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RESUMO 

 

 

O presente estudo procurou refletir sobre como a escuta e os significados que as pessoas 

atribuem à música podem ser transformados a partir de uma interação crítica e reflexiva 

proporcionado por atividades educativo-musicais de formação de plateia. A pesquisa foi 

realizada com 80 alunos do 6º ano de uma escola de ensino básico da cidade de Cruzeiro 

do Sul - AC. Dentre os importantes referenciais teóricos nos quais se fundamentam esta 

pesquisa estão: os trabalhos de formação de plateia desenvolvidos pela Osesp 

(HENTSCHKE e KRÜGER, 2003, p 19-46), A escuta na contemporaneidade: uma 

pesquisa de campo em educação musical (SARMENTO, 2010), Composição, apreciação e 

performance na educação musical: teoria, pesquisa e prática (FRANÇA; SWANWICK. p. 

5-41, 2002) e Apreciação Musical para Adolescentes (MOREIRA, 2001). A metodologia 

utilizada foi a pesquisa-ação. Dentre as conclusões a que se chegou nesta pesquisa estão o 

fato de que a escuta e os significados que os adolescentes atribuem à música está 

intimamente ligado às suas experiências musicais. Para que estas experiências sejam 

positivas sob a ótica da educação musical é preciso que no contexto das mesmas estejam 

incluídas atividades de apreciação, composição e performance. 

 

Palavras-chave: recital didático, formação de plateia, educação musical, apreciação 

musical, pesquisa-ação. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to reflect on how the listening and the meanings that people attach to music 

can be transformed from a critical and reflective interaction provided by music-educational 

activities on audience listening. The research was conducted with 80 students of the sixth year 

of elementary school in the city of Cruzeiro do Sul-AC.  The theoretical frameworks that 

underlie this research are: the audience listening‟s project developed by Osesp 

(HENTSCHKE and KRÜGER, 2003, p 19-46), listening in  contemporanity : a field research 

in music education (SARMENTO, 2010), Composition, apprasing and performance in music 

education: theory, research and practice (FRANCE; SWANWICK. p. 5-41, 2002) and Music 

apprasing for Adolescents (MOREIRA, 2001). The methodology used was the action 

research. Among the conclusions reached in this investigation is the fact that the listening and 

the meanings that adolescents give to music is intimately linked to their musical experiences. 

So that these experiences are positive from the perspective of music education is necessary in 

the context of the same apprasing activities are included, composition and performance.   

Keywords: didactic recital, audience listening, music in school. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Este trabalho científico é resultado de uma pesquisa colaborativa que tem como 

autores Deimisson Gomes da Silva e Francisco Cartegiano de Souza Vasconcelos. A pesquisa 

consistia na realização de oficinas de música e recital didático em que no âmbito destas 

atividades estavam presentes práticas de criação e execução musical.    

A distribuição das atividades se deu da seguinte forma: 

Parte individual: na aplicação das oficinas o autor Deimisson Gomes da Silva regeu a 

turma “A” e o coautor Francisco Cartegiano de Souza Vasconcelos regeu a turma “B”, ambas 

compostas por 40 alunos do 6º ano do ensino básico, totalizando 80 discentes. Do mesmo 

modo que a regência aconteceu de forma individual, também a interpretação e análise dos 

dados foram feitas separadamente e posteriormente os resultados das análises confrontadas. O 

objetivo era pontuar aquilo que foi comum ou incomum nas oficinas.         

 Parte comum: referem-se à identificação do problema de pesquisa, questões de 

pesquisa, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, recital didático e 

considerações finais, sendo esta última com base na interpretação e análise individual dos 

resultados das oficinas.            
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1.2 Problematização 

A música sempre esteve presente na vida das pessoas e na sociedade em geral. Esta 

realidade é visível nos diferentes espaços sociais como, por exemplo, escolas, igrejas, clubes, 

restaurantes, shoppings, praças, esportes, dentre outros. Nesses diversos contextos, as pessoas 

atribuem significados e valores a sua experiência musical. Segundo Swanwick (2003) esses 

significados e valores são influenciados pelas experiências pessoais, culturais e sociais 

incorporadas às nossas memórias e vivências como schemas ou padrões. Estes orientam a 

forma como percebemos a música, sua expressividade e seus significados. Assim como as 

relações sociais se transformam e sofrem mudanças com o passar dos anos, assim também os 

padrões musicais mudam: Assim como nossos pensamentos e sentimentos constantemente 

mudam, crescem, degeneram e se misturam uns aos outros, parece que também os padrões 

musicais “estão em movimento”. (SWANWICK, 2003, p. 35) 

 Ou seja, Swanwick (2003) argumenta que há uma relação entre nossa experiência de 

vida e a forma como percebemos e atribuímos significados a música. Se mudamos, a forma de 

percebermos a música também é modificada. Portanto a música é tão subjetiva que não tem 

conteúdo? Segundo, o próprio Swanwick (2003, p 35) “habilidade da música em sugerir esse 

movimento sem apontar para um evento determinado ou situação específica pode nos levar – 

erroneamente – a assumir que a expressão musical é um tanto vaga e, por conseguinte, sem 

conteúdo”. Esse educador explica que apesar da subjetividade que permeia a experiência 

musical, ela não é destituída de conteúdo, pois a cada nova audição de uma música são 

acionadas experiências passadas e padrões já conhecidos que permitem um novo 

entendimento e nova experiência que pode ser compartilhada com outros. O trabalho do 

educador musical deve buscar o aprofundamento dessas experiências e trabalhar nas conexões 

entre as “histórias culturais e pessoais” e o conhecimento musical (SWANWICK, 2003). Para 

que haja a construção de novas experiências musicais e consequentemente a construção de 

novos significados e valores é imprescindível não só ampliar a escuta musical dos ouvintes, 

mas que esta escuta seja também reflexiva e ativa. Trabalhar na transformação desse escuta é 

um desafio para educação musical. 

Considerando a necessidade de um ensino e aprendizagem musical que transforme e 

amplie a escuta questionamos: De que forma podemos transformar a escuta e os significados 

que as pessoas atribuem à música? Qual o papel da formação de plateia nesse processo? De 

que forma um Recital Didático pode levar as pessoas a escuta musical distinta, mais atenta e 

reflexiva? Como o trabalho de formação de plateia pode ampliar o repertório musical dos 

alunos?  
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1.3 Objetivo Geral 

Analisar de que forma a escuta e os significados que as pessoas atribuem a música 

podem ser transformados a partir da interação crítica e reflexiva proporcionada por atividades 

educativo-musicais de formação de plateia. 

1.4 Objetivos específicos 

 Realizar palestras e oficinas a fim de familiarizar o público alvo ao repertório 

escolhido 

 Selecionar um repertório musical diversificado com o intuito de ampliar o repertório 

musical dos participantes 

 Desenvolver material didático referente aos conteúdos musicais que serão trabalhos no 

repertório, como por exemplo, quebra-cabeça, caça palavras, palavras cruzadas e 

quebra-cabeça musical.  

 Proporcionar um contato direto com o fazer musical através de atividades práticas e 

integradas ao repertório 

 Avaliar como o material didático e as atividades práticas estão contribuindo na 

apreensão dos conteúdos musicais selecionados 

 

1.5 Justificativa 

No mundo contemporâneo, percebe-se que o ensino de música se torna cada vez mais 

desejado à medida que a música vai superando os limites das fronteiras culturais de cada 

lugar. O acesso a rede mundial de computadores (internet), mp3, mp4, iPods e outras mídias 

tem facilitado a troca de diferentes culturas (SOUZA, 2007). A educação musical e mais 

especificamente o trabalho de recital didático precedido de atividades educativo-musicais 

integradas e orientadas pode vê-se então diante do desafio de auxiliar os ouvintes nas suas 

relações com os diferentes gêneros musicais presentes nestes diversos contextos culturais, 

sobretudo na compreensão e consequentemente a valorização dos elementos fundantes destes 

estilos por meio de uma escuta musical atenta e reflexiva. Diante da necessidade de uma 

formação musical que contemple um envolvimento direto com o fazer musical, o recital 

didático na formação de plateia pode constitui-se numa proposta pedagógico-musical 

relevante, pois proporciona ao público alvo um envolvimento direto com a fazer musical e 

consequentemente uma familiarização com o repertório apresentado.  
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As atividades de formação de plateia podem contribuir para ampliação do repertório 

musical do público envolvido e transformar as suas relações com a música e 

consequentemente suas escutas.  

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A música está presente em diversos contextos sociais e culturais de um povo ou nação. 

Por essa razão as pessoas desenvolvem diferentes formas de interagir e relacionar-se com a 

música e a ela atribuem diferentes funções. Estas funções podem estar intimamente ligadas ao 

processo de transmissão ou transformação da cultura de um determinado lugar. Alan 

Merriam, citado por Swanwick (2003, p.47) especifica dez funções atribuídas à música: 

expressão emocional, prazer estético, diversão, comunicação, representação simbólica, 

resposta física, reforço da conformidade a normas sociais, validação de instituições sociais e 

rituais religiosos, contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura e preservação da 

integração social. Para Swanwick essas funções não são funções da Educação Musical: “a 

música realmente tem essas várias funções em diferentes épocas... entretanto, as funções da 

educação musical são de certa forma, diferentes das funções da música...” (SWANWICK, 

2003, p. 47) Continuando, no que se refere à educação musical Swanwick afirma que: 

Certamente é agradável, às vezes, ter música funcionando como fundo para outras 

atividades ou dirigida por essas atividades. Mas em educação musical a principal 

meta é, certamente, trazer a conversação musical do fundo de nossa consciência para 

o primeiro plano. A pergunta “qual é a função da música?” fica então subordinada à 

pergunta “como ela funciona?” (SWANWICK, 2003, p. 50). 

Em outras palavras podemos dizer que o objetivo da educação musical se refere aos 

processos do fazer musical como ouvir, compor, executar e interpretar. Somente 

proporcionando uma escuta musical atenta e reflexiva e oportunidades de ampliação de 

repertório como, por exemplo, a apreciação de diferentes estilos musicais, é que os 

participantes terão condições de trazer a “conversação musical do fundo de suas consciências 

para o primeiro plano”, em suma, os ouvintes terão uma relação diferente com a música. 

Portanto, entender “como a música funciona” deve ser a meta orientadora do trabalho 

pedagógico-musical. Esse questionamento pode ser percebido no trabalho de formação de 

plateia através de recitais didáticos que vem sendo estudados por alguns educadores musicais 

e pesquisadores. 

 Hentschke e Krüger (2003), por exemplo, relatam a experiência da Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo, Osesp, em que esta desenvolve através de seus programas 

educacionais, recitais didáticos e palestras nas escolas destinadas a professores e alunos. Este 
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trabalho procura levar os participantes a um envolvimento direto com a música de Orquestra, 

com os músicos e instrumentos utilizados pelos mesmos: 

As atividades preconizaram a interatividade com alunos, professores e músicos, com 

execuções musicais pelos músicos e destes com os alunos, apresentações de grupos 

musicais das escolas, áudio ou vídeo da Osesp e de outras orquestras para a 
exemplificação de outros instrumentos orquestrais, informações sobre a profissão de 

“músico de orquestra”, preferências e estudos musicais, entre outros aspectos 

(HENTSCHKE; KRÜGER, 2003, p. 24). 

Estas atividades desenvolvidas pela Osesp e que permitem esta interatividade entre os 

músicos, professores e alunos está apoiada na argumentação de que: 

[...] o trabalho educacional de uma orquestra pode transcender a divulgação do 

repertório clássico, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos em 

relação à música vivenciada em seus contextos sociais e culturais, sendo assim 

capazes de tomar decisões quanto a suas opções de vivências musicais 
(HENTSCHKE; KRÜGER, 2003, p. 44-45). 

