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Resumo: Este projeto visa demonstrar uma forma de utilizar em sala de aula, vídeoclips 

musicais como ferramentas motivadoras da busca pelo conhecimento, visto que na prática 

educacional é grande a busca a cada dia de novas métodos de ensino, buscando o 

desenvolvimento crítico do aluno.   

Serão desenvolvidos nesse trabalho os temas: pesquisa, humanidade, trabalho e 

sustentabilidade que são à base do Ensino médio Inovador, para exemplificar a aplicação 

desse método de ensino. Com a intenção de que essa prática educacional contribua no sentido 

de desenvolver no aluno um tipo de práxis ao assistir e interpretar um vídeo clip.  

Acreditamos que a utilização dessa ferramenta em sala de aula incentiva o aluno, ao 

passo que agregamos à pesquisa uma atividade prazerosa, no caso um vídeoclip que será 

escolhido pelo próprio aluno conforme o seu gosto musical desde que trate o tema sugerido 

pelo conteúdo da disciplina trabalhada em sala de aula. 

Palavras-chaves: vídeo clip, prática educacional, aula.  

Introdução 

Há muito tempo a música já é trabalhada em sala de aula, entendemos que o vídeo-clip 

por trazer o elemento imagem, contribui com uma gama de informações que a música não 

consegue apresentar. 

A partir de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, durante o curso de Licenciatura 

em Ciências Humanas e atividades decorrentes do Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à docência (PIBID), surge este projeto que tem como objetivo aproximar a 

utilização de vídeo-clips musicaisàs pesquisas de temas curriculares propostos por professores 

e alunos em sala de aula. 

Ao partirmos do princípio da metodologia dialética em sala de aula, acreditamos que 

ao incentivar o aluno a procurar em letras e imagens de vídeo clips que sejam de sua 

preferência musical, um determinado tema a ser estudado, assim poderia haver um maior 

interesse e entendimento do conteúdo proposto pelo professor. 

 

Faz parte do novo senso comum pedagógico a indicação da motivação como um 

elemento importante no processo de ensino-aprendizagem. Vamos analisar um 

pouco esta questão. A motivação é a dimensão referente à carga energética colocada 

no ato de conhecer. É como que um chaveamento existencial ("liga"/"desliga") que 

tem que ser vencido para se dar o conhecimento. Este chaveamento tem a ver com as 

necessidades, interesses, afetividade, desejos, ideologias, sentidos, etc... 

(VASCONCELLOS, 1992, p. 7). 

 

 

Sabemos que a música é utilizada como uma ótima ferramenta didática em sala de 

aula, ela faz parte de técnicas que professores de todos os níveis educacionais utilizam em 

sala de aula, porem na maioria das vezes essa ferramenta não é bem aproveitada por 

professores e aluno. 

Muitos professores enquadram a música no método expositivo, nas aulas em que essa 

ferramenta é pré-estabelecida pelo professor, desta forma não são levados em consideração as 

preferencias musicas do aluno. 
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Esta prática, muitas vezes, é ineficaz visto que ela não inova e não desperta o interesse 

de todos os alunos da sala de aula, pois seria no mínimo ingênuo pressupor que todos os 

alunos teriam interesse pelo mesmo estilo musical ou por determinada música proposta pelo 

professor.  

A ideia desse trabalho é restringir o papel do professor nessa atividade, a apenas 

elencar temas a serem pesquisados pelos alunos, e também junto com os alunos estabelecerem 

temas que sejam de seus interesses, entendemos que poderá ser trabalhado um pouco da 

autonomia do aluno, o incentivando a trazer temas de seu interesse para serem estudados em 

sala de aula. 

E preciso buscar novas técnicas de ensino, tanto o professor como o aluno, e dessa 

forma expandir o conhecimento usando ferramentas que possam auxiliar a educação popular. 

O professor pode e deve indicar caminhos e dispositivos que muitas vezes são 

desconhecidos ou mal utilizados pelos alunos, através desses dispositivos é possível o 

fomento da educação popular e da cultura popular. 

