da terceira 

experiência didática: Guerra Fria- Two Suns in the Sunset/Fight Fire With Fire 

 

 

Alunos 

12º E 

Estilo Conteúdo Coerência e Coesão Textual Compreensão Histórica  

Originalidade 

e criatividade 

discursiva. 

Respeito 

pelo 

tema. 

Recurso 

pertinente a 

informação, 

ideias, 

opiniões, 

vivências, 

factos. 

Adequação à 

intenção 

comunicativa. 

Vocabulário 

variado e 

adequado, 

integrando 

citações/ideias 

das músicas. 

Utilização 

correta da 

Língua 

Portuguesa. 

Distinguir 

factos/ 

datas 

essenciais 

da época 

 

Nota 

Final 

1 MB MB MB MB MB B MB MB 

2         

3         

4 IN B IN S S S B S 

5         

6         

7 MB MB B MB MB B MB MB 

8 B MB MB MB B B MB MB 

9         

10 B S IN S S S IN S 

11 S B S S IN S S S 

12 B MB MB B MB B B B 

13 B MB B B S B S B 

14         

15         

16 B MB B MB MB B B B 

17         

18 S S IN S IN S M IN 

19         

20 B MB S MB B S B B 

21 B B S S S S IN S 
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De acordo com as tabelas apresentadas e em concordância com a análise dos gráficos 

podemos retirar as seguintes conclusões: 

No que respeita à turma 12º 1, dos 16 textos entregues, 9 alcançaram (57%) a classificação 

máxima (Muito Bom), existindo 0 textos (0%) classificados com Bom, 5 (31%) 

classificados com Suficiente. Apenas dois textos foram classificados com negativa sendo 

um deles Insuficiente (6%) e o outro Mau (6%). O mesmo será dizer que, 14 (88%) dos 

16 textos entregues pelo 12º1 alcançaram a positiva, existindo apenas 2 (12%) que 

obtiveram classificações negativas. Deste modo poderá concluir-se que a terceira 

experiência didática foi bem-sucedida na referida turma, pois 88% dos trabalhos 

entregues conseguiram alcançar a positiva, sendo que 9 desses textos conseguiram 

alcançar o Muito Bom. 

Relativamente ao 12º 2, dos 12 textos entregues, 24% alcançou o Muito Bom (3 textos), 

34% obteve a classificação de Bom (4 textos), outros 34% (4 textos) foram classificados 

com Suficiente, existindo apenas 1 Insuficiente (8%) e 0 textos classificados com Mau. 

Assim sendo podemos afirmar que 92% dos textos entregues foram classificados com 

positiva, existindo apenas uma negativa e nenhum Mau. Poderá então ser possível 

concluir que a terceira experiência didática foi de igual modo bem-sucedida na referida 

turma. 

Apesar de a experiência didática em análise ter proporcionado boas classificações nas 

duas turmas individualmente, resta-nos analisar em conjunto todas as classificações 

obtidas no 12º 1 e 12º 2. A análise do gráfico 6 demonstra que 43% (12 alunos) dos 28 

alunos participantes nesta experiência, obtiveram Muito Bom no seu trabalho. Os textos 

classificados com Bom ocupam 14% (4 textos) do total, sendo que 32% (9 alunos) 

obtiveram Suficiente. No que respeita às classificações negativas, 7% (2 alunos) dos 

alunos obtiveram Insuficiente e apenas 4% (1 aluno) obteve a classificação mais baixa, 

Mau. 

Em suma, no que diz respeito às classificações qualitativas dos textos criativos poderemos 

concluir que a terceira experiência didática foi bem-sucedida nas duas turmas. No entanto, 

é imperativo demonstrar alguns exemplos de como a música foi de facto um catalisador 

da criatividade dos alunos das duas turmas. Deste modo serão agora apresentados 2 

exemplos que comprovam a capacidade criativa dos discentes impulsionada pelas duas 

músicas analisadas em sala de aula. 
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Imagem 2 e 3: Exemplo de dois trabalhos criativos para a terceira experiência didática 
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Os dois exemplos apresentados nas páginas anteriores podem comprovar que de facto a 

música pode ser um catalisador da criatividade no contexto da disciplina de História A. 