Mais do que contribuir para a divulgação de um repertório clássico um trabalho de 

recital didático pode ajudar as pessoas a se relacionarem com a música de forma mais 

consciente. Expressões como “não gosto”, “é ruim” ou “música triste” podem ficar submissas 

a opiniões mais conscientes e críticas em relação aos eventos sonoros. Mas para que isto 

aconteça, por outro lado, faz-se necessário que um trabalho de recital didático considere como 

fundamento algumas funções da educação musical. Estas funções podem influenciar 

diretamente no resultado final de um recital didático. E que funções são essas? Certamente as 

funções da educação musical são diferentes das funções da música. A primeira atenta para “os 

processos do fazer musical”- apreciação, composição e performance - e consequentemente 

desemboca para o “discurso real da música”(SWANWICK, 2003, p. 50). A segunda tem a 

música apenas como meio e não como fim, isto é, apenas como “pano de fundo para outras 

atividades” (SWANWICK, 2003, p.50). Um trabalho de Recital Didático permite um 

envolvimento direto com “os processos do fazer musical” por levar o público alvo a uma 

escuta atenta e muitas vezes direcionada por meio da apreciação. Esta escuta atenta e 

direcionada por sua vez, vai ao encontro do “discurso real da música” por levar os 

participantes a identificar formas melódicas, rítmicas e estruturais das músicas.  

Lemos (2001, p. 194) nos diz que “os sons e a música estão presentes, a todo o 

momento, na vida das pessoas, porém não há consciência do que se ouve e, não raro, a música 

tem sido apenas o “pano de fundo” para outras atividades”. Citando Schafer e seu “estudo 

pioneiro acerca das transformações sofridas na paisagem sonora no decorrer do tempo (2001 

apud SARMENTO, 2010, p. 27)” Sarmento (2010, p. 27) relata que “somente uma sociedade 

dotada de escuta consciente poderá, de forma democrática, escolher quais sons gostaria de 

preservar, por serem agradáveis ou importantes por seu caráter simbólico e quais eliminar, por 
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serem desagradáveis.” Falando a respeito da apreciação musical Moreira (2010, p. 284) nos 

diz que é necessário “que o ouvinte se apresente de forma atenta e reflexiva no momento da 

escuta, fazendo desta uma das atividades mais importantes para desenvolver habilidades 

musicais”. Colaborando com esse princípio, França e Swanwick, (2002, p. 12) destacam que 

“o ouvir permeia toda experiência musical ativa, sendo um meio essencial para o  

desenvolvimento musical e que é necessário, portanto, distinguir entre o ouvir como meio, 

implícito nas outras atividades musicais, e o ouvir como fim em si mesmo”. 

Diante dos fatos supracitados identificamos que há uma grande necessidade de formar 

e capacitar professores de música de forma que estes possam contribuir para uma prática 

musical cada vez mais significativa, reflexiva e crítica nos diferentes espaços escolares. É 

evidente que existem outros fatores que testificam ainda mais a necessidade da 

implementação do ensino de música nas escolas, inclusive questões de cunho histórico, mas 

que não vem ao caso discuti-las agora.  

No que se refere aos espaços escolares que são concedidos aos professores de música 

Cereser (2005, p. 20) vai nos dizer que “há uma grande necessidade, neste momento, de nós, 

educadores musicais, fortalecermos o espaço escolar que nos foi concedido legalmente”. Para 

que possamos fortalecer estes espaços é preciso desenvolver competências e saberes que nos 

permitam trabalhar de forma fluente e significativa nos diferentes contextos da sala de aula.  

No que se refere à formação de professores e os diferentes espaços de atuação Cereser (2005, 

p. 20) ainda argumenta que: 

É preciso formar e inserir os licenciandos nesses espaços de modo que consigam 

interagir com as concepções atuais de educação, de educação musical, de música, de 

escola e de currículo. Além disso, devem saber, de forma competente e 

fundamentada, defender e valorizar a inserção da música no currículo escolar em 

todos os níveis da educação básica; devem, também, ter conhecimentos pedagógico-

musicais para proporcionarem aos seus alunos experiências musicais de maneira 

completa e significativa (CERESER, 2005, p. 20). 

A autora atenta para a necessidade de que os professores de música precisam 

conquistar e valorizar os espaços escolares que lhes são concedidos. Do mesmo modo aponta 

para a necessidade desses professores possuírem “conhecimentos pedagógico-musicais” que 

lhes permitam trabalhar nestes diferentes espaços acima referidos.  

Como podemos identificar nas informações supracitadas há uma necessidade de se 

trabalhar a escuta musical e consequentemente a forma de relacionar-se com a música, mas 

que para isso é preciso também que tenhamos professores capacitados e preparados para 

interagir com os diferentes espaços escolares que lhes são concedidos.  

Quanto à necessidade de se trabalhar a escuta musical, como levar as pessoas a uma 

escuta musical atenta e reflexiva? Este trabalho de recital didático a exemplo da Osesp 
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pretende conduzir os participantes a um envolvimento direto com o fazer musical através de 

oficinas e recitais didáticos com o objetivo de desenvolver nos participantes uma relação mais 

crítica e consciente com a música. Este envolvimento com o fazer musical preconizam 

atividades de apreciação, execução e composição musical, incluindo um material didático 

cujo conteúdo trará informações sobre os autores e conceitos trabalhados no repertório. 

2. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa metodológica que mais se adequa aos objetivos desse projeto de 

recital didático e que consequentemente pretende responder as questões levantadas na 

problematização refere-se à Pesquisa-Ação. Entende-se a pesquisa-ação como a mais indicada 

para este trabalho por ser o recital didático uma prática pedagógico-musical que permite um 

envolvimento direto entre pesquisador e participantes. Neste caso, o pesquisador pode 

direcionar as atividades musicais como oficinas, palestras, depoimentos e o próprio recital 

didático, de forma que as questões levantadas durante a elaboração do projeto possam ser 

sanadas e os objetivos possam ser alcançados. Finalmente não há como transformar a escuta 

musical e muito menos ampliar o repertório musical dos participantes sem que haja uma 

relação empírica dos mesmos com a própria música. 

 

3.1 Sobre a pesquisa-ação 

  

Segundo Lonrenzi (2007, p.40) a pesquisa-ação “abarca processos diferenciados” e 

que “termos como pesquisa-diagnóstico, pesquisa-participante, pesquisa empírica e pesquisa 

experimental se associaram ao termo geral pesquisa-ação.” Trazendo o foco para campo 

educacional Tripp (2005, p. 445) vai nos dizer que: “A pesquisa-ação educacional é 

principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de 

modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos...” Como podemos perceber a pesquisa-ação especificamente na 

educação, e neste caso na educação musical, não para na reflexão, mas “planeja uma melhora 

da prática” com base na investigação da própria ação. Continuando a nossa reflexão sobre o 

conceito de pesquisa-ação Engel (2000, p. 2) relata que: 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à 

pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, “não-reativa” e 

“objetiva”. Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à 

ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da 

prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também 

se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta (ENGEL, 200, 

p. 2). 
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O autor acrescenta na sua definição que esta forma de “investigação-ação” é 

caracterizada também pela participação do próprio pesquisador. E sendo o pesquisador “uma 

pessoa da prática” este também se torna objeto de sua própria pesquisa. Azevedo (2009, p.32) 

também explicita o que vem a ser a pesquisa-ação: 

 

A Pesquisa-Ação é um tipo de pesquisa contextual, colaborativa, participativa em 

que o pesquisador promove intervenções durante o processo de pesquisa, as quais 

são compartilhadas com os participantes da pesquisa. O trabalho de pesquisa é 

conjunto e visa atingir o objetivo central da investigação-ação: promover uma 

transformação social, pessoal, do grupo, da comunidade ou da instituição 

(AZEVEDO, 2009, p. 32). 

 

Podemos identificar que os dois autores possuem definições muito parecidas a respeito 

da pesquisa-ação, principalmente no que se refere à possibilidade de participação do 

pesquisador no contexto da ação. Azevedo (2009) ainda acrescenta o fato do trabalho de 

pesquisa “promover uma transformação social, pessoal, do grupo da comunidade ou da 

instituição”. Portanto, com base nas afirmações supracitadas a pesquisa-ação constitui-se num 

processo de reflexão na ação e preconiza a participação tanto do pesquisador como do objeto 

de pesquisa, neste caso, alunos, professores e demais colaboradores do projeto. Esta forma de 

pesquisa se mostra eficaz também pela sua flexibilidade na condução dos resultados, pois 

estes são definidos e reestruturados de acordo com as experiências empíricas da pesquisa-

ação. 

 

3.2 Participantes e cenário de estudos 

 

Participaram deste projeto duas turmas de 40 alunos de uma escola pública da rede 

estadual de ensino, totalizando 80 participantes. A seleção da escola em que seria aplicado o 

questionário diagnóstico e consequentemente as oficinas e recital didático foram feitos 

levando em consideração o fato de que um dos autores deste projeto já trabalhava na referida 

instituição, o que facilitou o acesso à escola e a comunicação com professores e diretores da 

mesma. 

 

1ª Etapa - Escolha do repertório que seria trabalhado nas oficinas, suas potencialidades 

didáticas: quais os conteúdos musicais pertinentes presentes nas músicas e como estes 

poderiam ser relacionados com o conhecimento musical prévio dos participantes. 

2ª Etapa – Apresentação da proposta para escola, quantas turmas poderiam participar e 

quantas oficinas seriam realizadas.  
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3ª Etapa – Realização de questionário diagnóstico sobre a vivência musical dos alunos e suas 

preferências musicais. Posteriormente foi feita uma análise dos dados colhidos e 

consequentemente a preparação das oficinas. 

4ª Etapa: Elaboração, realização e avaliação das Oficinas de Música e do Recital Didático.  

5ª Etapa: Análise e reflexão dos resultados obtidos nos questionários, oficinas e recital 

didático. 

No total foram quatro semanas de atividades, sendo uma semana para avaliação 

diagnóstica, duas semanas para realização das oficinas, uma semana para avaliação das 

oficinas, realização do Recital e avaliação do Recital Didático. 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

  

Foram elaborados três questionários como instrumentos de coleta de dados para o 

presente estudo. O primeiro foi um questionário diagnóstico (APÊNDICE A) com o objetivo 

de se coletar informações a respeito dos estilos musicais preferidos dos participantes e que 

práticas musicais são desenvolvidas pelos mesmos.  

Foram aplicados ainda dois questionários avaliativos (APÊNDICE C e D) ao término 

do projeto com o intuito de coletar informações referentes às impressões e opiniões dos 

alunos em relação à proposta de recital didático, da compreensão dos alunos em relação 

aquilo que foi proposto nas oficinas e no recital didático bem como do material didático 

oferecido e dos conteúdos trabalhados nas oficinas. 

 Quanto ao tipo de questionário foram adotadas tanto “questões fechadas de múltipla 

escolha onde o respondente pode assinalar apenas uma alternativa ou mais de uma alternativa 

dependendo dos objetivos do pesquisador” como questões abertas, onde “o respondente pode 

„personalizar‟ sua opinião” (AZEVEDO, 2009, p. 36-37). No questionário diagnóstico 

(APÊNDICE A) optou-se por questões fechadas e abertas caso o participante entendesse que 

as alternativas apresentadas não correspondiam às suas práticas musicais. Para o questionário 

de avaliação das oficinas (APÊNDICE C) optou-se apenas por questões fechadas. Quanto ao 

questionário de avaliação do recital (APÊNDICE D) deu-se preferência as questões abertas.       

Quanto à sua forma de aplicação o questionário foi “auto administrado: o próprio 

respondente responde as questões” (AZEVEDO, 2009, p. 36). Neste caso, o pesquisador não 

precisa necessariamente estar no local da aplicação do questionário ou se preferir pode 

entrega-lo para ser respondido e receber no dia seguinte, por exemplo. Mesmo assim ainda há 

desvantagens:  
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Desvantagem: 1) o respondente não pode tirar dúvidas sobre as questões; 2) o 
respondente pode não devolver o questionário; 3) esse procedimento pode exigir 

despesas com o correio para distribuição do questionário e seu retorno. O 

pesquisador deve pagar as despesas de correio para o respondente devolver o 

questionário respondido e 4) exige disponibilidade de tempo do pesquisador para 

monitorar o retorno dos questionários (AZEVEDO, 2009, p, 36). 