Esses artifícios transformadores que ajudam no fortalecimento da educação popular 

podem ser encontrados no ensino formal, como Wanderley nos demonstra: 

 

Num plano amplo, comparecem experiências criativas no ensino formal, que 

escapam ao escopo desse trabalho, mas não podem ser olvidadas: busca de novos 

conteúdos na formação cultural, nos currículos, nas avaliações institucionais, por 

técnicas e métodos que modificam esquemas tradicionais e trazem inovações 

variadas, como, por exemplo, ensino à distância, educação continuada, uso da 

internet etc... (WANDERLEY, 2010, p.39). 
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Nidelcoff(2001, p.6) diz que “o papel do professor é ajudar as crianças a ver, 

compreender a realidade, expressar a realidade, expressar-se, descobrir, assumir a 

responsabilidade de ser elemento de mudança na realidade”. 

Isso quer dizer que a escola tem também o papel de entender como estes alunos vivem 

se enfrentam alguma dificuldade, instruir os alunos, indicar os diversos caminhos a serem 

seguidos, para que cada um se torne mais critico, construindo sua própria linha de raciocínio, 

sendo autônomo nas suas escolhas. 

Tendo como objetivo, fazer com que as crianças tenham curiosidade, observem, e 

tenham uma opinião crítica sobre a realidade em que vivem. 

Mostrar o meio em que os alunos vivem ensinar usando a realidade em que ele 

convive todos os dias, observar o bairro, as pessoas, isso tudo se enquadra no estudo das 

ciências humanas, e vai ser mais produtivo se é de um ambiente em que o aluno já está 

familiarizado. 

Paulo Freire (1998) orienta que o professor deve sempre que possível nas atividades 

com os alunos trazer algo novo, que eles mesmos possam criar as atividades, fazendo 

pesquisas, sempre colocando a opinião de cada um, se concorda ou discorda e dando uma 

solução caso não concorde, fazendo com que o aluno exercite sua capacidade crítica.  

 

Ação interdisciplinar com uso de vídeo clip 

A ideia desse método é o professor propor a atividade, mas para apresentarmos em 

sala de aula nos colocamos no lugar de aluno e de professor ao mesmo tempo, trouxemos os 

vídeo-clips fazendo assim o papel do aluno que foi motivado a desenvolver a atividade em 

uma aula anterior.  
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Desempenhamos a função do professor provocando a discussão sobre os temas 

propostos e pesquisados através das letras e imagens dos vídeos clips apresentados pelos 

alunos. 

 

Entendendo-se conteúdos curriculares não como pacotes a serem repassados, mas 

como referências a serem reconstruídas, o papel do professor não é destrinchar tais 

conteúdos em sala de aula, mas transformá-los em desafios de pesquisa e elaboração 

própria. Combate-se cada vez mais, a aula sem autoria, por que é plágio. Esse plágio 

é tanto mais grave quando feito não pelo aluno, mas pelo professor (DEMO, 2010, p 

72-73). 

 

A aula sendo trabalhada com essa técnica ira favorecer a participação do aluno na 

construção do conhecimento, despertando a pesquisa a partir de uma ferramenta de fácil 

acesso, que leva em consideração as particularidades de cada aluno, incentivando professor e 

aluno na construção do conhecimento mútuo em sala de aula. 

A proposta do projeto auxilia na aproximação do professor com o aluno, pois assim o 

professor poderá conhecer melhor suas características individuais, através desse método, 

considerar a subjetividade, situação que nas formas tradicionais de aula não teria a 

oportunidade de fazer, assim o professor que deve ser um eterno aluno, também adquiri 

conhecimento junto com seus educandos. 

Este trabalho proporcionou que fosse desenvolvida uma atividade que trabalhasse um 

dos oito macrocampos. Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências 

Humanas e Ciências da Natureza)*; Iniciação Científica e Pesquisa*; Leitura e Letramento*; 

Línguas Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; Comunicação, Cultura 

Digital e uso de Mídias; Participação Estudantil. Uma ação que segue as diretrizes do 

Programa Ensino Médio Inovador que apresenta as seguintes características:  



 
 

6 
 

 

As dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixos 

integradores entre os conhecimentos de distintas naturezas; o trabalho como 

princípio educativo; a pesquisa como princípio pedagógico; os direitos humanos 

como princípio norteador e; a sustentabilidade socioambiental como meta universal 

(BRASIL, 2013, p. 14). 

 

Desta forma, Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias é o macrocampo que 

norteia este trabalho, com o uso de vídeo clips como ferramenta aglutinadora entre os 

conhecimentos a serem desenvolvidos interdisciplinarmente. 

 

O trabalho como princípio educativo 

 Acreditamos que através do vídeo clip da banda Legião urbana na canção, “música de 

trabalho”, cumpriremos ao que diz respeito à ação referente ao trabalho como princípio 

educativo. 