O primeiro, consiste numa carta escrita por uma imigrante portuguesa nos EUA chamada 

Joana, a qual foi enviada aos seus pais e irmão. À primeira vista pode parecer uma carta 

normal, no entanto quando chegamos ao final da mesma, encontramos um P.S. que nos 

alerta para todos os pormenores do texto, o que nos leva a ler de novo. É então que, atentos 

a todos os pormenores, encontramos algumas letras a vermelho, as quais juntas formam 

uma palavra: Salvem-me. Através deste pequeno pormenor o aluno(a) consegue 

transmitir para o texto a sensação de desespero de alguém que viveu durante a Guerra 

Fria e que temia um holocausto a qualquer momento. 

No segundo exemplo encontramos uma banda desenhada feita por um dos alunos 

participantes na experiência didática. Neste caso o aluno(a) optou por utilizar o super-

herói das revistas de quadradinhos da Marvel, o Capitão América, como lógico 

representante do bloco americano, adaptando o vilão, RedSkull (na história original 

representa o domínio nazi) para que servisse como representante do bloco soviético. 

Embora não utilize, pelo menos objetivamente, citações retiradas das músicas, este 

aluno(a) conseguiu demonstrar como o ambiente da Guerra Fria poderia influenciar outro 

tipo de artes, como é o caso da ilustração e da literatura. Da mesma forma o aluno(a) foi 

também capaz de exemplificar a forma como o povo americano via a URSS, que era 

apresentada pelos seus governantes como o eixo do mal. 

Através destes dois exemplos podemos concluir que de facto a música pode ser utilizada 

como documento histórico e como catalisadora da criatividade nas aulas de História A no 

12º ano, revelando-se desta forma um bom recurso didático no contexto da referida 

disciplina. 
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6. A visão do discente no que respeita à música no ensino de História A 

(Inquérito final): 
 

É tempo agora de dar voz aos que mais contribuíram para a elaboração deste relatório de 

estágio, os alunos, sem a colaboração dos quais nunca teria sido possível desenvolver o 

nosso caso de estudo. A palavra será dada aos nossos discentes através da análise das suas 

respostas ao nosso inquérito final: History Rocks: A música e o ensino da História no 12º 

ano de Línguas e Humanidades. 

O referido inquérito foi realizado a 29 de maio de 2019 nas duas turmas (12º1 e 12º2) 

com o objetivo de, aferir a pertinência da utilização da música como instrumento didático 

na disciplina de História A no 12º ano do curso de Línguas e Humanidades. No seu 

conjunto as duas turmas perfazem um total de 42 alunos, no entanto por motivos a que 

fomos alheios apenas 31 discentes responderam ao inquérito em causa. Destes 31, todos 

pertenciam ao 12º ano de escolaridade, sendo 54,8% (17 alunos) do género feminino e 

45,2 % (14 alunos) do género masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Total de alunos que responderam ao inquérito (por género) 

Gráfico 8: Total de alunos que responderam ao inquérito (por idade) 
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Gráfico 8: Regularidade com a qual os alunos do 12º1 e 12º2 ouvem música 

Após as questões de identificação pessoal, o inquérito avança para um grupo de 4 questões 

relacionadas com a regularidade com a qual os nossos discentes ouvem música, quais os 

meios que utilizam quando o fazem, com que frequência o fazem e quais os géneros 

musicais que mais os atraem. 

Neste contexto, no que respeita à regularidade com que ouvem música, foram 

apresentadas 4 hipóteses de resposta:Nunca; Poucas Vezes; Muitas Vezes; Sempre; sendo 

que 71% dos alunos (22 respostas) indicaram que ouvem sempre música os restantes 29% 

(9 respostas) afirmaram ouvir música muitas vezes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos meios, os alunos poderiam selecionar mais do que um dos 6 meios 

apresentados. Assim sendo, 87,1% (27 respostas) afirmou utilizar o YouTube e 64,5% 

(20 respostas) afirmou utilizar a plataforma de streaming Spotify. Quanto aos restantes 

meios apresentados como hipótese de resposta, 9,7% (3 respostas) afirmou utilizar o 

serviço da Apple Music, 6,5% (2 respostas) afirmou utilizar o serviço de streaming 

Deezer, 3,2% (1 resposta) afirmou ainda utilizar o download de música, e 3,2% (1 

resposta) afirmou utilizar o rádio como meio para ouvir música. 