Naturalmente estas desvantagens podem surgir à medida que escolhemos este perfil de 

aplicação de questionário. No caso da aplicação deste questionário, por exemplo, “os 

respondentes não puderam tirar dúvidas sobre as questões”. Isto porque ao chegarmos à 

escola constatamos que os alunos estavam de avaliações bimestrais e por essa razão o diretor 

sugeriu que deixássemos os questionários para que fossem aplicados pelos professores 

regentes das referidas disciplinas. 

Felizmente não tivemos nenhum caso de questionários que não foram devolvidos, mas 

em algumas respostas identificamos que uma minoria dos participantes não compreenderam 

algumas questões e por isso deram respostas evasivas ou deixaram em branco.  Apesar das 

desvantagens supracitadas por Azevedo (2009, p. 36), entretanto, a mesma autora descreve 

que a vantagem desta forma de aplicação é que “em algumas situações é mais econômico, 

pois não exige o treinamento e a utilização de pessoas para aplicar o instrumento”.  

  

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

Os dados coletados neste trabalho investigativo foram tabulados no Google Docs, um 

aplicativo que possibilita a criação de planilhas, formulários e tabelas on-line. Neste caso foi 

criado um formulário on-line para cada questionário e respondidos um por vez de acordo com 

as respostas dos participantes da referida pesquisa. Depois de registrados os dados na planilha 

do Google Docs os resultados foram distribuídos, organizados e sistematizados de acordo 

com suas respectivas turmas. A frequência de respostas e os números percentuais de cada 

questão foram catalogados de forma decrescente para uma melhor compreensão e 

entendimento do leitor. 
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4. RESULTADOS 

Serão apresentados os procedimentos pedagógicos realizados nas oficinas e os 

resultados dos questionários diagnósticos e avaliativos das turmas A e B respectivamente. Os 

dados quantitativos desta pesquisa foram tabelados em ordem decrescente. Questões cujas 

alternativas e frequência de respostas apresentaram-se muito extensas tiveram seus dados 

sintetizados e consequentemente subdivididos em dois grupos: mais citados e menos citados. 

Faz-se necessário elucidar que para algumas questões os respondentes poderiam escolher mais 

de uma alternativa, desse modo, a soma das percentagens indubitavelmente ultrapassa os 

100%. Para este tipo de questão considerou-se a seguinte estrutura: 

                      Figura 1 – Estrutura organizacional das tabelas 

 
 Fonte: Questionário diagnóstico 

 

4.1 Resultados referentes à turma - A 

4.1.1 Procedimentos pedagógico-musicais realizados 

    

Durante as oficinas os alunos tinham que criar uma melodia, ritmo e letra em forma de 

rap para uma posterior apresentação. Iniciou-se com uma apresentação onde os alunos e 

educadores teriam que falar seus nomes dentro de uma base rítmica. Esta atividade serviria 

como modelo para que os alunos pudessem criar um rap e para instiga-los a participar do 

projeto de uma forma geral. 

 Levando em consideração o nível de aprendizado musical dos alunos foi dada a 

melodia para que eles criassem o ritmo e a letra. Um aluno ficou responsável por copiar as 

ideias que fossem surgindo, desse modo todos participariam da criação e o aprendizado se 

daria de forma colaborativa. A temática que os alunos escolheram para abordar na música foi 

a própria escola. Abaixo segue um pequeno trecho da composição da letra: 
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Refrão:  

A Escola São José é muito animada 

A Escola São José topa qualquer parada 

Estrofes: 

Preste atenção no que eu vou falar  

A Escola São José tem muito que mostrar 

A Escola São José é muito divertida 

Cada vez mais alegria para a sua vida 

 Depois de criar a melodia os participantes do projeto foram divididos em dois grupos. 

Um grupo para fazer o ritmo utilizando percussão corporal e o outro grupo para cantar a 

música criada, sendo que este segundo grupo foi subdivido em duplas, cada dupla cantava 

uma estrofe da música. Além da percussão corporal o educador tocava a harmonia no violão 

em B maior.  

 Como parte integrante do projeto, após as oficinas foi realizado o Recital Didático. 

Neste recital os alunos tiveram contato com músicas de orquestra e música popular. Os alunos 

receberam o programa do recital com as peças que seriam apresentadas além de informações 

referentes aos conceitos trabalhados nas oficinas e exercícios didáticos como, por exemplo, 

caça-palavras e palavras cruzadas.  

 O Recital Didático é assim caracterizado por ser um recital onde os músicos 

executantes proporcionam uma interação com o público presente, neste caso, professores, 

alunos, dentre outros. Esta interação se dá através de palestras, breves comentários sobre as 

peças que serão executadas, material didático ou até mesmo a participação direta dos 

participantes do recital com as músicas executadas. 

 Experiências de Recitais Didáticos são relatadas por outros autores, como por 

exemplo, a experiência do Concerto Didático da Osesp relatado por Hentschker e Krüger 

(2003):  

Sorteamos algumas crianças e adolescentes para sentar no palco ao lado dos músicos 

e, no final, outras para a entrega de flores ao maestro e solista. Além disso, o público 

participou com uma brincadeira de cartões que visava a percepção de timbre dos 

instrumentos e o canto de uma música folclórica (crianças) e uma sessão de 
perguntas e respostas (adolescentes) (HENTSCHKE ; KRÜGER, 2003, p. 38).    
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 Para este recital foi ensaiado com a plateia, que neste caso eram alunos e professores, 

a execução de um ritmo em compasso binário utilizando percussão corporal. Durante a 

execução da música a plateia começou a tocar o ritmo enquanto os músicos tocavam o 

acompanhamento no teclado e violão. Durante o recital ainda, os alunos foram questionados a 

respeito de características melódicas concernentes às partes estruturais da música. Um aluno, 

por exemplo, subiu no palco e imitou com a voz uma melodia presente em uma das peças 

executadas no recital. 

4.1.2 Análise quantitativa e qualitativa dos dados  

  A presente turma é composta por adolescentes que estão numa faixa etária entre 11 e 

13 anos. A maioria destes alunos, o equivalente a 61% (22) de um total de 37 respondentes 

utilizam o carro como principal meio de transporte para vir à escola. Destes 37 alunos 59% 

(22) são do sexo feminino e 41% (15) são do sexo masculino como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 1 – Distribuição de gênero dos participantes da oficina 

   

 

 

                                                   Fonte: Questionário diagnóstico. 

4.1.3 Quanto à vivência musical dos alunos 

Quanto às vivências ou práticas musicais dos alunos foram apresentadas as seguintes 

opções: escuta música, canta, assobia, compõe e/ou faz arranjos musicais, toca algum 

instrumento e que se toca especificar o instrumento e ainda uma opção em que os alunos 

podiam descrever alguma prática musical que não estivesse contemplada nas alternativas. 

Vejamos na tabela abaixo a representação dos dados: 

Tabela 2 – Vivências musicais 

Fonte: Questionário diagnóstico 

Pelos resultados acima evidenciados podemos dizer que a escuta musical é uma das 

práticas musicais mais frequentes no meio dos participantes aos quais se limita esta pesquisa. 

Depois temos um resultado considerável na prática do canto, sendo assim a segunda prática 

Gênero Quantidade % 

Feminino 22 59 

Masculino 15 41 

Total 37 100 

Vivências musicais Quantidade % Assinalou também 

Escuta música 32 89 Canta, Assobia, Toca algum instrumento 

Canta 15 42 Escuta música, Toca algum instrumento, Assobia 

Toca algum instrumento 09 25 Outra (dançar), Escuta música, Canta, Assobia 

Assobia 06 17 Escuta música, Canta, Toca algum instrumento  

Outra. (s) 01 3 Toca algum instrumento 

Total 37 100  
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musical mais comum. É evidente que a música ocupa um lugar muito importante no cotidiano 

das pessoas e especificamente destes adolescentes, principalmente pela prática do ouvir. 

Parece interessante para um trabalho como esse procurar sistematizar estas escutas de forma 

que estas apontem para os materiais sonoros da música e que esta não se encerre 

simplesmente numa escuta passiva e descomprometida. Portanto “entender como a música 

funciona” (SWANWICK, 2003, p. 50) deve ser o principal objetivo de uma escuta 

comprometida, escuta esta que procura direcionar os ouvintes para elementos específicos da 

música, sua estrutura, forma, materiais sonoros e demais particularidades. 

4.1.4 Quanto aos estilos de música preferidos dos alunos 

Os alunos puderam escolher entre mais de 20 estilos musicais. Dentre os estilos que 

mais se destacaram na opinião dos 37 alunos que responderam a esta questão estão: a música 

sertaneja com 62% (26), pop internacional 46% (17), funk 43% (16), eletrônica com 41% (15) 

e gospel com 38% (14) como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 3 – Estilos musicais 

 

Estilos musicais mais 

citados 

Quantidade % Assinalou também 

Música sertaneja 23 62 
Pop Internacional, funk, eletrônica, romântica, rap, 

pagode e forró. 

Pop internacional 17 46 
Música sertaneja, funk, eletrônica, romântica, rap, 

pagode e forró. 

Funk 16 43 
Música sertaneja, pop internacional, eletrônica, 

romântica, rap, pagode e forró. 

Eletrônica 15 41 
Música sertaneja, pop internacional, funk, romântica, 

rap, pagode e forró. 

Estilos musicais menos 

citados 
   

Romântica 09 24 
Música sertaneja, pop internacional, funk, eletrônica, 

pagode e forró. 

Rap 04 11 Música sertaneja, pop internacional, funk, eletrônica. 

Pagode 02 5 
Música sertaneja, pop internacional, funk, eletrônica e 

romântica. 

Forró 01 3 
Música sertaneja, pop internacional, funk, eletrônica, 

romântica. 

Total 37 100  

 Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Se considerarmos que a música sertaneja atualmente vem se destacando nos principais 

meios de comunicação como rádio, televisão e internet. Logo chegaremos à conclusão de que 

a mídia de um modo geral possui grande influência nas preferências musicais dos jovens 

investigado. A preocupação no campo da educação musical é que geralmente a mídia 

comercial não está preocupada com a carga de informações e “valores” que são apreendidos 
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pelo ouvinte, mas preocupa-se tão somente em vender um produto puramente comercial. 

Sarmento (2010, p. 27) afirma que: 

 

De fato, ao ouvir o repertório divulgado nas programações radiofônicas, bem como 

nos programas de televisão, é possível perceber que a maioria esmagadora das 

músicas não traz grandes inovações musicais: a harmonia, salvo raras exceções, é 

muito parecida, a linha melódica não apresenta grandes variações, os instrumentos 

utilizados são quase sempre os mesmos, entre muitas outras características. É como 
se houvesse uma “fórmula composicional” que, atestadamente, tem grande 

“eficácia” em termos de sucesso comercial (SARMENTO, 2010, p. 27).  
 

  Segundo o que foi supracitado pela autora é possível afirmar que a música tende a se 

encaminhar para um processo de hegemonização. Neste processo o próprio julgamento de 

gosto pessoal, por exemplo, é subordinado ao gosto da maioria ou da grande massa da 

população por razões puramente comerciais e não musicais e si mesma. Diante desta 

informação considera-se relevante apresentar ainda a transcrição que Sarmento (2010, p. 24) 

faz do pensamento de Theodor Adorno a respeito da música de massa:  

 

Theodor Adorno, em seu texto O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição 

(1999), discorre a respeito da música de massa, importante fenômeno do século XX. 

