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A música é um recurso bastante utilizado nas aulas de línguas, geralmente com a finalidade de 

tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes, levando os alunos a participarem mais, ao mesmo 

tempo em que aprendem novas palavras. Este trabalho teve como objetivo analisar a 

utilização da música como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem de inglês, como 

língua adicional, e sua influência sobre o comportamento e aprendizagem dos alunos, 

considerando, principalmente, seu potencial para um trabalho de letramento crítico.  Trata-se 

de um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido através da implementação de uma 

sequência didática envolvendo a música “Black or White” de Michael Jackson - que serviu de 

base para um debate sobre o preconceito racial, aquisição de vocabulário, desenvolvimento de 

leitura e escrita, a partir de textos veiculados na época em que a música foi lançada, além de 

estudo dos tempos verbais presentes na música. O projeto foi desenvolvido em uma turma de 

9º Ano de uma escola pública da cidade de Campo Grande, AL, com 25 alunos entre 14, 15 e 

16 anos, nos dias 21 e 28 de junho. Os resultados desse trabalho foram muito positivos, pois 

foi possível reunir diversão e aprendizagem, desenvolvendo um trabalho com as quatro 

habilidades básicas – listening (áudio e vídeo), speaking (canto), reading (música e textos 

relacionados), writing (texto sobre o tema „preconceito racial‟), além de contribuir para o 

letramento crítico dos alunos, ao possibilitar a discussão sobre o tema „preconceito‟. Autores 

como: Almeida Filho, Andrade e Sá, Claerr, T., & Gargan, R., Gee, Rosin, Alessandra 

Ferreira e Tinoco, Bruno César Barbosa, Diógenes Motta, Carina de Faveri Ongario e Silva, 

Cristiane de Souza, embasaram este trabalho.  
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Este trabalho visa relatar os dados obtidos através da realização de uma pesquisa sobre o tema 

“A POTENCIALIDADE DA MÚSICA NA AULA DE INGLÊS COMO LÍNGUA 

ADICIONAL” que foi desenvolvida com alunos de ambos os sexos do 9º ano do ensino 

fundamental matutino, de uma Escola de Ensino Fundamental de Campo Grande, com o 

objetivo de coletar dados a respeito da importância da música como facilitadora da 

aprendizagem de uma língua estrangeira e fazer com que os alunos reflitam sobre o papel 

desta em seus comportamentos e, se a mesma é indutora de atitudes agressivas e 

desrespeitosas, já que a música trabalhada nessa turma foi a “Black or White”, de Michael 

Jackson com vídeo clipe. 

Apesar de todos os esforços das escolas públicas em ensinar uma língua estrangeira 

os resultados ainda não são satisfatórios, por isso a escolha desse tema, já que os alunos 

apreciam aula com música. 

Pela necessidade de formular novas propostas e procurar alternativas mais eficientes 

que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, torna-se imprescindível 

a mudança no contexto da sala de aula. 

Como a música desenvolve a concentração, a criatividade e reduz a tensão durante as 

atividades ela aparece como uma dessas alternativas que pode auxiliar na melhoria dos 

resultados.  

O que caracteriza o ser humano na contemporaneidade é a busca pelo conhecimento 

e pela inovação, pois quem possui um grau maior de informação será mais valorizado na 

sociedade, assim como no mercado de trabalho. 

A Língua Estrangeira, em especial a língua inglesa, é considerada hoje a “Língua 

Mundial”, a partir disto percebe-se a importância em aprendê-la, para que possamos interagir 

no meio social, já que vivemos em um mundo globalizado. O ponto de partida, para a 

aprendizagem de uma nova língua é a autonomia do aluno pelo próprio aprendizado. 

O que busca, são estratégias que possam atender aos pressupostos ou objetivos que 

atendam a prática em sala de aula de forma a ser essa útil a todos, e utilizadas pelos 

aprendizes como meio de intervir em seu meio social. 

Nós graduandos do curso de letras, especificamente da Língua Inglesa, analisaremos 

como a música pode contribuir para o aprendizado de uma nova língua, além da mesma 

propiciar momentos de prazer e alegria durante a aula. Bem como, faremos observações 

quanto ao rendimento do aluno diante de tal estudo, sobre o tema tratado na música e tudo 

mais que ela pode nos proporcionar. 