Quanto aos contextos nos quais os discentes ouvem música, foram apresentadas 6 

situações diferentes às quais os alunos deveriam indicar a frequência com a qual ouvem 

música nesse determinado contexto. Assim sendo, 24 alunos indicaram ouvir muitas 

vezes em casa, 6 afirmaram ouvir sempre em casa e apenas 1 afirmou ouvir poucas vezes. 

O contexto que se segue corresponde ao café, ao qual 14 alunos responderam poucas 

vezes, 10 responderam nunca, 5 responderam muitas vezes e 2 responderam sempre. De 



73 
 

Gráfico 9: Meios através dos quais os alunos das duas turmas ouvem música 

seguida apresenta-se o contexto dos transportes públicos, no qual 18 alunos afirmaram 

ouvir música muitas vezes, 7 afirmar ouvir sempre, 4 responderam que ouviam música 

poucas vezes e apenas 2 afirmaram nunca ouvir música nos transportes públicos. No que 

diz respeito a ouvir música no carro, 17 alunos afirmaram ouvir muitas vezes, 10 

afirmaram ouvir sempre, 3 afirmaram ouvir poucas vezes e 1 afirmou nunca ouvir. Quanto 

ao contexto de estudo, ou seja, ouvir música enquanto estudam, 13 alunos afirmaram 

ouvir poucas vezes, 12 afirmaram ouvir música muitas vezes enquanto estudam, 5 

responderam que nunca ouvem música enquanto estudam e apenas 1 afirmou ouvir 

sempre. O último contexto refere-se à atividade dos jogos de vídeo, ou seja, ouvir música 

enquanto jogam, 15 alunos afirmaram que neste contexto ouvem muitas vezes música, 9 

responderam nunca ouvir música, 5 afirmaram ouvir poucas vezes e apenas 3 afirmaram 

ouvir música sempre. 
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No que diz respeito aos géneros de música que os alunos preferem, as respostas foram as 

seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hipóteses apresentadas no gráfico 11 os alunos poderiam selecionar várias e também 

acrescentar outras. Através da análise do referido gráfico podemos concluir que o género 

musical mais ouvido pelos nossos alunos é o Pop (90,3%), seguido do Rap (71%) e do 

R&B (48,4%), em segunda instância surge o Rock (29%) e o Heavy Metal (19,4%). 

As três questões que seguem no inquérito encontram-se relacionadas com o valor que os 

discentes atribuem à música bem como o seu significado e as características que mais 

valorizam numa música. 

Gráfico 10: Contextos e frequência com a qual os alunos das duas turmas ouvem música 

Gráfico 11: Géneros de música que os discentes das duas turmas mais gostam 
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Gráfico 12: Significados que os alunos atribuem à música 

Gráfico 13: Valor que os alunos atribuem à música nas suas vidas 

Deste modo, no que diz respeito ao significado ou significados que a música apresenta 

para os alunos podemos concluir que para 87,1% (27 alunos) a música ajuda a relaxar, 

80,6% (25 alunos) afirma que a música diverte, 54,8% (17 alunos) indicou que a música 

ajuda a refletir e pensar, 48,4% (15 alunos) afirmaram que a música ajuda na concentração 

como por exemplo, a estudar, e apenas 22,6% (7 alunos) afirmou que a música serve 

como um meio de aproximação. 

Quanto ao valor que os alunos atribuem à música nas suas vidas, 93,5% (29 alunos) 

afirmou que esta tem muito valor e apenas 6,5 % (2 alunos) afirmaram que a música tem 

pouco valor nas suas vidas. 
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Gráfico 14: Característica que os alunos mais valorizam na música 

Gráfico 15: Opinião dos alunos quanto à utilização da música como recurso nas aulas 

de História A 

Quanto às características que os alunos mais valorizam na música 77,4% (24 alunos) 

afirmou valorizar mais a letra e 48,4% (15 alunos) afirmou valorizar mais o instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O inquérito prossegue agora com questões relacionadas com a opinião dos alunos quanto 

à utilização da música nas aulas de História A quais as atividades didáticas que 

consideraram mais úteis e a utilização ou não da música noutras disciplinas ao longo da 

sua vida escolar. 