Segundo ele, a música é “empurrada” aos ouvintes pelos meios de comunicação de 

massa e é entendida como música de entretenimento; isso gera uma evidente 

contradição, visto que ela não é mais capaz de entreter ninguém – ao contrário disso, 

a garantia de sua aceitação é a distração, situação em que os atuais ouvintes se 

encontram e da qual não conseguem se libertar (SARMENTO, 2010, p. 24). 

 

Do ponto de vista educacional a reflexão supracitada parece preocupante quando se 

refere a uma situação de “distração”, pois, neste processo, a música é funciona como um 

“pano de fundo” para outras atividades. É importante ainda salientar que o único beneficiado 

neste caráter “distrativo” que é imposto à música é o mercado. É claro que diversos fatores 

têm contribuído para este “fenômeno da música de massa”, mas que não cabe discorrer aqui 

neste trabalho tais questões. Faz-se necessário apenas apontar algumas situações em que a 

música é utilizada não como uma linguagem que aponta para os “processos do fazer musical”, 

mas que está apenas vinculada a um propósito comercial. É comum na sociedade atual, por 

exemplo, o uso de celulares com mp3 e rádio, passando assim de um simples meio de 

comunicação para um objeto de “entretenimento”. Sob a mesma concepção estão os 

restaurantes, shoppings, supermercados e livrarias que encontraram na música uma forma de 

atrair e entreter o seus clientes.     

Se considerarmos que uma escuta atenta pressupõe do indivíduo uma reflexão e uma 

postura crítica diante daquilo que se ouve, constatamos que a educação musical possui um 

papel importante na formação crítica e reflexiva dos ouvintes. 
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4.1.5 Quanto aos lugares onde os alunos costumam ouvir música 

 

Dentre as diversas opções apresentadas aos alunos quanto aos lugares onde eles 

costumam ouvir música alguns se destacaram: em casa com 86% (32) da frequência de 

respostas, no carro com 49% (18) e na escola com 41% (15). Vejamos na tabela abaixo a 

distribuição dos dados percentuais para estas e outras opções. 

Tabela 4 – Lugares onde os participantes costumam ouvir música 

  Fonte: Questionário diagnóstico 

 

De acordo com os resultados acima referidos percebemos que dentre os diversos 

ambientes apresentados, a opção “em casa” obteve uma pontuação expressiva. Mesmo assim 

é importante elucidar que os alunos podiam escolher mais de uma opção, desse modo, a soma 

das percentagens ultrapassou 100%. Isto quer dizer que mesmo aqueles que marcaram a 

opção “em casa” marcaram outras opções como sendo um lugar onde costumam ouvir 

música. Sendo assim as percentagens que estão entre 40 (15) e 50% (18) se mostram tão 

relevantes quanto os 86% (32) que obteve a opção “em casa” como é o caso da escola e do 

carro. É possível também que estes números estejam intimamente ligados à situação social e 

econômica dos participantes e que consequentemente repercute no acesso aos diferentes 

lugares em que se pode ouvir música. Finalmente podemos dizer que o fato da música estar 

presente hoje em diversos setores da sociedade, faz com que um número cada vez maior de 

pessoas tenha contato com um universo musical complexo e, portanto diversificado. Daí a 

necessidade de fazer um trabalho de formação continuada tanto de alunos como de 

professores de música, no sentido de pensar e repensar estas músicas que estão presentes 

nestes diversos lugares. 

 

Lugares mais citados Quantidade % Assinalou também 

Em casa 32 86 
No carro, na escola, na casa de parentes, em concursos 

de música e no shopping. 

No carro 18 49 Em casa, na escola, na casa de parentes e no shopping. 

Na escola 15 41 
Em casa, no carro, na casa de parentes e em concursos 

de música. 

Lugares menos citados   Assinalou também 

Na casa de parentes 04 11 
Em casa, no carro, na escola e em concursos de 

música. 

Em concursos de música 03 8 Em casa, na escola e na casa de parentes. 

No shopping 01 3 Em casa e no carro. 

Total 37 100  
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4.1.6 Quanto às mídias que os alunos utilizam para ouvir música 

 

Dentre as mídias que os alunos utilizam para ouvir música tiveram destaque o celular 

com 86% (31) e a internet com 56% (20), esta última ficando 6% (02) à frente do DVD, 

MP3/MP4 Player/IPod e Aparelho de som que obtiveram 50% (18) dos pontos percentuais 

como mostra a tabela abaixo: 

 

                                 Tabela 5 – Mídias utilizadas para ouvir música 

  Fonte: Questionário diagnóstico 

 

Antes de qualquer reflexão é importante enfatizar que os resultados supracitados nos 

revelam potenciais instrumentos de ensino-aprendizagem, que posteriormente podem ser 

aproveitados em trabalhos de formação crítico-musical. É evidente que a ampliação dos meios 

pelos quais as pessoas utilizam para ouvir música possui uma forte ligação com a “música de  

massa” – aquela que anteriormente refletimos que tende a homogeneizar os processos de 

criação musical – e que dessa forma não só amplia os meios para se ouvir música como 

também aumenta o seu poder de massificação de uma escuta musical destituída de reflexão e 

centralizada na relação “música, economia e poder” (SARMENTO, 2010, p. 24). Entretanto 

estes instrumentos podem ser bem aproveitados por educadores musicais, ressaltando a 

afirmação de que estes se configuram em instrumentos potenciais no processo de ensino-

aprendizagem musical. Isto significa dizer que é possível fomentar a utilização desses 

instrumentos no contexto das aulas de música de forma que estas se tornem significativas e 

contextualizadas com a realidade dos alunos. 

 

 

 

 

Mídias que os participantes 

utilizam para ouvir música 

Quantidade % Assinalou também 

Celular 31 86 Internet, DVD, MP3/MP4 Player/iPod, aparelho de 

som, televisão e rádio.  

Internet 20 56 Celular, DVD, MP3/MP4 Player/iPod, aparelho de 

som, televisão e rádio. 

DVD, MP3/MP4 Player/iPod 

e Aparelho de som 
18 50 Celular, internet, televisão e rádio. 

Televisão 09 25 Celular, internet, DVD, MP3/MP4 Player/iPod, 

Aparelho de som e rádio. 

Rádio 04 11 Celular, internet, DVD, MP3/MP4 Player/iPod, 

Aparelho de som e televisão. 

Total  100  
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4.1.6 Quando você ouve música em que você presta atenção? 

Dos 37 alunos que responderam a esta questão 78% (29) indicaram como sendo a letra 

da música o que mais lhes chama atenção numa música enquanto que 49% (18) e 41% (15) 

responderam ser o ritmo e o estilo respectivamente aquilo que mais lhes chama atenção 

quando ouvem uma música. Vejamos estes e outros resultados de forma detalhada na tabela a 

seguir: 

Tabela 6 – Em que os participantes prestam atenção quando ouvem música 

No que os participantes 

prestam atenção quando 

ouvem música 

Quantidade % Assinalou também 

Letra da música 29 78 
Batida/ritmo, estilo, instrumentação, melodia, contexto 

social e cultural, harmonia e estrutura e forma. 

Batida/ritmo 18 49 
Letra da música, estilo, instrumentação, melodia e 

harmonia. 

Estilo 15 41 

Letra da música, batida/ritmo, instrumentação, 
melodia, contexto social e cultural, harmonia e 

estrutura e forma. 

Instrumentação e melodia 06 16 
Letra da música, batida/ritmo, estilo, contexto social e 

cultural, harmonia, estrutura e forma. 

Contexto social e cultural e 

Harmonia 
02 5 

Letra da música, batida/ritmo, estilo, instrumentação, 

melodia e estrutura e forma. 

Estrutura e forma 01 3 
Letra da música, estilo, melodia e contexto social e 

cultural. 

Total 37 100  

  Fonte: Questionário diagnóstico 

É evidente que esta questão está intimamente ligada a apreciação musical, e, portanto, 

uma forma plausível de relacionar-se com a música. Conhecer em que os alunos prestam 

atenção quando estão ouvindo música pode nos revelar o nível de compreensão dos mesmos 

neste processo. Naturalmente, que os alunos não responderam esta questão pensando numa 

possível avaliação musical e consequentemente cada um respondeu conforme suas vivências 

musicais. Mas acredito que o foco da reflexão neste caso é identificar o que chama a atenção 

dos alunos quando eles ouvem música e a partir daí leva-los a seguinte reflexão: Porque o 

ritmo, a letra e o estilo da música me chama mais atenção? Inevitavelmente tais 

questionamentos conduzirão os participantes aos pormenores – os materiais sonoros, forma e 

estrutura – daquela música. Mas em que consiste a apreciação musical? Em que 

necessariamente devemos prestar atenção para compreendermos melhor a música que 

gostamos? Segundo França e Swanwick, (2002, p. 13): 

As atividades de apreciação devem levar os alunos a focalizarem os materiais 

sonoros, efeitos, gestos expressivos e estrutura da peça, para compreenderem como 

esses elementos são combinados Ouvir uma grande variedade de música alimenta o 

repertório de possibilidades criativas sobre as quais os alunos podem agir 

criativamente, transformando, reconstruindo e reintegrando ideias em novas formas 
e significados (FRANÇA; SWANWICK, 2002, p. 13). 
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Pelas informações mencionadas acima podemos identificar que a apreciação musical 

consiste num processo de desfragmentação da linguagem musical. Que quer dizer? Quando 

ouvimos uma música de forma atenta e reflexiva começamos a repensar na sua construção, 

aliás, este é um processo de descontruir para construir o conhecimento musical. Portanto a 

compreensão de uma música por meio da apreciação se dá tão somente por meio de audição 

direcionada para os seus elementos fundantes e essenciais, isto é, “os materiais sonoros, 

efeitos, gestos expressivos e estrutura da peça”. No que se refere à letra da música, cujos 

pontos percentuais alcançaram a marca de 78% (28), apesar de ser um elemento muito 

presente no contexto de uma obra musical esta por si só pouco nos diz sobre os processos do 

fazer musical desta mesma obra. Quanto ao estilo e o ritmo que como mostra o gráfico acima 

obtiveram pontuações de 41% (15) e 49% (18) respectivamente, estes por sua vez, apontam 

para características expressivas da música e consequentemente nos faz pensar que mesmo 

aqueles que não tiveram aulas de música “trazem consigo um domínio de compreensão 

musical” (SWANWICK, 2003, p. 66). 

4.1.7 Que músicas abaixo você conhece e quais delas fazem parte do seu estilo de música 

preferido? 

Na tabela abaixo estão às informações referentes às músicas que os alunos conheciam: 

Tabela 7 – Sugestões de repertório 

Que músicas abaixo você 

conhece? 

Quantidade % Assinalou também 

Gypsy Dance – Franz Joseph 

Haydn 
15 65 

Apologise – One Republic 

Samba de uma nota só – Tom 

Jobim 
05 22 

Eu não existo sem você – Tom Jobim e Apologise – 

One Republic 

Eu não existo sem você – 

Tom Jobim 
04 17 

Samba de uma nota só – Tom Jobim 

Apologise – One Republic 02 9 
Gypsy Dance – Franz Joseph Haydn e Samba de uma 

nota só – Tom Jobim  

Qual (is) dessas músicas 

você considera que façam 

parte de seus estilos de 

música preferidos? 

  

Assinalou também 

Gypsy Dance – Franz Joseph 

Haydn 
16 64 

Samba de uma nota só – Tom Jobim 

Samba de uma nota só – Tom 

Jobim e Eu não existo sem 

você – Tom Jobim 
04 16 

Gypsy Dance – Franz Joseph Haydn 

Apologise – One Republic 2 8  

Total 37 100  

  Fonte: Questionário diagnóstico 

Infelizmente, a confiabilidade dos resultados das referidas questões foi comprometida 

porque a maioria dos alunos confundiu a peça “Gypsy Dance” com música eletrônica ou 

dance. 
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4.1.8 Quanto aos compositores, músicos e bandas de música conhecido dos alunos. 

