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RESUMO 
 

Este é um projeto de pesquisa que visou à formação de público a partir de uma vivência musical 

consciente e ativa do repertório dos formandos por meio de ações didático-musicais, tendo como 

perspectiva levar os participantes a refletir e melhor compreender a música, seus materiais 

sonoros e sua organização no discurso musical, bem como a sua contextualização sociocultural. 

Como estratégia de formação de público para o Recital Didático, realizamos com os alunos 

participantes atividades musicais teóricas e práticas, voltadas especialmente à apreciação musical. 

O recital contou com a presença de alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio, em Cruzeiro do Sul - 

Ac. Numa perspectiva de interação musical, a programação teve a inclusão de participantes da 

plateia na apresentação do recital dos formandos, em que aqueles foram induzidos a interagir 

musicalmente com os músicos. O projeto desenvolvido pelo grupo de alunos do Ensino a 

Distância da Universidade de Brasília incluiu atividades de apreciação e execução musical, 

envolvendo todo o conjunto participante do trabalho. As atividades desenvolvidas no decorrer do 

projeto foram avaliadas por dados coletados antes, durante e depois do recital didático-musical. 

Como técnicas de coletas de dados, foram utilizados questionários e depoimentos de alunos e dos 

professores da Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral, local onde aconteceram as 

atividades educativas do projeto. Durante as oficinas, os participantes vivenciaram diferentes 

situações de prática musical, que os capacitaram a analisar uma peça de forma crítica e 

consciente, propiciando o desenvolvimento da compreensão musical. 

 

Palavras-chaves: Recital Didático, Formação de Plateia, Interação e Compreensão Musical, 

Música na Escola.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 
 

This is a research project that aimed to generate public interest from a conscious and active 

musical living based in the repertoire of the students through educational-musical action. Aiming 

to carry the participants on an reflection about music understanding, their sound instruments and 

their tune in the musical discourse, as well as musical socio-cultural context. As a strategy to 

generate public interest for the Didactic Recital we conducted with participating students 

theoretical and practical musical activities, especially focused on musical taste. The concert was 

attended by students of 1st and 2nd year of High School, located in Cruzeiro do Sul City, Acre 

State. From a perspective of musical interaction, the showing include participants from the 

audience in the presentation of the recital of the trainees, in which those were induced to interact 

musically with the musicians. The project was developed by distance learning students from 

University of Brasilia and its evaluation included activities such as musical performance which 

involved all the participants in collaborative learning. During the project were collected dada 

before the process, during and after the didactic recital. As data collection techniques were used 

questionnaires and interviews with students and teachers from Professor Flodoardo Cabral High 

School, where the project educational activities took place. During the workshops, participants 

experienced different situations of musical practice, which enabled them to analyze a piece of 

music critically and consciously, stimulating them to development the musical understanding. 

Keywords: Didactic Recital, audience formation, Interaction and Musical Comprehension, 

Music at school. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho investigou a importância de se formar plateia em música, visando a 

uma escuta musical autônoma, crítica e consciente. Para tal proposta foram 

desenvolvidas ações pedagógico-musicais antes do recital didático pelos proponentes do 

projeto, alunos formandos em Licenciatura em Música da Universidade de Brasília na 

Universidade Aberta do Brasil, polo de Cruzeiro do Sul – AC. Essas ações envolvem 

oficinas musicais e produção de material didático para promover uma audição 

compreensiva das peças que seriam apresentadas pelos formandos no dia do Recital. 

 O projeto apresentado e elaborado para tal finalidade, desenvolvido e aplicado 

pelos acadêmicos, forneceu subsídios práticos e teóricos para que também eles 

desenvolvessem autonomia para refletir sobre suas ações e transformá-las, contribuindo 

assim com a produção de saberes pedagógico-musicais e com a formação de futuros 

professores de música.  

A forma como se ensina música nas escolas reflete diretamente na escuta 

musical do aluno, que pode ser tanto uma escuta passiva como ativa; o aluno escuta sem 

refletir sobre o que ouve e pode ser levado a aprender a fazer uma análise crítica e 

consciente do que está ouvindo. O processo de escuta musical tende a se tornar 

consciente de acordo com a abordagem pedagógica a ser desenvolvida em oficinas 

preparatórias, envolvendo a interação entre professor e aluno, permitindo um ensino e 

aprendizagem em que a relação entre indivíduo e música venha a ser transformada. 

Desse modo, pode-se perceber que a formação de plateia, pode ser também considerada 

um dos objetivos da Educação Musical, uma vez que a relação das pessoas com a 

música envolve principalmente a escuta. Logo, trabalhar com oficinas requer uma 

preparação eficaz do indivíduo para uma apreciação ativa, seja de música erudita ou 

popular. 

Partindo desses princípios, teve-se como questão norteadora para aplicação deste 

trabalho em ambiente escolar a preocupação em encontrar respostas durante a aplicação 

do projeto para os seguintes questionamentos: de que forma o recital didático pode ser 

explorado em um trabalho educativo-musical no ambiente escolar? Que tipo de 

atividades associadas ao recital didático podem ser desenvolvidas no ambiente escolar? 

Qual o papel do professor de música na condução dessas atividades? Quais são os 
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resultados desse tipo de intervenção pedagógico-musical para a formação de plateia? As 

questões relacionadas apresentam interesse em desenvolver práticas e vivências 

musicais que contemplem de forma sistematizada a necessidade de compreender a 

relação recital didático e formação de plateia. 

 Como objetivo geral a pesquisa pretendeu analisar e avaliar proposta de recital 

didático observando os seus limites e possibilidades, em um trabalho educativo musical 

no ambiente escolar. Para tal consideramos os seguintes objetivos específicos:  

 Descrever e analisar os tipos de atividades que podem ser associadas ao recital 

didático desenvolvidas no ambiente escolar;  

 Analisar os resultados da intervenção pedagógico-musical e de que forma eles 

podem contribuir para a formação de plateia. 

 Refletir sobre o papel do professor de música na condução dessas atividades;  

 Compreender o processo pedagógico musical desenvolvido e avaliar a 

contribuição do projeto para o ensino e a aprendizagem musical na região. 

A escola moderna é uma instituição que precisa encarar novos desafios a cada 

dia. Propostas metodológicas surgem com frequência com intuito de tornar o ambiente 

escolar um lugar agradável para se viver e aprender. Nesse contexto, nada melhor que 

inserir na escola um projeto de Ensino de Música que proporcione aos alunos a 

possibilidade de praticar e vivenciar música. Não se trata de um projeto que vise 

simplesmente a falar sobre música ou teorizar sobre o assunto. Pelo contrário, trata-se 

da aplicação de um projeto musical que tem como interesse despertar nos alunos o 

gosto, a curiosidade, e a prática musical compartilhada a partir de músicas selecionadas 

previamente e que, de certa forma, não fazem parte de seu repertório musical de escuta.  

De acordo com Pallheiros (2004), a música é uma das principais atividades de 

lazer de crianças, adolescentes e jovens em contextos variados, informais ou formais. 

Eles ouvem música regularmente, cantam em coro, tocam em bandas locais e 

frequentam aulas de instrumento.  

Fazendo uma relação com a proposta deste trabalho/pesquisa podemos perceber 

a pertinência e veracidade da afirmação acima, pois de fato, a música está presente e é 

muito importante na vida desses indivíduos. Houve a preocupação em envolvê-los em 
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um projeto musical que permitisse uma escuta musical ativa e consciente, ampliando de 

modo significativo seu universo sonoro. Também foi complementada a preocupação em 

buscar compreender o modo como os adolescentes escutam música e o que lhes chama 

mais atenção naquilo que ouvem. 

O tema da proposta surge da necessidade de relacionar o trabalho de conclusão 

de curso com o recital final, com intuito de compreender a relação formativa entre 

recital didático e formação de plateia, bem como a lei n.º 11.769/2008, que torna o 

ensino de música obrigatório nas escolas de Ensino Básico da rede pública, e demanda 

reflexões sobre as possibilidades de ações pedagógico-musicais no ambiente escolar. 

Além do mais, visa a um fazer musical envolvente, em que o aluno não seja mero 

espectador passivo, mas que possa se sentir engajado em ações musicais de forma 

consciente, proporcionando um prazer diferenciado. Dessa forma, propomos uma 

reflexão sobre a formação de plateia e a construção de familiaridade com a linguagem 

musical para o desenvolvimento dessa escuta.  

Sabendo que o ouvir música envolve a casa (fora da escola, incluindo a casa e 

outros lugares) e a escola (audição nas aulas e em outras atividades curriculares), 

procuramos selecionar músicas de diferentes contextos. Não procuramos rotular as 

músicas escolhidas para o projeto como “boas ou ruins”, pois entendemos que todos os 

repertórios e modos de ouvir são legítimos. Ao contrário, procuramos envolver, 

sobretudo os adolescentes em atividades musicais que lhes fossem significativas e 

prazerosas, proporcionando-lhes uma experiência musical que até então a escola nunca 

antes fizera. Assim, o projeto do recital pautou-se em preparar o público com atividades 

didáticas através das práticas de oficinas e com material entregue aos alunos que 

viabilizasse uma apreciação ativa no Recital apresentado ao final do projeto pelos 

formandos. 

Consideramos que é partindo de iniciativas como essas que começa a se 

desenhar no nosso Brasil uma escola do presente e do futuro, um lugar em que os jovens 

aprendam de verdade, mas ao mesmo tempo sintam prazer e orgulho da sua escola, 

logo, das aulas de música. 

Ouvir música é atividade musical mais praticada entre os indivíduos e gera 

diferentes níveis de familiaridade musical: as pessoas entendem o que é uma batida 

rítmica ou um “ritmo” específico de um gênero musical; são capazes de reproduzir 
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melodias, riffs e padrões rítmicos; identificam a instrumentação de músicas e 

reconhecem vozes e instrumentistas por meio de seus timbres vocais e modo de 

execução instrumental. Assim, conhecer como os adolescentes do Ensino Médio 

escutam música e identificar o conhecimento musical que eles desenvolvem nessa 

escuta foi relevante para elaborar e preparar a apresentação do recital final. Nesse 

sentido, esta proposta visou a contribuir com a qualificação da formação do professor de 

música a fim de que ele seja capaz de refletir sobre essas questões e desenvolver o 

conhecimento musical com diferentes tipos de audiência. 

O trabalho desenvolvido é apresentado nesta monografia a partir da seguinte 

estrutura: o primeiro capítulo faz uma abordagem integrada das modalidades interativas 

de composição, apreciação e performance para compreensão musical, visando a uma 

formação de plateia consciente para o projeto Recital Didático. Nesse contexto, busca-

se o equilíbrio entre o desenvolvimento da técnica e da compreensão, entre tendências 

imitativas e imaginativas, para que os indivíduos sejam capazes de articular uma 

compreensão musical genuína por meio das modalidades: composição, apreciação e 

performance musical. Mais especificamente, a conscientização de como devemos 

valorizar e ensinar a música de acordo com as intenções musicais pretendidas. 

O segundo capítulo traz o delineamento da metodologia de pesquisa, na qual 

apresentamos o método escolhido para conduzir o projeto – a pesquisa-ação. Fazemos, 

também, o detalhamento dos procedimentos de amostragem, da técnica de pesquisa 

utilizada, assim como dos procedimentos de coleta de análise dos dados. 

No terceiro capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados. Nele, após 

contextualizar a escola e o público, apresentamos as turmas, descrevendo as respostas 

dos alunos quanto às enquetes realizadas durante a pesquisa. Também fazemos uma 

breve contextualização dos resultados apresentados nas diferentes turmas, destacando 

algumas semelhanças relevantes. 

Nas considerações finais apresentamos uma síntese dos resultados encontrados e 

as principais contribuições deste trabalho. 

Esperamos que o mapeamento das atividades realizadas para a condução desta 

pesquisa possa contribuir com a reflexão sobre a formação de plateia em ambiente 
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escolar, subsidiando práticas musicais pedagógicas com foco na compreensão musical 

autônoma e consciente. 
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CAPÍTULO I 
 

1. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Partindo do princípio de que este projeto de Recital Didático é um programa 

também de desenvolvimento musical consciente, as atividades pedagógico-musicais 

adotaram a “Abordagem integrada das modalidades interativas de composição, 

apreciação e performance para compreensão musical”, como sugere França e Swanwick 

(2002).  

Para França e Swanwick (2002), a interação entre as modalidades de 

composição, apreciação e performance promovem e reforçam a compreensão musical, 

uma vez que os procedimentos e atividades inerentes a cada modalidade, embora 

específicos, possibilitam a apreensão e a aquisição de habilidades (técnica, teórica, de 

composição, de audição e de execução)  relativos a outras modalidades. É interessante 

destacar que uma atividade tecnicamente complexa pode não envolver (nem 

desenvolver) um nível elevado de compreensão musical, ao passo que quanto mais 

acessível a atividade, mais chance o indivíduo tem de demonstrar e desenvolver sua 

compreensão musical.  

... é preciso encontrarmos um equilíbrio entre o desenvolvimento da técnica e 

da compreensão, entre tendências imitativas e imaginativas, para que os 

indivíduos sejam capazes de articular uma compreensão musical genuína 

através das „janelas‟ principais pelas quais ela pode ser revelada: 

composição, apreciação e performance musical (FRANÇA E SWANWICK 

2002, p. 38). 

 

Dentre as atividades musicais apresentadas a audição é fundamental. Segundo 

Leonhard e House (1972 apud FRANÇA e SWANWICK, 2002, p. 12), uma vez que a 

música é um fenômeno sonoro, a forma fundamental de abordá-la é através do ouvir. O 

ouvir permeia toda experiência musical ativa, sendo necessário distinguir entre o ouvir 

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

sem interesse de compreender musicalmente. 

Segundo França e Swanwick (2002) as atividades de apreciação devem levar os 

alunos a focalizarem os materiais sonoros, efeitos, gestos expressivos e estrutura da 
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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. 

Para os autores já mencionados, o Modelo C(L)A(S)P (Composition – Literature 

– Audition – Skill acquisition – Performance) traduzido para o português como 

(T).E.C.(L).A (Técnica, Execução, Composição, Literatura e Apreciação), permite o 

equilíbrio entre as modalidades do “fazer musical”. “Uma atividade de apreciação de 

uma obra de dois minutos pode dar início a um projeto de composição que durará três 

ou quatro aulas. O equilíbrio deve ser qualitativo, e não, quantitativo” (FRANÇA e 

SWANWICK, 2002, p. 17). Cada modalidade impõe diferentes níveis de liberdade e de 

decisão em relação ao discurso musical.  

 

Na prática, os cinco parâmetros [composição, literatura, apreciação, técnica e 

performance] devem ser inter-relacionados de forma equilibrada, oferecendo 

um leque de possíveis atividades curriculares. No entanto, a recomendação de 
equilíbrio não quer dizer que as três modalidades devem estar presentes em 

todas as aulas. Elas podem ser distribuídas ao longo destas, uma atividade 

sendo consequência natural da anterior, para que, ao final de um determinado 

período, os alunos tenham vivenciado uma série de experiências inter-

relacionadas (FRANÇA e SWANWICK 2002, p.17). 

 

Para Moreira (2010), a compreensão musical se dá não somente através da 

performance e/ou execução musical, mas também e principalmente por uma escuta 

atenta, que possibilite o entendimento dos alunos sobre os materiais sonoros e a forma 

como eles se organizam no discurso musical, sendo este seu pensamento coerente com 

as considerações de França e Swanwick (2002) em relação à apreciação musical, que 

consideram uma das principais atividades para o ensino e a aprendizagem da música. 

“... A apreciação é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento 

musical porque desenvolve a audição crítica e estética do aluno, esta não pode mais ser 

tratada como uma mera audição descompromissada” (MOREIRA, 2010, p. 290). 

A autora afirma ainda que “a tarefa do professor pode ser procurar novas 

maneiras de desenvolver atividades de escuta mais amplas, com repertórios que sejam 

interessantes aos alunos, que abarquem uma maior quantidade de gêneros musicais e 

torne o aprendizado musical prazeroso e significativo” (p. 290).  
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Mazzotti e Oliveira (2000), citado por Moreira (2010, p. 288), confirmam os 

argumentos anteriores ao declararem que “nenhum discurso é persuasivo por si mesmo, 

ou seja, somente o conteúdo apresentado não basta para ganhar a adesão do auditório. É 

preciso haver interação entre as partes envolvidas, sem o que, as mais consistentes 

propostas caem no vazio.” 

Pensando nessa possibilidade musical consciente, prazerosa e significativa para 

o aluno, Bernadete Zagonel (1998) realizou uma pesquisa cujo objetivo era descobrir 

até que ponto as atividades de composição e apreciação influenciam na compreensão 

musical do ouvinte. Para atingir seus objetivos a autora trabalhou com duas turmas de 

alunos de graduação conteúdos como: forma, instrumentos, métrica, estilos de épocas 

(apenas noção dos estilos musicais mais marcantes e característicos de algumas épocas) 

e outros assuntos/conteúdos na mesma linha de pensamento e abordagem didática e 

musical. 

Embora os conteúdos usados tenham sido os mesmos, nas duas turmas, a 

metodologia foi um pouco diferenciada. Com os alunos da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), não estudantes de música, desenvolveu-se apenas o serviço de 

apreciação pela audição e com alunos de música da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), foram realizadas práticas de composição coletiva em sala de aula. 

A parte de criação foi toda desenvolvida em sala de aula e em grupo. Os grupos 

recebiam como proposta criar uma sequência musical enfatizando um elemento musical 

em particular. Depois de criar e executar as composições para apreciação dos colegas 

havia um momento para discussão, onde eram detectados os elementos musicais 

principais trabalhados em cada sequência. Nesse momento, a equipe criadora também 

falava de seu processo de criação e de suas intenções estéticas e expressivas, e os 

ouvintes falavam de suas impressões e percepções. 

Foi possível constatar que os alunos mostraram melhora na capacidade de 

compreensão dos conteúdos selecionados após o trabalho de percepção musical pela 

audição. A turma que desenvolveu a prática da criação junto com a apreciação musical 

de obras do repertório clássico (UFPR) e mostrou aproveitamento superior à que apenas 

fez apreciação pela audição (UFBA).  
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Na pesquisa de Zagonel (1998), o fato de se ter trabalhado com os elementos 

musicais na composição fez com que eles fossem rapidamente identificados durante a 

audição de uma obra, dando-se assim o processo de transferência dos conteúdos 

aprendidos. É a sensação do “já conhecido” e da familiarização.  

Da mesma forma, Fritsch et al. (2003) descrevem alguns tipos de 

programas/softwares que também podem, além de auxiliar em práticas musicais, 

facilitar o processo de compreensão musical dos alunos por meio das TIC
1
, bem como 

seus usos típicos, além de sugestões para usos específicos em atividades educativo-

musicais.  

Assim, um dos objetivos deste trabalho consistiu justamente em analisar as 

possibilidades de ensino e de aprendizagem na educação básica, que tem como 

ferramentas educativas a utilização de computadores integrados a diversos tipos de 

aplicativos e/ou softwares no ensino da música. 

Partindo desse posicionamento teórico-musical, as formas de ver e fazer música 

durante o projeto, estiveram subsidiadas, além de recursos sonoros como o próprio 

corpo, também em recursos tecnológicos como o software/aplicativo musical online, 

d js imu lado r  ( d is po n íve l  e m:  http://www.agitaaqui.com/djsimulador/).   

O aplicativo usado como ferramenta musical (material pedagógico) durante o 

desenvolvimento das oficinas contribuiu com o sentido e compreensão musical 

desenvolvido por parte dos alunos, principalmente nas modalidades de composição, 

improvisação e criatividade musical, com ênfase na identificação do 

ritmo/pulsação/tempo da música.  

Assim como na pesquisa de Zagonel (1998), que visava a uma compreensão 

consciente da música por meio da apreciação e composição, bem como uma 

compreensão musical facilitada por meio das TIC, como descreve Fritsch (2003), as 

educadoras musicais Liane Hentschke e Susana Krüger (2003), em artigo denominado 

“Contribuições das orquestras para o ensino de música na educação básica: relato de 

uma experiência”, também propuseram uma reflexão sobre a formação da audição 

consciente e crítica, visando à formação de plateia, porém, por meio da construção de 

familiaridade com a linguagem da música e sua organização no discurso musical. 