No respeita à opinião dos alunos quanto à utilização da música como recurso nas aulas de 

História A, 61,3% (19 alunos) considera que a sua utilização é útil, 25,8% (8 alunos) 

afirma que a utilização da música nas aulas de História A é muito útil. Por outro lado 

6,5% (2 alunos) consideram pouco útil e outros 6,5% (2 alunos) consideram a utilização 

da música nas aulas de História A nada útil. 
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Gráfico 16: Preferência dos alunos quanto á utilização da música nas aulas de História A 

De seguida os alunos foram solicitados a indicar de que forma ou formas preferem que a 

música seja utilizada nas aulas de História A. Assim sendo, 54,8 % (17 alunos) afirmaram 

preferir que a música seja utilizada como motivação (por exemplo, no início da aula antes 

de começar um novo tema). Outros 54,8% (17 alunos) manifestaram a sua preferência 

quanto à utilização da música como fonte história (por exemplo, analisar a letra de uma 

música em vez de analisar um documento do manual). No que respeita à utilização da 

música como instrumento de consolidação de aprendizagens (por exemplo a segunda 

atividade didática realizada neste caso de estudo) 32,3% (10 alunos) mostraram a sua 

preferência por esta forma de utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à utilização de música noutras disciplinas, 67,7% (21 alunos) afirmou que tal já 

havia ocorrido, sendo que os restantes 32,3% (10 alunos) afirmaram nunca ter utilizado 

música noutras disciplinas. 
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Gráfico 17: Utilização da música noutras disciplinas 
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Gráfico 18: Disciplinas nas quais os alunos já 
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Português

Geografia

Ciências

Inglês

Música

Francês

Todas

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita aos 21 alunos, os mesmos foram solicitados a indicar em qual ou quais 

disciplinas haviam já utilizado música. Assim sendo, 42% (12 alunos) afirmam ter 

utilizado música nas aulas de Português, 10% (3 alunos) afirmam ter utilizado música nas 

aulas de Francês, outros 10% (3 alunos) afirmam ter utilizado na disciplina de Geografia, 

17% (5 alunos) afirmaram ter utilizado música na disciplina de Inglês. Por outro lado, 7% 

(2 alunos) afirmaram ter utilizado música na disciplina de Música e 4% (1 aluno) afirmou 

ter utilizado música na disciplina de Ciências da Natureza. Por último, 10% (3 alunos) 

afirmam ter utilizado música em todas as disciplinas.  
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Gráfico 19: Opinião dos alunos quanto à utilidade das 3 atividades didáticas 

descritas neste caso de estudo 

A última questão do inquérito pretende entender qual das atividades didáticas analisadas 

neste estudo os alunos consideraram mais útil. Deste modo, 61,3% (19 alunos) 

consideraram que a terceira atividade didática (texto criativo com base em duas músicas) 

foi a mais útil, 51,6% (16 alunos) consideram que a segunda atividade (texto 

expositivo/argumentativo com base na música dos Dystopia) foi a mais útil, e por último 

38,7% (12 alunos) consideram que a primeira atividade (análise da letra da música Rise 

of Evil) foi a mais útil. Por outro lado, 9,7% (3 alunos) consideram que nenhuma das 

atividades foi útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos dados apresentados e analisados anteriormente podemos concluir que os 

alunos de ambas as turmas mantêm um hábito regular de ouvir música, maioritariamente 

através do YouTube e do serviço de streaming Spotify, o que revela uma baixa utilização 

de meios mais tradicionais como a rádio para consumo desta arte. Este facto pode estar 

relacionado com a faixa etária em que os alunos se encontram, compreendida entre os 17 

e os 20, o que naturalmente significa que os discentes em causa pertencem à geração do 

século XXI, a qual se encontra intimamente ligada à evolução do mundo digital (Internet) 

e dos aparelhos tecnológicos como smartphones e tabletes, que consequentemente têm 

influência na forma como os jovens têm acesso à informação e ao consumo de todos as 

diversas formas de entretenimento como a música. 
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No que respeita à importância da música nas vidas dos nossos alunos podemos verificar 

que quase a maioria dos jovens que participaram no inquérito consideram que esta arte 

detém uma grande importância nas suas vidas, preferindo utilizar a mesma para relaxar 

ou para se divertirem, valorizando mais o conteúdo lírico em detrimento do instrumental. 