  

 Dentre os nomes mais citados nas respostas dos alunos estão: Paula Fernandes, Luan 

Santa, Michel Telo e Jorge e Mateus (Sertaneja), Justin Bieber, Lady Gaga (Pop 

Internacional) e Restart (Rock nacional). 

 É interessante notar a coerência existente nas respostas dos alunos. Ao serem 

motivados a falar dos músicos e bandas de música conhecido eles descrevem exatamente 

aqueles músicos e bandas correspondentes aos seus estilos musicais preferidos. Ao mesmo 

tempo constata-se que os músicos e bandas supracitados pelos alunos estão atualmente 

conquistando espaços privilegiados nos meios de comunicação graças à aceitação em massa 

de seus produtos musicais. Indubitavelmente somos levados a pensar que estas preferências 

ainda são influenciadas pela mídia comprometendo até mesmo a sua capacidade crítica e 

reflexiva em relação estes indivíduos. 

 

4.1.9 O que você acha importante aprender em música? 

Faz-se necessário afirmar que esta pergunta se torna relevante por permitir ao 

educador pensar e repensar o ensino-aprendizagem de música sob a ótica dos próprios alunos. 

Algumas respostas nos apontam para prática musical: 

 

As notas, o ritmo, a letra da música, e etc. (E. S. J.). 

 

Aprender a cantar, aprender músicas novas e tudo mais. (J. V. M.). 

 

Aprender a tocar instrumentos e a letra da música. (F. P. S.). 

 

As batidas da guitarra. (S. L. M.) 

 

Eu acho importante aprender a cantar mais e tocar instrumentos. (J. L. N.). 

 

Cantar melhor e interpretar melhor as músicas. (P. O. S.). 

 

Tocar instrumento, saber cantar, saber produzir músicas e mais. (F. S. G.). 

  

 Como podemos identificar nas afirmações dos alunos existe a necessidade de uma 

prática musical significativa na sala de aula. Falando sob uma perspectiva dos próprios alunos 

é importante que nestas aulas a prática de cantar, tocar, criar, executar ou produzir seja o 

ponto de partida para construção do conhecimento em música.  
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 Os alunos também demonstram pelas suas respostas o desejo de trabalhar com músicas 

de seus gostos pessoais: 

  

É saber gostar do que sabe sobre música e conviver com seu estilo de música. (S.F. R). 

 

Para tocar e saber compor músicas com um estilo musical que apreciem e gostem do trabalho. 

(F. D. J.). 

Escolher trabalhar com a música do aluno é fundamental para que haja uma aula 

motivada e significativa. Cada aluno possui experiências musicais distintas e é preciso lhe dar 

com essas diferenças de forma que todas elas sejam valorizadas e aproveitadas em sala de 

aula. 

4.2 Quanto às oficinas e recital didático 

 Para avaliação das oficinas e recital didático os alunos receberam um questionário de 

avaliação contendo questões fechadas e abertas (APÊNDICES C e D). As questões fechadas 

permitia ao participante escolher dentre cinco alternativas a que melhor representa a sua 

opinião em relação à questão. 

  Quanto à avaliação das oficinas os alunos foram questionados sobre: 1) a atividade de 

criação da melodia; 2) a criação do ritmo e do rap; 3) o material didático; 4) a atuação do 

professor que conduziu as oficinas; 5) a avaliação geral da oficina de música; e por último 

uma questão aberta; 6) que sugestões você daria para as próximas oficinas de música? Para 

questões fechadas os alunos tinham as seguintes opções: a) Péssimo; b) Ruim; c) Regular; d) 

Bom; e) Ótimo. 

Sobre o Recital Didático os alunos responderam questões sobre: 1) a participação dos 

mesmos no recital, sendo esta, uma questão fechada com as opções “sim” ou “não”; 2) caso 

tenham participado explicar os motivos que dificultaram a ida ao recital; 3) para aqueles que 

estiveram presente, o que mais lhes chamou a atenção; 4) e em sua opinião o que é necessário 

para estimular a presença de público no recital. 

 Quanto à participação na avaliação do projeto somente 83% dos 80 alunos que 

participaram das oficinas e recital didático responderam aos questionários avaliativos. 

4.2.1 Oficinas 

4.2.2 Atividade de criação da melodia 

Quanto à atividade de criação da melodia 79% (23) dos alunos classificaram como 

ótimo, 10% (03) classificaram como bom, 3% (01) regular e 3% (01) ruim como podemos 

perceber na tabela abaixo: 
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                             Tabela 8 – Atividade de criação da melodia 

Atividade de criação da melodia 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  23 79 

Bom  03 10 

Regular 01 3 

Péssimo 01 3 

Ruim 0 0 

Total 29 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

4.2.3 Criação do ritmo e do rap 

Quanto à criação do ritmo e do rap 66% (19) dos alunos classificaram como ótimo, 

28% (08) classificaram como bom e 7% (02) como ruim: 

                              Tabela 9 – Atividade de criação do ritmo e do rap 

Atividade de criação do ritmo e do rap 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  19 66 

Bom  08 28 

Ruim 02 7 

Regular  0 0 

Péssimo 0 0 

Total 29 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

 Como podemos identificar nos dois primeiros gráficos a atividade de criação tanto da 

melodia como do ritmo e do rap tiveram uma aceitação expressiva por parte dos alunos. Pelos 

dados obtidos pode-se dizer que aproximadamente 85% dos alunos obtiveram uma 

experiência musical significativa por meio de atividades de criação ou composição musical. 

Em Hentschke e Krüger, (2003, pag. 180), por exemplo, Swanwick vai dizer que “é possível 

vivenciar música de três maneiras: compondo, executando ou apreciando.” A composição “… 

é o processo pelo qual toda e qualquer obra musical é gerada (FRANÇA; SWANWICK 2002, 

p. 8)” Isto significa dizer que a composição ou criação musical é de fundamental importância 

para uma vivência musical consciente e significativa, pois este processo permite um contato 

direto com os materiais sonoros necessários para determinada composição.  
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4.2.4 Material Didático 

Dos 29 respondentes que avaliaram o material didático 66% (19) o classificaram como 

ótimo, 14% (04) classificaram como bom, 14% (04) classificaram como regular, 3% (01) 

como ruim e 3% (01) como péssimo: 

                                         Tabela 10 – Avaliação do material didático 

Avaliação do material didático 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  19 66 

Bom  04 14 

Regular 04 14 

Ruim 01 3 

Péssimo 01 3 

Total 29 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

Pelos dados supracitados pode-se dizer que o material didático (APÊNDICE F) obteve 

uma média de 90% de aprovação por parte dos alunos. Pode-se afirmar ainda que os alunos 

compreenderam bem os conceitos abordados no material didático e que este, cumpriu o papel 

não só de informar como também de conduzir os alunos a uma compreensão mais 

aprofundada dos elementos musicais trabalhados nas oficinas. Em última análise entender 

“como a música funciona” (SWANWICK, 2003, p. 50) deve ser a meta orientadora de um 

trabalho pedagógico-musical. O material didático num trabalho de recital didático procura de 

uma forma lúdica, introduzir os alunos no contexto musical a que se pretende trabalhar, neste 

caso, a música de orquestra.     

4.2.5 Atuação do professor que conduziu as oficinas 

Quanto à atuação do professor que conduziu as oficinas 90% (26) classificaram como 

ótimo e 7% (02) responderam como bom:  

                                    Tabela 11 – Avaliação da atuação do professor 

Avaliação da atuação do professor 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  26 90 

Bom  02 7 

Regular 0 0 

Ruim 0 0 

Péssimo 0 0 

Total 29 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 
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 Os dados nos mostram que a atuação do professor foi satisfatória na opinião dos 

alunos. Isso pode ser interpretado não só como um ponto positivo na atuação do professor, 

mas também como argumento que sustente a presença do ensino de música nas escolas. Se 

analisarmos que existe uma aprovação expressiva na atuação do professor de música, logo 

perceberemos que esta aprovação está intimamente ligada ao ofício do mesmo enquanto 

profissional da educação musical. Isto quer dizer que as competências e saberes 

desenvolvidos na formação de um professor de música são fundamentais para que os alunos 

se sintam motivados a participar das aulas de música.  

 Além disso, pesquisas como essas, por diversos aspectos, geram expectativas 

positivas que incentivam o professor de música a desenvolver um trabalho cada vez mais 

produtivo e significativo. 

4.2.6 Avaliação geral das oficinas 

 

 Sobre como os alunos avaliaram de um modo geral as oficinas 83% (24) classificaram 

como ótimo e 10% (03) classificaram como bom. 

                                     Tabela 12 – Avaliação geral das oficinas 

Avaliação geral das oficinas 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  24 83 

Bom  03 10 

Ruim 01 3 

Regular 0 0 

Péssimo 0 0 

Total 29 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

 

 Conforme percebemos nos dados acima, em última análise, as oficinas tiveram 

aceitação da maioria dos participantes. Isto se torna relevante para afirmação e reafirmação de 

trabalhos pedagógico-musicais que permitam um envolvimento direto com o “fazer musical”, 

isto é, atividades que permitam aos alunos conhecer “como a música funciona” e sempre de 

forma contextualizada com os aspectos culturais de cada espaço escolar ou lugar. Se referindo 

a estes espaços escolares Cereser (2005, p. 20) vai nos dizer ainda que “é preciso formar e 

inserir os licenciandos nesses espaços de modo que consigam interagir com as concepções 

atuais de educação, de educação musical, de música, de escola e de currículo.” Como 

podemos perceber o campo de atuação dos professores de música se torna cada vez mais 
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amplo à medida que o campo do conhecimento vai se transformando e se modificando no 

decorrer do tempo.  

 

4.2.7 Sugestões para as próximas oficinas de música 

 

Quanto às sugestões para as próximas oficinas de música três alunos se mostraram tão 

satisfeitos com o projeto que preferiram elogiar a dar sugestões: 

Nenhuma, porque essa foi a melhor oficina que eu já vi. (M.A.F.) 

Nada, porque a oficina foi 10, legal. (F.G.N.) 

Nenhuma, foi ótimo. (J.A.G.) 

 Outros cinco alunos sugeriram que os professores levassem mais instrumentos e 

sugeriram também a abordagem de mais estilos musicais nas próximas oficinas: 

 Que tivesse mais instrumentos e que os alunos pudessem tocar. (R.S.P.) 

 Eu gostaria de cantar mais rap e sertanejo, assim agente se solta mais. (E.G.S.) 

 A mistura de vários estilos como sertanejo, pop e outros. (A.N.L.) 

 Mais instrumentos como bateria, piano, etc. (J.S.O.) 

 Poderia trazer outros estilos de música. (T.S.) 

 Quatro alunos manifestaram interesse pela música de orquestra e dentre os estilos 

sugeridos a Ópera estava presente: 

  Que tocássemos Ópera. (C.L.S.) 

  Agente cantar e brincar de orquestra. (M.A.N.) 

  Montar uma orquestra. (I.P.) 

  Se trouxessem mais instrumentos musicais como flauta, oboé, trompete e outros. (I.I) 

4.2.8 Quanto ao Recital Didático 

 

Quanto à participação no Recital Didático dos 64 alunos que responderam o 

questionário de avaliação somente 86% (54) participaram do recital: 
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                                              Tabela 13 – Participação no recital 

Participação no recital 

Alternativas Quantidade % 

Sim 54 86 

Não  10 16 

Total 64 100 

                                    Fonte: Questionário de avaliação do recital 

Quanto aos 14% que não compareceram ao recital muitos alegaram que estavam doentes e 

outros disseram que tiveram problemas com o transporte escolar.  

 Os alunos que participaram do Recital Didático foram questionados a respeito do que 

mais lhes chamou a atenção. Para aproximadamente cinco alunos foram os elementos 

musicais abordados: 

  As músicas e o ritmo. (G.S) 

  A melodia. (S.S) 

  A música, o som, o ritmo, a melodia. (J.N) 

  As batidas. (A.M) 

  O ritmo das músicas e a performance dos oficineiros que ensinaram. (L.J) 

Outros quatro alunos se sentiram mais atraídos pelos instrumentos musicais: 

  Os instrumentos. (R.L.S.) 