                                                             
1  Tecnologias da Informação e Comunicação. 

http://www.agitaaqui.com/djsimulador/
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O projeto apresentado pelas autoras destaca o trabalho musical desenvolvido nas 

escolas, em parceria com a orquestra de OSESP, em que os alunos tiveram um 

envolvimento direto nas ações pedagógico-musicais desenvolvidas pelo projeto.  

As ações do projeto realizadas durante o período de 2001 e 2002 estiveram 

voltadas para: programas de formação de professores da Educação Básica; formação de 

público com palestras, concertos e ensaios das orquestras; produção de material 

didático; desenvolvimento de programa tecnológico, como o projeto EduMusical, 

programa editorial e série de livros para professores. Como parte da coordenação 

pedagógica da orquestra, os programas pretenderam, no seu sentido mais amplo, 

expandir e formar público para a música de concerto, além de construir elos entre esta e 

outros estilos musicais. 

Por meio dos trabalhos realizados em parceria com a OSESP, os alunos 

passaram a admirar a profissão de músico, a apreciar a música com um pensamento 

mais crítico e consciente. Também perceberam a importância da música em sua vida, a 

partir de sentimentos e emoções que a música desperta como, alegria, tranquilidade, 

meditação, reflexão, motivação e confiança, como destaca a aluna J.P.S: “Nunca eu 

tinha me sentido assim; a música me alegra, me deixa feliz, me acalma. Eu adoro ter 

essas aulas, eu gostaria que elas nunca acabassem.” (KRUGER e HENTSCHKE, 2003, 

p. 31). 

Para os professores o trabalho realizado pela orquestra (OSESP) foi significativo 

para a conscientização de como devem ensinar música, envolvendo todos no processo, 

não só os alunos, mas também os professores participantes que não são da área. Para 

alguns, a música também é capaz de solucionar problemas difíceis como amenizar a 

violência na escola.  

Achei excelente a conscientização de como devemos valorizar e ensinar a 

música. Foi muito importante a reflexão sobre o que é música, como ensinar, 

por que ela é importante, como o ensino da música é usado e interpretado 
pela sociedade e, principalmente alunos e demais professores participantes 

que não são da área. (profª. E.S.M.A., de 1ª a 4ª série). (KRUGER e 

HENTSCHKE, 2003, p. 31). 

 

A partir desse envolvimento com a escola, os professores puderam perceber a 

importância dada às aulas de música e como estas estavam influenciando os alunos 

quanto à preferência instrumental e expectativas profissionais. Alguns desses 
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professores relataram que “após começarem a trabalhar com música em suas classes, 

alguns alunos procuraram escolas de música ou projetos-educativos musicais 

comunitários para estudos instrumentais ou vocais, além de terem se interessado mais 

em assistir a concertos de música orquestral". (KRUGER e HENTSCHKE, 2003, p. 32).  

Vale ressaltar ainda que a formação de plateia, contida no texto das autoras, pode 

ser considerada um dos objetivos da Educação Musical, uma vez que a relação das 

pessoas com a música envolve principalmente a escuta consciente e crítica.  

Costa e Leão (s/d) também discutem “A relação entre improvisação e apreciação 

musical” a relação entre a música, improvisação e apreciação, tendo Keith Swanwick 

como referencial teórico. Olhando pelo prisma dos autores “a apreciação e a 

improvisação podem ser consideradas similares por se relacionarem com a experiência 

de vida, ou sensibilidade, para gerar o feeling” (p. 85). 

A improvisação tem como meta proporcionar ao sujeito/músico momentos de 

extremo prazer ao executar a música e ainda desenvolve as habilidades musicais 

necessárias para uma apreciação significativa. Pois a improvisação empolga e motiva 

o músico a buscar cada vez mais o conhecimento e, consequentemente, obtém um 

resultado muito melhor em seu aprendizado.  

Segundo Costa (s/d), a apreciação é importante dentro do contexto de 

aprendizagem musical, porém ela em seu texto se ateve mais na prática da 

improvisação, pois é uma técnica especializada em música que pode desenvolver no 

“sujeito/músico capacidade de lidar com as estruturas musicais e de formar um 

discurso musical criativo” (p. 81). A improvisação dentro da educação musical pode 

também ser encarada tanto como meio quanto como fim, tendo a apreciação como 

mecanismo importante para desenvolver e estruturar conceitos musicais para uma 

melhor compreensão e aprendizagem dos estudantes. 

Henderson Rodrigues (s/d), em seu artigo, “O que acontece quando aprecio uma 

música, uma abordagem interdisciplinar”, também faz referência ao inegável valor da 

apreciação musical, porém, afirma ser necessário um aprofundamento da abrangência 

e do universo próprio dessa atividade. Para o autor, o ato de apreciar musicalmente 

torna-se importante na construção de esquemas mentais que só podem ser construídos 

através dessa atividade. No entanto, deve existir a necessidade de um aprofundamento 
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qualitativo e quantitativo da abrangência das diversas atividades do modelo de 

educação musical (TECLA) na construção de um saber musical equilibrado.   

Dessa forma, podemos deduzir que, quando falamos em apreciação, não estamos 

nos referindo a apenas esta atividade em si, mas que ela em conjunto e em sintonia 

com outras atividades do modelo pode servir e contribuir muito para o aprendizado e o 

aprofundamento do fazer musical baseado na abrangência e no universo próprio de 

cada atividade. Apreciar não é apenas ouvir, mas pressupõe uma escuta atenta que 

através de diferentes estilos e universos musicais pode contribuir para uma formação 

de plateia diversificada.  

A educação musical com formação de plateia é uma iniciativa que além de levar 

a música até os jovens, proporciona um conhecimento e contato direto com o fazer 

musical. O Projeto OSPA de educação Musical Aplicada (POEMA) é um exemplo, 

com início em maio de 2003, teve como principal objetivo aproximar a orquestra 

sinfônica de Porto Alegre de crianças, adolescentes e adultos de todas as classes 

sociais (HENTSCHKE et ali. 2005) . 

Basicamente, os princípios e objetivos traçados no projeto da Osesp em São 

Paulo, em que escolas de Ensino Fundamental da rede pública participaram, não 

diferenciaram muito das metas traçadas no POEMA. O projeto buscou expandir o 

público que frequentava os concertos da OSPA através de atividades musicais de 

cunho educativo. Além disso, visou a: 1) aprimorar e ampliar o universo musical, 

proporcionando envolvimento direto com a música através de concertos didáticos e 

outras atividades musicais; 2) oferecer aos profissionais que trabalham com música 

nas redes pública e particular de ensino um conhecimento musical atualizado e 

abrangente com atividades de envolvimento direto e recursos teórico-práticos; 3) 

desenvolver materiais didáticos para o ensino de música nas escolas e; 4) difundir a 

música de orquestra entre os professores, crianças e jovens por meio de atividades de 

composição, apreciação e execução musical. 

O programa desenvolveu vários níveis de ações, sendo uma delas a Série 

Concertos Legais que estava subdividido em concertos para escolas e concertos jovens 

solistas. O concerto para escolas aconteceu em 2004 numa série de quatro eventos que 

tinha como público alvo as crianças da Educação Infantil e do Ensino Básico das 

escolas inscritas no POEMA. Os Concertos Jovens Solistas aconteciam aos domingos 
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pela manhã, sendo precedidos por pré-concertos e  palestras denominadas “Conversas 

afinadas”.  

Interessante perceber que os programas musicais, como os aqui mencionados, 

possibilitaram expandir de maneira contextualizada por meio da apreciação ativa, 

crítica e consciente uma melhor compreensão no universo musical das pessoas.  

França (2009), no texto “Sozinha eu não danço, não canto, não toco” também 

aborda a prática da educação musical no Ensino Básico e aponta possíveis caminhos 

de superação para o modelo fragmentado de ensino da música. Propõe como 

fundamentos a abordagem integrada dos conteúdos por meio dos conceitos fundantes 

da disciplina – materiais sonoros, caráter expressivo e forma, integrada às 

modalidades de composição, apreciação e performance, contidas no modelo CLASP e 

que proporciona aos alunos o fazer musical de forma ativa. Segundo ela, os 

fundamentos são ilustrados por atividades que promovem a exploração expressiva e 

criativa dos elementos musicais, demonstrando a possibilidade de uma realização 

consistente e dinâmica da matriz curricular. 

França afirma ainda que seja possível se fazer uma aula de música sem falar em 

notas e figuras musicais. É possível trabalhar com improvisação instrumental e/ou 

vocal, contrastes expressivos e variações de textura a partir de atividades que 

promovam o desenvolvimento integral e psicológico da criança por meio da 

ludicidade, movimento e expressão corporal, por exemplo. “A questão não é quantas 

notas ou ritmos se saibam, mas o que se faz com eles e o que deles se compreende” 

(FRANÇA, 2009, p.25). É preciso entender que durações e alturas trabalhadas de 

forma independentes não formam música, mas é necessário que a esses elementos 

sejam atribuídos significados. 

 Enquanto o aluno compõe, cria mundos imaginários; quando aprecia uma 

música, ele atenta para as combinações sonoras e as reproduz internamente e quando 

realiza uma performance musical, coloca em prática um conjunto de habilidades, tanto 

sensoriais, quanto físicas e intelectuais. Quanto aos conceitos fundantes, a autora 

compartilha das mesmas ideias de autores como, Swanwick (1999), Swanwick e 

Taylor (1982). E se une nessa corrente musical de integração das modalidades 

composição, apreciação e performance a Hindemith (1952), Reimer (1970), 

Schoenberg (1950), Swanwick (1979), entre outros. 
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Para exemplificar o pensamento dos autores quanto a essa integração dos 

conceitos fundantes, as três modalidades básicas do modelo TECLA, em relação a 

uma aula musical que contemple tanto o desenvolvimento integral quanto psicológico 

da criança, a autora cita o seguinte trecho de uma aula: 

 

... Bem, eu vou anunciar os palhaços e vocês vão entrar em cena, engraçados 

e trapalhões. Agora, vou precisar de uns músicos para a orquestra do circo. 

Vocês vão escolher instrumentos nesta cesta e inventar sons animados para 

enfeitar o número dos palhaços. Muito bem. Acontece que nem todo mundo 

está animado. No circo, há uma bailarina que não quer dançar. Ela é tímida e 

não gosta de dançar sozinha. Então vamos precisar de um grupo de bailarinas 

e um grupo de músicos para tocar sons delicados para elas. Agora vamos 

organizar os quatro grupos: os palhaços e seus músicos animados, as 

bailarinas e seus músicos delicados. Eu vou apontando para os grupos e 

vocês vão entrando ou saindo de cena. Preparados? Senhoras e senhores, com 

vocês, o palhaço e a bailarina! (FRANÇA, 2009, p.24). 

 

Assim, para realizar uma aula de música com música é preciso que os alunos 

tenham contato com a música, que participem do processo, e entendam na prática os 

conceitos musicais que o professor quer trabalhar. Ao serem trabalhados os elementos 

da música, não se pode pensar neles de forma isolada, precisa-se elaborar atividades que 

contemplem dos materiais aos gestos expressivos. Não é atividade difícil, pois todos os 

elementos podem estar presentes em quaisquer músicas, basta que sejam exploradas as 

possibilidades junto à turma. 

Fialho (2009), em seu texto “Fazendo rap na escola” propõe um 

encaminhamento prático da composição de um rap a partir dos princípios que 

fundamentam o movimento hip hop. Trabalha os elementos artísticos MC e DJ, 

propondo a criação de letras e bases por meio de sons vocais, corporais e eletro-

eletrônicos. Direciona para uma proposta de interação da escola com as manifestações 

musicais juvenis (p. 76). 

O material está dividido em quatro partes: 1) conceituando o rap e 

contextualizando-o no movimento hip hop; 2) criação de uma letra de rap a partir de 

atividades práticas; 3) sugestões práticas para a criação do acompanhamento rítmico do 

rap e; 4) sugestões de livros e sites especializados na temática.  



23 
 

 

    

Atualmente, o estilo musical passou a estar presente nas escolas por meio dos 

alunos que o consomem e o produzem. Trabalhar com rap é uma das formas de 

trabalhar música despertando os jovens para a realidade a sua volta. 

O rap surgiu em Nova Iorque, no final da década de 1960. Na época, alguns 

jovens começaram a promover festas comunitárias estimulando diferentes expressões 

artísticas, envolvendo a dança, a rima, a performance em toca-discos e o grafite. Dessas 

batalhas artísticas originou-se o hip hop, composto por quatro elementos: MC, DJ, 

grafite, break. 

O objetivo do rap no hip hop, busca retratar a história de vida da comunidade ou 

mesmo dos MCs por meio de composições inéditas. A música tem como finalidade 

denunciar situações de vida da periferia, como reivindicar melhoras para a comunidade, 

estimular debates e conscientizar a comunidade dos direitos e deveres.  

A estrutura poética do rap, assim como seus objetivos, é clara. O rap pode ser 

construído sem nenhuma padronização no que se refere a rimas, números de versos e 

estrofes. Geralmente, as letras são longas e dificilmente respeitam os acentos métricos 

das palavras. O mais importante é a mensagem, mas vale ressaltar que um bom 

acompanhamento rítmico também reforça a mensagem. Trabalhando rap na escola é 

possível despertar a criticidade musical dos jovens, uma vez que os alunos estarão em 

contato com o fazer musical por meio da apreciação e composição, modalidades que os 

autores aqui mencionados acreditam contribuir de forma significativa com a 

compreensão musical autônoma e consciente do indivíduo. 

Compor um rap não exige muito sacrifício, apenas um pouco de criatividade 

para combinar sons. É interessante também que, antes de elaborar um rap, seja feita uma 

pesquisa sobre o tema de interesse para que se possa elaborar uma letra consistente. 

Para a criação da base, também é interessante a realização de uma pesquisa sonora, que 

pode integrar desde a junção de diferentes músicas até a experimentação e criação de 

novos sons, seja corporal, vocal e/ou por meio de equipamentos eletroeletrônicos 

(FIALHO; ARALDI, 2009).  

Segundo o educador musical Keith Swanwick, “para transformar os sons em 

música, precisamos primeiro fazer uma seleção dos sons que vamos utilizar; depois, 

devemos estabelecer relações entre esses sons; finalmente, precisamos ter a intenção de 
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fazer música com os sons selecionados” Swanwick (1979 apud DEL BEN, et al., 2003, 

p. 179). Assim, organizando o som é possível explorar os conceitos fundantes da música 

integrando as três modalidades do fazer musical: composição, apreciação e 

performance.  

De acordo com Pallheiros (2004), a música é uma das principais atividades de 

lazer de crianças, adolescentes e jovens, em contextos variados, informais ou formais. 

Eles ouvem música regularmente, cantam em coros, tocam em bandas locais e 

frequentam aulas de instrumento.  

Palheiros (2004) procurou investigar o significado da música na vida das 

crianças, e adolescentes, bem como as influências de diferentes contextos na audição 

musical, comparando experiências musicais na escola e fora dela. Abordou também 

suas funções cognitivas, musicais e sociais. O projeto Recital didático, também buscou 

investigar o que a música significa para eles e de que forma estes vivenciam a música 

no seu cotidiano.    

Boal e Hargreaves (s/d), em “Modos de ouvir música em crianças e 

adolescentes” também faz uma reflexão quanto aos modos de escuta de crianças e 

adolescentes. No entanto, partem dos princípios de observações às características 

pessoais como a idade, observada em relação à importância da escuta musical, seja 

passiva ou ativa. As observações também estão voltadas à forma simultânea ou atenta 

que o indivíduo esteja musicalmente envolvido, seja leigos ou músicos profissionais.  

 Os autores destacam em seu trabalho quatro modos de escuta musical; a) mental 

– ouvir música de fundo, b) físico – ouvir como acompanhamento de atividades – c) 

ouvir sem pretensões de atividades – d) ouvir ou interpretar atividades musicais (pag.8). 

Apesar das diversas formas de ouvir música, o projeto Recital Didático esteve mais 

voltado para uma escuta ativa, aquela em que se ouve com o propósito musical 

consciente.  
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

2.1 A pesquisa-ação como escolha metodológica 
 

Ao sermos convidados a investigar sobre a temática - Recital Didático: ensino e 

aprendizagem musical na formação de plateia, tema previamente definido pela 

coordenação do curso, por estar diretamente relacionada com o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) e com o Recital de formatura, tivemos como escolha metodológica 

indicada a pesquisa-ação. Três motivos sustentam essa escolha. O primeiro, por ser a 

integração do Recital e da Monografia de Conclusão de Curso no último semestre – 

uma única disciplina. 

O segundo motivo diz respeito à necessidade de formar um professor músico e 

pesquisador que seja capaz de produzir e realizar concertos didáticos dentro da escola e 

na sua comunidade, relacionar o conhecimento musical com o repertório dos concertos, 

produzir material didático coerente com a proposta pedagógica, problematizar sua 

realidade, conhecer seu público alvo (preferências e conhecimento musical tácito), 

questionar sua prática docente e fundamentar sua ação pedagógica com base em teorias 

e pesquisas na área pedagógico-musical. 

O terceiro motivo trata da importância da relação repertório e conteúdos 

musicais na prática pedagógico-musical do professor. Considerando que esse tipo de 

pesquisa pode contribuir para a reflexão sobre o que seja Pesquisa Pedagógica, pois a 

formação do professor pesquisador se dá na reflexão sobre sua própria prática docente. 

Assim, acreditamos que o método sugerido é o melhor que pode responder às questões 

de pesquisa apresentadas, considerando as práticas musicais desenvolvidas com os 

estudantes durante as oficinas.  E, apesar da mesma proposta para toda a turma de 

formandos, os dados coletados, bem como abordagem de análise, levantamento 

bibliográfico e conclusão puderam se diferenciar de projeto para projeto. 
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2.2 Sobre a pesquisa-ação  
 

Azevedo (2009, p. 32) afirma que 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”. Nesse tipo de estudo/pesquisa há o processo de “desenvolvimento em espiral 

caracterizado pela seguinte estrutura: diagnóstico do problema, coleta de dados, 

análise e reflexão, elaboração de uma ação previamente planejada, avaliação, 

elaboração de relatório e recomeço do processo”.  

É interessante notar que a pesquisa-ação é uma espécie de pesquisa diferenciada 

por ser mais participante, em oposição à pesquisa experimental, que utiliza 

procedimentos das ciências sociais e tem características objetivas e qualitativas. O 

próprio termo revela muito sobre a pesquisa-ação, pois ela procura juntar a pesquisa à 

ação e ajuda a desenvolver o conhecimento e a compreensão como pontos integrados à 

prática (AZEVEDO, 2009). 

Assim, podemos entender por esse tipo de pesquisa, que consiste de um 

instrumento investigativo valioso para o professor, pois sempre poderá utilizá-lo com o 

intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, pelo menos no ambiente em 

que atua. É uma metodologia que considera a reflexão sobre a ação como fonte de 

conhecimento e de transformação da realidade, exatamente como deve acontecer antes, 

durante e depois de todo e qualquer planejamento pedagógico educacional. 

A seguir, algumas vantagens em aplicar esse tipo de pesquisa como processo de 

investigação:  

 

1) implica no processo colaborativo na pesquisa; 2) implica num 

compromisso com o “grupo-sujeito” e “grupo-objeto”, no sentido de co-

participação em todas as etapas da pesquisa inclusive no relatório final; 3) 

pressupõe pensamento critico e reflexivo sendo auto-avaliativa; 4) valoriza o 

conhecimento do cotidiano e sua implicação nos saberes dos envolvidos na 

pesquisa; 5) pressupõe uma intervenção na realidade; 6) caracteriza-se em 

processo formador e emancipatório (Paulo Freire); 7) envolve uma pesquisa 

de implicação, onde o pesquisador assume o papel de mediador, coordenador 

e observador participante; 8) o processo se desenvolve numa espiral que 

compreende os seguintes pontos: diagnóstico, planejamento, ação, avaliação 

(reflexão): 9) permite uma múltipla abordagem teórica e de coleta de dados,  

(AZEVEDO, 2009, p. 15). 
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Mesmo com tantas vantagens em adotar esse método de pesquisa, é necessário enfatizar 

que este também apresenta algumas desvantagens como, por exemplo:  

 

1) Caráter subjetivo em detrimento da objetivação científica; 2) ausência de 

generalizações dos resultados; 3) envolvimento do pesquisador com o 
grupo o que prejudica a neutralidade e objetividade dos resultados; 4) 

implica sinceridade e verdadeiro envolvimento dos participantes; 5) 

exige conhecimento e preparo científico e metodológico do pesquisador. 

