
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS 

UNIDADE DE MONTENEGRO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MÚSICA: LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO SCHNEIDER SCHAEFFER 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O QUE 

PENSAM OS PAIS DE ESTUDANTES DE ESCOLAS EM IMIGRANTE/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montenegro - RS 

2021 



1 

 

 

 

 

PEDRO SCHNEIDER SCHAEFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O QUE 
PENSAM OS PAIS DE ESTUDANTES DE ESCOLAS EM IMIGRANTE/RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como exigência para conclusão 
do curso de Graduação em Música: 
Licenciatura, da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montenegro - RS 

2021 



2 

 

 

 

                 

 
Catalogação de Publicação na Fonte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 
 
         Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Bibliotecas da Uergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S294e   Schaeffer, Pedro Schneider. 
O ensino de música na escola: uma investigação sobre o 

que pensam os pais de estudantes de escolas em 
Imigrante / RS. / Pedro Schneider Schaeffer – Montenegro, 
2021.  

 57 f. 
 
 
 Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cristina Rolim Wolffenbüttel 
 
 Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Curso de 
Licenciatura em Música, Unidade em Montenegro, 2021.      

                         
 

 1. Educação Musical. 2. Consumo. 3.Funções da Música.  4. 
Apresentações Escolares. I. Wolffenbüttel, Cristina Rolim. II. O 

Ensino de Música na Escola: uma investigação sobre o que 
pensam os pais de estudantes de escolas em Imigrante/RS. 

.  
 

         

 



3 

 

 

 

 
PEDRO SCHNEIDER SCHAEFFER 

 
 
 
 

O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O QUE 
PENSAM OS PAIS DE ESTUDANTES DE ESCOLAS EM IMIGRANTE / RS. 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 
exigência para conclusão do curso de Graduação 
em Música: Licenciatura, da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul. 

 
 
 
 

Aprovada em: 27/01/2021. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
Prof.ª Dr.ª Cristina Rolim Wolffenbüttel (Orientadora) 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
 
 
 
Prof.ª Dr.ª Cristina Bertoni dos Santos 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
 
 
Prof.ª Dr.ª Silvia Nunes Ramos 
Prefeitura Municipal de Imigrante / RS. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho à minha família, aos meus amigos, colegas e 

professores, e a todos os professores e artistas que reconhecem o poder 

social que a arte e a música têm. 

 

 

 



5 

 

 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 

  

Para todos citados a seguir, meu muito obrigado! Todos foram parte essencial 

de meu desenvolvimento e são responsáveis pela pessoa e professor que me tornei 

 

Agradeço, primeiramente, à minha família - meu pai Xepa, minha mãe 

Anelise, minha irmã Sofia, minha avó Edi, minha namorada Rafaela e a sua família, 

e ao Ozzy - que me auxiliaram durante o processo. 

 Sou grato a todos amigos e colegas que participaram tanto de minha 

caminhada durante a graduação como durante o desenvolvimento do meu TCC. 

 Agradeço a todos os professores da UERGS, que possibilitaram desenvolver-

me como indivíduo e como docente, compreendendo o poder que a educação tem 

para a formação do cidadão. 

 Agradeço à comunidade de Imigrante, em especial aos meus alunos e seus 

responsáveis, que tornaram possível esta pesquisa. 

 Agradeço também às escolas de Imigrante, às diretoras, meus colegas 

professores e demais funcionários das escolas, que muito contribuíram em minha 

inserção na cidade e também em minha formação pessoal e profissional. 

 



6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caía a tarde feito um viaduto 
E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos 

A lua, tal qual a dona de um bordel 
Pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel 

E nuvens lá no mata-borrão do céu 
Chupavam manchas torturadas 

Que sufoco 
Louco 

O bêbado com chapéu-coco 
Fazia irreverências mil 

Pra noite do Brasil 
Meu Brasil 

Que sonha com a volta do irmão do Henfil 
Com tanta gente que partiu 

Num rabo de foguete 
Chora 

A nossa Pátria mãe gentil 
Choram Marias e Clarisses 

No solo do Brasil 
“Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente 
A esperança 

Dança na corda bamba de sombrinha 
E em cada passo dessa linha 

Pode se machucar 
Azar 

A esperança equilibrista 
Sabe que o show de todo artista 

Tem que continuar” 
 

 

(ALDIR BLANC E JOÃO BOSCO – “O 

Bêbado e a Equilibrista”) 
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RESUMO 

A presente pesquisa buscou investigar, com pais de estudantes de escolas do 
município de Imigrante, Rio Grande do Sul, a concepção da sociedade sobre música 
na escola, bem como conhecer e analisar a visão sobre as funções da música na 
sociedade, a partir de seu consumo, investigando, também, a importância atribuída 
pelos pais às apresentações musicais. Foi utilizada, como metodologia, a 
abordagem qualitativa e, como método de pesquisa, a pesquisa documental. A 
técnica para coleta de dados foi a coleta de documentos, através de atividades 
escolares de música com turmas do Jardim A ao 4º ano. A análise de conteúdo foi 
escolhida e utilizada para examinar os dados. Como referencial teórico foi utilizado o 
Capital Cultural de Bourdieu, a Indústria Cultural de Adorno, o Fetichismo e a 
Regressão da Audição também de Adorno, e as Funções Sociais da Música de 
Freire, com o objetivo de compreender e verificar a influência do entorno social e o 
acesso a bens culturais como a música na formação da visão sobre a importância da 
música e a compreensão sobre as funções dela na sociedade. Para tratar de 
educação musical, Souza foi o aporte teórico, com o fito de compreender a música 
como fato social também na escola. Como resultado, constatou-se que a classe 
social tem influência na forma como a música é consumida. Compreendeu-se, 
também, que os projetos musicais existentes na cidade fortalecem a importância 
dada à música, mas a importância da música como disciplina continua a ser 
questionada. O entendimento sobre as funções da música na escola se resume à 
prática musical, porém não representada através de apresentações musicais, 
sofrendo a influência da música como bem de consumo comercializada pela 
indústria, além de evidenciar que a forma como a música é consumida molda o 
entendimento social de educação musical. 
 
Palavras-chave: Educação Musical. Consumo. Funções da Música. Apresentações 
Escolares. 
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ABSTRACT 

The present research sought to investigate, with parents of students from schools in 
the municipality of Imigrante, Rio Grande do Sul, the conception of society about 
music at school, as well as to know and analyze the vision about the functions of 
music in society, based on their consumption, also investigating the importance 
attributed by parents to musical performances. The qualitative approach was used as 
a methodology and the documentary research as a research method. The technique 
for data collection was the collection of documents, through school music activities 
with classes from Jardim A to the 4th year, the content analysis was chosen and 
used to analyze the data. Bourdieu's Cultural Capital, the Adorno's Cultural Industry, 
Fetishism and the Regression of Hearing also from Adorno, and the Social Functions 
of Freire's Music were used as a theoretical framework, in order to understand and 
verify the influence of the social environment and access to cultural assets such as 
music in shaping the vision of the importance of music and understanding about the 
functions of music in society. To address music education, Souza was the theoretical 
source, seeking to understand music as a social fact also at school. As a result, it 
was found that social class has an influence on how music is consumed. It was also 
understood that the existing musical projects in the city strengthen the importance 
given to music, but the importance of music as a discipline remains to be questioned. 
The understanding of the functions of music at school is limited to musical practice, 
but not represented through musical presentations, suffering the influence of music 
as a consumer good marketed by the industry, showing that the way in which music 
is consumed shapes the social understanding of musical education. 
 