  Os instrumentos e a música. (R.S.) 

  O que mais me chamou a atenção foi o teclado. (J.N.) 

  O professor tocar o piano. (F.N.) 

Considerando que o questionário de avaliação das oficinas foi aplicado depois do 

recital didático é possível afirmar, com base nas informações contidas nas respostas da 

questão aberta, que o recital didático teve grande influência nas respostas dos alunos. Se por 

um lado os alunos sugerem que sejam abordados mais estilos como pop e sertanejo, por outro 

lado, o recital didático despertou nos alunos o interesse pela música de orquestra. 
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4.3 Resultados referentes à turma – B 

4.3.1 Análise dos questionários sobre vivência e preferências musicais dos alunos. 

O questionário sobre a vivência e preferências musicais dos alunos foi respondido por 

trinta e cinco participantes dos quarenta alunos que compõem esta turma. 

4.3.2 Quanto à vivência musical dos alunos 

                                          Tabela 14 – Vivências musicais 

Vivências musicais dos participantes 

Alternativas Quantidade % 

Escuta música 27 82 

Canta 20 61 

Toca algum instrumento 7 21 

Compõe ou faz arranjo musical 4 12 

Assobia 4 12 

Total 35 100 

   

Fonte: Questionário diagnóstico 

Esses dados nos mostram que a vivência musical da maioria dos envolvidos no projeto 

é baseada na escuta, não deixando, no entanto, de está presente de outras formas de 

envolvimento musical, como mencionadas pelos participantes. Diante dessa realidade, 

percebe-se que a música está presente de diversas formas no cotidiano dos respondentes.

 A escuta musical é um importante meio de vivência musical, para tanto deve ser uma 

escuta ativa e não passiva. Acredita-se que a mídia comercial exerce influência nas 

preferências musicais dos alunos e consequentemente tende a homogeneizar o gosto musical 

dos mesmos (MOREIRA 2001). 

Tabela 15 - Estilos de música que os alunos mais escutam 

Estilos musicais preferidos dos alunos 

Alternativas Quantidade % 

Sertaneja  29 82 

Eletrônica  22 62 

Funk 19 54 

Romântica  13 37 

Hip hop 10 28 

Forró  10 28 

Pagode 10 28 

Gospel  9 26 

Rap 7 20 

Total 35 100 

                     Fonte: Questionário diagnóstico 
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Analisando os estilos musicais dos alunos, verifica-se que a música Sertaneja está na 

preferência da maioria dos participantes do projeto.   

Quando questionados sobre qual compositor, músico, bandas de músicas que eles mais 

gostam e admiram, os alunos responderam: Luan Santana (n.9, 25%), Gustavo Lima (n.8, 

22%), Paula Fernandes (n.6, 17%), Jorge e Mateus (n.6, 17%), Rosa de Saron (n.5, 14%), Cris 

Braw (n.4, 11%), Restart (n.4, 11%), Rebeldes (n.4, 11%), Racionais (n.3, 8%), Justim Bieber 

(n.3, 8%), Paramgolé (n.2, 6%), Aline Barros (n.2, 6%), Victor e Léo (n.2, 6%), Gaiola das 

Popozudas (n.2, 6%), Latino (n.2, 6%), Fernando e Sorocaba (n.2, 6%), Jader e Carlos (n.2, 

6%), Bruno e Marrone (n.2, 6%), Léo Santana (n.2, 6%), Sandy, Dikim, MXzero, Amado 

Batista, DJ Nando mix, Djavan, André Valadão, Lucas e Luan, Mamonas Assassinas, Raça 

Negra, Rabo de Vaca, Ivete Sangalo, Exaltassamba,  Fernanda Brum, Fernandinho,  

Reginaldo Rossi, Léo Magalhães, Cintura de Mola, Lágrima Flor, Bruno Morais. Dentre os 

músicos evidenciados pelos alunos, o cantor Luan Santana é o mais citado. Talvez este 

resultado se justifique pelo fato de ser o artista mais divulgado na mídia local, geralmente nas 

rádios da cidade. O trabalho de Moreira (2001), sobre apreciação musical para adolescentes, 

abordou questões sobre a escuta musical e, teve como objetivo desenvolver uma escuta 

musical crítica e consciente, bem como levar os alunos a conhecer obras, compositores e 

intérpretes diferentes daqueles que a mídia veicula em especial a música erudita. Como 

resultado, os alunos repensaram e, ampliaram seu gosto musical e assumiram suas 

preferências, passando a selecionar melhor o que ouviam. 

A música faz parte da rotina de vida das pessoas desde cedo. Ainda na infância, a 

criança é influenciada pela música que ouve.  Consequentemente estas relações com a música, 

por meio da escuta, vão determinando as preferências musicais destes indivíduos. Essas 

influências podem ocorrer no âmbito familiar, escolar e nos lugares em que a criança está de 

certa forma sujeita a ouvir os diferentes estilos musicais veiculados pela mídia comercial.  

Tabela 16 - Onde os alunos costumam ouvir música 

Lugares aonde os participantes costumam ouvir música 

Alternativas Quantidade % 

Em casa 32 91 

No carro 18 51 

Em shows 15 42 

Em festa 12 34 

Na casa de amigo 11 31 

Total 35 100 

                          Fonte: Questionário diagnóstico 
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Com base nesses dados, percebe-se que o local aonde os participantes mais ouvem 

música é na própria casa. Talvez por passarem maior parte do tempo nesse ambiente. Além 

da casa outros ambientes foram destacados pelos participantes, como igrejas, teatros e 

festivais de música. E, estes têm papéis importantes na formação da escuta dos adolescentes, 

pois dependendo do ambiente, o comportamento e interpretação musical acontecem de 

maneira diferenciada, fazendo com que o individuo vivencie a música de acordo com a 

ocasião.   

Segundo Viana (2001), a música está indiscutivelmente presente na vida da sociedade 

moderna num grau nunca antes imaginado. Ela revela-se como uma possibilidade para a 

expressão dos sentidos e que outras formas de expressões, como por exemplo, as linguagens 

verbais, não são capazes de preencher e alcançar. Aí reside o seu enorme fascínio, bem como 

sua viabilidade como meio eficaz para a manifestação da cultura de um povo.  

 De acordo com essa mesma autora, é preciso ter claro que a música que ouvimos, seja 

no teatro, cinema, rádio ou televisão, seja nos eventos, manifestação pública, políticas, 

esportivas, sejam ainda nas apresentações profissionais, empresariais ou no âmbito da religião 

e mesmo nos atos de cunho cívico através de hinos pátrios; toda essa música é sempre 

composta e executada por alguém. É impossível pensar de forma dissociada o elemento 

humano da condição da possibilidade de haver música, bem como o é em qualquer outra 

atividade caracterizadamente humana (Viana, 2001). 

                         Tabela 17 - Mídias que os alunos utilizam para ouvir música 

Mídias que os alunos utilizam para ouvir música 

Alternativas Quantidade % 

Celular 29 82 

Aparelho de som  22 62 

Mp3/Mp4 Player/Ipod 19 54 

Internet 13 37 

DVD 10 28 

Rádio  10 28 

Televisão 10 28 

Discman 9 26 

Total 35 100 

                       Fonte: Questionário diagnóstico 

Constata-se que dentre as mídias preferidas dos alunos, o celular é o mais utilizado 

pelos jovens, sendo citado por vinte e sete alunos. Percebe-se que a cada inovação 

tecnológica, surgem mídias cada vez mais sofisticadas e atraentes ao alcance dos jovens 

adolescente que se entregam as manipulações e facilidades que essa oferece. 
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Moreira (2001) acredita que a mídia impõe uma escuta passiva, impedindo do aluno de 

compreender o que é qualidade e bom gosto musical. De certo modo a mídia é de fundamental 

importância para a formação musical dos adolescentes, pois, possibilita maior interatividade e 

aumenta a vivência musical destes. Todavia, essa não pode e não deve ser considerada como 

principal fonte alternativa para a formação musical dos alunos, mas, que colabora com a 

disseminação da produção musical fazendo com que ocorra valorização da cultura entre os 

indivíduos. 

Tabela 18 - Em que os jovens prestam atenção quando escutam música 

Em que os jovens prestam atenção quando escutam música 

Alternativas Quantidade % 

Letra da música 24 71 

Batida/Ritmo 22 65 

Estilo 16 47 

Instrumentação 12 35 

Melodia 10 29 

Harmonia  2 6 

Contexto histórico  1 3 

Contexto social e cultural  1 3 

Total 35 100 

                           Fonte: Questionário diagnóstico 

Do total de alunos, vinte e quatro, ao ouvir música, ficam centrados na letra da música 

e, não na melodia. Resultado semelhante foi encontrado por Grossi e colaboradores em estudo 

com música popular na percepção musical onde constataram que, em relação a preferências 

por alguns aspectos característicos da música como letra, ritmo, melodia, instrumentos e a 

voz, a „letra‟ é o elemento mais citado pelos estudantes do fundamental, médio e de outros 

cursos de graduação, a valorização maior dos estudantes de música está na „melodia‟ (sem 

necessariamente importar a letra) (Grossi et al., 2001). Isso representa que os jovens 

adolescentes se envolvem mais diretamente com a música quando estes sentem interesse pela 

letra. Talvez, isso aconteça em virtude do sentimento que é despertado pelas palavras contidas 

na música e, que pode ter diferentes interpretações.       
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4.3.2 O que os alunos acham importante aprender na aula de música 

Os participantes responderam: cantar (n.8, 22%), aprender tocar algum instrumento 

(n.6, 17%), notação musical (n.4, 11%), letra da música (n.3, 9%), ritmo (n.3, 9%), aprender 

música (n.2, 6%), melodia (n.2, 6%), tom de voz (n.2, 6%), estilo (n.2, 6%), compor (n.2, 

6%), afinação, cordas vocais, posições, escutar. Com referência aos dados obtidos, cantar é 

um dos assuntos mais apontados pelos alunos como sendo importante em uma aula de música. 

Possivelmente, isso ocorra pelo fato de prestarem mais atenção na letra da música do que em 

outras características desta. Ou por questão de acesso também, visto que o canto está 

“disponível” para todos, mesmo sem ter domínio e técnica para executá-lo. 

Apesar de não existir aulas de música propriamente dita na escola, existe em seu 

projeto político pedagógico a proposta de se trabalhar com música, condensada as aulas de 

artes. Todavia, as atividades voltadas para essa finalidade, na maioria das vezes, o canto é o 

que mais se destaca. Pouco se trabalha com o Fazer Musical, dando espaço e oportunidade 

para que os alunos possam desenvolver suas próprias criações. De acordo com Lemos (2001) 

salienta que num ensino tradicional de música, muitas vezes o que temos é uma ênfase no 

fazer, desvinculado do seu sentido e restrito, em grande parte das escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, ao cantar, onde o aspecto da criação e da improvisação não são levados 

em conta.     

Com tudo isso que foi analisado, observa-se que os jovens apresentam uma vivência 

musical abrangente e, que isso pode ser o resultado de um contexto, no qual os jovens estão 

inseridos, dependendo do âmbito familiar, religioso, econômico, social e cultural. 

4.3.4 Análise dos resultados relativos às Oficinas 

 

Durante as oficinas foram trabalhadas diversas atividades como criação de rap, 

percussão corporal e apresentação em público, visando aproximar os alunos e oficineiros, ou 

seja, os estagiários que estavam ministrando as oficinas.  Os alunos se empenharam 

diretamente com as atividades propostas superando as expectativas dos educadores.  