(AZEVEDO, 2009, p. 15) 

 

2.3 A proposta de ação 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar e avaliar proposta de recital 

didático observando os seus limites e possibilidades em um trabalho educativo musical 

no ambiente escolar.  

Dessa forma, procurou pautar-se na perspectiva do aluno, e teve como 

fundamentos quatro temas centrais: (a) vivência musical; (b) sobre a oficina de música; 

(c) sobre Material Didático e; (d) sobre o recital didático. A utilização das ferramentas 

de coletas de dados (questionários e depoimentos) possibilitou análise posterior dos 

dados de forma clara e objetiva.  

Desse modo, elaboramos questionários e um breve roteiro de perguntas para 

depoimentos de alunos, professores e coordenadores da escola. Os depoimentos 

surgiram como uma necessidade de completar os questionários que não continham todas 

as informações que o grupo achou necessárias para a análise dos dados.  

Para conhecermos a relação dos alunos com a música, utilizamos como coleta de 

dados três questionários semi-estruturados e depoimentos dos envolvidos no processo 

didático, seja de forma direta ou indireta. Os questionários foram aplicados aos 

duzentos e quarenta (240) alunos participantes do projeto (06 turmas de 1° ao 2° ano do 

ensino médio), e os depoimentos a um público mais seleto como, representantes das 

turmas, professor de artes, professores de outras áreas (disciplinas), coordenação e 

direção da escola. Sendo as informações coletadas analisadas sob o prisma quantitativo 
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e qualitativo, utilizando-se para tal, a técnica de análise de conteúdo. Tais informações 

podem ser consultadas nos Apêndices A, B e C deste trabalho. 

2.4 Fases da Pesquisa 
 

Como já mencionado, a proposta de pesquisa-ação envolveu a aplicação de três 

questionários, duas oficinas e um Recital Didático com alunos de 1º e 2º anos do Ensino 

Público de Cruzeiro do Sul – AC. Além desses métodos adotados, também foram 

utilizados depoimentos registrados em vídeo com os alunos envolvidos no projeto e 

também com a equipe docente da escola. Esta seção apresenta uma síntese dos 

principais elementos que compõem a realização do projeto-pesquisa desenvolvido, 

sendo possível consultar a proposta na íntegra no Apêndice desta monografia. 

2.4.1 Fase 01 - Planejamento 

 

Durante essa fase, foi feita a aproximação com a Escola de Ensino Médio 

Professor Flodoardo Cabral. A escolha em realizar a pesquisa nessa instituição de 

ensino deu-se por vários motivos como, termos realizado Estágio Supervisionando em 

Música 03 com alunos de 3º ano da referida escola; a interação/convivência junto à 

coordenação, a professores, a alunos e ao pessoal de apoio ter sido bastante calorosa, 

além de uma ótima prática musical desenvolvida com os alunos que se demonstraram 

bastante participativos. 

Para o Recital Didático, o trabalho foi desenvolvido por quatro 

autores/licenciandos que, após a seleção das turmas participantes do projeto, quatro 

terceiros e dois segundos anos, realizaram um trabalho específico com cada turma. A 

distribuição ficou da seguinte forma: Pesquisador A - 1º A e 2º E; Pesquisador B - 1º E; 

Pesquisador C - 1º F e 2º G e Pesquisador D - 1º H. Apesar de as turmas serem 

individuais para cada formando, durante os encontros em sala de aula, o regente era 

auxiliado pelos colegas do grupo.   

2.4.1.1 Questionário Diagnóstico 
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Após esse período, desenvolvemos um questionário diagnóstico, que teve sua 

aplicação uma semana antes do início das oficinas, os alunos foram investigados sobre 

suas práticas de vivência e escuta musical. Os objetivos consistiram em, a partir das 

respostas dos jovens, obter informações detalhadas quanto à vivência musical dos 

alunos participantes do projeto - Recital Didático; verificar o grau de envolvimento dos 

alunos com a música; bem como encontrar meios metodológicos que melhor 

subsidiassem  a elaboração do material didático, aplicado durante as oficinas. 

A partir das respostas dos alunos com os questionários, foi possível traçar um 

perfil do público com o qual as práticas seriam realizadas. Seria inviável aventurar-se a 

fazer um programa de recital sem o mínimo de informações prévias. Assim, foi 

necessário munirmo-nos de elementos sobre eles e sobre suas características musicais.  

Dessa forma, a análise dos dados foi de extrema importância para se 

compreender o contexto no qual o projeto foi aplicado, bem como saber se este 

programa contribuiu de alguma forma com a formação de plateia para o Recital 

Didático.  

2.4.1.2 O Material Didático 

 

Com base nas respostas dos alunos foi confeccionado o material pedagógico, o 

qual teve como objetivo despertar o interesse dos alunos para as temáticas das oficinas 

de música, estimulando o raciocínio, a imaginação e a observação do aluno em relação 

às músicas apreciadas. Houve uma preocupação em fornecer elementos/subsídios que 

estimulassem durante as oficinas uma escuta consciente do repertório apresentado no 

final do projeto, ou seja, durante o Recital Didático.  

Com o propósito de colaborar e contribuir com a compreensão musical dos 

jovens, para que no futuro possam melhor selecionar seu repertório de escuta, listamos 

como foco principal a serem trabalhados durante as oficinas dois gêneros diferentes, o 

samba (origem Afro brasileiro) e o rap (origem americana).  

A escolha das músicas que constavam no repertório final dos formandos se deu 

em grupo pelos pesquisadores e foi levado em consideração o pequeno número 

percentual de alunos que as conheciam, assim como os estilos, que foram os menos 

citados pelos estudantes (dados obtidos pelo questionário aplicado). A ideia foi 
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incentivá-los a conhecer estilos musicais que não estavam acostumados a ouvir e 

expandir seu repertório de escuta de forma crítica e consciente.  

Os conteúdos foram voltados para estilos musicais diferentes dos que os alunos 

haviam destacado, o que permitiu, por meio das oficinas, ampliar o repertório de escuta 

musical dos jovens. O Material estava coerente com a proposta do recital final, cuja 

intenção era despertar a criticidade dos alunos em relação à música.  

O objetivo do material didático consistiu em despertar o interesse dos alunos 

para as temáticas das oficinas de música, estimulando o raciocínio, a imaginação e 

observação do aluno em relação à música apreciada.  Confeccionado com três páginas, 

sendo uma (01) como capa e duas (02) com conteúdo que abordavam informações 

referentes às músicas, aos compositores e às curiosidades relacionadas a um recital 

musical. O material pedagógico utilizado foi o mesmo em todas as turmas e entregue 

durante as oficinas aos alunos.  

2.4.2 Fase 02 – Aplicação do Planejamento 

 

Seguimos o projeto com a realização das oficinas preparatórias para o Recital 

Didático. Os encontros foram realizados durante duas semanas seguidas, logo depois da 

aplicação do primeiro questionário e divulgação do projeto na escola.  

A oficina visou a oferecer aos adolescentes do Ensino Médio a prática criativa 

em música vinculada principalmente à apreciação musical, despertando o aluno para 

uma vivência musical consciente e ativa, na perspectiva de fazer os pupilos refletirem e 

melhor compreenderem a música, assim como seus materiais sonoros e sua organização 

no discurso musical, além de sua contextualização sociocultural. Junto a isso pretendeu-

se ampliar a compreensão musical dos jovens por meio de atividades de apreciação, 

composição e execução musical.  

Em termos de organização, a oficina foi estruturada em 02 encontros com 

duração aproximada de uma hora/aula, uma vez por semana em cada turma. As aulas 

aconteceram da seguinte forma: primeiro, exposição do que e como seria trabalhado 

durante a aula; segundo, os alunos eram divididos em grupos para apresentar um 

resultado musical de acordo com a aula, que podia inclusive ser composição de letra 
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e/ou mudança de um determinado ritmo, improvisação vocal e percussiva e o terceiro 

momento, apresentação do produto musical desenvolvido pelos jovens. 

Durante as oficinas, focamos nossas atividades principalmente no samba e no 

rap, estilos musicais trabalhados em todas as turmas, porém incentivamos os 

adolescentes a produzirem musicalmente com base em gêneros musicais como Reggae, 

forró e outros.  O objetivo era proporcionar aos alunos um momento de familiarização 

do que ainda não estavam acostumados a ouvir.  

No primeiro encontro, os alunos foram divididos em grupos para elaborarem 

uma letra e ritmá-la com base no modelo musical apresentado. Além de elaborar a letra, 

os alunos tinham que se preocupar também com a dinâmica da música, a pulsação, o 

ritmo e a expressividade. Ao final das apresentações, os alunos eram levados a refletir 

sobre o processo de criação, bem como suas dificuldades e soluções para os problemas 

enfrentados.  

No segundo encontro, a criatividade dos alunos foi um pouco mais explorada. 

Optou-se por trabalhar nesse momento o rap, por ser um estilo que além de possibilitar 

o trabalho com os conceitos fundantes da música inter-relacionados com as modalidades 

composição, apreciação e performance, e também incentivar o jovem a pensar 

criticamente sobre os problemas sociais que assolam uma nação. Por meio do rap, os 

alunos foram induzidos a pensarem uma letra inédita e demonstrar criatividade para 

combinar sons percussivos e fazer um acompanhamento/base para a letra improvisada.  

2.4.3 Fase 03 – O Recital 
 

Após as práticas musicais em sala de aula, aplicou-se o segundo questionário da 

pesquisa, dessa vez para avaliar os encontros, momento em que os alunos puderam 

colocar suas impressões, bem como sua satisfação em relação às aulas ministradas. 

Paralelamente à realização das oficinas, estava sendo confeccionado o programa 

do Recital Didático. Foi feita uma prévia da relação das músicas que seriam executadas 

no dia da apresentação, porém, a ordem e quantidade das músicas sofreram alterações 

diversas vezes, para que o recital não ficasse tão longo e mantivesse a atenção da plateia 

do início ao final da apresentação.  
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O critério para ordem das músicas no recital também foi bastante debatido pelo 

grupo, pois essa organização também é fundamental para atrair a plateia. Assim, para 

que o público não se cansasse e fosse surpreendido a cada peça, pois o repertório era 

composto por música popular e erudita, o cronograma de apresentação foi intercalado 

com esses gêneros musicais, para que os alunos não ouvissem de início apenas peças 

conhecidas.  

Após as oficinas foi realizado o Recital Didático que durou aproximadamente 

1h30min. O evento contou com a presença de todas as turmas envolvidas no projeto. 

Apesar dos ensaios, ainda se fizeram necessárias algumas alterações na hora do recital. 

Por falta de tempo, o grupo resolveu tirar duas músicas do repertório, pois restavam 

apenas dez minutos para o final da apresentação. Apesar da mudança, a decisão do 

grupo não atrapalhou a performance dos instrumentistas nem comprometeu o objetivo 

do Recital Didático. 

Após a apresentação do Recital, voltamos à escola para aplicarmos o terceiro e 

último questionário, utilizado para análise de dados na pesquisa, tendo como objetivo 

avaliar o grau de satisfação dos estudantes em relação à proposta do recital, bem como 

sugestões de estratégias a serem adotadas para que haja mais público em apresentações 

musicais na região. Além da aplicação do questionário, foram colhidas 

entrevistas/depoimentos com alunos, professores e coordenadores, que de forma direta 

ou indireta também estiveram envolvidos e contribuíram com o trabalho desenvolvido. 

2.4.4 Fase 04 – Verificando os dados 
 

Finalizada a fase de questionários, oficinas e Recital Didático, os dados 

coletados foram inseridos no Google Docs, o que facilitou o processo de análise dos 

resultados, porém percebeu-se que só os questionários não seriam suficientes para obter 

todas as informações necessárias prestadas pelos alunos em relação às oficinas e ao 

Recital Didático. Assim, nova visita foi feita à escola para que, por meio de 

depoimentos, tanto de alunos, quanto de professores, coordenadores e da própria direção 

da escola, o grupo tivesse maior respaldo de informações. Após as declarações colhidas 

em vídeo, deu-se início ao processo de transcrição dos áudios, que durou 

aproximadamente duas tardes. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 A Escola e o Público  
 

A escola oferece um leque de possibilidades para que os alunos desenvolvam 

atividades envolvendo música, sejam por meio de apresentações musicais, teatros, 

gincanas, fanfarras, entre outras.  

O contato com os alunos durante o Estágio 03 serviu para conhecermos um 

pouco mais o perfil dos estudantes, e percebemos que eles, de alguma forma, têm um 

envolvimento com a música e com tecnologias que possibilitam maior acesso musical.  

Durante a visita à escola, para apresentação da proposta do Recital Didático, 

foram explicadas à coordenação pedagógica de ensino as fases do projeto, bem como 

destacado o principal objetivo: formar plateia para o Recital Didático, além da 

apresentação do cronograma do trabalho a ser realizado. Ficamos à disposição da equipe 

coordenadora da escola, até a data prevista para inicio das oficinas, para que esta fizesse 

alguma alteração, que segundo os responsáveis não foi necessária. 

No Projeto Político Pedagógico do colégio, a música é citada apenas como parte 

do conteúdo a ser ministrado pelos professores de arte. Dentro do grupo de professores 

da disciplina, há um deles que desenvolve um projeto musical envolvendo cantigas de 

Toadas de Boi com praticamente todas as turmas nas quais trabalha. Os outros 

professores de artes trabalham, na sua maioria, com a música principalmente na forma 

de conceitos, sem envolver os alunos na prática musical de fato, como cantar, apreciar, 

compor ou escutar de forma ativa, criativa e consciente. O que nos fez sentir a 

necessidade da presença musical no ambiente como possibilidade de despertá-los para a 

prática. 

Assim, o projeto teve como público alvo alunos de 1º e 2º anos do Ensino 

Médio, os quais estavam, até a data da pesquisa, numa faixa etária de 14 a 18 anos de 
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idade, 116 deles (56%), sendo do sexo feminino, ganhando em número para o público 

masculino, que corresponde a 91 (44%) dos participantes. 

Selecionamos essas séries por já termos trabalhado com alunos de 3° ano e haver 

uma cobrança e interesse por parte dos estudantes do 2° ano em ter aulas de música.  

O corpo discente da escola são, na maioria, adolescentes e jovens que vivem na 

zona urbana de nossa cidade, porém, ainda há aqueles que vêm de lugares mais distantes 

devido à carência de escolas com esta modalidade de ensino.  

A situação social dos alunos é bastante heterogênea, e engloba diferentes 

realidades. Observou-se que a maior parte dos estudantes é oriunda de famílias muito 

pobres, carentes de quase tudo, incluindo lazer, carinho, amor, afeto, atenção, 

alimentação adequada, vestuário, tecnologia e outros.  Porém, há também aqueles que 

vêm de famílias mais estruturadas e que têm acesso a uma gama maior de benefícios, 

principalmente no que diz respeito a bens de consumo. 

O mais preocupante de tudo é perceber que isso acontece numa fase da vida em 

que os adolescentes sentem  necessidade de afirmação de identidade, e devido a estas 

fragilidades, sejam elas econômicas, ou mesmo de caráter social de risco, podem 

enveredar por outros caminhos muito perigosos. É muito difícil que nessa fase alguns 

jovens tenham maturidade suficiente para discernir o que pode ser melhor para sua vida.  
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3.2 Aplicação dos questionários e Oficinas  
 

3.2.1 Análise da turma 1º H  

3.2.1.1 Enquete de Vivência e Escuta Musical 

 

A aplicação do questionário se deu de forma bastante tranquila, porém, enquanto 

os alunos respondiam, demonstraram algumas dúvidas como: “O que é choro? Posso 

marcar mais de uma alternativa? E se eu não conhecer nenhuma dessas músicas, posso 

deixar em branco?  

Assim, o público participante foi instigado, por meio do questionário, a refletir 

sobre algumas questões musicais como: o tipo de vivência musical, em que todos 

afirmaram escutar música, sendo que três deles (10%) tocam algum instrumento 

musical, seis (19%) cantam e/ou assobiam e apenas dois (6%) revelaram compor e/ou 

fazer arranjos. Os instrumentos mencionados pelos jovens como os de mais 

familiaridade e dos quais dizem tocar alguma coisa são basicamente o violão, a bateria e 

a guitarra. O teclado não foi mencionado. Esse resultado confirma a importância do 

“ouvir música” no cotidiano desses jovens. 

Em sua maioria, os adolescentes possuem os mesmos gostos e preferências, isso 

em relação aos estilos musicais. Vejamos: a música Gospel é preferida, somaram-se 

vinte e dois votos, ficando com a maior porcentagem das opções, 71%; o Sertanejo é o 

segundo estilo preferido, equivalente a vinte (65%) das opções; a música romântica 

recebeu dezessete votos (55%) e o forró apareceu com quinze (48%) das respostas 

marcadas. Entre os estilos menos votados apareceram o Choro, a Bossa Nova e a 

Música Clássica/Erudita, todos respectivamente com um voto (3%), seguido do reggae, 

três (10%) e o Axé Music, Pop rock e Pop Internacional, respectivamente com seis 

(19%) dos votos. Outras preferências também apareceram na opção dos jovens, mas 

aqui aparecem apenas os mais e menos votados em porcentagem, como mostra a tabela 

a seguir. 
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Tabela 1 – Preferências musicais dos jovens 

Estilo Musical Número de alunos Porcentagem % 

 Mais citados  

Gospel 22 71 

Sertanejo 20 65 

Romântica 17 55 

Forró 15 48 

 Menos citados  

Axé Music 

Pop Rock 

Pop Internacional 

Reggae  

Choro 

Bossa Nova 

6 

6 

6 

3 

1 

1 

19 

19 

19 

10 

3 

3 

Clássica/Erudita  1 3 

Total 31 100
2
 

                        Fonte: Dados retirados do Q. V. E. M.3 

 

Acredita-se que a preferência musical dos participantes da pesquisa pode estar 

associada aos estilos musicais mais divulgados na mídia e às preferências musicais 

relacionadas à classe social - familiares e amigos. O predomínio do estilo Gospel, por 

exemplo, pode indicar a influência musical dos pais, ou mesmo o fato de esses jovens 

estarem inseridos em contextos socialmente religiosos. 

 Esse resultado pode ser fruto do que eles ouvem todos os dias pelos veículos de 

comunicação, como rádio, televisão, internet e outros. A cidade não dispõe de muitas 

opções artísticas, principalmente musicais, e isso influi diretamente no gosto e vivência 

musical desse público.  

                                                             
2  Os alunos puderam marcar mais de uma opção, assim porcentagens podem somar mais de 

100%. 
3  Todas as vezes que aparecer a abreviação Q.V.E.M., esta corresponde ao Questionário de 

Vivência e Escuta Musical que consta no apêndice A desta monografia.  
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É interessante notar que, se a escola oferecesse aulas de música, incentivando 

seus alunos a participar de eventos musicalmente culturais, a pesquisa poderia ter 

apontado outros resultados, que não estes, talvez aparecesse um pouco mais de Bossa 

Nova, ou até mesmo música erudita. O que não significa que o resultado da pesquisa 

não seja interessante do ponto de vista educativo musical, pois os alunos, naturalmente, 

não dispõem de muitas opções de atividades musicais que os façam participar do 

processo musical de forma crítica, consciente e autônoma.  

Com os dados foi possível verificar as mídias mais utilizadas por esses alunos 

para ouvir música. Sendo que as mais citadas foram o aparelho de som e o MP3/MP4 

player, como pode ser verificado na tabela a seguir. 

Tabela 2 – Mídias utilizadas para ouvir música 

Mídias Número de alunos Porcentagem % 

Aparelho de Som 

MP3/MP4 player 

Internet 

Outros 

28 

19 

18 

4 

90 

61 

58 

13 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do Q.V.E.M. 

 

As crianças, assim como os adultos, estão imersas numa rede sócio-interativa 

que contempla grande diversidade musical. Desde a mais tenra idade, elas adquirem 

vivências musicais estimuladas pela cultura familiar, pela escola, pelos colegas e pela 

mídia, formando valores e preferências musicais (Small, 1980; Campbell, 1998; 

Burnard, (2006 apud Narita e Azevedo, 2008). Dessa forma, percebe-se a necessidade e 

importância de se planejar ações pedagógicas que integrem as vivências musicais dos 

educandos às aulas de música visando sempre ao seu desenvolvimento e compreensão 

musical de forma crítica. 