Esta música carrega em seu vídeo-clip uma ótima contribuição para entendermos a 

função do trabalho na composição da sociedade e o quanto o trabalho influencia em nossas 

vidas. 

Quando sabemos a profissão de alguém, cremos conhecê-lo (a). A profissão serve 

como meio de identificação e graças a ela valoramos nos homens, se é que as „têm‟, 

suas necessidades pessoais e as capacidades atribuíveis por sua posição econômica 

ou social. Por estranho que seja identificar a pessoa com a profissão que tenha,na 

sociedade em que a vida pende dos fios da profissão, esta proporciona realmente 

algumas informações básicas: renda, status, aptidões linguísticas, interesses 
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prováveis, relações sociais etc. (PORTILHO, 2010, p 70-71.  apud, BECK, 1998, p 

176). 

 

Baseado no trabalho que uma pessoa pratica dentro de nossa sociedade valoramos a 

importância dela em relação aos outros indivíduos, isso também é fator determinante da classe 

social da qual a pessoa faz parte, indicando desta forma quem supostamente pode ser este 

indivíduo. 

É comum as pessoas falarem que são livres e independentes, no caso de 

principalmente possuírem emprego e pagarem suas contas, porem elas esquecem o preço que 

pagam por essa liberdade, que não as permite parar de trabalhar, comisso fortalecem um 

sistema de alienação, desigual e opressor, fortalecido pelo consumo desmedido e 

inconsciente.  

 

A sustentabilidade socioambiental como meta universal 

Esta ação pode nos mostrar a efetividade do método, nesse caso a imagem do vídeo 

clip complementa as informações que a letra da música remete parcialmente. 

A exemplo disto tanto Fátima Portilho e SerjTankiantrazem a questão da poluição e do 

desgaste dos recursos naturais causados por grandes organizações públicas e privadas, citados, 

como o exército, e multinacionais. 

 Ao assistir e analisar o vídeo clip da música “Harakiri” de SerjTankian, é possível 

perceber a magnitude da exploração dos recursos naturais do planeta Terra pelo ser humano.  

Esse vídeo clip nos auxiliou a entender os motivos que motivaram tantos estudos 

voltados para a sustentabilidade, tema que é muito discutido na sociedade atual. 
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Desta maneira agregamos essa ferramenta nesta ação didática com a intenção de 

alcançar conhecimentos e pesquisas que tenham a contribuir para a sustentabilidade 

socioambiental como meta universal, como indica o programa ensino médio inovador. 

Logo, o consumo é afetado também por aqueles cujas ações indiretamente formam a 

compra de consumo de bens e serviços, como organizações públicas, privadas e 

militares que são também responsáveis por amplas quantidades de “consumo 

ambiental”. Dos sete dicionários de economia consultados por Greem e seus 

colegas, apenas um possui um verbete para o termo consumidor: “qualquer agente 

econômico responsável pelo ato de consumir bens e serviços finais. Tipicamente o 

consumidor é pensado como um indivíduo, mas na prática consiste em instituições, 

indivíduos e grupos de indivíduos”. Neste sentido, muitas questões relacionadas ao 

esgotamento de recursos naturais se aplicam, de fato, mais ao nível organizacional 

do que de consumo individual, já que a compra de produtos e serviços pelas 

organizações é um significante aspecto do impacto ambiental do consumo 

(PORTILHO, 2010, p. 64). 

 

Assim a questão da sustentabilidade deixa de culpar o individuo como único 

responsável, pela degradação e recuperação do meio ambiente, apresentando a sociedade 

mundial representada por suas instituições e organizações que são baseadas no conceito da 

sociedade de consumo.  

O consumo também é visto, pela concepção marxista, como um fenômeno em que 

se vende, efetivamente e por um preço, a satisfação que o trabalhador perdeu. Neste 

sentido é visto como um paliativo em relação à produção, oferecendo recompensas 

para o trabalho pesado. Mas é precisamente a forma moderna de trabalho que subtrai 

a recompensa e, dessa forma, produz uma série sem fim de necessidades insaciáveis. 

Esta é uma questão importante, pois, embora o consumo pareça prover a solução 

para a insatisfação do trabalhador, não consegue isso na realidade. O trabalhador, 
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capturado em múltiplos processos de falsa consciência, não consegue perceber estas 

contradições, ou somente as percebe parcialmente (PORTILHO, 2010,p. 91-92). 