Nota-se que esse projeto de pesquisa será de grande valia, pois devemos está sempre 

em busca de novos caminhos, métodos e estratégias que venham a auxiliar os alunos na sua 

compreensão da Língua Inglesa. Pois, o gênero textual música trabalhado na sala de aula pode 

nos oferecer uma gama compreensão da L2, de forma prazerosa e dinâmica. 

Esse assunto é de extrema importância para nós, nesse contexto, a escolha da música 

retrata uma análise minuciosa, visto que dela podemos extrair muitos olhares e análises, 

levando o aluno à reflexão. Nesse contexto, a escolha da música “Black or White” de Michael 

Jackson, foi de fundamental importância, visto que, ela leva o aluno a refletir sobre o 

preconceito existente, bem como oferece uma vasta interpretação percebida através do vídeo 

clipe, e da letra da mesma, assim como a necessidade do conhecimento da cultura a qual 

Michael Jackson fez parte.  

 A MÚSICA E O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A música é muito importante na vida do ser humano, pois auxilia no bem estar e nas 

emoções das pessoas. A boa música traz calma ao ser humano, faz com que ele tenha bons 

pensamentos, bons sentimentos e, portanto aja melhor. A música atinge os órgãos e as 

emoções do corpo humano provocando tensões ou relaxamento no corpo. 

DOMMEL E SACKER (1986) citados por ROSIN e TINOCO ressaltam que a 

proposta não deve ser a de um ensino de língua centrado somente na música. 

Chegam até mesmo a destacar que tal atitude banalizaria esta privilegiada estratégia 

de ensino. A inserção cultural, a depreensão de um novo vocabulário, o aperfeiçoamento da 

compreensão auditiva e o aprendizado de tópicos gramaticais são, na teoria destes autores, 

alguns dos objetivos capazes de serem alcançados através do uso da música no ensino de 

língua estrangeira, o que incrementa a sua importância na sala de aula. 

Ainda segundo os mesmos, não são só os aspectos linguísticos que devem ser 

trabalhados em sala de aula com o uso da música, mas também os emocionais porque criam 

um contexto favorável ao aprendizado e fazem com que o aluno traga para dentro da sala de 

aula a sua sensibilidade, as suas emoções, as suas experiências e as suas habilidades criativas, 

assim ele consegue se expressar e se expor de maneira mais espontânea. 

Contudo, observaremos como a música pode aontribuir pra o ensino significativo de 

uma Língua Estrangeira. 

 

JUSTIFICATIVA 



Esse trabalho surgiu da necessidade de oferecer aos alunos uma atividade que vá 

além do currículo e do âmbito da Escola, pois é certo que a Música e as demais artes já fazem 

parte do dia a dia desses, independentemente de sua classe social, econômica ou financeira. 

 Pensar na Educação não é apenas ensinar a ler, escrever e tão somente com o 

vislumbre da formação profissional. Mais que isso, a Escola precisa se comprometer com a 

cidadania, formando seres humanos plenos e pensantes, que certamente terão maiores 

oportunidades na vida. Para isso, deve ser feito, por meio da criatividade e do conhecimento 

de experiências realizadas em outras localidades, que podem ser adaptadas ao contexto local 

de cada lugar. 

Por meio da música há a possibilidade de se proporcionar ao educandos a vivência 

com outros contextos socioculturais. Destaca-se ainda a oportunidade de ampliação da 

bagagem cultural com o aprendizado de músicas em outras línguas. Além de possibilitar o 

trabalho das emoções, o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a 

sociabilidade, a melhoria da disciplina dos mesmos entre tantas outras coisas. 

Partindo do pressuposto que a musicalização contribui fortemente para a melhoria da 

disciplina dos alunos, ela ainda os proporciona lazer, diversão, prazer e relaxamento. Pelos 

trabalhos feitos em diferentes cidades e estados, sabe-se que a prática da Música torna os 

alunos mais, concentrados, motivados e responsáveis em sala de aula e, também, fora da 

Escola. 

Contudo, a escola é um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao 

conhecimento, através de instrumentos e estratégias educativas que estão em constante 

construção e ampliação e essa pesquisa serve como base para o entendimento e o 

acompanhamento dessas mudanças, e apartir daí contribuir para a aprendizagem do aluno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Levar a música para a aula de inglês para os alunos do ensino regular, como forma de 

dinamizar e mudar a perspectiva da aula. 