Vários estudos, como o realizado por Liane Hentschke e Susana krüger (2003), 

publicado em artigo denominado “Contribuições das orquestras para o ensino de música 

na educação básica: relato de uma experiência”, em que as autoras propõem uma 

reflexão sobre a formação da audição consciente e crítica de plateia por meio da 

construção de familiaridade com a linguagem musical e sua organização no discurso 
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musical contribuem com a compreensão dos estudantes em relação à música. É 

relevante observar que, se os alunos participantes do projeto Recital Didático, tivessem 

a oportunidade de participar de um projeto como o descrito pelas autoras, formariam 

novos conceitos de estilos musicais e, consequentemente, ampliariam suas preferências. 

O diagnóstico realizado possibilitou acreditar que os jovens estão cada vez mais 

alienados ao que a mídia estabelece e sugere como opção de entretenimento. Isso nos 

fez acreditar fielmente que, com aula de música nas escolas, essa realidade pode sofrer 

alterações positivas, pois as crianças, jovens e adolescentes poderão desenvolver em 

sala de aula uma escuta ativa da música, bem como uma compreensão musical de forma 

autônoma, em que os alunos tornem-se capazes de selecionar o que querem e como 

precisam ouvir. 

Daniela Santos (2010), em seu artigo “Adolescentes e o Sertanejo Universitário: 

o gosto com uma atividade reflexiva”, traz uma reflexão sobre o gosto musical dos 

jovens a partir de um recorte de sua pesquisa em andamento: “Que Música Boa!”. 

Segundo a autora, o tema “justifica-se a partir da frase de uma aluna da 1ª série do 

Ensino Médio que, colocando suas expectativas sobre o estilo Sertanejo Universitário, 

exclamou: “Professora, Que Música Boa!””. (SANTOS, 2010, p. 157). 

A exclamação expressa pela estudante levou a professora-pesquisadora a 

investigar a relação de apreciação musical de alguns jovens em relação ao estilo. “Os 

adolescentes sabem as letras das músicas de cor, conhecem a vida dos cantores, dançam 

ouvindo pelo celular, ou com o Mp3, e elegem o estilo como o preferido”. (p. 158). 

“Apesar de muito recente, esse novo estilo musical denominado Sertanejo Universitário, 

vem “fazendo a cabeça” de adolescentes e jovens, sendo eles de classes econômicas 

diversas... São músicas que falam de amor, muitas vezes aquele amor sem 

compromisso, de alegria, nada de baixo astral nem de fossa, são músicas “pra cima” 

como a moçada costuma dizer”. (p. 160).  

Durante sua pesquisa (ainda em andamento) a autora afirma que “... ao observar 

os adolescentes nas suas relações com o estilo Sertanejo Universitário, verificamos que 

o gosto por essa música é construído nas próprias práticas musicais, seja cantando, 

dançando, ou somente ouvindo” (p. 162). Tal afirmação pode ser relacionada também 

com as respostas dos alunos, em relação ao gosto musical, identificadas nesse primeiro 

questionário, em que apenas 13 (42%) informaram tocar algum instrumento, ou seja, a 
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vivência musical desses alunos em sua maioria (58%) está mais voltada para o ouvir, 

sendo o sertanejo o estilo mais apreciado pelos jovens. Assim como os conceitos 

fundantes da música devem ser trabalhados de forma interligada, jamais isolada, a 

construção do gosto musical dos indivíduos também ocorre de forma integrada, pois o 

gosto não se dá apenas em uma parte, mas a música e o sujeito são partes dessa 

construção (FRANÇA, 2009). 

As respostas à enquete também revelaram que os locais e ambientes em que os 

jovens mais ouvem músicas são respectivamente: a) em suas casas, vinte e nove (94%); 

b) em festas, vinte e dois (71%); c) na casa de amigos e nas igrejas 15 (48%); d) em 

concurso de música, dois (6%); e) teatros, cinco (16%), e f) em festivais de música, dez 

(32%). Na verdade, esses números só ressaltam ainda mais que os jovens são 

influenciados pelos meios de comunicação de massa, pois poucos frequentam ambientes 

onde acontecem festivais de música e/ou mesmo teatros.  

Um dos motivos dessa porcentagem também deve-se ao fato de que em nossa 

região são poucas as apresentações musicais que acontecem, e a população de modo 

geral não desenvolveu ainda o hábito de participar de eventos culturais envolvendo 

música, quando tão pouco estes acontecem. 

Em sua dissertação de mestrado, Pelaez (2005) identificou que no universo 

musical dos jovens eles distinguem musicalidades com as quais se identificam ou não. 

Através dos gêneros musicais preferidos, compartilham identidades, estilos de vida e 

visões de mundo; e através dos gêneros musicais preferidos, estabelecem fronteiras 

precisas de socialidades com as quais se (des) identificam. A partir dessa visão de 

Pelaez,  é possível entender que quando o aluno não conhece um estilo, não significa 

que não goste, mas para gostar é preciso conhecer. Afinal, “nós ouvimos a música que 

gostamos ou aprendemos a gostar da que ouvimos?” (REIS, 2008, pag. 248).  

Uma das perguntas mais felizes presentes no questionário e que serviu ao 

objetivo, ou seja, ajudar a identificar como os jovens ouvem música foi exatamente 

essa: quando você ouve música em que você mais presta atenção? As respostas foram 

variadas: trinta (97%), afirmaram que se concentram na letra; vinte e dois (71%) na 

batida/ritmo”; dezoito (58%) no estilo; dezessete (55%) na melodia; dez (32%) na 

interpretação, cinco (16%) na harmonia, dois (6%) na estrutura e forma, um (3%) não 
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presta atenção em nada na música, e ninguém marcou a opção “contexto histórico” que 

também estava disponível como opção de escuta. 

Tabela 3 – O que chama atenção dos alunos na música 

Preferências Número de alunos Porcentagem % 

Letra da Música 30 97 

Batida/Ritmo  22 71 

Estilo 18 58 

Melodia 17 55 

Instrumentação 10 32 

Harmonia 5 16 

Estrutura e forma 

Em nada 

2 

1 

6 

3 

Total 31 100 

                       Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

 

De todos os participantes, treze (42%) afirmaram estudar música, embora as 

formas de aprendizado de cada um variem bastante. Nove (69%) dos participantes 

estudantes de música, de alguma forma, afirmaram estudar sozinhos; cinco (38%), com 

amigos e/ou vídeos e três (23%), com parentes. Todos que afirmaram estudar música, 

estudam informalmente, ou seja, sem professor particular ou em escolas que existam 

música como disciplina. Esse fato, provavelmente, tem ligação direta com a falta de 

oportunidade e caminhos musicais a serem mostrados, pois, se por um lado aprendem 

música de forma espontânea e motivadora (informal), por outro, não possuem auxílio 

presencial de profissionais formados na área. 

A educadora musical Lucy Green (s/d) desenvolveu um projeto com estudantes 

no qual aplicou o modelo de aprendizagem musical desenvolvido por ela – 

Aprendizagem Informal na Escola Formal. Segundo ela, essa “prática é similar às 

práticas de aprendizagem da vida real de músicos populares novos e iniciantes”. Nesse 

estágio a autora salienta que não são estabelecidos metas nem objetivos por parte do 

professor para cada lição executada pelo aluno, porém existe um objetivo geral, o aluno 

deve “escutar a música e copiá-la”. 
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 Segundo a autora, os músicos populares podem aprender música de diversas 

maneiras, seja fazendo aula, praticando, usando o computador, e diversas outras 

maneiras. Ressalta, no entanto, que eles também aprendem escutando seus próprios CDs 

e os copiando. Esse processo é feito tanto sozinho (pelo o músico) quanto com a 

parceria de amigos, ao invés de um professor. Assim, os músicos criam suas próprias 

versões de músicas, improvisam e /ou compõem sozinhos ou em grupos. 

É interessante notar por meio dos dados apresentados que os alunos estudantes 

de música aprendem sem um direcionamento, assim como ocorre no modelo de 

aprendizagem desenvolvido por Lucy Green. 

Para verificar se os alunos tinham contato com músicas que não rotineiramente 

são apresentadas na mídia, foram selecionadas quatro músicas que constavam em nosso 

repertório, apresentação após as oficinas, para que os jovens marcassem as que 

conheciam. As músicas listadas e reconhecidas pelos alunos foram as seguintes: Aquele 

Abraço – Gilberto Gil, oito alunos (26%); Deixe isso pra lá – Jair Rodrigues, quatro 

alunos (13%); Garota de Ipanema – Tom e Vinícius, dezesseis alunos (52%) e doze 

alunos (39%) não marcaram opção, como pode ser verificado na tabela a seguir. 

Tabela 4 – Músicas do repertório 

Músicas Número de alunos Porcentagem % 

Garota de Ipanema 16 52 

Aquele Abraço 8 26 

Deixe isso pra lá 4 13 

For Elise 1 3 

Não respondeu 12 39 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM.  
 

Devido a algumas perguntas feitas pelos alunos enquanto respondiam ao 

questionário, acredita-se que esse número, doze (39%), bastante significativo para uma 

turma de trinta e um alunos, não conheciam o repertório apresentado, pois era comum a 

pergunta: “Professora se não conheço nenhuma música posso deixar em branco?”. 

Outros alunos chegaram a pedir que cantarolasse alguma dessas músicas para terem a 
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certeza se conheciam ou não, pois disseram que às vezes conheciam a música, mas não 

sabiam o nome, isso foi frequente para a música “Deixe isso pra lá” - Jair Rodrigues.  

É interessante observar em relação ao parágrafo anterior, que o resultado poderia 

ter interferido no andamento do projeto, especificamente o Recital Didático, pois os 

dados demonstram um índice de desconhecimento considerável em relação aos estilos 

musicais do repertório apresentado, felizmente isso não ocorreu. Os números 

apresentados podem estar relacionados à não familiaridade dos alunos com o repertório, 

assim como a ausência sistemática de aulas específicas de música nas escolas, além da 

carência de eventos musicais na região.  

Dessa forma, a enquete visou a observar o gosto musical dos alunos 

participantes da pesquisa, procurando, a partir das repostas, compreender o nível de 

envolvimento e a relação dos jovens com a música de forma geral.  Essa dimensão 

quanto à preferência musical em torno dos estilos citados, pode ter uma influência direta 

com o mercado fonográfico e apresentações musicais na cidade, em locais como casas 

noturnas, restaurantes, shows, apresentações de teatro e em ambiente escolar. Observa-

se que, se não houver uma conscientização critica musical, a juventude atual, assim 

como as futuras, continuarão a ter suas escolhas musicais influenciadas pela mídia.  

3.2.1.2 Oficinas  

 

As oficinas foram realizadas durante duas semanas seguidas, dois encontros em 

cada turma, logo depois da divulgação do projeto na escola e aplicação do primeiro 

questionário. 

Os encontros tiveram início na segunda semana de setembro de 2011. Porém, 

antes de ministrar as aulas, já havia reservado a sala de multimeios para a realização do 

primeiro encontro e o laboratório de informática para o segundo. No entanto, durante o 

período em que as oficinas foram realizadas, a escola estava sem internet, o que 

impossibilitou o uso do laboratório. 

  Assim, na primeira aula foram trabalhadas atividades envolvendo principalmente 

o samba e na segunda, o rap. Outros estilos foram trabalhados, e estes receberam 

atenção especial. Vale lembrar que os estilos musicais foram trabalhados por todos os 
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integrantes do grupo em todas as turmas, mas, a partir desses estilos, os alunos, 

participantes do projeto, foram incentivados a produzir musicalmente com base em 

outros estilos, como Reggae, forró, entre outros. Mesmo sendo o samba um estilo bem 

dançante, apenas dez alunos (32%) revelaram gostar do gênero. Apesar da pouca 

preferência, os alunos demonstraram ótima receptividade às atividades propostas. 

O repertório de apresentação para o recital estava bem diversificado, com 

música tanto popular quanto erudita. Esse fato exigiu das práticas musicais um trabalho 

voltado para diferentes ritmos, permitindo que o aluno se familiarizasse com aquilo que 

não estava acostumado a ouvir. Nessa turma, durante a aula do rap, um grupo de alunos 

sentiu dificuldade em criar uma letra, foi sugerido que transformassem uma música 

sertaneja, estilo preferido do grupo, em rap. Assim, os alunos perceberam que é possível 

modificar elementos musicais conhecidos para se obter um efeito diferente. 

No primeiro encontro, foi perguntado à turma quem gostava de ouvir e dançar 

samba. Logo surgiu uma voluntária para dançar ao som da música que era tocada em 

conjunto com os demais pesquisadores. A turma entrou no ritmo com palmas e 

cantando junto com o grupo. Isso serviu como um quebra-gelo e permitiu que os alunos 

ficassem mais à vontade em participar da aula.  

Durante as oficinas, foi utilizado o modelo CLASP de Keith Swanwick como 

modelo musical, por ser uma forma na qual o aluno tem a oportunidade de ver, sentir e 

produzir musicalmente. Assim, ao contrário da primeira aula, a segunda foi iniciada 

com o improviso de um rap, em que o tema era o estágio na turma. Após o improviso, a 

turma foi questionada se conseguiu identificar o estilo musical aplicado. Os meninos 

foram mais rápidos e logo deram a resposta, “é rap”. A aula continuou, foi falado do 

estilo, dos quatro elementos básicos do rap, da origem, do objetivo e outros aspectos 

relevantes ao estilo, assim esta aula teve início pela apreciação. 

Após as práticas musicais em sala de aula, aplicou-se o segundo questionário da 

pesquisa, cujo objetivo consistia em avaliar a satisfação dos alunos com as aulas 

ministradas, sendo que puderam avaliar os encontros colocando suas impressões sobre 

as oficinas, metodologia e material didático.  

3.2.1.3 Questionário pós-oficinas  
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Este questionário aplicado após a realização das oficinas teve como propósito 

verificar a quantidade de alunos participantes dos encontros, a satisfação em relação às 

práticas realizadas, bem como ao material e metodologia utilizada.  

Segundo os dados, os alunos gostaram de todos os encontros. A seguir, as 

respostas dos pupilos em relação ao que mais gostaram nas oficinas: a) quatorze (58%), 

criação coletiva; b) onze (46%), atividades propostas e músicas das oficinas, e c) cinco 

(21%), improvisação individual. Quanto ao repertório apresentado, oito alunos (26%) 

declararam conhecer a música “Aquele Abraço” e apenas quatro (13%) a música de Jair 

Rodrigues “Deixe isso pra lá”.  

Tabela 5 - O que mais gostaram nas oficinas 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Criação coletiva 14 58 

Músicas das oficinas 11 46 

Atividades propostas 11 46 

Improvisação individual 5 21 

Total 28 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO4. 

 

A partir das informações coletadas, verificou-se que os alunos, em sua maioria, 

estavam satisfeitos com a oficina. Foi dado um espaço para que eles atribuíssem uma 

nota aos encontros em uma escala de zero a dez. Quinze (60%) atribuíram nota nove e 

dez, declarando estarem totalmente satisfeito com a proposta do projeto/oficina 

apresentado, e dez (40%) assinalaram nota sete e oito, estando satisfeitos com a oficina. 

Não apareceram notas menores.  

Os alunos também foram instigados a responderem se o modelo de oficina das 

quais participaram poderia ser ministradas mais vezes em sua escola. Vinte e cinco 

(89%) alunos disseram que sim, e apenas um (4%) aluno marcou a alternativa “não”, 

como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 6 – Modelo de oficina 

                                                             
4  Referente ao Questionário Aplicado Após as Oficinas, consta no apêndice D desta monografia. 
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Opções Número de alunos Porcentagem % 

Sim 25 89 

Não 1 4 

Academia Maple  197 120 

Total 28 100 

                       Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

Acredita-se que esse percentual, 4%, seja referente ao mesmo número de alunos 

que não compareceram aos encontros.  

Dezessete alunos (61%) dentre os que responderam ao questionário afirmaram 

que o fato de tocar um instrumento contribuiu de forma positiva com seu 

desenvolvimento nas atividades propostas. No entanto, três (11%), que também tocam 

algum instrumento, não perceberam nenhuma facilidade, em decorrência do 

aprendizado no instrumento, que favorecesse as práticas nas oficinas. 

3.2.1.4 O Recital  

 

O recital didático aconteceu após a realização das oficinas em todas as turmas 

por todos os integrantes da pesquisa. Como a apresentação musical foi realizada em 

grupo pelos formandos, o repertório de apresentação final foi composto por peças solo e 

em conjunto. Porém, a música “Aquele Abraço” (música trabalhada durante as 

oficinas), foi acrescentada ao repertório do recital e nesta foi executada apenas a 

primeira parte de forma original e as demais estrofes foram substituídas por letras 

criadas pelos alunos durante as aulas. O momento foi maravilhoso, pois a turma cantava 

junto e vibrava a cada estrofe executada.  

Ressalta-se que todas as turmas elaboraram letras com o ritmo do samba. A 

intenção com a proposta era, além de conseguir uma interação com o público, fazer com 

que os alunos se sentissem reconhecidos e valorizados pela produção musical em sala e 

reconhecessem sua composição musical participando ainda mais do recital. 

Durante as apresentações, os alunos puderam acompanhar o repertório, inclusive 

a letra das músicas com nome de compositores e intérpretes, com auxilio do projetor 
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multimídia. O recital aconteceu no auditório da escola e durou aproximadamente 1h30. 

Além dos alunos/turmas que participaram das oficinas tivemos a presença dos 

professores regentes de cada turma. 

Nesta fase, o recital realizado na escola envolveu as turmas participantes das 

oficinas, contemplando todas as turmas envolvidas no projeto. A experiência de 

participar do recital foi gratificante, e o resultado melhor do que o esperado. Um dos 

formandos resolveu  trocar a peça “Ária - Joh Anton Logy” que constava no seu 

repertório até o segundo ensaio por “Amazing Grace”, pois não estava confiante na 

execução tecnicamente. Apesar do receio em os alunos não gostarem da segunda opção, 

resolveu arriscar. Após a execução da peça no recital, foi notória a aceitação dos alunos 

com a música.  

Apesar dos ensaios, ainda foi necessário algumas alterações na hora do recital. 

Por falta de tempo, optou-se por retirar a música “Pra não dizer que não falei das flores - 

Geraldo Vandré”  e a peça “Marcha dos Marinheiros – Américo Jacomino, que 

constavam no repertório inicial. Apesar da mudança, a decisão não atrapalhou o 

objetivo da atividade e, tanto os acadêmicos quanto os alunos envolvidos no projeto, 

curtiram o momento! 

O recital aconteceu a contento, dentro da proposta inicial. Os alunos ouviram as 

músicas de forma bastante atenta e aplaudiram ao final de cada peça. As músicas que 

mais “mexeram” com o público foram “Essa tal liberdade” e “Aquele abraço”, sendo a 

última executada por todo o grupo.  

 Foi notório que o objetivo da formação de plateia, proposta pelo projeto, foi 

alcançado. Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir um repertório bem diversificado, 

com música tanto popular quanto erudita. Apesar de os alunos não terem tanto contato 

com músicas clássicas, a receptividade demonstrada pelos alunos surpreendeu os 

pesquisadores.  

Ao final da apresentação, alguns alunos afirmaram ter gostado das músicas 

eruditas apresentadas pelo grupo, além do mais, o fato de um aluno vir falar sobre a 

música “For Elise” e outro pedir que um dos integrantes do grupo o ensinasse uma das 

músicas que foram tocadas, nos fez acreditar que o recital despertou os jovens para 

estilos musicais diferentes dos que rotineiramente ouvem em programas de rádio, por 
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exemplo. Não há dúvidas de que esta foi uma experiência muito estimulante e 

gratificante para todos os envolvidos no processo musical na escola. 

3.2.1.5 Questionário pós-recital 

Após a realização do Recital Didático, o grupo voltou  à escola para aplicar o 

terceiro e último questionário adotado para coleta de dados, que teve como objetivo 

avaliar o grau de satisfação dos estudantes em relação à proposta do recital.  

O questionário foi aplicado num dia em que havia faltado bastantes alunos em 

decorrência de uma programação da escola. Apesar das ausências dos alunos que 

responderam ao questionário, dezessete (94%) afirmaram ter participado do recital e um 

(6%), não.  

Segundo as declarações dos que participaram do evento, para quatorze deles 

(82%) o que mais chamou atenção foram as músicas executadas; onze (65%) gostaram 

da interpretação do apresentador/performance, e cinco (29%), da interação entre músico 

e plateia, conforme tabela abaixo. 