Keywords: Music Education. Consumption. Music Functions. School Presentations. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa trata de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

realizado na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Campus de Montenegro, 

no Curso de Graduação em Música: Licenciatura, durante o segundo semestre de 

2020. 

A partir do componente curricular “Pesquisa em Música”, ministrado pela 

Professora Doutora Cristina Rolim Wolffenbüttel, também orientadora desta 

pesquisa, desenvolvida durante o primeiro semestre de 2020, o autor desta pesquisa 

começou a desenvolver seu trabalho, tendo por ideia inicial investigar quais os 

conteúdos e habilidades a comunidade escolar compreende serem desenvolvidos na 

educação musical, em escolas de educação básica. Porém, durante a pandemia do 

Covid-19, e também por causa das eleições municipais, o anseio de investigar mais 

a fundo a sociedade, que é fortemente influenciada a consumir de forma passiva os 

bens culturais, ainda mais durante o isolamento social, tornou-se o objetivo principal, 

fazendo com que a pesquisa passasse por modificações, resultando no que se lerá 

durante este trabalho. 

A partir do ingresso em 2017, no curso de graduação descrito anteriormente, 

a vida do autor desta pesquisa sofreu mudanças significativas. Vindo do interior do 

Rio Grande do Sul, de uma família de músicos, as experiências pluriculturais 

vivenciadas durante a graduação permitiram compreender a importância social que 

a arte e a música têm, enaltecendo o trabalho que deve ser feito – ainda mais 

atualmente, com o descaso pela educação e pela arte - na educação musical. 

A música, inserida no ambiente escolar, é uma importante área de 

conhecimento, que possibilita desenvolver os alunos de forma artística, cultural e 

social, além de criar, também, um possível horizonte, visto que as atividades 

musicais serão levadas para a vida, sendo assim, a musicalidade desenvolvida para 

a expressão artística é de extrema importância. 

Ao observar as transformações mundiais decorrentes da internet, percebeu-

se que a forma de se produzir, consumir e apreciar música se modificou. Mudanças 

no âmbito educacional, através de novas legislações, alteraram, também, o ensino 

de música. A constante movimentação social em um país pluricultural como o Brasil 

também deve ser analisada, quando se trata de música, educação e cultura. Com os 
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aspectos citados anteriormente, entender a visão da sociedade sobre o ensino de 

música se tornou uma tarefa difícil, e investigar essa visão, muito importante. 

Segundo Fonterrada (2008): 

 

No entanto, se o valor da música é um consenso entre os músicos, não o é 
em outros segmentos da sociedade, sendo pertinente a discussão, em um 
âmbito mais amplo do que o espaço da arte, para que se perceba que a 
questão do acesso ao fazer artístico ultrapassa a do lazer ou da indústria do 
entretenimento. Isso fica evidente quando se compara a prática musical e o 
ensino de música em épocas ou lugares diferentes; mas até na mesma 
época convivem opiniões divergentes, e é isso, também, o que ocorre 
quando se trata da educação musical e de sua importância e valor. Essa 
multiplicidade de pontos de vista sempre existiu e, à medida que a profissão 
se torna mais complexa, as diferenças no modo de compreendê-la também 
o será, pedindo aprofundamento e reflexão. (FONTERRADA, 2008, p.11). 

 

A partir desses pensamentos, investigar a educação musical inserida em 

ambientes diferentes se faz necessário. 

As escolas e a educação em geral lutam, ano após ano, por recursos e 

políticas públicas para melhorar o ambiente escolar, democratizar o acesso ao 

ensino e proporcionar aos professores uma formação continuada, possibilitando a 

melhoria do ensino como um todo. Somente com políticas que priorizem a 

educação, grandes mudanças e evoluções sociais serão realizadas, sendo 

extremamente necessárias, e, para que isso aconteça, a sociedade deve 

compreender a importância da educação e da arte como fatos sociais. 

O autor desta pesquisa atuou, durante o ano de 2020, como professor no 

município de Imigrante, Rio Grande do Sul, de alunos da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e do projeto extraclasse da Banda Marcial das escolas, motivando-se 

a pesquisar sobre a visão social dos pais de seus alunos, devido a algumas 

experiências na docência. 

Durante o ano letivo de 2019, voltaram à tona alguns embates intrínsecos, 

que também existem entre muitos professores de Música, referentes às 

apresentações musicais, as quais são solicitadas para eventos escolares, fazendo 

com que, por algumas vezes, seja preciso utilizar o tempo das aulas e de conteúdos 

planejados para ensaiar as apresentações, que, por vezes, resumem-se somente à 

prática musical pela prática, sem tempo hábil para utilizá-las de forma pedagógica.  

Durante a suspensão das atividades presenciais escolares nesse ano vigente, 

devido à Pandemia do Covid-19, em resposta a uma pesquisa encaminhada pela 
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Secretaria de Educação do município, alguns pais sugeriram que as aulas 

“diferenciadas” (Música, Artes Visuais, Inglês e Educação Física) fossem suspensas 

para que os alunos pudessem se focar nas outras disciplinas consideradas mais 

importantes. Além disso, quando as atividades solicitadas na disciplina de Música 

retornaram, via vídeo, percebeu-se que muitos dos alunos, com o auxílio de seus 

responsáveis, simplificaram atividades, realizaram-nas pela metade ou de maneira 

errada e, quando corrigidos, passaram a não retornar as atividades. É importante 

salientar que devido à faixa etária dos alunos, os pais os auxiliavam nas atividades 

encaminhadas, observando também, que devido aos seus trabalhos, os pais por 

muitas vezes não tinham o tempo necessário para ajudar seus filhos em todas as 

atividades, mesmo as escolas e professores trabalhando para auxiliar e facilitar a 

execução das atividades. 

Mesmo sabendo que esses casos são exceções, mas como fazem parte da 

realidade, não é correto ignorá-los. 

Em contrapartida às experiências anteriores, existem importantes atividades 

musicais no município, como o projeto das Bandas Marciais, A Orquestra Jovem, 

Orquestra Municipal, Coral Municipal e aulas de diversos instrumentos ofertadas 

pela Associação Cultural. 

A partir desses dois panoramas, compreende-se ser importante uma 

investigação mais a fundo sobre a percepção social do ensino de música e das 

funções da música, bem como das apresentações musicais. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Essa revisão de literatura é resultado de uma varredura feita na Revista da 

ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical), Revista OPUS da ANPPOM 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música) e no Google 

Acadêmico. Foram buscados artigos a partir de temáticas estabelecidas, sendo elas: 

Educação musical, Música e Sociedade, Preferência Musical e Apresentações 

Escolares.  