No entanto apesar de apreciarem a música acima de tudo como uma forma de relaxamento 

ou de lazer, os nossos discentes na sua maioria, consideram que a música pode ser um 

recurso útil na disciplina de História A, podendo verificar-se que na sua maioria os alunos 

já haviam tido contacto com a utilização da música noutras disciplinas maioritariamente 

na disciplina de Português. 

De entre as diferentes formas de utilização da música na disciplina de História A os nossos 

alunos consideram que o mais proveitoso seria a sua utilização como fonte histórica em 

substituição de um documento do manual e como motivação. Não obstante quando 

analisamos as preferências dos mesmos quanto às experiências didáticas realizadas nas 

duas turmas, podemos verificar que na sua maioria a utilização da música como 

instrumento de consolidação de conhecimentos e como meio de inspiração para um texto 

foi a mais escolhida. Uma das razões para estes resultados diferenciados poderá estar 

relacionada com o facto de que esta última atividade didática foi aquela onde melhores 

resultados foram apresentados, com 43% dos alunos a alcançar o Muito Bom, 14% o Bom 

e 32% o Satisfaz, o que perfaz um total de 89% de classificações positivas em oposição 

à segunda atividade didática que apesar de contar com 96% de classificações positivas, 

apenas 28% alcançaram o Muito Bom. Outra razão poderá estar relacionada com a maior 

liberdade criativa que a terceira atividade proporcionou aos alunos quando comparada 

com as restantes, não os prendendo dentro de um conjunto de normas para a elaboração 

dos textos, permitindo que estes se expressassem de acordo com a sua forma de pensar e 

de acordo com os seus ideais. 

A principal conclusão que podemos tirar deste inquérito encontra-se principalmente no 

facto de apenas 3 alunos não terem sido capazes de indicar qual das três atividades 

didáticas consideraram mais úteis para a sua aprendizagem, o que demonstra que de facto 

para a esmagadora maioria dos alunos que participaram nas atividades, pelo menos uma 

delas foi útil para a sua aprendizagem no contexto da disciplina de História A. O que nos 

pode levar a concluir que do ponto de vista do discente as experiências didáticas foram 

um sucesso, o que coincide com o ponto de vista do docente.  
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Outro facto que merece destaque, encontra-se relacionado com os gostos musicais dos 

alunos em comparação com a forma como estes consideraram as experiências didáticas 

úteis na sua aprendizagem, pois ao analisarmos os gostos musicais dos alunos podemos 

verificar que a esmagadora maioria prefere a música Pop (90,3%), ao passo que o Rock 

e o Heavy Metal juntos obtiveram 48,4%. No entanto apesar de as 4 músicas utilizadas 

nas três atividades didáticas estarem dentro destes dois géneros musicais, o mesmo não 

se revelou impeditivo para o sucesso das mesas. Este facto poderá estar relacionado com 

a preferência dos alunos pelo conteúdo lírico em detrimento do instrumental, o que os 

leva a avaliar uma música primeiramente como uma forma de expressão de valores e de 

formas de pensar, não descartando a sua qualidade e utilidade no contexto da disciplina 

de História A, apesar de não apreciarem o seu instrumental. 

Não obstante, ao analisarmos os resultados da última questão do inquérito, podemos 

também concluir que a maioria dos alunos considerou mais úteis as duas últimas 

atividades didáticas, as quais lhes permitiram expressar os seus pontos de vista e dar azo 

ao seu poder criativo. Facto que vem ao encontro do que já foi afirmado neste relatório: 

os professores não devem apenas cumprir o programa da sua disciplina, é também dever 

do docente, transmitir valores e formar cidadão criativos, interventivos e informados, 

preparados para a vida profissional e para exercer o seu papel enquanto cidadãos. De 

facto, a segunda e a terceira atividades didáticas ao permitir o desabrochar das 

capacidades criativas e de argumentação dos alunos, levou a que os mesmos 

demonstrassem os seus valores e a sua capacidade reflexiva e criativa, revelando-se 

cidadãos conscientes do mundo que os rodeia, capazes de se colocarem no lugar do seu 

próximo e preparados para defender as suas crenças e ideais durante a sua vida 

profissional e enquanto pertencentes a um estado de direito(s) que lhes garante o direito 

ao voto e a capacidade de participar ativamente no futuro do seu país. 
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Considerações Finais 
 