Tabela 7 – O recital 

Preferência Número de alunos Porcentagem % 

Músicas 14 82 

Interpretação do apresentador 11 65 

Interação música e platéia 5 29 

Total 18 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR5, consta no apêndice F desta monografia. 

  

É notório por meio das respostas dos alunos que alguns não ficaram satisfeitos 

com a interação entre instrumentistas e plateia e, apesar de terem notado essa interação, 

não foi o que mais gostaram no recital.  

Segundo Moreira (2010), a compreensão musical se dá não só através da 

performance e/ou execução musical, mas também e principalmente por uma escuta 

atenta, que possibilite o entendimento dos alunos sobre os materiais sonoros e a forma 

                                                             
5  Referente ao Questionário Aplicado Após o recital. 
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como eles se organizam no discurso musical. O que entende-se que esta compreensão 

aconteceu, pois os alunos tiveram a oportunidade de ouvir informações de cada peça 

antes que esta fosse executada.  

Hentschke e krüger (2003) também propõem uma reflexão sobre a formação da 

audição consciente e crítica de plateia por meio da construção de familiaridade com a 

linguagem e organização no discurso musical. Assim, houve uma preocupação em 

contextualizar todas as peças antes que estas fossem executadas, permitindo que o 

público pudesse ouvir de maneira consciente, ouvir como meio, não apenas como fim 

em si mesmo, como relata Leonhard e House (1972 apud FRANÇA e SWANWICK, 

2002, p. 12). 

Por meio desse último questionário, os alunos também foram investigados 

quanto à proposta de recital apresentada, se esta poderia ser aplicada mais vezes em 

ambiente escolar ou não. Os alunos, em sua maioria, dezessete (94%), responderam que 

sim. Isso mostra o quanto os jovens gostaram da atividade musical desenvolvida em 

suas turmas. Segundo eles, algumas estratégias podem ser adotadas para que mais 

público possa estar presente em atividades como esta, e mesmo em apresentações 

musicais de modo geral na região (Cruzeiro do Sul). Dentre as possibilidades, dez 

alunos (59%) optaram por ensino regular de música na escola; sete (41%) destacaram a 

apresentação musical de alunos na escola, e doze (71%) apontaram projetos musicais 

que envolvam a participação de alunos em eventos culturais, como mostra a tabela a 

seguir. 

Tabela 8– Estratégias a serem adotadas 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Projetos Musicais 12 71 

Ensino de Música na Escola 10 59 

Apresentação Musical 7 41 

Total 18 100 

                         Fonte: Dados retirados do QAAR. 

Dessa forma, nota-se que o objetivo do recital e do projeto de modo geral foi 

alcançado, visto o propósito de promover uma formação de público a partir de uma 

vivência musical ativa e consciente. Vale ressaltar, porém, que parte do repertório foi 

trabalhado durante as oficinas, o que possibilitou aos participantes refletir e melhor 
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compreender a música, seus materiais sonoros e sua organização no discurso musical, 

bem como a sua contextualização sociocultural. O que pode ter contribuído de forma 

significativa para um melhor aproveitamento em termo de compreensão das músicas por 

parte dos estudantes.  
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3.2.2 Análise da turma 1º E  
 

3.2.2.1 Enquete de Vivências e Escuta Musical 

 

Os dados referem-se a uma série de 1º ano, neste caso mais específico, a turma E 

do turno matutino que no dia da aplicação do primeiro questionário para avaliarmos a 

Vivência e a escuta musical havia trinta e um alunos na sala, sendo que dezenove (61%) 

do sexo feminino e doze (39%) do sexo masculino. Desse total, o que representava a 

faixa etária predominante, com dezessete (55%) da sala, eram os alunos com quinze 

anos de idade.  

No questionário diagnóstico aplicado, os alunos puderam selecionar mais de 

uma opção que pudesse identificar sua relação com a música. Trinta alunos (97%) 

responderam que escutam música, sete (23%) apenas cantam ou assobiam, cinco (16%) 

tocam algum instrumento. Nenhum respondeu que compõe ou faz arranjos e os outros 

cinco (16%) não especificaram a sua vivência musical.  

Por meio da resposta dos alunos, foi possível perceber que a música é algo 

bastante presente na vida dos adolescentes. Praticamente todos escutam música, o que, 

de certa forma, pode servir como uma justificativa plausível para a presença da música 

na escola e para a aplicação de projetos musicais como o Recital Didático. Nota-se, 

porém, que a vivência musical dos jovens resume-se praticamente a ouvir música. Não 

há por parte deles uma experiência musical mais profunda, exceto por alguns, cinco 

(16%) alunos que responderam tocar algum instrumento musical. Levá-los, portanto, a 

uma escuta musical atenta e consciente, que pudesse alargar de alguma forma seus 

universos sonoros, fazendo-os entrar em uma experiência musical legítima, torna-se, 

então, pertinente a partir dessa primeira constatação. 

Pelo questionário, foi possível constatar que vinte e oito (90%) dos alunos 

preferem o estilo sertanejo. Em segundo lugar, com vinte e sete (87%) de preferência, o 

estilo mais citado foi a música Eletrônica. Em terceiro, ficou a música Romântica, 

citada por vinte e quatro (77%) alunos. No entanto, alguns estilos não são tão 

prestigiados pelos alunos, como é o caso do Pop rock, o Reggae e o Samba, que 

corresponderam a seis votos (19%). Os estilos foram seguidos pelo Rock Nacional, 
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cinco (16%); Pop nacional, três (10%). O Choro e a Bossa Nova não receberam votos, 

como pode ser verificado na tabela a seguir. 

Tabela 9 – Preferências Musicais dos Jovens 

Estilo Musical Numero de alunos Porcentual % 

 Mais citados  

Sertanejo 28 90 

Eletrônica 27 87 

Romântica 24 77 

 Menos citados  

Pop rock/Reggae/ Samba 6 19 

Rock nacional 5  16 

Pop nacional 3 10 

Choro/ Bossa Nova 0 0 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM 

  

Foi possível observar por meio das respostas dos alunos a essa pergunta que, de 

algum modo, os adolescentes são influenciados em seu gosto musical por aquilo que 

mais ouvem. A música sertaneja é o estilo musical mais tocado na região, 

principalmente nas rádios. Poderia até dizer que existe uma cultura do sertanejo, 

patrocinada muitas vezes pelas estruturas de governos estaduais, que sobremaneira 

influenciam no gosto musical do povo quando fazem eventos em praças públicas, 

parques, avenidas e outros lugares. Observa-se que o estilo musical sertanejo é bastante 

popular, isso deve ter influenciado a resposta dos jovens e pode ter sido o motivo para 

que o estilo romântico aparecesse em terceiro lugar. No entanto, nota-se que as letras 

das músicas sertanejas são também de cunho romântico, o que poderia simbolizar uma 

estreita relação com o estilo anterior.  

O que realmente chama atenção e que causa curiosidade é o fato de a música 

eletrônica aparecer em segundo lugar como o estilo mais preferido deles, o que, de certo 

modo, demonstra que os adolescentes estão de alguma forma atentos e abertos a novos 
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universos sonoros bem diferentes do próprio estilo sertanejo citado como o preferido. 

Surge aqui, pelo que se percebe, a possibilidade e uma porta de entrada para ampliarem-

se ainda mais as suas escutas musicais por meio de um projeto de formação de plateia 

que busque expandir seus horizontes sonoros.  

Dentre as mídias mais utilizadas para se ouvir música, vinte e nove (94%) dos 

alunos disseram ser o aparelho de som; vinte (65%) alunos responderam ser o 

MP3/MP4 player o que mais utilizam para ouvir música; dezenove (61%) alunos 

citaram a Internet e sete (23%) optaram por outras mídias não identificadas no 

questionário. 

Tabela 10 – Mídias utilizadas para ouvir música 

Mídias Número de alunos Porcentagem % 

Aparelho de som 29 94 

Mp3/Mp4 player 20 65 

Internet 19 61 

Outros 7 23 

Total 31 100 

                       Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Através desses dados, pode-se verificar que o aparelho de som ainda é a mídia 

mais utilizada pelos nossos adolescentes para se ouvir música. Por se tratar de uma 

cidade de interior, observa-se que as mídias eletrônicas mais modernas ainda não estão 

ao acesso de todos. Muitos adolescentes já escutam suas músicas por meio de MP3, 

celulares, mas a grande mídia, talvez por condições econômicas, que os alunos dispõem 

para ouvir suas músicas ainda é o aparelho de som e o rádio. Com isso, o gosto musical 

deles pode formar-se seguindo a preferência musical daqueles que fazem os programas 

das rádios da região. Sendo o Sertanejo o estilo musical preferido deles e, levando-se 

em conta que este é o que mais toca nas rádios e que provavelmente mais ouvem nos 

seus aparelhos de som, não é de se estranhar a estreita relação entre as mídias que 

utilizam para ouvir suas músicas e o estilo musical mais citado. 

Ao ouvir música, os alunos afirmaram, em sua maioria, que prestam mais 

atenção no ritmo, vinte e cinco (81%). Sendo que vinte e quatro (77%) responderam ser 
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a letra da música a chamar-lhe mais a atenção; dezenove (61%), o Estilo musical; doze 

(39%) alunos disseram ser a melodia; oito (26%), a instrumentação; sete (23%) 

responderam ser a Harmonia; três (10%) alunos citaram a Estrutura e a Forma da 

música; um (3%) citou o Contexto Histórico e quatro (13%) marcaram a opção Outros. 

Tabela 11 – O que chama atenção dos alunos na música 

Preferências  Número de alunos  Porcentagem % 

Batida/Ritmo 25 81 

Letra da música 24 77 

Estilo 19 61 

Melodia 12 39 

Instrumentação 8 26 

Harmonia  7 23 

Estrutura e forma 3 10 

Contexto histórico 1 3 

Em nada 4 13 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Há aqui três elementos musicais que não se deve desprezar quando pretende-se 

trabalhar com a música nas escolas, seja por meio de projetos ou de outras atividades 

afins. Os alunos citaram a batida e o ritmo como aquilo que mais prestam atenção. 

Outra característica musical citada foi a letra da música e a terceira, o estilo. Com isso, 

pode-se deduzir que os adolescentes levam muito em consideração o ritmo das suas 

músicas e que no projeto Recital Didático deveriam existir músicas que, ao mesmo 

tempo em que trouxessem algo de novo para a sua musicalidade, tivessem aspectos 

sonoros musicais com os quais pudessem se identificar e gostar.  

Entre os alunos, vinte e três (74%) não estudam música, mas oito (26%) 

afirmaram estudar música de alguma forma. Com os números, percebe-se que o ensino 

de música ainda é algo muito distante da realidade dos alunos. Mais de 70% deles não 

têm acesso ao ensino de música, seja na escola ou fora dela, o que faz acreditar que a 
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música enquanto disciplina na grade curricular trará oportunidades de desenvolver 

habilidades musicais nos jovens.  

Dos alunos que afirmaram estudar música, sete (88%) aprendem sozinhos. 

Outros cinco (63%) alunos disseram que aprendem com os amigos; três (38%) alunos, 

por meio de vídeos e apenas dois (25%) estudam música com um professor em escola 

regular de ensino.  

A última questão da enquete era em relação às músicas que seriam executadas 

no recital final pelos formandos. Com esta, pretendeu-se identificar quais músicas eram 

familiares aos alunos. Assim, vinte e cinco alunos (81%), afirmaram conhecer a música 

Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius; cinco (16%), a música “Aquele Abraço”, de 

Gilberto Gil e dois alunos (6%) marcaram as músicas Fur Elise, de Beethoven e “Deixe 

isso pra lá”, de Jair Rodrigues. 

Tabela 12 – Músicas do repertório 

Músicas Número de alunos Porcentagem % 

Garota de Ipanema 28 81 

Aquele Abraço 5 16 

Fur Elise 2 6 

Deixe isso pra lá 2 6 

Não respondeu 4 13 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Assim, o repertório dos formandos procurou acrescentar algo à escuta musical 

dos alunos, favorecendo um universo sonoro distinto, que fosse musicalmente agradável 

fazendo-os vivenciar a música por meio de uma escuta ativa e consciente, através de 

atividades musicais interativas, envolventes, e interessantes a eles. 

A partir dos dados obtidos, procurou-se fazer aulas bastante musicais, em que os 

alunos se sentissem envolvidos musicalmente e os conceitos teórico-musicais fossem 

abordados de forma prática. Na aula cujo tema foi o Samba, os alunos foram convidados 

a aprender a música “Aquele abraço”, de Gilberto Gil. A letra da música foi escrita no 
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quadro branco para facilitar o processo musical. A música foi executada ao som de um 

tamborim, um violão e o acompanhamento dos alunos.  De início, os alunos estavam 

tímidos, mas em pouco tempo já estavam empolgados e cantando bem forte no ritmo. 

 Pensando nos adolescentes como indivíduos ativos e cheios de vivacidade, é 

possível até associar o elemento musical ritmo com a fase que estão passando, um 

período muitas vezes de experiências de vida marcantes e de ritmo intenso. Fazendo 

uma conexão com este suposto ritmo de vida que eles possuem e levando em 

consideração que mais de 80% dos alunos gostam de músicas “agitadas”, é possível 

dizer que há uma estreita relação entre o ritmo que mais apreciam e seus estilos de vida.   

Como já mencionado, vinte e quatro (77%) dos alunos afirmaram ser a letra da 

música o que mais chama sua atenção na música. A música trabalhada durante a oficina 

possui uma letra que aborda de forma positiva o time de futebol mais admirado pelos 

estudantes, o Flamengo. A maioria do grupo ficou bastante empolgada com a atividade. 

Antes de os alunos produzirem musicalmente a partir da música apresentada, fez-se 

necessário uma demonstração de uma composição que o professor regente da turma 

havia feito elogiando a turma 1º E. Assim, a música foi elaborada por meio de pergunta 

e resposta em que os alunos sempre respondiam “Aquele Abraço”. Foi um momento 

bem interessante, pois houve uma  interação entre professor, alunos e música.  

Em seguida, os alunos foram convidados a construir sua própria letra para a 

música “Aquele abraço”. A turma foi dividida em grupos e, após algum tempo, cada 

grupo teve a oportunidade de apresentar uma composição com a melodia cantada 

durante a aula. Assim, à medida que os jovens tinham contato com músicas distantes de 

seu repertório de escuta, eram estimulados a ouvir de forma atenta por meio da 

apreciação e composição.     

Após as oficinas, aplicou-se uma nova enquete para saber o grau de satisfação, 

participação e envolvimento dos alunos com a proposta das oficinas. Por meio do 

questionário identificou-se que esta turma teve 100% de presença durante os encontros 

realizados. O que é interessante notar que os alunos gostam de atividades musicais e 

que, se bem conduzidas e planejadas, podem fazer parte do cotidiano escolar dos alunos, 

tornando-se também um diferencial bastante positivo em ambientes escolares muitas 

vezes marcados por uma rotina cansativa e monótona para todos os envolvidos no 

processo  de ensino e aprendizagem.   
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A oficina foi bem aceita pelos jovens, vinte e dois (63%) dos alunos afirmaram 

ter gostado da Criação Coletiva, momento em que puderam se reunir em grupo para 

produzir musicalmente.  Para onze (31%), as atividades propostas; seis (17%) alunos 

identificaram como sendo as músicas da oficina o que mais gostaram e apenas dois 

(6%) declaram ter gostado da improvisação individual. Os dados podem ser 

visualizados na tabela abaixo. 

Tabela 13 – O que mais gostaram nas oficinas 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Criação coletiva 22 63 

Atividades propostas 11 31 

Músicas das oficinas 6 17 

Improvisação individual 2 6 

Total 35 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

A partir dos dados, entende-se que o fato de trocar ideias entre eles, discutir 

questões de métrica, rima, refrões, pode ter contribuído para o processo de criação 

musical coletiva e,  consequentemente, a atividade que mais se identificaram durante os 

encontros. Houve, entre os alunos, um sentimento de companheirismo que 

provavelmente tenha facilitado a interação entre eles. As aulas das oficinas também 

foram planejadas de modo a priorizar o fazer musical e não apenas falar sobre música, o 

que deixa os adolescentes enfadonhos. 

Os alunos tiveram a oportunidade de avaliar as oficinas por meio do 

questionário, as notas foram bem empolgantes. Vinte e sete (77%) alunos declararam 

estar totalmente satisfeitos com a realização das aulas e atribuíram nota nove e dez. Oito 

(23%) alunos afirmaram estar satisfeitos com a proposta e atribuíram notas sete e oito. 

Portanto, não há dúvidas de que o projeto Recital didático foi algo 

completamente aceito pelos alunos envolvidos. Pois o grau de satisfação foi muito bom, 

caso contrário, não teriam respondido tão positivamente à enquete. Mais uma vez 

percebe-se, a partir das respostas, que projetos musicais são e serão sempre bem-vindos 
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nas escolas, desde que bem desenvolvidos e elaborados, pensando-se sempre em 

primeiro lugar nos alunos.   

Como pode ser verificado na tabela a seguir, por unanimidade, os alunos 

afirmaram que o modelo de oficina aplicado poderia ser desenvolvido com mais 

frequência na escola. Portanto, percebe-se que projetos musicais inovadores e originais 

são bem vindos no ambiente escolar. 

Tabela 14 – Modelo de oficina 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Sim  35 100 

Não 0 0 

Total 35 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

Pensando no bom andamento do trabalho e buscando seguir os dados colhidos 

através do questionário diagnóstico, todas as atividades com as músicas e os estilos 

foram planejadas da melhor maneira para envolver os alunos, fazendo-os cantar, 

interagir musicalmente, produzir músicas, apreciar de forma atenta e consciente. 

Aumentando de maneira bem significativa seus universos sonoros.  

No entanto, é bom frisar que o fato de as oficinas nesta turma terem sido 

realizadas no período matutino possa ter comprometido a presença da turma no recital, 

pois este se realizou em turno diferente e poucos alunos, apenas seis, compareceram à 

tarde na escola para prestigiar o evento. De certa forma, o grupo de formandos 

decepcionou-se com a ausência dessa turma, pois foi uma contradição de tudo aquilo 

que os alunos haviam falado sobre as oficinas. Diante da situação, o grupo fez o 

seguinte questionamento: se as outras turmas, turno vespertino, também fossem do 

turno contrário ao da realização do recital, o público seria o mesmo? Na verdade, não 

houve resposta certa, mas o fato de muitos dos estudantes dessa turma não estarem no 

recital pode ser creditado ao seu turno de estudo, que no caso era pela manhã.  

Depois do recital, os alunos responderam ao último questionário da pesquisa. 

Embora trinta e cinco alunos dessa turma terem participado das oficinas, apenas seis 

compareceram ao recital e destes, quatro (67%) disseram ter gostado das músicas 
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apresentadas; três (50%) da interação entre músicos e plateia, e um (17%) da 

interpretação do apresentador/performance, como pode-se verificar na tabela abaixo. 

Tabela 15 – O recital 

Preferência Número de alunos Porcentagem % 

Músicas 4 67 

Interação música e platéia 3 50 

Interpretação do apresentador 1 17 

Total 6 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR. 

 

Quando perguntados se a proposta do recital que participaram poderia ser 

apresentada em ambiente escolar, seis (100%) dos alunos responderam que sim. Em 

relação às estratégias adotadas para que houvesse mais público nesse tipo de 

apresentação ou para que houvesse mais apresentações musicais na cidade, por 

unanimidade os alunos apontaram como solução para o problema o “Ensino regular de 

música na escola”. Quatro (67%) alunos optaram por “Apresentação musical de alunos 

na escola e projetos musicais que envolvam a participação de alunos em eventos 

culturais”. 

Tabela 16 – Estratégias a serem adotadas. 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Ensino de Música na escola 6 100 

Projetos Musicais 4 67 

Apresentação Musical  4 67 

Total 6 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR. 

 

Dessa forma, acredita-se que projetos musicais de formação de plateia são e 

serão sempre bem-vindos no ambiente escolar. Através desta experiência percebe-se 

que a música possui um potencial enorme dentro das escolas e que se bem utilizado 

produzirá frutos maravilhosos. 
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3.2.3 Análise das turmas 1º A e 2º E  
 

3.2.3.1 Vivências e Escuta Musical  

 

A faixa etária dos alunos dessas turmas é de 14 a 18 anos. Sendo quarenta (56%) 

alunos do sexo feminino e trinta e dois (44%) do sexo masculino, totalizando setenta e 

dois participantes.  