Após a leitura dos artigos, foi possível situar o tema desta pesquisa, 

entendendo as variáveis presumíveis devido ao recorte de tempo e espaço em que 

se propôs fazer esta investigação. 

Esta revisão de literatura está dividida em duas categorias: Música na Escola 

e Música na sociedade. 

 

1.1 SOBRE MÚSICA NA ESCOLA 

 

A inserção da educação musical, nas escolas de educação básica do Brasil, 

passou por inúmeros processos de transformação nas últimas décadas. A partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996 e da lei 11.769 de 

2008, ficou estabelecido que a música deve estar presente nas escolas como 

disciplina, porém: 

 

O fato de o Brasil não possuir uma tradição em ensinar música na escola 
regular pode levar a diferentes percepções da sociedade sobre essa 
atividade. Ideias equivocadas sobre conteúdos, formas e funções podem 
comprometer o retorno da Educação Musical como componente curricular 
obrigatório. (COUTO; SANTOS 2009, p.110) 

 

 Atualmente, os debates acerca da inserção do ensino de música ainda 

continuam vivos, pois, mesmo com a legislação vigente estabelecendo o espaço 

para o ensino da música, profissionais da educação buscam, dia a dia, uma forma 

de fazer valer a lei e de ter o espaço reconhecido tanto por prefeituras e Secretarias 

de Educação, bem como por diretores e professores das escolas e, principalmente, 

da sociedade. Em vista disso, reflexões entre professores de música e comunidade 

escolar a respeito do papel e das funções da educação musical na escola são 

essenciais. 
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 Couto e Santos (2009) trazem, em seu trabalho intitulado “Por que vamos 

ensinar música na escola? Reflexões sobre conceitos, funções e valores da 

educação musical escolar”, o debate sobre como a educação é vista e como se 

desempenha a educação musical na escola, refletindo sobre melhorias na didática 

da disciplina de Música na escola e, a partir de então, ter seu espaço reconhecido 

pela sociedade. 

 Os autores trazem Swanwick (2003), Penna (1991), Loureiro (2004), Queiroz 

e Marinho (2007), Duarte Júnior (1991), Gardner (1983) e Ilari (2002) como 

referencial teórico para conversar sobre pontos debatidos. 

Couto e Santos (2009) apontam que o ensino de música é normalmente 

relacionado à prática instrumental, a partir do que é desempenhado nas escolas de 

música especializada, fazendo a sociedade crer que a educação musical, também 

na educação básica, restrinja-se somente à realização musical. Devido à forma 

como a educação se desenvolve nas escolas – quando se desenvolve – com baixa 

carga horária, sem espaço adequado e sem materiais como instrumentos musicais, 

à disposição, o ensino de instrumento na escola fica prejudicado. Porém é de 

extrema importância ressaltar que o ensino de instrumentos musicais, conforme a 

Base Nacional Comum Curricular estabelece, é somente um dos conteúdos que 

deve ser desenvolvido nas aulas de Música. 

 A teoria das inteligências múltiplas é citada pelos autores, pois se constata, 

através dela, que “é possível aprender música”, e que o pensamento de música 

relacionada à performance instrumental reforça o senso comum de talento, “dom 

musical”, tirando méritos tanto dos estudos do músico como de seu professor.  

 

A música e seu estudo podem encontrar justificativa a partir do momento 
em que este pesquisador estudou a inteligência musical. Tal inteligência 
corresponde à capacidade para perceber e classificar diferenças de sons, 
de nuances de intensidade, de andamento, de timbres, estilos, etc., que 
podem ser manifestos não apenas na execução instrumental – como não 
raramente se associa – mas também através da composição e da 
apreciação de música. O surgimento dessa teoria ajuda a separar a 
inteligência musical do conceito de “talento”. (COUTO; SANTOS, 2009, 
p.120) 

 

Sendo assim, o papel do educador musical é de suma importância, visto que 

todo indivíduo pode aprender música, evidenciando que, desde o início de sua vida, 
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a criança, no ambiente escolar e fora dele, se tiver acesso à educação musical, terá 

como se desenvolver musicalmente. 

Hummes (2004), em seu artigo “Por que é importante o ensino de música? 

Considerações sobre as funções da música na sociedade e na escola”, fala sobre as 

funções da música. 

A autora traz Del Bem e Hetschke (2002), Beyer (2001) e Souza et. al (2002) 

como aporte teórico. Ela destaca que a música, muitas vezes, é colocada como 

objeto auxiliar para o desenvolvimento de outras habilidades e competências nos 

estudantes, ignorando essa disciplina como área de conhecimento, além da 

importância da musicalidade nos indivíduos (HUMMES, 2004). É comum ouvir 

relatos os quais se baseiam nesses argumentos quando se referem à importância de 

determinada atividade musical ou até mesmo da disciplina tanto de professores 

quanto de pais.  

Em relação às funções e ao ensino de música, Couto e Santos (2009) falam 

sobre as etapas da educação musical, explicitando que, por ser uma linguagem 

criada pelo homem, pode ser aprendida pelo homem, e, sendo uma linguagem, seus 

códigos devem ser ensinados. A musicalização, etapa inicial – para qualquer faixa 

etária que esteja começando a se desenvolver musicalmente - deve apresentar os 

objetos sonoros/conteúdos musicais, como percepção sonora, alturas e timbres, 

entre outros, criando formas de representação e possibilitando, através de atividades 

práticas, a expressão dos objetos aprendidos, lembrando que a música é uma forma 

de linguagem e de expressão, e que os objetos sonoros devem auxiliar a utilizar a 

música e a arte dessa maneira, não criando limites técnico-teóricos para os alunos. 

Além disso, os autores falam sobre a importância da escola, argumentando 

que é possível aprender música de forma informal, porém a escola, especialmente a 

pública, por democratizar o acesso a todos, é o lugar propício para a aprendizagem, 

sabendo que esse ponto é reconhecido pela sociedade quando se pensa nas 

demais áreas de conhecimento, ressaltam que esse olhar não deve ser diferente 

quando se trata da música (COUTO; SANTOS, 2009). 

Couto e Santos (2009) ainda evidenciam que a música e a arte têm o poder 

de reconectar o indivíduo com seus sentimentos fazendo com que, enquanto 

inserido em uma sociedade, possa refletir se sua vida gira em torno da lógica 
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trabalhista e consumista, de natureza infinita ou se realmente suas emoções, seus 

gostos e paixões ditam sua forma de viver. 

Após deixar claro, mediante os artigos citados anteriormente, a importância 

da educação musical, buscou-se entender como se dá o contato da sociedade com 

a música. 