Objetivos Específicos 

1-Trabalhar a habilidade de “Listening” através damúsica, tendo em vista  

que essa não é a única ferramenta utilizada como forma de aprendizagem. 

2- Verificar as vantagens de aprendizagem através do gênero música na sala de aula. 



3-Observar o conhecimento e envolvimento sócio- cultural, que envolve a música 

“Black or White” e a vida de Michael Jackson, analisando a cultura de outros povos, nos 

proporcionando um maior conhecimento sobre os mesmos. Assim como verificar o 

preconceito tratado na música e o existente no mundo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um dos focos principais da pesquisa é buscar formas de mostrar que o professor não 

deve ficar só no livro didático, ele precisa usar outros métodos, e uma boa maneira de se fazer 

isso é incluir música na aula, esse recurso de áudio e vídeo é um bom meio de seduzir e 

impulsionar o aluno na sala de aula a aprender de forma prazerosa, tornando-se a aula mais 

dinâmica, relaxada, lúdica e participativa. 

Pois, segundo Andrade e Sá (1992) no que tange ao aspecto pedagógico, o professor 

deve compreender as transformações educacionais pela qual passa a sociedade atual. Assim, 

ele precisa reconhecer que já não detém o poder da transmissão do saber, tendo que aceitar as 

novas formas de aprendizagem, que já não são lineares, pois são influenciadas pela 

tecnologia. 

Desse modo, o professor deve utilizar-se de toda a variedade possível de atividade, 

pois os alunos necessitam de meios para concentrar-se na atividade. E é papel do educando 

variar suas metodologias e tornar a aula mais dinâmica, para que os alunos prestem atenção, 

se entusiasmem com a aula e, consequentemente, aprendam o conteúdo. Assunto também 

abordado por Almeida Filho. 

Além da mudança na contemporaneidade, e da influência da tecnologia, Almeida 

Filho (2003), também reforça a questão que no Brasil há o ensino da língua pela língua, muita 

gramática o que torna o conhecimento desaplicado, que se vão da memória sem aviso 

(Almeida Filho, 2003) 

Ele aborda a questão de só ensinar o verbo to be ao aluno, sem isso ter uso real na 

língua, o desestimulando para a aprendizagem da língua, portanto, a música é algo diferente e 

inovador para a sala de aula, além de incentivar o aprendiz a conhecer o contexto cultural e 

social que envolve a mesma. 

Daí percebe-se que diferentes autores defendem a postura de uma aula diferente com 

conteúdo e propostas diferentes daquelas sempre presentes na aula. 

Sendo assim, a utilização de atividades como a música é fundamental para o 

entretenimento da turma, e motivação para a aprendizagem da mesma. 

Para Faria (1987) citado por Ongaro e Silva a música está presente na vida de todos 

os seres humanos, e ela também está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar, 



além de despertar nos alunos o senso crítico para o que ouvem e como isso se reflete em sua 

vida. De acordo com esse autor a escola é um espaço institucional para transmissão de 

conhecimentos socialmente construídos e deve se ocupar em promover a reflexão dos jovens 

para o que ouvem e que mensagem essa canção lhes passa ainda que não a compreenda 

completamente, por não terem total domínio da Língua Inglesa. 

Cabe aos professores criar situações de aprendizagem em que os alunos estejam em 

contato com um variado número de estilos musicais e não somente com aquelas que eles 

gostam. No contexto escolar a música tem a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem 

do educando, pois ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e reflexiva a partir 

da cultura que é falada na música ou a qual o autor faz parte. 

A música será introduzida como apoio na aula de língua inglesa, ou seja, não em 

todas as aulas, mas em algumas como forma de dinamizar o  conteúdo visto em sala de aula, 

esse critério inclui a importância do caráter educativo da aprendizagem de línguas. 

Segundo Motta (2004, p. 41) um dos tipos de enfoque é apresentar uma música de 

alguma tradição cultural desconhecida, como atividade extra no semestre. 