A música, principal inspiração para o presente estudo, esteve, está e estará sempre 

presente na vida do Homem. No entanto muitos são os momentos em que nos esquecemos 

da sua importância, e no papel que esta pode desempenhar no crescimento e modelação 

do nosso ser. O ensino em Portugal repete invariavelmente o erro crasso de descurar a 

importância de uma educação artística de qualidade no crescimento e formação dos seus 

estudantes, principalmente no que à música diz respeito. Uma disciplina inteiramente 

dedicada a esta arte é apenas obrigatória do 1º ano ao 6º ano do Ensino Básico, estamos 

a falar de Educação Musical, que apresenta uma qualidade de ensino no mínimo 

questionável. Esta disciplina obrigatória apenas durante 6 anos resume-se em grande parte 

a ensinar os alunos a manejar um instrumento de sopro simples e rudimentar, a flauta. A 

partir do 6º ano a Música desaparece do currículo da maioria das escolas públicas, como 

se os antigos sábios greco-latinos estivessem completamente errados quanto à sua 

importância na formação do cidadão. 

Neste contexto, não cabe aos restantes docentes das diversas disciplinas debruçarem-se 

sobre a educação musical, mas sim tentar incorporar a música nas suas aulas em 

concordância com os temas abordados, para que esta arte não esteja apenas presente na 

vida privada dos nossos estudantes, passando a fazer parte da sua vida escolar. Através 

desta convivência com a música em contexto escolar, podemos aproximar os conteúdos, 

os professores e a escola dos nossos jovens, tornando o ambiente escolar mais apelativo 

e acolhedor para os jovens que atualmente apresentam um cada vez maior desinteresse 

pelos estudos e pela importância de uma formação completa. 

Como já foi afirmado no presente relatório, a música suscita sentimentos, aproxima e une, 

características que podemos e devemos colocar ao serviço da escola em favor dos nossos 

alunos. Através da música poderemos conseguir que os alunos se exprimam de forma 

mais livre, podemos conseguir que os alunos se sintam mais em casa quando estão na 

escola, despertando o seu espirito participativo, seja nas aulas seja na vida escolar, ao 

mesmo tempo que também despertamos o seu espirito crítico e a sua originalidade. 

O presente estudo, tal como muitos outros realizados anteriormente e aqui referenciados, 

tem como principal objetivo demonstrar que de facto podemos encarar a música como 

instrumento didático de qualidade e adequado à disciplina de História. Apesar das 
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limitações apresentadas23, este relatório poderá contribuir para demonstrar uma vez mais 

que: 

1. A música pode ser vista como um instrumento didático a ter em conta no contexto da 

disciplina de História A e consequentemente poderá e deverá ser aplicada em 

diferentes disciplinas e anos escolares; 

2. A música apresenta potencialidades inegáveis no que diz respeito à sua utilização 

enquanto documento historiográfico. Através da análise da sua letra, um aluno pode 

ser capaz de retirar tanta ou mais informação comparativamente com outro qualquer 

documento presente no manual24; 

3. A capacidade argumentativa e reflexiva dos nossos alunos pode ser enriquecida e 

estimulada através da análise de uma música25; 

4. A música apresenta características que podem auxiliar os docentes na tarefa de 

transmissão de valores e formação dos seus alunos enquanto cidadãos26; 

5. Através da música podemos estimular a criatividade dos nossos alunos e a sua 

capacidade de compreender os sentimentos de quem os rodeia27; 

6. A música pode ser utilizada como um válido documento histórico, demonstrando as 

alterações artísticas, sociais e de mentalidades de uma determinada época28 

7. A música representa um instrumento de consolidação de saberes a ter em conta pelos 

docentes de História, tal como se encontra patente nas três experiências didáticas. 

Tendo em conta as referidas potencialidades da aplicação da música em contexto escolar, 

e tendo em conta as conclusões apresentadas por outros autores neste estudo 

referenciados, torna-se evidente a necessidade de valorizar uma educação artisitca de 

qualidade para os nossos alunos. Nesta educação devem estar presentes a maior 

diversidade de artes possível, nas quais se deverá evidentemente incluir a música.  