 

1.2 SOBRE MÚSICA NA SOCIEDADE 

 

Maglione et. al (2015) trazem Bourdieu como referencial em sua pesquisa “A 

influência do Capital Cultural no gosto e no consumo de Música, Televisão e 

Cinema” realizada em Lavras, Minas Gerais e publicada na revista “Semina: Ciência 

Sociais e Humanas”. Os autores investigaram se a escolaridade, ocupação e renda 

têm relação com o acesso e o consumo de bens culturais: 

 

O conceito de capital cultural elaborado por Bourdieu foca no processo 
sistemático pelo qual indivíduos escolarizados nas formas legítimas de 
cultura possuem vantagens sobre classes populares e trabalhadores que 
não têm acesso a essas formas legítimas de cultura. O capital cultural é 
acumulado e reproduzido, segundo Bourdieu, fundamentalmente pelo 
sistema educacional. (MAGLIONE et. al 2015, p. 55). 

 

 A partir de questionários semiestruturados, foi feita a pontuação do capital 

cultural dos entrevistados, observando que pessoas com capital cultural mais alto – 

maior escolaridade, ocupação e renda – têm mais acesso à cultura, visto que 

possuem mais aparelhos eletrônicos como televisões e notebooks. As classes mais 

baixas têm maior probabilidade de consumir mais tempo de televisão (MAGLIONE 

et. al, 2015). 

Os autores também trazem a diferença de consumo comparando os gêneros 

musicais, em que as classes de maior poder aquisitivo têm preferência por Rock, 

Mpb, Pop e Música Clássica, enquanto as classes de menor poder aquisitivo 

consomem mais Sertanejo, Heavy Metal e Gospel. É possível relacionar esses 

gostos musicais com a história da música, em que estilos mais eruditos como 

música clássica normalmente eram objeto de apreciação da nobreza, enquanto as 

músicas populares – consideradas de baixa cultura – eram consumidas pelas 

parcelas mais pobres da sociedade. Importante observar que, a partir da história da 
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música e da pesquisa de Maglione et. al (2015), a música pode ser uma forma de se 

caracterizar as classes sociais, além de poder ser objeto de discriminação social. 

Quadros e Lorenzo (2013), em sua pesquisa “Preferência musical e classe 

social: um estudo com estudantes do ensino médio em Vitória, Espírito Santo”, 

complementam a temática da classe social influenciando no consumo de música. 

Como referencial teórico e metodológico os autores utilizaram Lorenzo, Herrera e 

Cremades (2008), e North e Hargreaves (2007). 

Para coletar os dados, os autores aplicaram o Questionário sobre preferência 

de estilos musicais com 966 alunos do ensino médio das 13 escolas estaduais de 

Vitória (QUADROS; LORENZO, 2013). 

Os autores constataram que: o gênero Jazz é mais consumido pelos bairros 

de classe alta, evidenciando que os estilos mais cultos tendem a ser consumidos 

pelas classes mais altas; o gênero funk é consumido pelos estudantes de locais 

onde os eventos musicais tocam esse estilo, bem como o samba que é preferido por 

quem mora nos bairros que possuem escolas de samba e o blues, preferido nos 

locais onde existem bares com música mais elitista (QUADROS; LORENZO, 2013). 

Evidencia-se, então, através dos resultados das pesquisas citadas, que a 

classe social e o entorno social são fatores determinantes no consumo musical. 

Maglione et. al (2015) revelam que a ida a shows e ao cinema é variável, 

dependendo da localidade. Em Lavras, onde a pesquisa foi realizada, constatou-se 

que a maioria dos shows eram do gênero sertanejo, o qual era consumido pelas 

classes mais baixas, fazendo com que elas estivessem mais presentes nos eventos 

do que as classes mais altas. Nos cinemas, as classes mais baixas também 

estavam mais presentes, mas, segundo os autores, isso se deve aos filmes que são 

disponibilizados, sendo, em sua maioria, filmes populares, poucas vezes exibindo 

filmes relacionados à arte. Os autores tecem tais comentários para explicar a 

discordância de sua pesquisa com a que foi feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de 2010, a qual verificou que, quanto maior a renda familiar, 

maior o consumo de shows e cinema. 

Conclui-se, então, que o capital cultural pode exercer influência nos gostos de 

música, televisão e cinema (MAGLIONE et al, 2015). 

Além das influências citadas anteriormente, a música, como bem de 

consumo, que gera lucro a quem a comercializa, também se modifica a partir desse 
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processo. No artigo “Música e Mercado: A força das classificações”, Trotta (2005) faz 

uma retomada histórica sobre a comercialização da música e reflete sobre o poder e 

a influência da indústria musical atualmente, observando que: 

 

A música é uma forma de comunicação e que sua circulação determina as 
condições sobre as quais essa comunicação irá ocorrer, influenciando 
diretamente a construção de sentidos das práticas musicais. (TROTTA, 
2015, p. 183). 

 

Trota (2005) fala sobre a profunda mudança que os fonógrafos causaram, ao 

transformarem a música em produto, na forma material do disco, facilmente 

comercializado juntamente aos demais produtos do dia a dia. Com o consumo da 

música através dos discos, pouco a pouco, tornando-se massivo, as produções 

musicais entenderam ser necessário adaptar suas criações à nova plataforma. O 

autor fala que a noção de música popular, “uma melodia cantada, de preferência 

com um refrão, tonal, acompanhada por instrumentos “ao fundo” e de duração média 

de dois a três minutos” (2015, p. 183), surge devido à forma como a música passou 

a ser comercializada, a partir de sua industrialização. 

O autor reflete sobre a classificação da música em gêneros musicais, 

entendendo ser também uma forma de destinar a comercialização aos determinados 

públicos. A diferenciação dos gêneros e das práticas musicais – como escutar 

música, ir a um show ou tocar - também é uma atividade social, em que a 

diferenciação caracteriza, também, quem está consumindo, sendo essa 

caracterização, uma forma da sociedade formar seus grupos de convívios, mediante 

as formas de se viver, estando a música implicada nela (TROTTA, 2015). 

O gosto musical é uma forma de delimitação identitária, sendo esse processo, 

de se criar uma identidade, também exclusivo, no qual preferir algo significa, por 

consequência, gostar menos de outro. Essa narrativa de valorização dos bens de 

consumo se exemplifica se olharmos os dados dispostos nessa revisão de literatura, 

os quais mostram que as classes mais altas preferem as músicas ditas mais cultas. 

Quem consome a música é quem tem o poder de valorizar esse bem cultural, porém, 

socialmente, é atribuído maior valor à valorização simbólica de determinado 

indivíduo devido à sua posição social, seja devido à renda, à ocupação ou ao poder 

(TROTTA, 2015). 
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A comercialização da música pelas grandes mídias, bem como a valorização 

simbólica da sociedade, influencia e organiza o consumo por intermédio de uma 

hierarquização disposta em gêneros musicais:  

 

Ao falarmos em “jazz”, “samba”, “rock” ou “bossa-nova”, somos capazes de 
construir mentalmente uma representação de sonoridades, ambientações e 
comportamentos relacionados ao conjunto de elementos característicos que 
identificam cada uma dessas nomeações e, a partir dessa representação 
“encaixar” cada uma dessas práticas em um quadro hierárquico, atribuindo-
lhes valores específicos”. (TROTTA, 2015, p. 188). 