Pois, isso propiciaria uma melhor aprendizagem do conteúdo visto, até mesmo 

aguçaria a curiosidade dos alunos em conhecer e pesquisar sobre a música vista e o contexto 

social que a envolve, qual a mensagem que ela quer nos passar e se ela tem haver com o meio 

em que vivemos. 

 As canções contêm linguagem autêntica, são facilmente obtidas, fornecem 

vocabulário, noções gramaticais, aspectos culturais e diversão para os alunos. Elas podem 

fornecer valiosas formas de falar, ouvir e praticar a língua dentro e fora da sala de aula. Como 

já vimos aula com música pode nos proporcionar o conhecimento de todas as habilidades 

linguísticas da língua. 

De acordo com Claerr e Gargan (1984), a incorporação de um método musical pode 

ser imperceptível. “With some imagination, songs can be used to teach all aspects of foreign 

languages” (p. 31).  

“Com alguma imaginação, canções podem ser usadas para ensinar todos os aspectos 

de línguas estrangeiras” (Tradução nossa, p. 31). 

O que só nos reforça o que já havíamos dito anteriormente. 

Referindo-se ao professor de inglês, e também citado por outros autores, Gee (1986) 

sugere que: 



[...] o professor de inglês não está apenas ensinando gramática, nem mesmo letramento, 

mas sim as práticas discursivas de grupos dominantes, práticas essas que podem ferir as 

práticas e valores, e a identidade [...] de aprendizes que venham de outros grupos 

socioculturais. (GEE, 1986, p. 720). 

O autor aborda que, através da música não há apenas o estudo de gramática, mas, 

uma gama característica sociocultural que pode ser trabalhada e explorada em sala de aula. 

Proporcionando um maior conhecimento de outras culturas e povos. 

Contudo, percebe-se a necessidade de planejar aulas diferentes e com propostas 

também diferentes para uma maior apreciação por parte dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado numa escola municipal da cidade de Campo 

Grande. Com alunos do turno matutino, os quais residem na cidade, zona urbana, alunos do 9º 

Ano, da turma Única, a quantidade de alunos nessa turma é de: 23 alunos, sendo 07 garotos e 

16 garotas. Nos dias 19 e 26 de junho de 2012. 

Os números de aulas previstas e de aulas dadas foram de três aulas. 

 

A INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

Fez-se como instrumento de sondagem em uma aula prévia um debate sobre 

preconceito e as suas causas na sociedade, o quanto alguém que o sofre pode ter a sua vida 

prejudicada e qual era a opinião deles sobre esse assunto. Além disso, forma feitas perguntas 

como: o preconceito é bom? É certo ter preconceito seja por cor, étnico, opção sexual, classe 

social, etc.? e a maioria concordou que era ruim, pois poderia causar depressão, suicídio, 

problemas com os estudos(de aprendizagem) e que quem o praticava deveria ter consciência 

do que ele provoca, como o bullying, outro mal terrível para os jovens.   

Os perguntei se eles sabiam se havia músicas que tratavam de assuntos globais como 

esses. A maioria achou que sim e poucos disseram que não, um falou que não porque a 

música não fala da realidade (relacionou a música com a literatura, conto, estórias, etc.). Os 

advertir que iríamos confirmar se sim ou não na próxima aula. 

Os perguntei se o preconceito só existe entre nós ou se em outros países também há? 

E muitos participaram dizendo que em todo o mundo, porque o povo não se importa em 

magoar os outros. 



Para a obtenção de opiniões dos alunos, os pedi um texto escrito expondo a opinião a 

respeito do preconceito; como só tínhamos 10 minutos poderia ser pequeno mesmo, ou se 

preferissem continuar escrevendo durante o intervalo tudo bem e assim fizeram. 

Perguntei se eles gostavam de músicas em inglês e a maioria disse que sim, pois 

poucos disseram que não porque não entendiam nada. Os expliquei que eles poderiam sim 

chegar a ter esse conhecimento e que só iria depender deles próprios buscarem autonomia nos 

seus estudos, escutando muito as músicas e tentando traduzir as letras das mesmas. 