Em relação aos questionários de avaliação das Oficinas, este foi respondido por trinta 

e cinco alunos que expressaram suas opiniões, classificadas em cinco categorias: péssimo, 

ruim, regular, bom e ótimo. Os resultados das respostas dadas á questão sobre a atividade de 

criação de melodia, podem ser observadas na tabela 20: 
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Tabela 19 – Avaliação de criação da melodia 

Atividade de criação da melodia 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  26 77 

Bom  6 17 

Regular 1 3 

Péssimo 2 6 

Ruim 0 0 

Total 35 100 

                               Fonte: Questionário avaliativo das oficinas 

 

Observando a tabela 6, constata-se que a maioria das respostas (n= 26, 77%) dos 

alunos, indica que acharam a atividade de criação da melodia ótima ou boa (n= 6, 17%). Isso 

demonstra que os participantes das atividades das oficinas estavam envolvidos musicalmente 

com o processo de criação musical. De certa forma isso mostra o interesse e o gosto dos 

alunos, pelo ensino de música nas escolas.  O ritmo se mostra como sendo atividade musical 

de suma importância que pode ser desenvolvida pelos docentes para se trabalhar com os 

jovens adolescentes, sabendo que é um dos aspectos musicais que desperta grande interesse. 

Talvez a razão do interesse dos alunos pela atividade seja porque ela faz parte da cultura 

musical deles, pois, o ritmo foi bastante citado como uma as coisas nas quais eles prestam 

atenção quando ouvem música, conforme tabela 21.  

Tabela 20 – Atividade de criação do ritmo e do rap 

Atividade de criação do ritmo e do rap 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  24 68 

Bom  7 20 

Ruim 2 6 

Regular  1 3 

Péssimo 1 3 

Total 35 100 

                              Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

 

Com base nestes dados, observa-se que no momento da criação do ritmo e do rap, a 

maioria dos participantes (n= 24, 68%) ou bom (n= 07, 20%). Como na atividade anterior, 

nesta também, os envolvidos demonstraram interesse em participar das atividades propostas.

 A variedade de estilos de música apresentada pelos alunos, demonstra 

significativamente o quanto é ampla a experiência musical destes. E o rap foi citado como 
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sendo um dos estilos musicais que os alunos escutam. Provavelmente, em virtude de este 

estilo musical fazer parte de suas experiências musicais rotineiras. O material didático 

apresenta relevância em uma aula com música por diversas razões. Uma delas é por fazer 

parte direta da prática pedagógica do educador para com o ensino e aprendizagem musical, 

que dependendo do material é indispensável e, que sem ele o desenvolver e aquisições de 

habilidades musicais podem ficar comprometidos. Para o aluno, o material didático contribui 

para estimular e facilitar o processo de ensino, (Figura 3).                                               

O professor precisa adaptar-se a realidade de sua clientela, fazendo o possível para 

valorizar as experiências vivenciadas por eles, considerando o contexto sociocultural que 

estes apresentam. Segundo Tanaka (1999), é importante que o educador musical introduza 

elementos e procedimentos de ensino encontrados, também, em realidades diferentes do seu 

dia-a-dia ou daqueles utilizados pela escola, mesmo que estejam bem distantes do cotidiano 

da maioria das crianças e adolescentes para a qual está sendo direcionado o trabalho. 

Aproveitar o que é familiar aos alunos não significa limitar o material escolhido, pois, é 

sempre importante considerar as experiências, as vivências e os contextos socioculturais dos 

alunos. 

                                        Tabela 21 – Avaliação do material didático 

Avaliação do material didático 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  15 43 

Bom  12 34 

Ruim 5 14 

Regular  1 3 

Péssimo 2 6 

Total 35 100 

                               Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

Com relação à tabela 8, a avaliação do material didático utilizado nas oficinas, os 

alunos expressaram suas opiniões e, 15 deles (43%) avaliou em ótimo, 12 (34%) achou bom, 

5 (14%) classificou como regular, 5 (14%) avaliou como ruim e apenas 2 correspondendo a 6 

% achou péssimo. Em todas as questões apresentadas aos alunos, eles foram participativos e 

críticos, não ocultando sugestões, anseios e curiosidades sobre o ensino de música e suas 

aplicabilidades no dia a dia das pessoas, com suas mais variadas formas de ser apreciada e 

apresentada de acordo com o momento e o público envolvido.      
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O professor desenvolve papel importante em sala de aula, pois ele é um mediador do 

conhecimento. O que permite preparar o aluno para ir à busca de novas informações em 

fontes diversificadas, levando-o a descobrirem novos horizontes. Existe uma troca recíproca 

de conhecimento entre professor e aluno, ambos aprendem juntos. O aluno precisa está 

consciente de que o conhecimento não é pronto e acabado, e que o professor não é o “sabe 

tudo”, mas que existe uma constante produção do conhecimento: 

                                      Tabela 22 – Avaliação da atuação do professor 

Avaliação da atuação do professor 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  27 80 

Bom  5 14 

Regular 1 3 

Ruim 0 0 

Péssimo 1 3 

Total 35 100 

                                Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

A tabela 23 demonstra a avaliação dos alunos sobre a atuação do professor que 

conduziu as oficinas. Com os resultados obtidos constata-se que na maioria dos participantes 

das oficinas 27 (80%) avaliou como ótimo, 5 (14%) como bom, 1 (3%) regular e apenas 1 

(3%) como péssimo. Para a maioria dos envolvidos nas atividades, o professor conseguiu ter 

bom desempenho e encaminhou devidamente às atividades, superando as expectativas dos 

alunos participantes.   

Tabela 23 – Avaliação geral das oficinas 

Avaliação geral das oficinas 

Alternativas Quantidade % 

Ótimo  21 71 

Bom  7 20 

Ruim 3 9 

Regular 0 0 

Péssimo 0 0 

Total 35 100 

                                Fonte: Questionário de avaliação das oficinas 

 

Observando a tabela 10, verifica-se que as respostas dos alunos, quando indagados, a 

avaliarem de uma forma geral, as oficinas de música, a maioria das respostas correspondendo 
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a 21 (71%) avaliaram como sendo ótimo, 7 (20%) bom, 3 (9%) classificaram como ruim as 

oficinas de música. Os resultados indicam que os alunos gostaram da oficina de música que 

foi oferecida para eles. 

Sendo assim, acredita-se que os resultados obtidos com a realização da oficina de 

música superaram as expectativas dos envolvidos. Isso demonstra o interesse dos alunos nos 

conteúdos musicais desenvolvidos e aponta para a necessidade da inclusão da música como 

conteúdo formal a ser trabalhado nas escolas regulares. Acredita-se que a música como 

disciplina nas escolas terá grande aceitação pelos jovens que estão esperando uma 

oportunidade para se expressarem musicalmente. 

4.3.5 Comparação dos dados das duas turmas 

 

Considera-se pertinente ainda discorrer brevemente sobre alguns resultados que se 

mostraram comuns as duas oficinas e resultados que por outro lado, foram divergentes. 

No que diz respeito à vivência musical dos alunos as duas turmas, A e B, 

respectivamente obtiveram resultados parecidos, isto é, a prática de escutar música, cantar e 

tocar algum instrumento musical são comuns às duas turmas, com exceção da prática de 

compor ou fazer arranjo musical que estava presente somente na turma B. De qualquer modo, 

a prática de escutar música ainda parece ser a mais acessível a todos os participantes da 

pesquisa. 

Quanto às preferências musicais dos participantes os resultados também são muito 

parecidos nas duas turmas, mas mesmo assim há mudanças significas se considerarmos que 

estamos nos referindo a duas turmas de 6º ano de mesmo turno e escola. Na turma A, por 

exemplo, a música eletrônica aparece como a 4ª alternativa mais citada enquanto que na turma 

B este estilo musical aparece como o 2º mais citado pelos respondentes.  

Outro dado interessante em relação às duas turmas refere-se às mídias que os mesmos 

utilizam para ouvir música. Na turma A o celular e a internet aparecem na lista dos mais 

assinalados pelos respondentes enquanto na turma B o celular e o aparelho de som é que 

obtiveram maior pontuação. Quanto ao que os participantes prestam atenção quando estão 

ouvindo música, as respostas foram semelhantes e, tanto a letra da música como o ritmo e o 

estilo obteve frequência de respostas expressivas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de pesquisa procurou refletir sobre como transformar a escuta e o 

significado que as pessoas atribuem à música, assim como ampliar o repertório musical de 

alunos do ensino fundamental através de trabalhos de formação de plateia e recital didático. 

Para isso foram realizadas oficinas de música com o propósito de familiarizar o público alvo 

com alguns elementos musicais que seriam abordados no recital didático. Os participantes 

receberam um material didático elucidativo contendo informações sobre os elementos 

musicais trabalhados nas oficinas, programa do recital e informações sobre os compositores e 

intérpretes.  

 Para coleta de dados foi utilizado um questionário diagnóstico com questões fechadas 

referentes à vivência musical dos alunos, o estilo de música preferido, os meios que 

utilizavam para ouvir música, dentre outros.  

Segundo os dados coletados neste trabalho de pesquisa-ação identificamos que a 

maioria dos participantes atribui significados a música com base nas suas experiências com a 

mesma. Estas experiências serão positivas ou negativas, do ponto de vista educacional, 

dependendo da forma com que se dá esta relação entre produtores musicais (e aqui se entende 

como produtores musicais tanto aqueles que veiculam como aqueles que produzem a música 

em si: intérpretes, compositores, músicos executantes, rádios, televisão, internet) e ouvintes. 

Percebemos através deste trabalho que experiências musicais podem ser positivas se no 

contexto destas relações estiverem em evidência os elementos fundantes da música, isto é, os 

elementos ou materiais sonoros que a constituem como tal. Os resultados obtidos no 

questionário avaliativo das oficinas que precediam o Recital Didático, por exemplo, 

demonstraram que atividades de criação de melodia, ritmo e letra despertaram nos alunos o 

interesse em compreender “como a música funciona”. Em outras palavras os alunos queriam 

saber como fazer determinados acordes numa música ou como criar um ritmo para 

determinada letra. Por outro lado percebe-se que uma experiência musical negativa se 

configura à medida que esta relação com a mesma se limita simplesmente ao seu carácter 

expressivo-emocional e comumente classificado como música “animada”, “triste”, “feia” ou 

em última análise como música “boa” ou “ruim” pela maioria dos ouvintes aos quais se limita 

este trabalho de pesquisa. Foi possível notar ainda, com base nos dados obtidos, que a 

transformação de uma escuta passiva em uma escuta ativa se dá por meio de atividades de 

criação, execução e performance e que estas consequentemente apontam para os “processos 

do fazer musical” que por conseguinte apontam para o “discurso real” da música: ritmo, 

melodia, harmonia, letra, expressividade, dentre outros.  
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A pesquisa-ação se mostrou eficaz neste projeto acadêmico por permitir que houvesse 

um diálogo entre a teoria pedagógico-musical que orienta este projeto e a prática musical que 

o mesmo proporcionou. Além de repensar a teoria consultada a pesquisa-ação favorece a 

descoberta de novos insights que podem posteriormente contribuir para o campo da educação 

musical. Mesmo este trabalho tendo como objetivo refletir sobre como transformar a escuta 

musical e que significados as pessoas atribuem à música, é inegável a contribuição desta 

forma de pesquisa para o desenvolvimento das competências e saberes do professor de 

música.  

As questões fechadas, utilizadas para avaliação das oficinas e recital didático, nos 

conduzem, muitas vezes, a uma interpretação “subjetiva dos dados em detrimento da objeção 

científica” (AZEVEDO, 2009a, p. 33) que as respostas às questões apresentam. A pergunta 

que precisamos fazer diante das alternativas (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo) que são 

apresentadas nas questões fechadas é: como posso chegar à conclusão de que o participante 

“x” compreendeu alguma coisa simplesmente por classificar como “bom” uma atividade de 

criação de melodia? Será que estes dados não informam apenas o nível de aceitação da 

atividade de criação e não de compreensão?  