 

 Dessa forma, entende-se que a comercialização e o consumo da música 

exercem importante fator social. Esse processo está ligado à educação musical. A 

esse respeito, Fucci Amato (2008) investiga, na sua pesquisa denominada “Capital 

cultural versus dom inato: questionando sociologicamente a trajetória musical de 

compositores e intérpretes brasileiros”, a importância da música consumida 

cotidianamente no aprendizado musical, analisando o ambiente cultural nas famílias 

de importantes músicos brasileiros: Almeida Prado, Carlos Gomes, Chico Buarque, 

João Bosco, Magdalena Tagliaferro, Milton Nascimento, Tom Jobim e Villa-Lobos. 

 A partir de bibliografias e entrevistas, a autora averiguou a importância da 

família como instância inicial da musicalização do indivíduo, tendo como referencial 

teórico o Capital Cultural de Bourdieu. Visto não ser possível comprovar 

cientificamente se existe ou não um gene musical que explique o dom ou 

genialidade na música. A autora utilizou a análise sociológica para investigar como 

os artistas se desenvolveram para criar exímias obras de arte (FUCCI AMATO, 

2008). 

 A partir do referencial teórico, Fucci Amato (2008) discorre sobre a utilização 

do conceito de dom ou talento impregnado na meritocracia, podendo ser um 

instrumento elitista de manutenção social, em que as classes mais baixas não 

seriam dotadas de méritos para elevar sua posição social e sua qualidade de vida. 

 Ao observar o entorno social na vida dos compositores, foi possível verificar 

que todos tiveram acesso a bens culturais durante a infância e a adolescência, 

mesmo que existissem diferenças entre suas classes sociais. 

 

É mais difícil para uma família de baixa renda do que para a classe média 
ou alta levar seus filhos a concertos, comprar-lhes livros, discos e lhes dar 
acesso às diversas formas materiais da cultura, além de proporcionar-lhes a 
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educação específica e geral – o acesso à escola. (FUCCI AMATO, 2008, p. 
84) 

 

 Segundo a autora, no entanto, mesmo em famílias de baixa renda, se houver 

um grande apreço pelas artes, o capital cultural pode ser elevado. O dom musical, 

na realidade, é a interação do indivíduo com a sociedade e com formas de cultura, 

bem como livros e música, os quais, ao serem disponibilizados, podem aguçar a 

curiosidade e, com a continuidade do acesso, começar a desenvolver o aluno 

cultural e artisticamente (FUCCI AMATO, 2008). 

 Magdalena Tagliaferro, de classe alta, e Carlos gomes, de classe baixa, eram 

ambos filhos de educadores musicais e, mesmo sendo de classe sociais diferentes, 

tendo a música presente na vida desde cedo, tornaram-se esplêndidos músicos. 

Villa-Lobos era de uma família de artistas, de classe média baixa, tendo um avô 

escritor, uma tia pianista e sendo iniciado no clarinete e no violoncelo pelo pai. A 

música fazia parte dos momentos de lazer entre a família e a comunidade, o que 

auxiliou muito em seu desenvolvimento. José Antônio de Almeida Prado era de uma 

família bem conceituada em São Paulo, da qual faziam parte alguns músicos e, 

sendo a música uma forma de manutenção de status, seguiu esse caminho. Tom 

Jobim era de família humilde e teve apoio de seu padrasto que investiu em um 

instrumento e o apoiou em sua iniciação musical. Sua mãe adorava samba e 

carnaval, o que tornou possível o filho conhecer e se desenvolver nesse meio 

(FUCCI AMATO, 2008). 

 Fucci Amato (2008), mediante os exemplos citados, além de outros 

apresentados em sua pesquisa, concluiu que a classe social pode favorecer o 

acesso a bens culturais, mas evidencia que o apreço pela arte e pela música, 

mesmo em uma família sem boas condições financeiras, porém com hábitos 

musicais, pode desenvolver a musicalidade no indivíduo. 

 Sabendo que o ambiente musical pode propiciar aprendizado e que, o que se 

consome musicalmente é fortemente influenciado pela indústria cultural, a reflexão 

sobre essas influências é de suma importância para a educação musical, pois a 

sociedade e a escola – tanto na música como nas outras áreas de conhecimento – 

exercem influência uma sobre a outra. 

 Camargo (2018) e Subtil (2007) falam sobre a música midiática nas escolas, 

em seus respectivos trabalhos: “A questão do repertório na educação musical: os 
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efeitos da indústria da cultura nas interações educacionais” (CAMARGO, 2018); 

“Mídias, músicas e escola: a articulação necessária” (SUBTIL, 2007). 

 Subtil (2007) traz, em sua pesquisa, relatos de dados coletados entre 1999 e 

2005 em escolas públicas e particulares. A autora fala que é possível notar que a 

educação musical e as tradições familiares não formam mais os gostos musicais, 

perdendo seu posto para a música midiática, de sucesso, presente nas novelas e 

nos programas de televisão. A esse respeito é questionado se a escola apenas 

reproduz e reafirma os padrões impostos pela mídia ou se ela faz uso da música 

midiática para desempenhar seu real papel. 

 Camargo (2008) traz reflexões acerca da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) de 2017, com enfoque no texto sobre repertório falado no documento. 

 O autor critica a lógica capitalista que é empregada pela indústria do 

entretenimento, argumentando que, devido a esse sistema, a demanda musical se 

resume a músicas momentâneas, com letras simplistas, que são somente uma 

tentativa de imitação de obras de arte, possibilitando a criação em larga escala, além 

de otimizar o comércio e aumentar os lucros, principal objetivo atualmente. Para 

Camargo (2008). “A qualificação necessária e a artesanalidade coletiva do processo 

musical requerem custos que não são compatíveis com a lógica de produção de 

mercadorias no sistema capitalista” (2008, p. 64). 

 Sobre a influência da mídia, observa-se que o consumismo, ao definir 

produtos que se tornam indispensáveis, está comercializando a cultura jovem. Visto 

que os adolescentes objetivam ser aceitos em um grupo, seus gostos e consumos 

são fortemente influenciados pela mídia. 

 

Há algum tempo cabia às instituições tradicionais – Igreja, escola, família – o 
papel de socializar as crianças e os jovens, isto é, introduzi-los no mundo da 
cultura e dos comportamentos socialmente adequados e aceitáveis. Hoje, a 
mídia desempenha essa função, muitas vezes à revelia das outras 
instituições, dada a abrangência e ênfase da sua atuação. (SUBTIL, 2007, p. 
77). 

  

 A autora afirma que, no processo de comunicação, o receptor tem papel igual 

ou até mais importante que o emissor. A mídia consegue atingir diferentes objetivos 

com um mesmo conteúdo, porém, devido à bagagem e visão de cada pessoa, seu 

entendimento sobre o assunto será diferente. Por isso a importância de se propiciar 
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ao aluno uma educação libertadora, formadora de sujeitos críticos, para que possam 

realmente ter autonomia de escolha sobre seus gostos (SUBTIL, 2007). 

