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RESUMO 
 
 

O reggae, ritmo surgido na Jamaica em meados do século XX, nasceu refletindo a intensa luta 
política dos afrodescendentes. A partir da década de 1970, o ritmo se expandiu mundialmente, 
inclusive para o Brasil, com suas letras se adaptando à realidade de cada país. No caso da 
Inglaterra, por exemplo, houve uma identificação com a classe trabalhadora. Já no Brasil, como 
reflexo da própria realidade cultural do país, a gama temática é bem diversificada, incluindo, 
por exemplo, meio ambiente, episódios do cotidiano dos compositores e até mesmo um retorno 
às raízes da expressão religiosa do rastafári. Em 2012, o governo brasileiro reconheceu a 
importância cultural do ritmo pela lei 12.630, instituindo a data de 11 de maio “Dia Nacional do 
Reggae”. Assim, por meio desse projeto educacional, desenvolvido em uma escola municipal 
de Taubaté-SP, buscou-se entender a canção como fonte documental perpassada pela 
historicidade; aumentar as referências culturais dos alunos com a introdução ao universo 
musical e cultural do reggae; desenvolver a capacidade de reflexão e debate críticos dos 
alunos a partir de aulas dialógicas sobre a temática; levar o aluno a compreender a influência 
dos contextos históricos na feitura de estilos musicais e estimular o aluno à pesquisa. O projeto 
foi aplicado com quatro turmas de oitavos anos. O desenvolvimento deste projeto englobou três 
fases. Na primeira, foram ministradas audições musicais (melodia, ritmo e harmonia) e aulas 
dialógicas sobre o reggae e a cultura rastafári. Na segunda, foi proposto aos alunos, divididos 
em grupos, que pesquisassem uma letra do gênero e a analisassem em uma apresentação 
para a sala, que se configurou como a terceira fase. Após a execução do projeto, foi possível 
perceber que a música pode ser um instrumento de grande utilidade na sala de aula, pois faz 
parte da realidade dos alunos, o que facilita a criação de vínculos entre o mundo em que eles 
vivem e o conteúdo aprendido. No caso da história, esse tipo de material pode ser explorado 
de modo que os alunos entendam como a música sempre esteve presente na sociedade e 
assim se vejam, eles mesmos, como sujeitos históricos. Além da especificidade do reggae e de 
sua natural aproximação ao universo dos alunos, o que facilitou o interesse e a adesão ao 
projeto, observou-se também as potencialidades do trabalho com a música e a canção como 
recursos pedagógicos no ensino de História. No caso do reggae o ritmo também foi um 
elemento atrativo. 