A aplicação do questionário rendeu subsídios para a realização das oficinas, pois 

a partir dos dados coletados foi possível verificar o gosto e a vivência musical dos 

alunos envolvidos no projeto. Isso possibilitou o trabalho musical de forma mais 

consistente, pois observou-se as necessidades requeridas pelas turmas, e estas foram 

atendidas pelas oficinas e pelo recital didático. 

Quanto à vivência e à escuta musical, sessenta e nove (96%) alunos declararam 

ouvir música, dezoito (25%) cantam ou assobiam, apenas três (4%) dos alunos 

compõem ou fazem arranjos, e quinze (21%) tocam algum instrumento.  

Pelo resultado dessa enquete foi possível perceber que a maioria dos estudantes, 

cinquenta (69%) alunos preferem música sertaneja, quarenta e seis (64%) o estilo 

romântico, e quarenta e um (57%) a música gospel. Observa-se um grande crescimento 

das igrejas Evangélicas na cidade, o que pode estar influenciando os jovens quanto à 

preferência musical. Dentre os citados pelos alunos, existe um percentual muito baixo 

por determinados estilos, como por exemplo, o Choro, em que apenas um (1%) aluno 

afirmou ouvir. No entanto, a Bossa Nova e o Axé Music juntos contaram com 12 votos 

(8%). No tocante à música Clássica/Erudita, citada por quatro alunos (6%), é 

interessante notar que projetos como o da OSESP tem se empenhado em difundir este 

estilo musical. O que antes chegava ao alcance somente das classes mais abastardas, 

hoje se mostra mais difundida entre pessoas de todas as classes sociais.  
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Tabela 17 – Preferências musicais dos jovens 

 

Estilo Musical Número de alunos Porcentagem % 

 Mais citados  

Sertanejo 50 69 

Romântica 46 64 

Gospel 41 57 

 Menos citados  

Choro 1 1 

Erudita/Clássica/Metal 4 6 

Bossa Nova/Axé Music 6 8 

Reggae 8 11 

Samba 11 15 

Total 72 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Dos alunos que responderam ao questionário, sessenta e nove (96%) ouvem 

música em casa, trinta e cinco (49%), em festas, vinte e oito (39%), nas igrejas, e com o 

mesmo percentual, na casa de amigos, e doze (8%) alunos ouvem música em teatros e 

no trabalho.  

A mídia mais citada pelos alunos como ferramenta para ouvir música foi o 

aparelho de som, que recebeu cinquenta e três (74%) votos. À medida que o século XXI 

foi se aproximando, com suas grandes mudanças tecnológicas e de hábitos que 

interferiram no comportamento das pessoas, a internet galgou um posto privilegiado 

sendo citada por cinquenta (69%) alunos, o que demonstra que aos poucos as mudanças 

e o progresso também chegaram à região, modificando principalmente o modo pelo qual 

os jovens ouvem música. Quarenta e seis (64%) alunos ouvem músicas utilizando 

Mp3/Mp4 Player, o que ressalta a influência da tecnologia com seus novos formatos, 

atingindo e modificando a forma como os adolescentes se relacionam com a música. 

Quarenta (56%) dos estudantes usam o rádio para ouvir música, o que é um percentual 

considerável entre os jovens. Talvez esse resultado deva-se ao fato de que muitos jovens 
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ainda provêm de famílias bastante carentes, que têm apenas o rádio como mídia para 

suas escutas musicais. Em relação à televisão, vinte e oito (39%) dos alunos afirmaram 

utilizar essa mídia. Outros alunos, três (4%) utilizam outros meios que não os 

mencionados na pesquisa. 

Tabela 18 – Mídias utilizadas para ouvir música 

Mídias Número de alunos Porcentagem % 

Aparelho de som 53 74 

Internet 50 69 

Mp3/Mp4 player 46 64 

Rádio 40 56 

Televisão 28 39 

Outros 3 4 

Total 72 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Ao ouvir música, os alunos afirmaram que prestam mais atenção: na letra, 

sessenta e dois (86%) alunos; batida/ritmo, quarenta e sete (65%) alunos; melodia, 

quarenta (56%); algo bastante interessante, pois muitos alunos também prestam atenção 

naquilo que escutam, o que poderia ser melhorado e aperfeiçoado durante as fases de 

execução do projeto.  O contexto histórico das músicas não atinge diretamente o gosto 

dos alunos participantes da enquete, pois somente três (4%) alunos afirmaram reparar 

neste quesito. 

Tabela 19 – O que chama atenção dos alunos na música 

Preferências Número de alunos Porcentagem % 

Letra da Música 62 86 

Batida/Ritmo 47 65 

Melodia/Estilo 40 56 

Instrumentação 22 31 

Total 72 100 

                       Fonte: Dados retirados do QVEM. 
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Quando os alunos foram perguntados se já haviam estudado música, cinquenta e 

quatro (75%) responderam que não, dezoito (25%) estudam com professor ou por algum 

outro método.  Talvez esses números sejam reflexos da carência do aprendizado de 

música no meio dos jovens na região, tendo em vista que até a data da pesquisa, ainda 

não havia ensino regular de música na escola. O ensino informal ou o individual é o 

mais comum entre os jovens dessas turmas. Com o grande avanço da tecnologia os 

adolescentes estão aos poucos se adaptando às inovações e já conseguem estudar com 

auxílio de vídeos e outros aparatos tecnológicos disponíveis.  

Em relação às músicas apresentadas na enquete (For Elise - Ludwig van 

Beethoven, Aquele Abraço - Gilberto Gil, Deixe isso pra lá - Jair Rodrigues e Garota de 

Ipanema – Tom e Vinícius), que seriam executadas durante o recital final, sessenta e 

dois (86%) alunos afirmaram conhecer a música Garota de Ipanema; onze (15%) dos 

alunos conheciam a música Aquele Abraço; oito (11%), a música Deixa Isso Pra Lá, e 

quatro (6%), a música For Elise, sendo que nove alunos (13%) deixaram a questão em 

branco, como pode ser identificado na tabela a seguir.  

Tabela 20 – Músicas do repertório 

Músicas Número de alunos Porcentagem % 

Garota de Ipanema 62 86 

Aquele Abraço 11 15 

Deixe isso pra lá 8 11 

For Elise 4 6 

Não respondeu 9 13 

Total 72 100 

                       Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Acredita-se que as músicas “Garota de Ipanema” e “Aquele Abraço” foram as 

mais conhecidas entre os estudantes pelo fato de a música popular brasileira ter uma 

divulgação maior nas mídias, o contrário do que ocorre com a música “Deixa isso pra 

lá”, por não haver tanta divulgação do rap na região. 
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Quanto à baixa popularidade da música For Elise, isso pode estar relacionado à 

pouca influência da mídia, que privilegia o Sertanejo e outros estilos mais dançantes. A 

música popular brasileira recebe maior destaque nas rádios locais, oferecendo aos 

ouvintes música da MPB, o que pode ter sido um fator determinante para as músicas 

mais votadas. 

 

3.2.3.2 Questionário pós-oficinas 

 

Essas turmas tiveram 100% de presença durante as oficinas e após o último 

encontro/aula foi aplicado o segundo questionário, no qual os alunos puderam expressar 

o que mais gostaram. Assim, trinta e dois (60%) alunos afirmaram ter gostado da 

criação coletiva; vinte e um (40%) disseram gostar das atividades propostas pelos 

estagiários, e empatados com nove votos (17%) a improvisação individual e as músicas 

das oficinas.  

 

Tabela 21 – O que mais gostaram nas oficinas 

Opções Número de 

alunos 

Porcentagem 

% 

Criação coletiva 32 60 

Atividades propostas 21 40 

Improvisação individual/Músicas das oficinas 9 17 

Total 55 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

Sobre a aplicação das oficinas, numa escala de zero a dez, onde zero significa 

muito insatisfeito e dez totalmente satisfeito, os alunos puderam atribuir uma nota às 

oficinas. Sendo que vinte e sete (49%) declaram estar totalmente satisfeitos, vinte e seis 

(47%) satisfeitos, e um (2%) aluno muito insatisfeito com a aplicação das oficinas. As 

respostas trouxeram motivação para continuar fazendo o trabalho cada vez melhor, pois 

de posse dos dados coletados foi possível afirmar que a maioria gostou das oficinas 
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ministradas, e a partir dessa constatação, teve-se a convicção de que se está no caminho 

certo, buscando novas formas e metodologias para contemplar o aluno que ficou muito 

insatisfeito com os encontros musicais. 

A maioria dos alunos participantes das oficinas, cinquenta e três (96%), afirmou 

que o modelo de oficina deveria ser aplicado com mais frequência nas escolas. Somente 

dois (4%) alunos mostraram descontentamento em relação à aplicação das oficinas e 

afirmaram que esse tipo de atividade não deveria acontecer mais.  

Tabela 22 – Modelo de oficina 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Sim 53 96 

Não 2 4 

Total 55 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

Pode-se creditar esse descontentamento a prováveis falhas durante as oficinas. O 

desafio, portanto, é identificar os erros e corrigi-los, a fim de que esses alunos 

insatisfeitos possam sentir-se atraídos para futuras atividades pedagógicas musicais. 

Dos cinquenta e cinco alunos envolvidos nas oficinas, dezoito (33%) afirmaram 

tocar algum instrumento, habilidade que segundo eles, os ajudou a desenvolver melhor 

as atividades propostas nas oficinas. Acredita-se que pela ausência do ensino de música 

na escola e a falta de professores capacitados, o percentual de alunos que tocam algum 

instrumento foi muito baixo, corroborando assim com a afirmação de que, quanto mais 

professores de música tivermos, melhor será o desempenho de nossos alunos nas 

oficinas e eventos musicais.   

 

3.2.3.3 Questionário pós-recital 
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Esse questionário foi aplicado após o Recital Didático para verificar as 

impressões das turmas sobre o evento. Por meio da enquete identificou-se que trinta 

(97%) alunos participaram do recital e apenas um (3%) declarou-se ausente.  

Em relação ao que mais gostaram, trinta e um (83%) alunos citaram as músicas; 

vinte e um (70%) a interação entre os músicos e a plateia, e quatorze (47%), a 

interpretação do apresentador/performance. 

Tabela 23 – O recital 

Preferência Número de alunos Porcentagem % 

Músicas 25 83 

Interação músico e plateia 21 70 

Interpretação do apresentador 14 47 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR. 

 

Quando perguntados se a proposta de apresentar outros recitais em escolas 

deveria continuar, vinte e nove (94%) alunos responderam que sim. O que demonstra 

grande anseio dos jovens em participar e vivenciar diretamente a música, seja no 

ambiente escolar ou fora dele.  

Dos alunos que responderam à enquete, vinte e um (70%) afirmaram que outros 

mecanismos podem ser criados para que haja mais apresentações musicais na escola e 

na própria cidade, bem como a presença de projetos musicais que os envolvam em 

eventos culturais. Dezesseis (53%) alunos apontaram o ensino regular de música na 

escola como sendo um fator que poderia impulsionar e favorecer apresentações 

musicais na região, e treze (43%) alunos citaram as apresentações musicais envolvendo 

alunos na escola como um provável caminho a ser adotado no ambiente escolar. Os 

dados podem ser melhor acompanhados na tabela abaixo. 
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Tabela 24 – Estratégias a serem adotadas 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Projetos Musicais  21 70 

Ensino de Música na escola 16 53 

Apresentação Musical 13 43 

Total 31 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR. 

 

É interessante frisar que tanto as oficinas quanto o recital didático demonstraram 

a partir da análise dos questionários que a evolução de conhecimento dos alunos foi 

significativa, pois antes do projeto ser aplicado a maioria dos estudantes não ouvia 

música clássica ou mesmo MPB. No entanto, com o diagnóstico realizado após a 

realização da pesquisa percebeu-se uma identificação por parte de alguns alunos quanto 

aos estilos mencionados. 

Com isso, acredita-se que a música muito irá contribuir no ambiente escolar, 

porém faz-se necessário um maior investimento por parte do poder público para que o 

ensino musical aconteça a contento. 
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3.2.4 Análise das turmas 1º F e 2º G  

 

3.2.4.1 Enquete de Vivência e Escuta Musical  
 

A enquete aplicada nessas turmas facilitou a observação do gosto musical dos 

alunos, assim como compreender o nível de envolvimento da turma com a música de 

modo geral.              Segundo os dados coletados, quarenta e quatro (60%) dos setenta e 

três alunos participantes pertenciam ao sexo feminino, e vinte e nove (40 %), ao sexo 

masculino. Por meio do questionário procurou-se identificar se os alunos tocavam e/ou 

cantavam, pois as respostas poderiam ajudar a traçar o perfil dos estudantes, tornando as 

práticas das Oficinas adequadas às turmas, de acordo com os resultados observados.  

 Dos alunos participantes do projeto, a maioria, 67 alunos (94%) afirmaram ouvir 

música, 22 (31%) cantam e/ou assobiam e apenas três alunos declararam compor ou 

fazer arranjos. Quanto aos estilos musicais preferidos, o Sertanejo recebeu destaque, 

atingindo sessenta votos (82%), seguido do Gospel e Romântico, como pode ser 

verificado na tabela a seguir. 

Tabela 25 – Preferências musicais dos jovens 

Estilo Musical Número de alunos Porcentagem % 

 Mais citados  

Sertanejo 60 82 

Gospel 53 73 

Romântico 52 71 

 Menos citados   

Reggae 4 5 

Choro/Bossa Nova/ 3 4 

Erudita/Clássica/Metal 1 1 

Total 73 100            

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 
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Os dados são um reflexo do quanto as mídias de massa influenciam no gosto 

musical dos jovens entre as faixas etárias pesquisadas. A preferência denota que se 

houvesse outro estilo musical em destaque como o sertanejo, por exemplo, a 

porcentagem seria a mesma, porém, estilo diferente.  

Os locais em que os alunos ouvem músicas são diversos: setenta e dois (99%) 

escutam música em casa; trinta e seis (49%), nas igrejas e em festas, e vinte e nove 

(40%), na escola. Em relação ao número de alunos que ouvem música em casa, pode 

estar relacionado a questões amplamente singulares que envolvem audição emaranhada 

a outras atividades como, fazer trabalhos de aula ouvindo música, assistir TV com o 

som ligado, ouvir música do aparelho de som da casa do vizinho, ou mesmo, 

concentrar-se para o estudo de algum teste/prova ouvindo música. Dessa forma, nota-se 

que a audição possa ter uma importância secundária, em que ouvir música seja uma 

tendência de acompanhar outra atividade que não necessariamente seja voltada para o 

fazer musical consciente. 

As ferramentas utilizadas pelos adolescentes para ouvir música também são 

diversificadas: no aparelho de som, cinquenta e nove (81%) alunos; no MP3/MP4 

player, quarenta e dois (58%), e na internet, trinta e oito (52%) alunos. Com isso, 

verifica-se que, apesar dos avanços tecnológicos em mídias do tipo, o aparelho de som 

ainda é o mais utilizado pelos alunos da região, como pode ser verificado na tabela 

abaixo. 

Tabela 26 – Mídias utilizadas para ouvir música 

Mídias Número de alunos Porcentagem % 

Aparelho de som 59 81 

Mp3/Mp4 player 42 58 

Internet 38 52 

Televisão 29 40 

Rádio 30 41 

Total 73 100 

                        Fonte: Dados retirados do QVEM. 
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          Ao ouvir música, a atenção dos jovens está voltada para as seguintes 

características: Letra, sessenta (90%) alunos; batida/ritmo, cinquenta e cinco (75%); 

melodia, quarenta (55%) e estilo, trinta e oito (52%). O que demonstra que os alunos 

ouvem música de maneira bastante despretensiosa. Para verificar se os alunos 

conheciam algumas das peças que seriam executadas no Recital Didático, foram 

colocadas no questionário quatro peças do Recital para que os jovens marcassem as que 

conheciam. O resultado pode ser conferido na tabela abaixo. 

Tabela 27 – Músicas do repertório 

Músicas Números de alunos Porcentagem % 

Garota de Ipanema 50 93 

Aquele Abraço 16 30 

Deixa isso pra lá 10 19 

For Elise 3 6 

Total 73 100 

                      Fonte: Dados retirados do QVEM. 

 

Os resultados apresentados durante a pesquisa diagnóstica foram relacionados 

aos estilos musicais trabalhados nas Oficinas, levando-se em consideração a própria 

genética brasileira em relação a estilos como o samba, ritmos africanos e sobre a 

miscigenação de diferentes raças que contribuíram com a identidade musical brasileira.   

b) Questionário Aplicado Após as Oficinas 

          Após a realização dos encontros musicais na escola, os alunos tiveram a 

oportunidade de avaliar as oficinas. Os dados coletados revelaram que cinquenta e três 

(74%) alunos gostaram das atividades propostas; trinta (42%) gostaram das músicas; 

vinte e seis (36%), da criação coletiva e doze (17%), da improvisação individual.   
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Tabela 28 – O que mais gostaram nas oficinas 

 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Atividades Propostas 53 74 

Músicas das Oficinas 30 42 

Criação Coletiva 26 36 

Improvisação Individual 12 17 

Total 72 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAO. 

 

Acredita-se que os 17% referentes à improvisação individual, é relativo aos 

alunos que durante as oficinas tiveram maior segurança quanto à realização das 

atividades envolvendo a improvisação, expondo suas ideias de maneira mais musical 

que a maioria da turma. É interessante considerar que os alunos leigos em música 

também tiveram alguma facilidade em participar das atividades, no entanto, de modo 

mais tímido, por meio da observação.  

Ao final das oficinas verificou-se que a turma em peso acredita que o modelo de 

oficina adotado poderá ser utilizado mais vezes em ambiente escolar. O que deixa claro, 

a importância da música na vida desses jovens. 

 

c) Questionário Aplicado Após o Recital  

 

  Esse questionário foi realizado após as turmas terem participado do Recital 

Didático. Dos setenta e três alunos participantes das oficinas, apenas cinquenta e oito 

estavam presente no dia da enquete. Os dados mostraram que trinta e sete (65%) alunos 

gostaram das músicas apresentadas, vinte e nove (51%), das interpretações e vinte e 

quatro (42%) destacaram a interação entre músico e plateia.   
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Tabela 29 – O recital 

Preferência Número de alunos Porcentagem % 

Músicas 37 65 

Interpretação do Apresentador 29 51 

Interação Música e Plateia 24 42 

Total 58 100 

                         Fonte: Dados retirados do QAAR.     

 

Interessante ressaltar que todos os alunos participantes da enquete, cinquenta e 

oito, acreditam na proposta do recital e que esta pode ser apresentada mais vezes em 

ambiente escolar. Ainda convém frisar que, de algum modo, durante o ano letivo, 

muitas atividades musicais são desenvolvidas com esses alunos, porém é notório 

observar que, quando os alunos são instigados ao fazer musical consciente, podendo 

explorar sua vivência musical, há maior interesse em participar das atividades.     

         Uma das questões da enquete abordava justamente o tema norteador deste projeto, 

a formação de plateia. Os resultados foram os seguintes: quarenta e seis (79%) alunos 

acreditam que projetos musicais envolvendo a participação de estudantes em eventos 

culturais podem contribuir de maneira significativa para a formação de plateia; vinte e 

seis (45%) acreditam que o ensino regular de música na escola lhes preparará desde 

cedo ao contato com práticas que valorizem suas vivências musicais, e dezesseis (28%) 

alunos afirmam que apresentações musicais na escola também contribuirão com a 

proposta. Abaixo a representação desses valores na tabela. 

Tabela 30 – Estratégias a serem adotadas 

Opções Número de alunos Porcentagem % 

Projetos Musicais 46 79 

Ensino de Música na 

Escola 

26 45 

Apresentação Musical 16 28 

Total 58 100 

                        Fonte: Dados retirados do QAAR. 