 Camargo (2008) questiona se seria possível abranger os conteúdos da 

BNCC, pois entende que não seria possível trabalhar as nuances musicais e os 

códigos da linguagem musical somente com a música midiática, visto que esta não 

apresenta diferenciais, sendo criada de forma simplista, apenas para o consumo da 

sociedade, sem ser ouvida de forma crítica, dessa forma deixa a desejar na 

complexidade técnico-teórica, a qual, para o autor, é essencial trazer para a sala de 

aula para se atingir os objetivos da educação musical e da BNCC. 

 O autor, contudo, observa que pode ser importante trabalhar a música 

midiática, a fim de criar a criticidade no aluno, entendendo ser este um caminho 

importante para sua prática musical informal. 

Grande parte dos profissionais da educação considera ser muito importante 

criar uma prática musical significativa na educação musical. Uma maneira eficaz 

disso acontecer é trabalhar com a bagagem musical do aluno, mesmo que seja 

extremamente influenciada pela mídia. Não se pode desconsiderar que a mídia tem 

um papel importante na difusão de diferentes culturas, inclusive para locais mais 

afastados. Sendo assim, sabe-se que trazer a música midiática para a sala de aula, 

pode fazer com que a educação musical evolua. Neste sentido: 

 

Entende-se a necessidade de pensar no conhecimento erudito, 
historicamente acumulado, como um direito de acesso às camadas 
populares, que têm na escola a única possibilidade de elevação do patamar 
cultural. No entanto, ignorar e mesmo desconsiderar a cultura que nos 
circunda, via emissão midiática, em especial a música, é manter uma 
postura elitista, fechada, que considera tudo o que tem “cheiro de povo” 
como inculto, vulgar, de mau gosto. É necessário que se “escolarize” a 
música veiculada pela mídia através de um trabalho consciente, 
fundamentado, que enfoque o conhecimento musical em suas diferentes 
dimensões. Esta é a função da escola: estabelecer pontes, preencher 
lacunas, construir significados entre os objetos culturais midiáticos e o saber 
elaborado. (SUBTIL, 2007, p. 80). 

  

 Campos (2005) considera, em seu artigo denominado “Luz, câmera, ação e… 

música!: os efeitos do espetáculo nas práticas musicais escolares”, a música do 

cotidiano e as práticas musicais escolares como representação da sociedade 

consumista de música midiática,  

Para a autora “No caso específico das práticas musicais, a escola incorpora 

os efeitos do espetáculo, assimila as novas formas de expressão, mas não 
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proporciona aos alunos uma educação musical condizente com o papel educativo 

que lhe cabe.” (CAMPOS, 2005, p. 78).  A prática musical na escola, em especial as 

apresentações musicais, não deve ser somente reproduções e imitações musicais, 

apresentadas para espectadores passivos que aceitarão qualquer coisa devido ao 

sentimentalismo ou para mostrar os resultados das aulas de música – algo que 

ainda é tido pela sociedade como legítimo devido à discordância social sobre a 

função da música como disciplina na escola – sendo que as demais áreas de 

conhecimento não necessitam de demonstrações de aprendizagem.  

A prática musical na escola é importante, mas o cantar ou tocar instrumentos 

não são o principal objetivo da musicalização, como erroneamente é atribuído à 

educação musical. Por isso, uma reflexão sobre como se dão as apresentações 

musicais escolares é oportuna. Reforçar e manter vínculos culturais, além de 

desenvolver a expressão individual e coletiva são exemplos das funções que uma 

prática musical pode ter, porém, elas devem ser propostas para que se possa 

desenvolver esses objetivos. 

Compreende-se, então, como papel da educação musical: desenvolver a 

musicalidade nos alunos, conversando com a bagagem musical que trazem de sua 

vida cotidiana e auxiliando a desenvolver a criticidade para que eles passem a ser 

consumidores ativos, possibilitando que eles consigam utilizar a música de sua 

forma natural, como linguagem e expressão, com a menor interferência externa 

possível, sendo seus pensamentos e sentimentos os fios condutores de sua prática 

musical. 

Para que tudo aquilo que foi mencionado anteriormente realmente aconteça, 

deve-se salientar a importância da formação para o professor de música, o qual 

deve saber lidar com os questionamentos e as diferentes importâncias e funções da 

educação musical, saberes adquiridos mediante as diferentes metodologias 

trabalhadas no curso de graduação, bem como sua virtuosidade na prática musical 

desenvolvida no curso, além do conhecimento multicultural. 

A partir dessa revisão bibliográfica e com base nos capítulos que seguirão, 

esta pesquisa buscou responder aos seguintes questionamentos: Qual a concepção 

de pais sobre o ensino de música na escola? Qual o entendimento desses pais 

sobre as funções da música na sociedade? Qual a importância atribuída pelos pais 
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às apresentações musicais? Para buscar essas respostas, foi desenvolvida a 

metodologia a seguir. 
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada utilizando, como estrutura de metodologia, a 

abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa documental e a coleta de 

documentos como técnica para a coleta de dados, além de utilizar a análise de 

conteúdo para a análise dos dados. 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

Ao utilizar a abordagem qualitativa, segundo Godoy (1995), busca-se 

investigar e enxergar diferentes pontos de vista do sujeito, a partir do contato com o 

pesquisador, sendo possível entender as visões dos investigados, além de poder 

utilizar diferentes fontes e técnicas para a coleta de dados. Conforme a autora: 

 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada.  (GODOY,1995, p.62). 

 

 No caso específico desta pesquisa, tal contato foi possível, anteriormente e 

durante as diferentes etapas pesquisadas, devido ao fato do pesquisador atuar 

como professor de música dos alunos, cujos responsáveis foram objeto de 

investigação. 

  

3.2 MÉTODO 

 

Os pais ou responsáveis de 190 alunos da educação básica de duas escolas 

do Município de Imigrante - Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio 

e Escola Municipal de Ensino Fundamental Arco-Íris - Rio Grande do Sul, foram o 

foco da pesquisa.  

A fim de compreender a conexão entre música, aula de música e sociedade, a 

pesquisa documental foi utilizada por ser:  

 

Um procedimento metodológico decisivo em ciências humanas e sociais 
porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a 
base do trabalho de investigação. Dependendo do objeto de estudo e dos 
objetivos da pesquisa, pode se caracterizar como principal caminho de 
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concretização da investigação ou se constituir como instrumento 
metodológico complementar. Apresenta-se como um método de escolha e 
de verificação de dados; visa o acesso às fontes pertinentes, e, a esse 
título, faz parte integrante da heurística de investigação. (SÁ-SILVA; 
ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.13). 