Na aula seguinte, depois de apresentá-los a minha colega da faculdade Eliane, e ela 

pediu para todos orarem e oramos, falamos que iríamos falar de um dos maiores astros da 

música pop, daí demos um texto falando de Michael Jackson e da polêmica que essa música 

causou na época para a sociedade, pois acreditavam que a mesma influenciava os jovens a 

agirem com violência e não que era contra a violência, logo depois, passamos a música com o 

vídeo clipe da mesma e os alunos a acompanhou por um papel e pelo DVD, o que facilitou a 

compreensão da mesma. Depois, lemos e cantamos juntos. A música e os objetivos proposto 

com a apresentação da mesma na sala de aula se encontra em anexo. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A avaliação foi feita de forma informal, sem utilização de provas ou notas para 

avaliação de desempenho O método utilizado para aferição dos resultados foi a observação 

feita pelo professor, o interesse e a auto avaliação feita pelos alunos, Portanto, pudemos 

perceber que os alunos melhoraram em questão de aprendizagem, comportamento e até a sua 

participação durante as aulas, pois fizemos também, compreensão do texto a partir do 

conhecimento prévio dos alunos sobre a língua alvo, o qual é um pouco delimitado por eles 

não terem um grande interesse em aprender Inglês e assim, alguns possuírem pouco 

conhecimento de vocabulário nessa língua, porém alguns se destacaram até por serem alunos 

repetentes e percebe-se a vontade deles em saber o que estão lendo e querer traduzir, mas 

juntos puderam ampliar o vocabulário, ver questões gramaticais e compreensão de texto, 

assim pudemos trabalhar os aspectos da língua, não de maneira totalmente satisfatória, mas 

deu para ajudar na aprendizagem dos mesmos. 

A auto avaliação é a maneira mais fácil e rápida de avaliação e todo aprendiz é capaz 

de avaliar seu nível de proficiência, porém dentro de certos limites que estão ligados a uma 

variedade de fatores que podem afetar o julgamento sobre si mesmo, fazendo com que eles se 

supervalorizem ou sub valorizem dependendo da situação ou da autoestima do aluno. Visto 

que alguns julgam saber mais quando apenas são mais críticos e questionadores durante as 



aulas, e pude perceber que alguns têm conhecimento de tempos verbais em inglês. São 

poucos, mas já é satisfatório para o professor. 

Contudo, acreditamos ter atingido boa parte dos objetivos, os realizados em aulas 

prévias, 1,2 e 3. Onde, eles refletiram sobre o preconceito. E também os demais feitos depois 

de verem o vídeo clipe da música, a reflexão sobre a palavra “OR” e o sentido que a mesma 

tem na música “BLACK OR WHITE”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando as reflexões dos autores mencionados e confrontando-as com os 

resultados obtidos em sala de aula através de observação do comportamento dos alunos 

percebeu-se que há um grande estreitamento entre teoria e prática, no tocante à aplicabilidade 

do uso de canções nas salas de aula de língua estrangeira. 

Critérios rigorosos na escolha da música abordada em sala de aula e a consciência de 

se buscar uma maneira eficaz de aliá-la ao ensino foi utilizada para a obtenção de resultados 

satisfatórios que contribuíssem efetivamente para o ensino da língua, pois o uso indevido e 

não fundamentado da música em sala de aula poderia empobrecer esta ferramenta tão 

proveitosa. 

Dentre os objetivos alcançados através do uso da música no ensino de língua 

estrangeira, foram comprovados uma dinamização no processo de ensino 

aprendizagem, maior inserção cultural, compreensão dos conteúdos gramaticais e 

aprimoramento da compreensão auditiva. A música exerceu um papel importante na 

aprendizagem da língua estrangeira por reunir dentro da mesma situação o brincar e o 

aprender. 

Quanto ao questionamento levantado na elaboração do projeto sobre o papel da 

música aprendizagem aluno verificou-se que na sala de aula a melodia em si não provocou 

efeitos óbvios, mas, através de discussões com os alunos, observou-se que a letra da música 

pode influenciar sim. Tudo o que é ouvido repetidas vezes é gravado na mente. 

 Se alguém te disser todos os dias palavras desencorajadoras, você certamente se 

tornará uma pessoa com autoestima abalada. O que uma pessoa ouve influencia em suas 

emoções, mas não podemos afirmar que somente ouvir músicas possa alterar a personalidade 

ou o comportamento dos jovens. Pois, os mesmos se mostraram não influenciados pelo vídeo 

clipe ou pela letra da música, observaram-na como forma de criticar o preconceito existente 

no mundo e o qual o autor sofrera naquela época, devido a sua doença. 