72 
 

 

    

O conceito de formação de plateia trabalhado a partir do público existente na 

escola visou à observação musical por parte dos alunos, tornando-os mais críticos em 

relação ao que ouvem musicalmente, sendo capazes de perceber detalhes que antes não 

conseguiriam ouvir, e entende-se que há diversas formas de se envolver musicalmente 

em uma proposta pedagógica musical. 
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4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 

Fazendo uma comparação entre as turmas participantes do projeto Recital 

Didático, verificou-se que os dados não foram iguais em todas as turmas. Enquanto no 

1º A, 1º E, 2º E, 1º F e 2º G a preferência musical dos jovens estava, em sua maioria, 

voltada para o Sertanejo, na turma 1º H o resultado diferenciou-se, pois o estilo Gospel 

foi o mais citado pelos jovens, ficando o Sertanejo em segundo lugar. Outros estilos, 

também diferenciaram-se em relação às turmas, como pode ser verificado na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 31 – Preferências musicais das turmas 

Estilos musicais Ordem de preferência  Turmas 

Sertanejo  

Gospel 

1º  

1º 

1ºA-1ºE-2ºE-1ºF-2º G 

1º H 

Sertanejo 2º  1º H 

Romântico  2º 1º A - 2º E 

Eletrônica 2º  1º E 

Gospel  2º 1º  

Sertanejo 2º  1º H 

                         Nota: A tabela mostra a ordem de preferência musical nas diferentes turmas trabalhadas. 

 

Como citaram mais de um estilo durante a aplicação dos questionários, ficou 

impossibilitado identificar quais outros foram marcados por um mesmo aluno. A 

pergunta que apontou tais resultados teve como objetivo identificar o gosto musical dos 

alunos e, a partir desta, teve-se a preocupação por parte dos formandos em compreender 

o nível de envolvimento dos estudantes em relação à música.  

Acreditamos que a diferença entre as turmas participantes do projeto quanto à 

preferência musical deve-se à influência direta que, tanto o mercado fonográfico, quanto 

as apresentações musicais na cidade em locais como casas noturnas, restaurantes, 

shows, apresentações de teatro e em ambiente escolar apresentam. Observa-se que não 



74 
 

 

    

havendo uma conscientização crítica musical, a juventude atual, assim como as futuras 

gerações, terão na maioria das vezes suas escolhas influenciadas pela mídia.  

Este trabalho vem corroborar para que os jovens possam desenvolver uma 

compreensão musical autônoma, podendo melhor selecionar seu repertório de escuta. 

Por haver detectado que a maioria dos alunos não conhecia o repertório de apresentação 

final dos formandos, como as músicas Aquele Abraço – Gilberto Gil e Deixe isso pra lá 

– Jair Rodrigues, dados obtidos do questionário, optou-se por trabalhar a partir dessas 

músicas durante as oficinas visando a uma melhor compreensão musical dos alunos 

durante o Recital Didático. Abaixo pode-se verificar as informações descritas.  

Tabela 32 – Repertório de escuta 

Turmas  Aquele 

Abraço-

Votos/%  

Deixe isso prá 

lá – Votos/ % 

Número de 

alunos-

Turma/% 

1º A e 2º E 11/15 8/11 72/100 

1º E 5/16 2/6 31/100 

1º F e 2º G  16/30 10/19 73/100 

1º H 8/26 4/13 31/100 

                                  Nota: a tabela é referente às músicas votadas por turmas. 

 

Portanto, a escolha dessas músicas trabalhadas nas oficinas, além de favorecer o 

recital didático quanto à compreensão musical dos jovens, estava diretamente 

relacionada à pouca familiaridade dos alunos com os estilos. Dessa forma, pretendeu-se 

promover o novo e o diferente, expandindo assim seu repertório de escuta. 

Entende-se que o objetivo de formação de plateia, proposta do projeto, foi 

alcançado, pois durante o recital, os alunos ouviram um repertório diversificado, com 

músicas populares e eruditas, que eram contextualizadas antes da execução, o que pode 

ter favorecido a compreensão musical dos jovens.  

  

4.1 Depoimentos dos Participantes da pesquisa 
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Após a análise dos dados sentiu-se a falta de algumas informações que o grupo 

julgou necessárias para a conclusão da pesquisa e que não foram contempladas pelos 

questionários.  Assim, foram colhidos depoimentos, tanto de alunos, quanto de 

professores e coordenadores pedagógicos que, de forma direta ou indireta, envolveram-

se no projeto.  

Segundo Reis (2008), “a relação entre preferência musical e o repertório do PAS 

(a música em Programa de Avaliação Seriada para alunos do Ensino Médio) destaca a 

importância de o professor de música desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem 

musical que integre as preferências musicais dos alunos ao repertório a ser trabalhado, 

enfatizando os elementos musicais que os alunos valorizam, bem como o contexto 

sócio-cultural”. A questão levantada pela autora, “será que nós ouvimos a música que 

gostamos ou aprendemos a gostar da que ouvimos”, orienta sua pesquisa e coloca em 

questionamento o “gosto” musical e a audição na sala de aula e fora da sala de aula. 

(REIS, 2008, pag.5). 

Na pesquisa realizada durante o projeto Recital Didático, verificou-se que o 

gosto musical dos jovens passou por transformações, e foi interessante observar sua 

percepções sobre o projeto, especificamente o recital: 

 

O recital, ele despertou em mim uma curiosidade maior, já que eu nunca fui 

daquelas pessoas que diziam assim: ah, eu gosto de música, eu gosto do estilo 

tal. Então, com o recital eu pude ver e conhecer mais estilos de música que 

despertaram uma curiosidade e um interesse maior. Principalmente a música 

clássica que eu já tinha ouvido algumas, mas não tinha tanto interesse, e 

depois daquele dia o interesse aumentou cada vez mais, não só pela clássica, 

mas por outros tipos de músicas também. (I. F., 2º ano E. M6.).  

 

Com o depoimento dos jovens, foi possível perceber o quanto a atividade foi 

gratificante.  

Gostei muito das oficinas, eu particularmente adoro música, a gente aprende 

muito com os ritmos novos que a gente não é acostumada ouvir no dia a dia. 

E eu gostei muito e queria que tivesse mais aulas assim pra gente ficar por 

dentro dos novos ritmos que a gente não conhece muito. (Alessa, 2º ano E. 

M.).  

 

                                                             
6  Refere-se à abreviação de Ensino Médio.  
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Além disso, a experiência com o recital, para alguns pareceu muito especial.  

... o recital despertou em mim a arte cada vez mais. Eu creio que o homem já 

nasceu com essa capacidade de ser artista, mas cada vez que a gente ver 

pessoas que sabem mais que a gente, a gente aprende com certeza, e isso 

despertou cada vez mais. As músicas que eles apresentaram foram muito 

lindas e também eles são muito bons. (W. M. dos S., 2º ano E. M.). 

 

Da parte das músicas que compunham o repertório, alguns relatos mostram que 

apesar da pouca ou nenhuma familiaridade de alguns alunos com algumas músicas 

apresentadas, o estilo musical não foi uma barreira para o evento: 

Gostei muito do papel que eles fizeram, participei das oficinas. Achei muito 
bonito teve gente da minha classe que disse assim: se fosse pra passar menos 

pelo resto do ano iam gostar. E também teve o recital, muitas músicas 

conhecidas. Pra mim, todas foram conhecidas. Gostei também da pianista que 

tocou aquela música... aquela música do Beethoven – For Elise. Achei muito 

bonito. Quero agradecer e meu maior objetivo também é estar no mesmo 

grupo, fazer a mesma faculdade de música, e enfim, quero agradecer a todos 

e que Deus abençoe este grupo! (J. P., 1º ano E. M.). 

 

Também são marcantes os depoimentos de alguns professores que 

acompanharam as turmas nas oficinas e/ou durante o recital: 

 

... o recital foi maravilhoso, a gente comentou na sala após o recital que a 

gente teve, assim, uma oportunidade ímpar, numa tarde maravilhosa a gente 

ouvir música popular brasileira, a gente ouvir música erudita naquilo que 

normalmente é o diferencial e eu particularmente, enquanto professor, achei 

assim espetacular a ideia. Foi um recital super bacana, maravilhoso mesmo, e 

os alunos ficaram encantados por que eles conseguiram, alguns pela primeira 

vez, ouvir Bethoven... É importante para que os nossos alunos tenham essa 

compreensão de que a música popular brasileira não se resume a dois ou três 

gêneros musicais, mas ela é um aglomerado de muita coisa boa... (A. M., 
professor de Artes). 

 

O valor social intrínseco ao projeto foi reforçado em depoimentos de professores 

e coordenadoras pedagógicas que veem na música a possibilidade de reduzir os 

problemas sociais (ligados ao desemprego).  

 

... Como a música vai prepará-los para o desenvolvimento dos seus talentos e 

das suas habilidades, ela também vai oportunizá-los para o mercado de 

trabalho. Porém, a música pode oferecer-lhes uma renda, pode tornar isso 
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uma fonte de renda imprescindível para as suas vidas. (V. P. P., coordenadora 

pedagógica e pedagoga). 

 

... E até mesmo vai contribuir para que futuramente eles tenham uma vida 

financeira melhor, ele possa se tornar um artista realmente, e na escola 

quando a gente trabalha com a música a aula fica mais alegre, mais divertida 

e até para a escola, para as atividades culturais que são desenvolvidas na 

escola. (M. J. F. C., professora de Português). 

 

Outros depoimentos demonstram o quanto é esperado das aulas de música nas 

escolas. 

Eu acredito que a inclusão da música no currículo vai facilitar, primeiro, para 

a minha disciplina eles precisam de um pouco de sensibilidade, é por que eles 

precisam analisar imagens, eles lidam com música também, a gente acaba 

incluindo alguma música no trabalho com os conteúdos e uma dificuldade 

que eu percebo é a questão de ter sensibilidade para perceber que um som diz 

alguma coisa numa música, que a própria letra da música tem um contexto 

histórico, tem um significado, pode te dizer alguma coisa e que às vezes as 

palavras que estão lá não querem dizer exatamente aquilo que está posto ali e 

isso é uma dificuldade que eu já percebi principalmente no 3° ano.... E os 

alunos têm muito a ganhar com a inclusão da música, a questão da 

sensibilidade, da concentração, de executar uma tarefa completa com começo 
meio e fim, por que a música tem que ter esse encadeamento, por que senão 

ela não se realiza. A própria criatividade deles também deve favorecer muito. 

(I.C. L. A., professora de História).  

 

...Uma vez que esses alunos estão em processo de desenvolvimento eles 

precisam desenvolver as suas habilidades musicais, os seus talentos para que 

eles possam não só se integrar melhor aos colegas, às pessoas, mas se 

integrarem melhor também ao meio social. Portanto, a música, além dessa 

preparação para a vida social, para o desenvolvimento das suas habilidades, 

vai proporcioná-los uma fundamentação sólida, uma fundamentação 

consistente, para que eles possam ter esse embasamento teórico da música, 

além de integrar isso ao desenvolvimento da praticidade da música. Então, eu 

acredito que ela (música) será indispensável para a formação social, ou seja, 

para a formação física integral dos nossos alunos. (V. P. L., coordenadora 

pedagógica). 

 

A diretora da escola também destacou suas expectativas em relação às aulas de 

música, visto que tem conhecimento da lei n.º 11.769/2008, que torna obrigatório o 

ensino de música nas escolas de educação básica.  

O ensino de música na escola é de fundamental importância para a vida do 

aluno, ela leva os alunos a terem uma vida, umas aulas mais alegres, mais 

dinâmicas e também ele desenvolve os talentos que muitas vezes eles não 

conseguem desenvolver na vida familiar, na sociedade e a música na escola 

contribui para que o aluno consiga desenvolver esses talentos... A música na 

escola, vai ajudar nossos alunos a não ter apenas aquelas aulas rotineiras, 
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onde o aluno está recebendo só conhecimento dos professores, e sim o aluno 

está desenvolvendo seus próprios talentos.... Quando nossos professores 

trabalham a música com os nossos alunos, os nossos alunos tornam-se 

capazes de contribuir nas atividades culturais da escola. (M. J. F. C., diretora 

em exercício). 

 Em relação a uma escuta musical atenta e seletiva (crítica), o professor de Artes, 

A. M., o qual cedeu seus horários para que as oficinas fossem realizadas em todas as 

turmas em que trabalha, destaca:  

 ... Em se tratando de aluno, no geral, é feito muito a questão do modismo, “o 

que a rádio toca eu gosto, o que a rádio toca eu ouço”. E a gente às vezes não 

vai conseguir gostar de determinados gêneros se você não consegue ouvir. 

Então, no geral, e aqui não falando só de Flodoardo (escola em que ele 
trabalha), mas no geral, eu acredito que a maioria dos alunos não ouve a 

música de forma crítica e consciente, eles são muito levados pelo modismo. 

Se é Sertanejo Universitário, todo mundo ouve Sertanejo Universitário, se é 

pagode, todo mundo ouve pagode, e às vezes a questão da letra é o que 

menos importa nesse ouvir. Existem letras absurdas que usa às vezes o Funk, 

e o Rap, que são ritmos altamente brasileiros, mas às vezes com letras que 

denigrem a imagem da mulher, que denigrem a imagem do próprio homem, 

que fazem referência à droga, à morte. Então, infelizmente é feito ainda de 

modo não tão crítico como deveria ser feito realmente. 

 

A análise dos dados coletados durante a pesquisa e realização do projeto 

mostrou o quanto a música faz bem no ambiente escolar, e o quanto é esperado dessa 

disciplina que em breve estará fazendo parte de todas as escolas de ensino da rede 

pública do país. “Uma vez música nas escolas, os alunos estarão mais envolvidos 

culturalmente nas atividades desenvolvidas no próprio ambiente escolar”, M. J. F. C 

diretora da escola.  

Segundo França e Swanwick (2002), 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. 

Além da audição, teve-se o objetivo de expandir e formar público para a música 

clássica, construindo elos entre esta e outros estilos musicais. Assim, como o Projeto 

OSPA de educação Musical Aplicada (POEMA), aplicado em 2003, com o objetivo de 

aproximar a orquestra sinfônica de Porto Alegre às crianças, aos adolescentes e aos 

adultos de todas as classes sociais (HENTSCHKE et ali. 2005). Neste, também propôs-
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se  aproximar os alunos a estilos não apresentados pela mídia (de forma rotineira), 

estabelecendo, assim, relações entre o conhecido e o desconhecido musicalmente pelos 

jovens.  

Em síntese, a análise dos dados serviu para conhecermos a preferência musical 

do público alvo e sua relação com a música, auxiliando-os por meio das oficinas e 

recital a desenvolver critérios para ouvir e selecionar seus estilos musicais preferidos. 

Apesar da pouca familiaridade dos alunos em relação às músicas trabalhadas nas 

oficinas, os adolescentes demonstraram ótima receptividade às atividades propostas 

envolvendo os estilos, samba e rap.  Foi possível notar por meio das práticas musicais 

com os alunos que estes aprendem a gostar da música que ouvem, enquanto afirmam 

não gostar daquelas que nem conhecem.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 “... a gente aprende muito com os ritmos novos que a gente não 

é acostumada ouvir no dia a dia...” 

(Alessa, aluna do 2º ano E.M.) 

 

Como foi mencionado na introdução dessa monografia, que o projeto Recital 

Didático: formação de plateia surgiu da necessidade de interligar o Trabalho de 

Conclusão de Curso com o Recital Final dos formandos em música do curso a distância 

da Universidade de Brasília. Assim como a necessidade de gerar novas reflexões sobre 

as possibilidades de ações pedagógico-musicais no ambiente escolar a partir da lei n.º 

11.769/2008, que torna o ensino de música obrigatório nas escolas de ensino básico da 

rede pública, como também proporcionar aos estudantes de Ensino Médio um fazer 

musical envolvente, em que o aluno não seja mero espectador passivo, mas que seja 

engajado em uma escuta musical ativa e em um fazer musical consciente. 

Entendemos que a escola moderna é uma instituição que precisa encarar novos 

desafios a cada dia. Propostas metodológicas surgem com frequência com intuito de 

tornar o ambiente escolar um lugar agradável para se viver e aprender. Nesse sentido, 

propomos aos alunos da Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral um 

projeto de ensino e aprendizagem da música que proporcionasse melhores 

possibilidades de praticar e vivenciar música.  

Através deste Trabalho de Final de Curso resolvemos investigar a importância 

de se formar plateia, antes de uma apresentação musical, visando a uma escuta 

autônoma, crítica e consciente para o Recital Didático apresentado. Várias questões 

nortearam a referida pesquisa como, entender a melhor forma de exploramos um Recital 

Didático em um trabalho educativo-musical no ambiente escolar; saber quais atividades 

musicais podem ser associadas ao recital didático e desenvolvidas no ambiente escolar; 

descobrir o papel do professor de música na condução dessas atividades e encontrar 

resultados quanto a esse tipo de intervenção pedagógico- musical para a formação de 

plateia. 
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Participaram da pesquisa 240 alunos de Ensino Médio, divididos em seis (06) 

turmas, 1º e 2º anos, adolescentes com faixa etária entre 14 e 18 anos. O projeto 

aconteceu durante três semanas consecutivas, envolvendo alunos tanto do turno 

vespertino quanto matutino. 

A elaboração, bem como a aplicação, exigiu o desenvolvimento de algumas 

habilidades pessoais e acadêmicas, alguma delas ainda não exploradas durante a 

graduação. A pesquisa bibliográfica para a escrita da revisão de literatura, a escrita 

científica, o trabalho de campo e a análise de dados, representaram fases problemáticas 

para a escrita deste trabalho, porém, significativas dentro do processo de realização da 

monografia e que superou qualquer outro trabalho de pesquisa realizado durante o 

curso. 

Muito se tem escrito sobre as modalidades composição, apreciação e 

performance e, apesar de tantas publicações referentes à apreciação musical, escuta 

crítica e consciente, sentimos dificuldades em encontrar material que melhor nos 

subsidiassem quanto à aplicação do Recital Didático nas escolas, seja por orquestras ou 

mesmo por professores de música e/ou músicos atuantes. Com a aprovação da lei n.º 

11.769/2008, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas, o interesse dos 

estudiosos pela questão da apreciação musical aumentou consideravelmente. Porém, 

percebemos uma necessidade de trabalhos que influenciem o ambiente escolar para 

formar uma compreensão sobre a importância do ouvir de forma consciente, em que o 

educador musical preocupe-se em formar plateia crítica musicalmente. 

À medida que construíamos o trabalho, seguindo com as análises dos 

questionários e depoimentos, sentíamos cada vez mais próximos e familiarizados com a 

realidade que investigávamos. Uma gama de informações surgia a cada fase realizada, 

mostrando que estávamos no caminho certo, pois sentíamos as limitações dos alunos 

quanto ao gosto e interesse por estilos musicais não oferecidos pela mídia, bem como a 

forma de escuta musical passiva desenvolvida pela maioria dos jovens. Isso nos leva a 

crer que o projeto contribuiu de forma significativa com a educação musical dos jovens 

envolvidos, bem como poderá fornecer subsídios pedagógicos musicais para o 

desenvolvimento de atividades docentes por profissionais da área. Mediante os dados 

que se revelavam a cada análise concluída, tínhamos a missão de perceber e captar esse 

universo riquíssimo de informações que surgia. 
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Muitas coisas foram faladas durante os depoimentos: alunos, professores, e 

coordenadores pedagógicos revelando suas formas de escuta e expectativas para a volta 

da música como disciplina na grade curricular. As falas dos envolvidos na pesquisa 

deixaram clara a importância do ensino musical na escola, oportunizando melhorias de 

vida e merecendo destaque na vida de alunos e professores na rotina árdua do ensino 

musical. 

O Recital Didático musical necessita de público atento e consciente quanto à 

apreciação das peças. O trabalho com a escuta musical de forma integrada às 

modalidades de composição e performance possibilitam uma reflexão sobre o processo 

de musicalização/audição consciente e crítica do público em relação à música. “A forma 

como a música torna-se familiar para o ouvinte pode estar relacionada às estratégias de 

ensino e aprendizagem utilizadas pelo professor em sala de aula”. (REIS, 2008, pag. 

248). 

No transcorrer da pesquisa, ficou claro que a educação musical tem muito a 

contribuir e melhorar a vida de alunos e professores, assim como alterar a rotina da 

escola. Acreditamos que novos projetos musicais desenvolvidos na escola, possam 

melhorar a relação de aprendizagem de conceitos teóricos musicais de forma mais 

prática e consciente, permitindo que a escuta musical dos alunos torne-se cada vez mais 

reflexiva e o educador musical possa levar em consideração o que de fato os alunos 

querem fazer musicalmente. 

Para futuros trabalhos será interessante partir do gosto musical dos alunos, tendo 

em vista que, por meio das investigações realizadas durante o Recital Didático, 

detectamos que os alunos, em sua maioria, ouvem música Sertaneja e Gospel. Dessa 

forma, entendemos que é possível trabalhar o gosto dos alunos sem perder o foco do 

projeto "Formação de plateia”, porém é necessário que os conteúdos agreguem novas 

práticas, com foco no rearranjo, por exemplo, possibilitando aos alunos conhecer 

como esse processo acontece e contribuindo para uma audição mais perspicaz. Assim, 

pensamos que trabalhar com estilos musicais preferidos dos jovens podem incentivar a 

participação do grupo envolvido, tornando o projeto ainda mais atrativo musicalmente.   