 

A escolha de tal metodologia de pesquisa se deu a partir de materiais 

desenvolvidos e observados nas aulas de música durante o ano de 2020. Contudo, 

é importante salientar que esses materiais não foram desenvolvidos de forma 

presencial, visto que a Secretaria de Educação do Município de Imigrante teve de 

organizar um plano de ação pedagógico, devido à pandemia do Covid-19, sendo 

necessário delimitar as estratégias para atividades escolares não presenciais, a fim 

de buscar democratizar o acesso a todos os alunos das escolas. Assim, ficou 

definido que as atividades seriam planejadas e impressas e que as famílias as 

retirariam a cada quinze dias, devendo retorná-las feitas para a escola, respeitando 

também o prazo de quinze dias. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os documentos para a pesquisa foram documentos pedagógicos coletados a 

partir de atividades de aula. Nesse sentido, foi utilizada uma pesquisa sobre música, 

a qual foi encaminhada para as famílias, solicitando que os pais ou responsáveis 

respondessem a questionamentos inerentes à docência e às apresentações 

musicais, com o objetivo de investigar a opinião das famílias sobre música e como 

esse conhecimento influencia em suas visões sobre a disciplina de Música na 

escola. A compreensão dessas questões auxiliará na evolução das aulas, da 

disciplina, das escolas e dos sujeitos envolvidos nas situações de aprendizagem.  

Após a entrega das atividades por parte das famílias, compreendeu-se que 

seria extremamente útil a análise de tais documentos com as respostas e visões das 

famílias sobre os assuntos pesquisados. Entendendo que “a pesquisa documental 

recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes 

primárias” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p 6). 

 Com as atividades escolares impressas retornando para a escola, além da 

criação de grupos de WhatsApp de todas as turmas, o acesso aos materiais foi 

facilitado e o contínuo contato com as famílias também se fez possível. Essa 

situação possibilitou que a pesquisa fosse desenvolvida da melhor maneira, 
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respeitando os procedimentos e buscando responder aos questionamentos, assim 

foi possível analisar a visão de pais dos alunos sobre música na sociedade, música 

na escola e a importância das apresentações musicais. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

A fim de atingir os objetivos da pesquisa, foi feita uma análise de dados 

considerando o conteúdo, com o propósito de buscar um entendimento prático e 

teórico do meio social: 

 

Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 
compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 
comum (MORAES, 1999, p. 2). 

 

 Nesse sentido, a análise de conteúdo se desenvolveu observando as etapas 

propostas por Moraes (1999), que consistem em: observação da sequência da 

escrita, preparação das informações, transformação dos conteúdos em unidades, 

classificação das unidades em categorias, descrição e, por fim, interpretação. 

 Foi feita uma leitura atenta dos documentos para a preparação das 

informações, verificando quais atingiram os critérios de validação para a análise, 

sendo eles: abrangerem de forma geral os objetivos de pesquisa e estarem 

completos, entendendo que os documentos são materiais pedagógicos com 

inúmeras informações presentes em cada um deles, sendo possível analisá-los em 

sua totalidade somente com todas informações solicitadas presentes. Além do 

preenchimento de um termo de consentimento enviado de forma on-line nos grupos 

de WhatsApp das turmas, autorizando o uso dos dados. 

 Das 190 atividades enviadas para os alunos, 106 retornaram com o termo de 

consentimento preenchido. Desse total, após uma análise de cada documento, 

puderam ser utilizados 71, visto que estavam preenchidos em sua totalidade e de 

maneira correta. Importante salientar que as famílias, as quais tinham mais de um 

filho na escola, responderam a mais de uma pesquisa, conforme o número de filhos. 

Após esse processo, para a unitarização dos materiais, as 15 perguntas da 

atividade intitulada “Pesquisa sobre Música” foram tabuladas a partir da triangulação 

dos dados. As perguntas da atividade eram em sua maioria fechadas, podendo ser 
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marcada mais de uma alternativa, além disso, havia duas perguntas abertas, uma 

com resposta numérica e outra descritiva. 

 Para a categorização, a partir da triangulação dos dados tabulados, os 

documentos foram divididos conforme as respostas, nas seguintes categorias: 

classe social; preferência por determinado gênero musical; importância dada à 

educação musical; importância dada à formação acadêmica do professor de música; 

opiniões sobre educação musical e sua forma de inserção na escola. 

 Seguindo as etapas, a descrição para a análise foi feita a partir das relações 

verificadas mediante a categorização, com a triangulação dos dados servindo de 

base para identificar padrões de respostas e de opiniões. 

 Segundo Moraes (1999), a última etapa da análise é a interpretação, a qual 

foi feita a partir das relações encontradas na etapa anterior em conversa com o 

referencial teórico. Dessa forma, foi possível responder aos questionamentos 

referentes à visão dos pais de alunos sobre música em sociedade, a música na sala 

de aula e a importância das apresentações musicais, bem como a forma com que 

surgem essas visões e como se mantêm ou se modificam, atingindo os objetivos 

estabelecidos na proposta de pesquisa, contribuindo, assim, para reflexões 

acadêmicas e sociais sobre os temas discorridos. 

Ao considerar a metodologia especificada, fez-se necessário, para alcançar 

os objetivos estabelecidos, desenvolver o referencial teórico, analisando os dados a 

partir da interpretação, da análise e da contextualização de pensamentos de autores 

e conceitos, possibilitando compreender de forma mais profunda as temáticas 

descritas na presente pesquisa, sendo a fundamentação teórica de extrema 

importância para a qualificação de pesquisas científicas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico desta pesquisa está organizado em duas partes: a 

Educação Musical e Funções da Música, e Música e Sociedade.  

 

3.1 EDUCAÇÃO MUSICAL E FUNÇÕES DA MÚSICA 

 

Para compreender a educação musical, faz-se necessário estabelecer 

pensamentos e visões sobre a música inserida na sociedade e na escola, não 

desconsiderando que a aprendizagem musical na escola é também uma ação social. 

 Nesse sentido, Souza (2004), em seu artigo intitulado “Educação musical e 

práticas sociais”, disserta sobre a música como fato social, entendendo que a 

música consumida pelos alunos deve ser trabalhada em sala de aula e que sua 

criação industrializada é o motivo principal dela ser inserida na escola. A autora fala 

que o aprendizado musical se desenvolve cotidianamente, assim como é a inserção 

das mídias no âmbito social, influenciando esse aprendizado.  

As influências às quais os alunos são submetidos fazem com que mudanças 

aconteçam dia após dia, tanto na sua forma de agir, de ser, além de estarem 

relacionadas ao seu consumo musical, sendo papel da educação musical 

reconhecer essas transformações e, trabalhando em consonância com o cotidiano 

dos alunos, reinventar-se e promover as mudanças necessárias para se adaptar à 

forma com que o mundo se organiza, sendo sempre crítico e analisando essas 

mudanças.   