Contudo, dizer que a música é responsável por certas mudanças talvez tenha seu 

fundo de verdade, mas seja contestável. Dizer isso é o mesmo que dizer que os jogos são 

responsáveis por parte da violência que acontece com os jovens. Não são os jogos que 

modificam o comportamento de uma pessoa, mas se essa pessoa já possuir uma forte 

tendência para esse tipo de comportamento, com certeza, ela será mais facilmente 

influenciável. 

Por isso, quando se julga qual forma e estilo musical é bom ou ruim, se julga também 

qual tipo de comportamento é certo ou errado, mostrando que é um 

conceito totalmente relativo, e consequentemente, sem resposta. Já a aprendizagem de 

conteúdo não foi tão favorável os resultados, mas contribuíram com a aprendizagem dos 

alunos. 

Dessa forma, foi trabalhada e acreditamos ter atingido os objetivos descritos 

anteriormente. Pretende-se continuar esse projeto levando outras músicas para essa sala de 

aula, que abordem outros temas que levem os alunos a reflexão sobre o seu meio, podendo 

assim se perceber como construtor do mesmo e ainda estudar os aspectos que compõem a 

Língua Inglesa. 
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EM ANEXO 

 

Plano de aula de inglês trabalhado com a música “Black or White” 

 

Objetivos: 

1- Reflexão e discussão prévia sobre o preconceito e as suas causas no meio social. 

2- Instigar o aluno a compreender que a música pode tratar de assuntos globais; fazendo 

críticas, denunciando determinado assunto, etc.(aula prévia). 

3- Levar o educando a escrever dando a sua opinião sobre o preconceito (todo tipo de 

preconceito; racial, de opção sexual, de classe social...) podendo ser escrito de forma 

informal, com apenas um parágrafo, como eles preferissem, em uma aula anterior a da 

música. 

4- Ler e discutir sobre a vida Michael Jackson e as polêmicas sobre ele envolvendo 

preconceito. 

5- Ouvir a música “Black or White”, observando o vídeo clipe da mesma, para 

desenvolver o “Listening”. 

6- Ler a música atentando para a pronúncia correta e desenvolvimento do “reading” 

através de “drill”. 

7- Identificar os verbos, o tempo e o modo dos mesmos, e colocá-los na forma infinitiva 

com o TO. 

8- Traduzir a música a partir do conhecimento prévio e olhando no dicionário bilíngue. 

9- Perceber os vários tipos de preconceitos tratados na música “Black or White”, de 

Michael Jackson. 



Conteúdo 

Texto sobre a vida de Michael Jackson.  

Texto da música “Black or White” de Michael Jackson. 

Grammar 

Verbs review 

 

Procedimentos de ensino (estratégias e recursos de ensino)  

 

Aulas expositivas com leitura e interpretação de textos. 

Apresentação da música com vídeo clipe. 

Textos com a música e sobre a vida de Michael Jackson. 

Dicionários, quadro escuro, giz, sala de aula de vídeo, DVD, TV e música num DVD. 

 

Avaliação 

 

Resolução de exercícios escritos e orais. 

Observação direta dos alunos por parte dos professores presentes com atividades 

significativas e contextualizadas (Oral/Escrita). 

 

O TEXTO E A MÚSICA VISTA EM SALA DE AULA 

 

Black or White de Michael Jackson 

 

Black or White é um single do cantor e compositor americano Michael 

Jackson lançado em 1991. Foi o primeiro single do álbum Dangerous. É uma mistura de hard 

rock com dance e rap. É o single mais vendido da década de 1990. A música foi escrita por 

Jackson, com exceção do rap que intercala a canção, promove a unidade racial; a canção ficou 

em primeiro lugar em mais de 18 países, tornando-se o segundo maior sucesso do cantor, atrás 

somente de "Billie Jean". Alcançou o topo da Billboard Hot 100 

 