 

Nas busca de adquirir cada vez mais bens para saciar necessidades criadas pela 

sociedade de consumo, as pessoas acabam forçando o aumento da produção de produtos 

industrializados, esse fato como passar do tempo aumentou a degradação do planeta. 

Segundo Marx, a sociedade surge a partir do momento que o homem modifica a 

natureza, podemos assim disser que o homem tem como principio usar a natureza para 

evoluir. É preciso que se discutam novas formas de desenvolvimento que não agrida a 

natureza e torne sustentável no seu modo operante.   

 

Os direitos humanos como princípio norteador 

Pensar em direitos humanos parece uma atividade simples, pois temos a impressão que 

o ser humano é bom e sempre luta pelo bem comum, mas quando lidamos com nossas 

diferenças percebemos que o homem não é tão bom quanto pensamos. 

Por mais que a humanidade tenha evoluído ainda não somos capazes de contornar 

nossas singularidades, tanto que em todos os processos que se busca de alguma forma a união 

entre povos,assuntos que tratam questões de direitos humanos sempre são as últimas a ser 

efetivadas. 

A música “ONE” da banda U2, apresentada em um vídeo clip gravado na cidade de 

Chicago nos EUA, aponta para uma humanidade única, na ideia de sermos parte de uma 

sociedade global, ou seja, todos somos um povo, devemos cobrar de nossos governantes 

maiores esforços nesse sentido. 
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Migrações e mestiçagens, produtores de novas sociedades politécnicas, poli 

culturais, parecem anunciar a pátria comum a todos os humanos. No entanto, nas 

formidáveis misturas de populações há mais justaposição e hierarquização do que 

interação verdadeira; no encontro de culturas, a incompreensão prevalece ainda 

sobre a compreensão; através das osmoses, as forças de rejeição continuam a ser 

muito fortes. A humanidade aumenta, mas o mundialismo mal despertou (MORIN, 

2005, p.40).   

 

Os direitos humanos são regras que devem ser universalizadas visto que buscamos a 

convivência de povos com configurações diferentes, a pesar do discurso de sermos todos seres 

humanos, não podemos esquecer que nossas aldeias são diferentes. 

Cada nação tem suas próprias regras, a humanidade evolui na aproximação dos povos, 

mas não consegue desenvolver as regras apropriadas para a comunhão dos povos do mundo, 

por isso é importante que exista uma pressão sobre os governantes nesse sentido. 

Na ausência de instituições moldadas para determinar o bem comum de forma 

legítima, a melhor maneira de se avaliar o interesse da sociedade global continua 

sendo por meio dos Estados. É a vontade desses, refletida nos tratados, o único 

modo hoje existente de se verificar que normas devem prevalecer sobre as outras, 

qual direito deve ser considerado jus cogens(MATIAS, 2005, p. 516). 

 

Nos discursos e nas práticas referentes à globalização vende-se a ideia de uma 

sociedade mundial, mas cada vez mais estamos presos aos nossos costumes, paradigmas e 

preconceitos.  

O bem comum que se espera alcançar, entre os diferentes povos do mundo através dos 

direitos humanos, deve ser constituído por uma instituição mundial e imparcial, que leve em 
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consideração as constituições existentes e a partir dessas construir uma constituição que seja 

universal. 

 

Considerações finais 

Desta forma podemos executar uma atividade que pode conciliar muitos aspectos que 

a escola nova busca como autonomia, opinião crítica, feedback entre professor e aluno, uso de 

novas ferramentas, subjetividade e a interdisciplinaridade.  

Através do uso de vídeo clips, mostramos que é possível motivar o aluno a pesquisar 

um assunto ou tema de uma maneira agradável, fazendo uso de uma ferramenta que se adapta 

as suas particularidades.  

Esta ferramenta foi fundamental para a própria execução deste trabalho, a partir deste 

método foi possível cruzarmos informações de vídeo clips e das teorias dos livros e artigos 

científicos. 

Conseguimos aprofundar a pesquisa e estudos em temas propostos no programa ensino 

médio inovador, encaixando esse método no macro campo de Comunicação, Cultura Digital e 

uso de Mídias. 

Percebemos o quanto o trabalho, a sustentabilidade e os direitos humanos estão 

interligados na nossa sociedade, assim vemos nosso comportamento como indivíduos 

conscientes deste contexto social sendo diretamente influenciado por este e outros fenômenos 

sociais. 
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