Não obstante, no que à disciplina de História e mais concretamente de História A diz 

respeito, os docentes deverão tentar aplicar a música nas suas aulas sempre que os 

conteúdos se demonstrem propícios à sua aplicação. O método tradicional de ensino, no 

 
23 O estudo foi apenas aplicado a duas turmas do 12º ano de Línguas e Humanidades e apenas na disciplina 

de História A. Este facto ocorreu devido ao facto de que o professor estagiário apenas lecionou nas duas 

referidas turmas durante o seu ano de estágio, tendo sido as mesmas o seu objeto de estudo. 
24 Recordar a primeira experiência didática, p.37-p.42. 
25 Recordar a segunda experiência didática, p.43-p.57. 
26 Recordar a segunda experiência didática, p.43-p.57. 
27 Recordar a terceira experiência didática, p.57-81. 
28 Recordar a terceira experiência didática, p.57-p.81. 
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qual o aluno, sentado na sua cadeira, apenas escuta o professor transmitindo o 

conhecimento através da sua cátedra, já não pode fazer parte do nosso sistema de ensino, 

se pretendermos aproximar os nossos jovens da escola, fazendo-os compreender que 

todas as áreas do saber são importantes para a sua formação completa enquanto cidadão 

e futuro profissional.  

Cabe aos docentes incorporar novas estratégias didáticas que dinamizem o processo de 

ensino-aprendizagem, técnicas essas onde a música pode assumir um lugar de destaque. 

Ao aplicarmos uma arte que se encontra tão presente no dia-a-dia dos nossos jovens29 e 

com tanto valor para os mesmos, poderemos conseguir aproximá-los do docente e da 

disciplina, despertando o seu interesse e participação nas atividades propostas, o que 

consequentemente irá melhorar os resultados escolares obtidos pelos discentes, 

permitindo que estes concluam a sua escolaridade obrigatória de uma forma mais 

completa e mais abrangente, apresentando-se preparados para a vida universitária ou 

profissional e conscientes dos seus deveres enquanto cidadãos pertencentes a um estado 

de direito. 

No entanto o presente relatório não pretende responder a todas as questões relacionadas 

com a utilização da música na disciplina de História. Existem ainda outras questões que 

deverão ser levantadas e que poderão ser estudadas futuramente. Nomeadamente, até que 

ponto poderemos aplicar a música como um instrumento de estímulo à concentração dos 

nossos alunos, ou seja, aplicar música durante vários testes de avaliação numa 

determinada turma, ao mesmo tempo que um outro grupo de alunos realiza os mesmos 

testes, mas com ausência de música, comparando os resultados no final. Poderemos 

também averiguar quantos alunos utilizam a música como um auxiliar de estudo e quantos 

não utilizam, comparando resultados de forma a entender até que ponto a música pode 

ser encarada como um auxiliar de estudo a ter em conta no contexto da disciplina de 

História. No entanto estas experiências e questões em aberto não podem nem devem ser 

restringidas à disciplina de História, podendo ser também aplicadas nas restantes áreas do 

saber. 

Outras questões poderão ainda ser levantadas, e o presente estudo pode e deve ser 

aplicado a um maior número de alunos e realidades escolares e comunitárias 

 
29 O gráfico 8 da página 70 demonstra que 71% dos alunos das duas turmas tem um elevado contacto com 

a música no seu dia-a-dia, ao mesmo tempo que o gráfico 13 da página 73 nos indica que 93,5% desses 

alunos considera que a música tem muito valor na sua vida. 
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diversificadas, de forma a enriquecer e fortalecer os resultados obtidos. Apesar de todas 

as limitações do presente relatório podemos concluir que a música pode de facto ser tida 

como um instrumento didático adequado à disciplina de História A no 12º ano de Línguas 

e Humanidades, sendo um canalizador de diversos saberes e competências essenciais para 

o sucesso dos alunos na referida disciplina bem como nas restantes áreas do saber e na 

sua vida futura. 

 

 

  



86 
 

Bibliografia 
 

Abreu, L. F. L. d. (2007). Um Contraponto entre Música, Educação e Cultura 

O acesso á cultura em diferentes contextos (in) formais de aprendizagem musicais. 

(Mestrado). Universidade do Porto, Porto.  

 

Bittencourt, C. M. F. (2005). Ensino de História: Fundamentos e Métodos (2 ed.). São 

Paulo: Cortez Editora. 