Por ser um trabalho de investigação na ação, esta pressupõe um “compromisso ético e 

de participação dos envolvidos” (AZEVEDO, 2009b, p. 33). Mesmo enfatizando nas oficinas 

e especificando nos questionários diagnóstico e avaliativo a importância da participação, da 

sinceridade e um verdadeiro envolvimento no referido projeto, ainda assim, encontramos 

respostas evasivas e em alguns casos antiética, o que acaba comprometendo a “objetividade 

dos resultados” (AZEVEDO, 2009c, p. 33). 

Assim como diversos outros trabalhos desenvolvidos sobre o tema Recital Didático e 

Formação de Plateia, este projeto de pesquisa pode também contribuir para a construção de 

conhecimento para pesquisas e estudos no campo da educação musical que tenham como 

objeto de investigação a formação de plateia. Esta “investigação-ação” possibilitou a 

compreensão de que a transformação da escuta e consequentemente o significado que os 

alunos atribuem a música está intimamente ligado às práticas musicais que estes exercem seja 

na escola ou fora dela. Mas para que estas práticas conduzam os participantes a uma escuta 

musical atenta e reflexiva faz-se necessário que estas estejam apoiadas em atividades de 

apreciação, composição e interpretação.   
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APÊNDICE A - REPERTÓRIO PARA O RECITAL DIDÁTICO 

QUADRO REPERTÓRIO - CONTEÚDO 

REPERTÓRIO SOLO  CONTEÚDO JUSTIFICATIVA 

 

1- Paul Sheftel - Inversion 

Excursion 

2- Franz Joseph Haydn - Gipsy 

Dance 

1- Conteúdos 

Musicais: Melodia 

e dinâmica 

2- Conteúdos 

Musicais: 

Andamento, 

intensidade e 

expressividade. 

1- A peça Inversion Excursion possui um 

motivo melódico que se repete durante 

a peça inteira, mas em alturas 

diferentes. Outro elemento muito 

explorado é a dinâmica, mas o que 

caracteriza mesmo é a melodia.  

2- Nesta peça o andamento é bem alegre. 

Observamos também que a intensidade 

com que se toca varia à medida que a 

dinâmica varia. O estacato é o 

elemento que mais caracterisa esta peça 

e dá uma expressidade perceptível a 

mesma. 

REPERTÓRIO EM 

CONJUNTO  

CONTEÚDO JUSTIFICATIVA 

 

1- Apologise – One Republic 

(Composição: Ryan Tedder) 

2- Essa tal liberdade – Grupo Só 

Pra Contrariar 

 

 

1- Conteúdos 

Musicais: Ritmo e 

harmonia. 

2- Conteúdos 

Musicais: Ritmo, 

harmonia e 

melodia. 

 

a) Esta música possui um mesmo motivo 

rítmico e, se assim posso dizer, 

harmônico. Isto é perceptível na 

música inteira. Assemelha-se ao ritmo 

de balada e pop romântico. A 

sequência de acorde ou encadeamento 

é a mesma durante toda a música o que 

permite com que o caminho harmônico 

da música seja facilmente identificado. 

b) Esta música possui um encadeamento 

de I, III, IV e V grau que se repetem 

durante toda a execução da música. O 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE VIVÊNCIAS MUSICAIS 

 

PROJETO RECITAL DIDÁTICO: ENSINO E APRENDIZAGEM MUSICAL NA 

FORMAÇÃO DE PLATEIA 

 

I. DADOS PESSOAIS: 

1) Turma: ________        2) Sexo: ( ) Masculino              3) Idade:_____ anos 

                                                        ( ) Feminino 

4) Que meio de transporte você utiliza para vir para a escola: 

( ) A pé                                   ( ) Metrô                       ( ) Bicleta 

( ) ônibus                                ( ) Carro                       ( ) Outro: _____________ 

ritmo de pagode pode ser bem 

aproveitado em uma atividade de 

percussão corporal. A melodia também 

possui repetições que podem ser 

identificadas se por meio de uma 

escuta atenta e direcionada.  

IMPORTANTE 

1. A forma de resposta consiste em assinalar com (X) uma ou quantas alternativas forem pertinentes e/ou 

preencher os espaços __________ com letra legível. 

2. Sempre que considerar necessário acrescente comentários adicionais. 

3. Procure responder a todos os itens evitando deixar respostas em branco. 

4. Sugiro que sejam lidas todas as alternativas de cada questão antes de serem respondidas. 

5. O questionário é anônimo, sua identidade não será revelada. 

6. Responda com sinceridade. Sua resposta é importante para a efetivação desta pesquisa. 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 
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II. VIVÊNCIA MUSICAL 

5) Qual a sua vivência musical? 

( ) Escuta música                   ( ) Canta                      ( ) Assobia 

( ) Compõe e/ou faz arranjos musicais                      ( ) Outra(s).__________ 

( ) Toca algum instrumento. Qual(is)?______________ 

 

6) Qual (is) estilo (s) de música você mais escuta? 

( ) Axé Music                  ( ) Bossa Nova            ( ) Choro              ( ) Eletrônica 

( ) Erudita/Clássica         ( ) Forró                      ( ) Funk                ( ) Gospel 

( ) Hip hop                       ( ) Jazz                       ( ) MPB                ( ) Pagode 

( ) Pop Internacional       ( ) Pop Nacional         ( ) Rap                  ( ) Reggae 

( ) Rock Internacional     ( ) Rock Nacional       ( ) Romântica        ( ) Samba 

( ) Sertaneja                    ( ) Outro(s).__________ 

 

7) Onde você costuma ouvir música? 

(  ) Em casa (  ) Na casa de parentes  (  ) Na casa de amigos  (  )  Na escola 

(  ) No trabalho (  ) Nas Igrejas            (  ) No carro                   (  ) No ônibus 

(  ) Em festas    (  ) No shopping          (  ) Em restaurantes ou lanchonetes 

(  ) Em shows   (  ) Nos teatros            (  ) Em festivais de música 

(  ) Em concursos de música               (  ) Outro (s). 

 

8) Se você marcou outro(s) especifique onde mais você ouve música. 

 

9) Que mídia(s) que você utiliza para ouvir música?  

(  ) Rádio     (  ) Televisão     (  ) DVD                              (  ) Aparelho de som 

(  ) Celular   (  ) Discman      (  ) MP3/MP4 Player/IPod  (  ) Internet 

(  ) Outra(s). 

 

10) Se você marcou outro(s) epecifique quais são as outras mídias que você utiliza para ouvir 

música. 

11) Quando você ouve música em que você presta atenção? 

(  ) Letra da música   (  ) Melodia  (  ) Batida/Ritmo           (  ) Harmonia 

(  ) Instrumentação   (  ) Estilo      (  ) Estrutura e forma 

(  ) Contexto social e cultural        (  ) Contexto histórico   (  ) Em nada 
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(  ) Outro (s). 

 

12) Se você marcou outro(s) especifique em quais outro(s) aspectos da música você presta 

atenção quando ouve música. 

 

13) Que músicas abaixo você conhece? 

(  ) Apologise – One Republic 

(  ) Samba de uma nota só – Tom Jobim 

(  ) Eu não existo sem você – Tom Jobim 

(  ) Gypsy Dance - Franz Joseph Haydn 

 

14) Que músicas abaixo você considera que façam parte de seus estilos musicais preferidos? 

(  ) Apologise – One Republic 

(  ) Samba de uma nota só – Tom Jobim 

(  ) Eu não existo sem você – Tom Jobim 

(  ) Gypsy Dance - Franz Joseph Haydn 

 

15) Cite alguns compositores e/ou músicos (instrumentistas, cantores ou cantoras) e/ou 

bandas de música que gosta e admira. 

 

16) O que você acha importante aprender na aula de música? 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

 

1. O que achou da atividade de criação da melodia? 

1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

 

2. O que você achou do momento de criação do ritmo e do rap? 

1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

 

3. Como você avalia o material didático? 
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1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

 

4. Como você avalia a atuação do professor que conduziu as oficinas? 

1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

 

5. De uma forma geral como você avalia a oficina? 

1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO SOBRE O RECITAL DIDÁTICO 

1) Você participou do Recital Didático? 

( ) SIM                                                   ( ) NÂO 

2) Explique os motivos que dificultaram a sua ida ao recital. 

3) Se você foi ao Recital Didático comente o que mais lhe chamou a atenção. 

4) Na sua opinião o que é necessário para estimular a presença de mais público no Recital 

Didático. 

APÊNDICE E - ROTEIRO DAS OFICINAS 

Contato prévio com os estudantes.  Aplicação de questionário com preferências musicais.  

1 AQUECIMENTO  

OBJETIVO: Aproximar alunos e oficineiro.   

Atividade 1 – Entrosamento e apresentação  

1º PASSO: Apresentar a proposta do projeto para os alunos através de um rap utilizando 

como base o acompanhamento da música Apologise que será previamente editada no 

Audacity para determinado fim. Exemplo de apresentação: Alô galera atenção para o que eu 

vou falar: está na área um projeto de arrebentar, é pra cantar, é pra tocar mesmo que 

improvisado, pode chegar o que não vale é ficar parado. 

2º PASSO: Ainda em forma de rap propor um desafio aos participantes: cada um terá que se 

apresentar, dizer o seu nome, mas sem sair do ritmo. Para motivar os alunos o oficineiro será 
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o primeiro a se apresentar e convidará outra pessoa a fazer o mesmo até que todos se 

apresentem. Exemplo: Muita atenção porque agora eu vou propor um desafio, você vai 

dizer seu nome, mas sem sair do ritmo. Eu posso começar e você ver como é que é, mas 

pode inventar, criar, do jeito que quiser.   

2 DESENVOLVIMENTO – criação musical coletiva e conduzida  

3º PASSO – Perguntar quem toca algum instrumento musical e que poderia realizar a base da 

música Apologise (F#m, D, A, E). Caso ninguém toque, o oficineiro fará a base e convidará a 

turma a criar uma melodia para a música. Em seguida a turma será dividia em pequenos 

grupos de quatro pessoas, um grupo para melodia e criação de uma letra, outro grupo ficará 

com o ritmo e por fim um grupo para criar um rap que pode servir como um improviso na 

música. 

4º PASSO – Auxiliar os grupos na construção da letra, ritmo, melodia e rap.  

5º PASSO – Apresentação. Os participantes poderão decidir se começará com o rap 

acompanhado pela base e ritmo e depois a parte melódica cantada ou se o rap vai ficar 

intercalando entre parte cantada.  

6ª PASSO – Fazer uma pequena discussão e avaliação sobre os conceitos musicais 

trabalhados nesta Oficina: ritmo, melodia, letra, voz falada (rap) e voz cantada. Esta avaliação 

acontecerá de forma interativa por meio de palavras cruzadas, caça-palavras e jogo da 

memória musical.  

PROBLEMA: Como as atividades supracitadas podem durar todo o restante do horário 

previsto para esta oficina os participantes terão que ensaiar no próximo encontro sob a 

supervisão do Oficineiro. A apresentação se dará conforme a decisão dos participantes que 

acontecerá no 5º passo.   

MATERIAL – Teclado, Violão, Data show, computador, Gravador e filmadora.  

DOCUMENTOS: questionário avaliativo com os alunos após as oficinas.  

RESPONSÁVEL: Como as oficinas serão realizadas em grupo, os oficineiros se reversarão 

entre filmagem, fotos, teclado, violão, data show, computador e gravador. 
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APÊNDICE F – MATERIAL DIDÁTICO 
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ANEXOS 

a. Rap criado pelos alunos da turma - A 
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b. Rap criado pelos alunos da turma – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Depoimentos 

Eu gostei muito da parte que nós criamos o rap. No recital didático eu gostei muito de 

ter cantado com os meus colegas, fui muito legal (J.M. N.). 

Eu gostei de participar das oficinas de música, aprendemos mais coisas, escutamos 

novos tipos de música (M. C. L.). 

Eu achei legal fazer percussão corporal e aprendi a gostar mais de música clássica. 

(J. N. A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