"Não importa se você é preto ou branco / E eu falei sobre igualdade / Eu estou cansado desse 

mal / Eu estou cansado dessa coisa / Eu estou cansado desse negócio / É uma guerra de 

territórios numa escala global / Não se trata de raças, apenas lugares, rostos / Eu não vou 

passar a minha vida sendo uma cor", diz Black Or White, protestando contra o preconceito.  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dangerous_(%C3%A1lbum)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Billie_Jean
http://pt.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100


Sendo um dos mais marcantes na carreira de Michael Jackson, o vídeo começa com Macaulay 

Culkin escutando uma música alta no quarto, até que seu pai reclama. Irritado, ele aumenta o 

volume das caixas de som e toca uma guitarra, levando o pai para a África. Assim a música 

começa. Michael canta e dança com pessoas de vários locais e culturas. O videoclipe também 

contou com um efeito inédito até então. Vários rostos (negros, brancos, loiros, morenos, 

gordos, magros...) sofrem uma 'metamorfose', transformando-se uns nos outros. Mas a 

polêmica começa quando Michael Jackson realiza passos de dança em um beco bastante 

escuro e deserto. O Rei do Pop quebra carros, janelas, garrafas... A mídia falava que o clipe 

'poderia ser uma má influência', enquanto o seu objetivo era totalmente contrário. Para 

finalizar, é mostrada a frase 'Prejudice isignorance', ou seja, 'Preconceito é ignorância'. 

Obviamente, a imprensa ignorou o apelo positivo que Black Or White realizava.  

Tentando acabar com a polêmica, Michael cortou os últimos minutos do vídeo e 

comunicou:"Entristece-me pensar que 'Black or White' poderia influenciar qualquer criança 

ou adulto a ter um comportamento destrutivo. Eu sempre tentei ser um bom exemplo e, 

portanto, fiz estas mudanças para evitar qualquer possibilidade de, inadvertidamente, afetar o 

comportamento de qualquer indivíduo". Para dar motivo ao corte, mensagens racistas foram 

colocadas, digitalmente, nos objetos que Michael quebrou. "Hitler vive", "Não sentem seus 

traseiros molhados aqui" e "Negros, voltem para casa", foram algumas delas.  

Porém, tanta polêmica não impediu que Black Or White se tornasse o videoclipe de maior 

estreia, com uma audiência média de 500 milhões. Parece que John Landis, também produtor 

de Thriller, conhecia o segredo do sucesso. Michael Joseph Jackson novamente parou o 

mundo com seu talento, genialidade e 

ousadia.                                                                                                                                         

   Ele consegue fazer seu apelo contra o preconceito racial através da letra dessa canção, como 

também consegue fazer seu protesto e soltar seu grito contido através dos gestos que executa 

nos minutos finais desse clipe. Michael exprime nesses minutos finais toda sua revolta contra 

o preconceito. 

 

A MÚSICA APRESENTADA NA SALA DE AULA 

 

Música de Michael Jackson (Black or White) 

 

I took my baby on a Saturday bang 

- Boy is that girl with you? 



- Yes, we're one and the same 

 

Now I believe in miracles 

And a miracle has happened tonight 

 

But, if you're thinking about my baby 

It don't matter if you're black or white 

 

They print my message in the Saturday Sun 

I had to tell them 

I ain't second to none 

 

And I told about equality 

An it's true, either you're wrong or you're right 

 

But, if you're thinking about my baby 

It don't matter if you're black or white 

 

I am tired of this devil 

I am tired of this stuff 

 

I am tired of this business 

Sew when the going gets rough 

 

I ain't scared of your brother 

I ain't scared of no sheets 

 

I ain't scare of nobody 

Girl, when the going gets mean 

 

[Rap] 

Protection for gangs, clubs and nations 



Causing grief in human relations 

 

It's a turf war on a global scale 

I'd rather hear both sides of the tale 

 

See, it's not about races 

Just places, faces 

 

Where your blood comes from 

Is where your space is 

 

I've seen the bright get duller 

I'm not going to spend my life being a color 

 

[Michael] 

Don't tell me you agree with me 

When I saw you kicking dirt in my eye 

 

But, if you're thinking about my baby 

It don't matter if you're black or white 

 

I said if you're thinking of being my baby 

It don't matter if you're black or white 

 

I said if you're thinking of being my brother 

It don't matter if you're black or white 

 

It's black, it's white 

It's tough for you to get by 

It's black, it's white [6x] 

 

 



 

 