 

Burke, P. (1997). Variedades de História Cultural (A. Porto, Trans.): Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

 

Cardoso, J. M. P. (2010). História Breve da Música Ocidental. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra. 

 

Carpeaux, O. M. (1958). O Livro de Ouro da História da Música. Rio de Janeiro: Ediouro. 

 

Ferreira, C. A. S. (2013). Venham mais cinco músicas para o ensino da História e da 

Geografia. (Mestrado). Universidade do Porto, Porto. 

 

Frith, S. (1981). Sound effects: youth, leisure, and the politics of rock. Nova Iorque: 

Constable. 

 

Freitas;, V. M. O. d., & Petersen;, G. T. (2015). Música e ensino de História. Revista 

DI@LOGUS, 4(4), 32-50.  

 

Góes, P. d. S. (2011). A utilização da Música nas aulas de História com os alunos do 8º 

ano. Paper presented at the V Colóquio Internacional: "Educação e 

Contemporaneidade", São Paulo 

 

Hargreaves, D. (1999). Desenvolvimento musical e educação no mundo social. Revista 

Música, Psicologia e Educação(1), 5-13.  

 



87 
 

Hermeto;, M., & Soares;, O. P. (2017). Música e ensino de história. Revista História 

Hoje, 6(11), 3-6.  

 

Lamont;, A., Hargreaves;, D., Marshall;, N., & Tarrant, M. (2003). Young people's 

music in and out of school. British Journal of Music Education, 20(3), 229-241.  

 

Soares, O. P. (2017). A música nas aulas de história: o debate teórico sobre as 

metodologias de ensino. Revista História Hoje, 6(11), 78-99.  

 

Souza, R. B. d. (2018). A Música e o Ensino de História: Reflexões sobre métodos e 

possibilidaes no processo de ensino e aprendizagem. EBR – Educação Básica 

Revista, 4(1), 213-222.  

 

Tavares, P. M. G. (2010). A instável leveza do Rock. Génese, dinâmica, e consolidação 

do rock alternativo em Portugal Volume 1. (Doutoramento). Universidade do 

Porto, Porto.  

 

Tavares, P. M. G. (2010). A Instável leveza do Rock. Génese, dinâmica e consolidação 

do rock alternativo em Portugal. Volume 2 (Doutoramento). Universidade do 

Porto, Porto.  

 

Tavares, P. M. G. (2015). Absolute beginning: ensaio sobre a emergência do rock’n’roll. 

Música Popular em Revista, 2(3), 145-163.  

 

Valverde, A. R. Q. (2014). A música como recurso promotor de aprendizagens em 

História e Geografia. (Mestrado). Universidade do Porto. 

 

 

 

 

  



88 
 

Discografia 
 

Broden, J. (2006). Rise of Evil. On Attero Dominatus. 

Burton, L. C.; Hetfield, J. A.; Ulrich, L. (1984). Fight Fire With Fire. On Ride the 

Lighting, 

Mustain, D. (2016). Dystopia. On Dystopia. 

Waters, J. (1983). Two Suns in The Sunset. ON The Final Cut. 

 

Webgrafia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vfT4xyKQOzY (10/07/19) 

https://www.youtube.com/watch?v=qhILC0TPaTw (12/07/19) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vfT4xyKQOzY
https://www.youtube.com/watch?v=qhILC0TPaTw


89 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos30 

  

 
30 Os presentes anexos são compostos por alguns trabalhos elaborados pelos alunos para as duas 
últimas experiências didáticas, os mesmos foram selecionados de forma a proporcionar um espectro 
amplo do resultado final de cada experiências. Por este motivo, foram selecionados para cada uma das 
respetivas experiências didáticas um trabalho Muito Bom e um Não Satisfaz. Foram também escolhidas 
apenas as duas últimas experiências pois correspondem às únicas que foram avaliadas qualitativamente. 
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Anexo 1: Exemplos de trabalhos realizados pelos alunos na segunda 

experiência didática 

 

Trabalho classificado com Muito Bom 
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Trabalho classificado com Não Satisfaz 
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Anexo 2: Exemplos de trabalhos realizados pelos alunos na terceira 

experiência didática 

 

 

Trabalho classificado com Muito Bom 
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Trabalhos classificado com Não Satisfaz 

 