O trabalho realizado foi compensatório, pois percebemos que o contato, a 

convivência com os alunos durante os encontros, o fazer musical em conjunto, e o 

repertório (distante das escutas musicais dos jovens) permitiu ao público a possibilidade 
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de pensar em novos universos sonoros e ampliar experiências musicais. No entanto, 

destacamos a falta de um ambiente adequado à realização das práticas pedagógicas, 

assim como um repertório mais atrativo para os jovens, envolvendo o novo, para que os 

alunos sintam-se mais atraídos à proposta e envolvidos musicalmente. Outro fator que, 

de certa forma, deixou um pouco a desejar deve-se a nossa falta de experiência em lidar 

melhor com adolescentes, no entendimento de suas expectativas. 

De acordo com os relatos, as filmagens e a vivência com o grupo, entendemos 

que os objetivos foram alcançados, principalmente no que tange ao resultado do recital, 

em que os alunos tiveram uma atenção e envolvimento maior, devido à preparação de 

uma escuta consciente durante as oficinas. Pela observação do grupo, pôde-se concluir 

que o objetivo principal do projeto foi alcançado, pois houve de fato a formação de 

plateia. Os alunos, apesar das músicas se diferenciarem do seu repertório de escuta, 

interagiram musicalmente, o que nos leva a crer que a audição por parte dos alunos 

durante o recital aconteceu de forma ativa e consciente. 

A partir dessa experiência entendemos que é imprescindível que se pense na 

regularidade de trabalhos musicais voltados para formação de plateia, pois somente 

assim poderemos alcançar níveis de compreensão e escutas musicais mais elevados, 

permitindo que nossos alunos sejam capazes de mudar a perspectiva sonora de toda uma 

comunidade escolar. Trabalhar a formação musical de plateia é pensar em todos os 

envolvidos no processo como seres inteligentes e capazes de novas e boas relações 

musicais, dando-lhes a oportunidade de crescer musicalmente.  

Acreditamos que não somente outros colegas acadêmicos devem contribuir com 

trabalhos desta natureza, mas também a classe de artistas da região. Trabalhos 

direcionados para estilos musicais específicos, como o Chorinho ou mesmo para o 

campo erudito, por exemplo, seria maravilhoso. O estilo clássico pode levar os alunos a 

descobrirem o quanto poderiam vir a gostar de compositores como Fernando Carulli, 

Mateus Carcassi, Ludwig van Beethoven e outros, além de contribuir com educadores 

musicais sobre como melhor trabalhar o gênero com diferentes públicos. Práticas de 

canto também são possibilidades, porém deve-se atentar para o tempo disponível de 

realização do projeto, visando ao alcance dos objetivos de forma satisfatória.  

Pelos depoimentos dos alunos após o Recital Didático, percebemos que a música 

possui um potencial enorme dentro do ambiente escolar e que, se for bem utilizada, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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produzirá frutos maravilhosos. Apesar de os jovens conhecerem poucos estilos 

musicais, geralmente os apresentados pela mídia, acreditamos que poderia haver um 

aproveitamento ainda maior em relação a trabalhos musicais que desenvolvam a 

formação de plateia. Estudos, pesquisas e trabalhos desenvolvidos a partir desta 

proposta têm muito a contribuir com a compreensão musical de diferentes públicos, 

permitindo-lhes que adotem critérios para selecionar e ouvir música, bem como 

contribuir com métodos e práticas músicas docentes. 
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APÊNDICE A – ENQUETE DE VIVÊNCIAS E ESCUTA MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

I. DADOS PESSOAIS: (esses dados não serão divulgados, são para contato posterior): 

Nome: 

Endereço: 

Email: 

Idade:_________anos 

Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino  

Escola: (   ) Pública      (   ) Particular 

 

II. VIVÊNCIA MUSICAL 

1) Que tipo de vivência musical você tem?  

 

(  ) Escuta música 

(  ) Canta e/ou assobia 

(  ) Toca algum instrumento. Qual?_________________________ 

(  ) Compõe e/ou faz arranjos musicais 

( ) Outra(s). Qual(is)?____________________________________________________ 

2) Qual (is) estilo (s) de música você mais escuta?  

(  ) MPB     (  ) Rap 

(  ) Choro     (  ) Bossa Nova 

(  ) Samba     (  ) Rock Nacional 

IMPORTANTE 
 A forma de resposta consiste em assinalar com (X) quantas alternativas forem 

pertinentes e/ou preencher os espaços __________ com letra de forma. 

 Sempre que considerar necessário acrescente comentários adicionais. 

 Procure responder a todos os itens evitando deixar respostas em branco. 

 Sugiro que sejam lidas todas as alternativas de cada questão antes de serem 
respondidas. 

 O questionário é anônimo, sua identidade não será revelada. 

 Responda com sinceridade. Sua resposta é importante para a efetivação desta 
pesquisa. 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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(  ) Pop Nacional    (  ) Reggae 

(  ) Reggae     (  ) Funk 

(  ) Axé Music     (  ) Pagode  

(  ) Sertaneja     (  ) Romântica 

(  ) Forró     (  ) Gospel  

(  ) Eletrônica     (  ) Erudita/ Clássica 

(  ) Rock internacional    (  ) Metal 

(  ) Pop Rock     (  ) Pop internacional 

 (  ) Outro (s). Qual(is)?_____________________________________________ 

 

3) 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    (  ) Em restaurantes ou lanchonetes 

(  ) Nos teatros    (  ) Em festivais de música         

Outro(s).Qual(is)?________________________________________________ 

 

4) Qual(is) a(s) mídia(s) que você utiliza para ouvir música?  

(  ) Rádio 

(  ) Televisão 

(  ) Aparelho de som 

 (  ) MP3/ MP4 Player 

(  ) Internet 

(  ) Outra(s). Qual(is)_________________________________________________ 
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5) Quando você ouve música em que você presta mais atenção? 

( ) Letra da música  ( ) Melodia    ( ) Batida/Ritmo 

( ) Harmonia   ( )  Instrumentação   ( ) Estilo 

( ) Estrutura e forma             ( ) Contexto social e cultural             ( ) contexto histórico 

( ) Em nada   ( ) Outro(s), especifique: ________________________ 

6) Você estuda música?  

(  ) SIM   (  ) NÃO   

Em caso afirmativo: Como você estuda música? 

(  ) Sozinho (a)   (  ) Com amigos  (  ) Com parentes 

(  ) Com revistas   (  ) Com vídeos  (  ) Com professor particular 

(  ) Com professor em uma escola regular de ensino 

(  ) Com professor em uma escola de música 

(  ) De outra maneira. Qual?_________________________ 

 

III. REPERTÓRIO MUSICAL 

 

07) Que músicas abaixo você conhece? 

 

( ) For Elise - Ludwig van Beethoven  

 ( ) Aquele Abraço – Gilberto Gil 

( ) Deixe isso pra lá - Jair Rodriguez   

( ) Garota de Ipanema – Tom e Vinícius 
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APÊNDICE B – MATERIAL DIDÁTICO 

 
 

     + ? = SAMBA 

+ ? = ERUDITO 

 POPULAR 

DATA__________/_______/________ 

LOCAL ____________________ 
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O que é recital? Que características musicais constituem um recital didático? 

"Os músicos não se aposentam, 

param quando não há mais 

música em seu interior. “ 

(Louis Armstrong) 

“Eu acredito que as orquestras que estão entrando no século XXI devem se envolver 

num programa o mais amplo possível de educação e ação comunitária. Criatividade e 

imaginação estão se tornando as ferramentas mais vitais para nossas crianças.” Sir 

Simon Rattle, sobre a iniciativa educacional da ABO (KRÜGER e HENTSCHKE, 

2003). 

 

 Você já ouviu falar em recital didático? 

Essa atividade consiste de audição de música vocal ou 

instrumental dada geralmente por um solista: recital de canto, 

de piano. 

Audição de alunos de um professor de canto ou música. 

Durante a execução do recital didático pode haver interação 

músico- plateia, de forma dinâmica e musical, por meio de 

canto e/ou percussão corporal, como palmas, batidas de pés, 

etc.  

                                                                                                                                            

Você sabe o que é música popular?  

Entende-se por este gênero a música como acessível ao público em 

geral. Como o nome mesmo já diz, é a música do povo, oposta à 

chamada "música erudita" por ter o foco no intérprete e na 

performance numa determinada camada social.    

E música erudita, você consegue identificar? 

 

 Diferente da música popular (música do povo) esta é 

fruto da erudição e não das práticas folclóricas e 

populares. O termo é aplicado a toda uma variedade de 

músicas de diferentes culturas, e que é usado para 

indicar qualquer música que não pertença às tradições 

folclóricas ou populares. Entendeu? 

 

 

http://frases.netsaber.com.br/frase_5472/frase_de_louis_armstrong
http://frases.netsaber.com.br/frase_5472/frase_de_louis_armstrong
http://frases.netsaber.com.br/frase_5472/frase_de_louis_armstrong
http://frases.netsaber.com.br/busca_up.php?l=&buscapor=Louis%20Armstrong
http://pt.wikipedia.org/wiki/Música
http://pt.wikipedia.org/wiki/Música_erudita
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Percussão corporal é a prática que propõem, sobretudo, fazer 

música a partir do batuque com o próprio corpo, como palmas, 

batidas no peito, estalos com os dedos e a boca, assobios e 

sapateados, resultando ritmos do samba ao rap. 

 

 Samba , samba, Samba ô Lelê... 

O samba é um gênero básico da MPB, tem origem afro-baiana de 

tempero carioca. Apresenta um ritmo bem marcado, sendo possível 

fazer um bom samba tocando apenas o pandeiro e acompanhando 

com palmas nas mãos.        

VOCÊ SABIA? 

 

O samba é considerado uma das principais manifestações da 

cultura popular brasileira. 

 

Rock já morreu? A vez da canção e 

rebeldia 

 

Rock é sentimento, atitude, comportamento ou falta 

dele. Como prática social, ele embalou gerações, 

ditou moda, foi palco de protestos, reuniu milhares 

pela paz e criou ícones. A canção no Rock, com seus 

ritmos frenéticos ou melancólicos, expressa 

angústias, anseios, revolta e desejos. 

 

O que seria do Rock sem o Riff? 

No Rock, os Riffs melódicos e rítmicos consagraram 

várias músicas: Sweet Child of Mine, Smoke on the 

Water e Que País é Esse. Os Riffs são pequenas frases 

musicais repetidas ao longo da música, tocadas sobre 

uma base harmônica e executadas por guitarra, baixo ou 

teclado. Os Riffs geralmente formam a base harmônica 

de músicas de jazz, blues e rock.                                                                                                                      

http://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
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                                  O Rap é a canção do Hip-hop? 

 

O movimento Hip-hop surge na década de 70 como expressão 

artística e política dos negros americanos. Seu conjunto é formado 

por 4 elementos: MC, DJ , Grafite e Break. O Rap (Rhythm and 

poetry ou ritmo e poesia) é a voz do Hip-hop. As letras ritmadas, 

cantadas e faladas, são o canal pelo qual o MC (Master of 

Ceremony: mestre de cerimônia) se expressa pela rima previamente 

elaborada ou improvisada (freestyle). 

Funk, conhece? 

Esse é um estilo bem característico da música negra norte-

americana, desenvolvido a partir de meados dos anos 1960 por 

artistas como James Brown e por seus músicos, 

especialmente Maceo Parker e Melvin Parker, a partir de uma 

mistura de soul music, soul jazz, rock psicodélico e R&B. 

Oficialmente, James Brown 

é considerado o pai do funk. No entanto, pouco antes dele, 

outros grupos e músicos americanos fizeram trabalhos em 

estilo posteriormente reconhecido como funk.  

“Pra não dizer que não falei das flores”: a canção de 

protesto 

 

Até hoje, a canção de Geraldo 

Vandré é símbolos e resistência e 

luta. Ela se tornou um ícone da 

oposição ao regime militar e foi 

uma das canções consagradas pelos 

Festivais da Canção nas décadas de 

60 e 70. 

 

 

 

 

 

Você conhece alguma outra canção de protesto? 

 

“Caminhando e 

cantando,            

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou 

não...” 

 

(Geraldo Vandré)   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Música_negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Brown
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maceo_Parker
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melvin_Parker
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soul_music
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soul_jazz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_psicodélico
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%26B
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APÊNDICE C - ROTEIRO DAS OFICINAS 
 

Música 01 – Aquele Abraço 

 

 Com esta música o professor irá construir um processo de interação musical com 

os alunos, explorando elementos rítmicos e melódicos. Durante a atividade o ele 

conduzirá os alunos de forma musical, sendo que eles responderão às perguntas 

feitas no decorrer da música por meio de uma atuação rítmica e melódica, 

fazendo uso de elementos de percussão corporal (estalos de dedos, palmas, 

estalos nas mãos, assobios, batidas de pés e outros) e/ou percussivos com 

objetos ou instrumentos não-convencionais, como carteiras, mesas, etc. 

 O professor deverá tocar a música ao violão ou teclado para que os alunos 

possam sentir o ritmo e a pulsação. Em seguida, o professor poderá sugerir que 

os alunos experimentem a mesma música em outros ritmos musicais, como 

samba, funk, rap e rock de maneira que os alunos possam perceber as diferenças 

entre os elementos rítmicos da música; 

 No centro da sala, enquanto o professor estiver tocando, os alunos 

acompanharão a música usando os elementos rítmicos e materiais sonoros 

disponíveis. Com isso, eles serão incentivados a perceber as diferentes 

possibilidades de sentir, ouvir e fazer música musicalmente; 

 Os elementos rítmicos a serem abordados e trabalhados nesta atividade serão: 

pulsação e andamento, que também podem ser explorados por meio da 

percussão corporal; 

 O professor deve instigar os alunos a criarem células rítmicas percussivamente a 

partir de uma exemplificação que deve acontecer durante a apresentação 

musical. Uma das possibilidades a serem trabalhadas é a criação de forma cíclica 

de outros padrões rítmicos, onde os alunos sobrepõem gradativamente uma 

textura sobre outra, criando uma polirritmia, como se fosse um rondó;  

 Outro elemento a ser explorado é a intensidade, que deve determinar o volume 

da música de forma natural desde o início da atividade, proporcionando assim 

uma dinâmica rítmica uniforme, colaborativa e espontânea. À medida que a 
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oficina for se desenvolvendo, o professor pode começar a brincar com estes 

elementos da música, pedindo para os alunos aumentarem ou diminuirem o 

volume, andamento, ritmo e outras dinâmicas existentes; 

 Após esse momento, o professor deve conduzir os alunos a criarem dentro da 

música outra letra, para que, enquanto uma parte canta a nova letra (improviso 

vocal), os demais responderão com o refrão da música (Aquele Abraço). Assim, 

toda vez que um aluno estiver realizando sua prática de criação vocal, os demais 

devem diminuir o volume para destacar o momento do colega. 

 Cabe ao professor regente sentir se os alunos estão seguros para realizar as 

atividades propostas, para que assim a oficina não se torne monótona, mas 

prazerosa.  

 

Música 02 – Deixe isso pra lá 

 

 A atividade a ser realizada com alunos com essa música se diversificará um 

pouco da primeira, pois aqui será trabalhada a criatividade musical do aluno a 

partir de softwares como o Audacity e/ou DJ simulador; 

  A música deverá ser tocada com o link do URL:  

http://www.agitaaqui.com/djsimulador/ onde os elementos do Rap devem ser explorados 

ora tocados com o violão ora com o som do DJ virtual; 

 Aqui também serão explorados alguns elementos da música como: 

 O ritmo - o professor deve mostrar ao aluno algumas possibilidades sonoras que 

podem se transformadas em música. Assim, a criação musical dos alunos, deve 

ser tocada no primeiro momento com o violão e em seguida com auxílio do 

próprio site aqui sugerido; 

 A improvisação - pode ser explorada, com a participação dos alunos, criando 

versos e letras para temas de livre escolha, porém com base na música sugerida; 

 A intensidade - deve determinar o volume da música de acordo com o 

desenvolver da canção. No momento em que o aluno realizar sua improvisação, 

o professor deve de forma dinâmica marcar movimentos fáceis de entendimento 

para dinâmicas como o crescendo e diminuindo; 

 Nesta música, os elementos do rap devem ser explorados e tocados ora com o 

violão, ora com o som do DJ virtual (DJ simulador).  

http://www.agitaaqui.com/djsimulador/
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 O professor estagiário fará demonstrações de riffs junto com os alunos, que 

devem de forma imitativa ou por meio de boca chiusa acompanhar o ritmo 

musicalmente.  

 Os alunos também podem experimentar gravar sua performance. Para tanto 

devem usar o programa de edição de áudio Audacity, tendo o auxílio do 

professor. 

 Os alunos devem ter um momento para fazer estas gravações em grupo e mostrar 

o resultado para a turma (o exercício é simples, não deve levar muito tempo) 

 

À medida que as músicas forem inseridas no meio dos jovens, os conceitos musicais de 

que trata o glossário devem ser trabalhados (o conceito não deve aparecer sozinho, 

como teoria apenas, mas contextualizado dentro de uma situação musical do momento). 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO APÓS AS OFICINAS 
 

1.Você participou da Oficina? 

( )Sim  

( )Não. 

2. O que mais você gostou das Oficinas? 

( )Atividades propostas 

( )Criação coletiva 

( )Improvisação individual 

( )Músicas da Oficina. 

3. Que nota você daria para a aplicação desta Oficina. De zero a dez?  

( ) 01 à 03 (muito insatisfeito) 

( ) 04 à 06 (insatisfeito) 

( ) 07 à 08 (satisfeito) 

( ) 09 à 10 (totalmente satisfeito) 

4. Este modelo de Oficina poderia ser aplicado com mais freqüência na sua escola? 

( )Sim 

( )Não  

5. Caso você toque algum instrumento, responda: 

Você considera que o fato de tocar um instrumento o ajudou no desenvolvimento das 

atividades propostas? 

( )Sim 

( )Não 
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APÊNDICE E – PROGRAMA DO RECITAL 
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Glória Silva        Jânio Carlos 

 

         

           

 
 
 
 
 
 
 

 

Luiz Carlos         Emerson Nogueira 

 
 
 
 
 
 
 

 

Peças Musicais – ordem 

 

 

o Garota de Ipanema – Tom Jobim (Luiz e Emerson) 

 
o Greensleaves – Anônimo (Emerson) 

 
o Tal Liberdade – Só pra contrariar (Jânio) Arabesque - Fredrich 

Burgmuller (Glória) For Elise - Ludwig van Beethoven (Glória) Faz 

Parte do meu show – Cazuza (Grupo) Ária - Joh Anton Logy 

(Emerson) 

 
o Estudo n.º 19 – Matteo Crcassi (Luiz) Vale tudo – Jânio Carlos 

(Jânio) 

 
o Pra não dizer que não falei das flores - Geraldo Vandré (Glória) 

 
o Certas Coisas – Lulu Santos (Luiz) Choro n.º 1 – Heitor Villa Lobos 

(Jânio) 

 
o Marcha dos Marinheiros – Américo Jacomino (Jânio) 

 

o Gilberto Gil – Aquele Abraço (Grupo) 

 

 

 

Duração: 1h30min Quinta, 22 de setembro de 2011 
 

Horário: 17h30min 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO APLICADO APÓS O RECITAL 
 

1.Você participou do recital Didático? 

( )Sim 

( )Não 

2. O que mais gostou do recital? 

( )Músicas 

( )Interpretação do apresentador/performance  

( )Da interação entre músico e plateia.   

3. Você acha que esta proposta de recital pode ser apresentada em ambiente escolar? 

( )Sim 

( )Não 

4. Na sua opinião, que estratégias podem ser adotadas para que haja mais público para 

este tipo de apresentação ou para que haja mais apresentações musicais na nossa 

cidade? 

( ) Ensino regular de música na escola 

( ) Apresentação musical de alunos na escola 

( ) Projetos musicais que envolvam a participação de alunos em eventos culturais 

 

 

 

 
 

MUITO OBRIGADO POR RESPONDER E DEVOLVER ESTE QUESTIONÁRIO! 