O desenvolvimento informal do aluno também tem grande importância em sua 

caminhada musical, pois já está relacionado a seu cotidiano, relação essa que é 

desafio para a música na escola e para o professor. Segundo a autora:  

 

Considerar a música como uma comunicação sensorial, simbólica e afetiva, 
e portanto social, geralmente desencadeia a convicção de que nossos 
alunos podem expor, assumir suas experiências musicais e que nós 
podemos dialogar sobre elas. De todos os valores que potencializam o 
ensino de música nos dias de hoje, esse parece ser o mais importante. 
(SOUZA, 2004, p. 9). 
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 Observa-se, contudo, que a prática docente se difere desse pensamento 

aceito pela área, sendo que, na prática, professores “ensinam” música sem 

reconhecer as expressões musicais dos alunos, pois observam somente seu 

entendimento da arte. Souza (2004) também fala sobre a dificuldade que os alunos 

encontram em observar e relacionar os aprendizados musicais escolares com sua 

realidade, bem como as dificuldades dos professores em criar uma prática musical 

coerente, utilizando o repertório e a bagagem musical e cultural dos alunos. Assim, a 

autora desafia os professores a:  

 

Estabelecer um diálogo entre os sujeitos do processo de ensino e 
aprendizagem e conhecimentos musicais. Dessa forma, conhecer o aluno 
como ser sociocultural, mapear os cenários exteriores da música com os 
quais os alunos vivenciam seu tempo, seu espaço e seu “mundo”, pensar 
sobre seus olhares em relação à música no espaço escolar, são 
proposições para se pensar essa disciplina e ampliar as reflexões sobre as 
dimensões do currículo, conteúdo-forma e o ensino-aprendizagem 
oferecidos aos alunos. (SOUZA, 2004, p. 9). 

 

  

Reconhecer as diferenças de cada aluno envolvido no processo de 

aprendizagem é de suma importância quando se pensa em trabalhar com o meio 

social do aluno. Além disso, a autora argumenta que se deve conhecer a música 

consumida pelos alunos, pois ela é referência para eles, causando identificação, 

delimitando a forma e os locais sociais em que estão inseridos. Neste sentido: 

 

A compreensão das práticas sociais dos alunos e suas interações com a 
cidade, o lugar como espaço do viver, habitar, do uso, do consumo e do 
lazer, enquanto situações vividas, são importantes referências para analisar 
como vivenciam, experimentam e assimilam a música e a compreendem de 
algum modo. Pois é no lugar, em sua simultaneidade e multiplicidade de 
espaços sociais e culturais, que estabelecem práticas sociais e elaboram 
suas representações, tecem sua identidade como sujeitos socioculturais nas 
diferentes condições de ser social, para a qual a música em muito contribui. 
(SOUZA, 2004, p. 10). 

 

Souza (2004) compreende a importância da diferenciação dos estilos 

musicais para a cultura jovem, que molda sua forma de se vestir, os lugares que 

frequentam e as pessoas com quem se relacionam, entendendo que os gêneros 

musicais são parte importante no processo de criação de identidade pelos jovens. 

“São pagodeiros, neosertanejos, roqueiros, etc.” (SOUZA, 2004, p.10). 
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O conceito de educação como prática social foi compreendido como eixo 

norteador da educação musical, utilizado para verificar se os pais dos alunos de 

Imigrante também têm esse entendimento e, mais além, para que os professores 

possam refletir se a disciplina de Música, quando inserida no currículo, desenvolve-

se dessa maneira. É importante que escola e sociedade caminhem juntas, para que 

seja possível atingir os objetivos educacionais e lutar por uma educação melhor, 

entendendo que as políticas educacionais são as viabilizadoras da evolução na 

educação, no entanto a sociedade tem papel fundamental para que esse processo 

se desenvolva. 

 

 Segundo Freire (2010), as funções sociais da música criadas por Merriam 

são:  

Função de expressão emocional; 

Função do prazer estético; 

Função de divertimento entretenimento; 

Função de comunicação; 

Função de representação simbólica; 

Função de reação física; 

Função de impor conformidade às normas sociais; 

Função de validação das instituições sociais e dos rituais religiosos; 

Função de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura; 

Função de contribuição para a integração da sociedade. 

 

 A autora argumenta que as funções da música não são estáticas. Ao verificar 

suas utilizações em diferentes épocas a partir da revisão de literatura, foi possível 

constatar que as funções são adaptáveis às características da sociedade em que 

estão inseridas, e que essas características podem impossibilitar que determinada 

função exista em determinado meio social (FREIRE, 2010). 

A Função da Expressão Emocional, para Freire (2010), deve-se à 

representação do povo, a partir de músicas rurais, folclóricas e populares, nas quais 

a vida é retratada de forma que atinja e seja compreendida pela população. No 

entanto, ao observar que atualmente a sociedade se configura por ouvintes passivos 

e produção industrializada de música, expressar sentimentos e compreendê-los se 
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tornou tarefa difícil. Verifica-se que a música popular tem o poder de conversar com 

o público, mas que a música “séria” (FREIRE, 2010, p. 123), erudita, não se 

enquadra nessa função por ser de outra época. A música religiosa também tem esse 

poder, porém a forma de produção e consumo dela também apresenta empecilhos 

para desempenhar essa função. 

A música erudita possibilita que a Função do Prazer Estético seja mais 

facilmente desempenhada por ouvintes técnicos e experientes, que são parcela 

pequena da população, do que a dita música nova. A música ligeira, comercializada 

atualmente, fornece um prazer estético enganoso devido à forma com que a música 

foi criada, de forma industrializada, não pensando em sua qualidade. Mesmo a 

Bossa Nova, produzida por músicos intelectuais, pode não exercer essa função 

devido à influência do mercado. A música erudita tem por característica ser 

consumida fora de sua época, o que também dificulta a fruição do prazer estético. E, 

por último, mais um dificultador dessa função, ouvintes com conhecimento técnico 

musical são minoria na sociedade, sendo esta característica passível de mudança a 

partir da música na escola (FREIRE, 2010). 

A Função de Divertimento, antigamente atrelada ao prazer estético, hoje pode 

existir de forma independente. A música folclórica e a popular estão mais ligadas a 

essa função, pois são as músicas do cotidiano da população, de seus rituais e 

festas, o que também gera prazer – sendo os rituais e festas celebrações de algo - 

porém se perdem devido à sua produção. A autora afirma que as músicas de massa 

podem se relacionar com essa função, devido aos grandes shows e eventos, mas 

que, em função da sua inserção, também são consideradas como forma de 

dominação e exploração cultural (FREIRE, 2010). 

A Função da Comunicação não se resume somente por chegar às pessoas e 

expressar algo, essa função deve ser palpável. A comunicação da música, na 

música “séria”, como traz a autora em diversos referenciais, devido à forma com que 

a sociedade se organiza hoje, não é hegemônica, como em tempos passados - a era 

do rock, da jovem guarda, etc. - o que dificulta seu entendimento, por ser uma 

comunicação que pode ter inúmeros significados, a partir de quem está consumindo. 

A música popular – todas que não se enquadram como séria – consegue se 

comunicar mais facilmente por ser criada pelo povo e por falar sobre o povo. Dessa 
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forma, ela comunica algo concreto, porém, recebe a influência dos padrões que são 

impostos a ela para a comercialização. 

Para Freire (2010), a Função da Representação Simbólica fica comprometida 

a partir das evoluções tecnológicas bem como por sua veiculação midiática, em que 

a criatividade musical, por vezes, perde espaço para a criatividade científica, 

fazendo com que uma desumanização da música – que passou a existir a partir das 

gravações musicais, nas quais a música ao vivo, em concertos, não é mais 

unanimidade – involua os conteúdos musicais. A autora disserta também sobre a 

troca dos valores simbólicos da música, como realmente inserida no meio social, 

para conteúdo decorativo, em que o preço de um ingresso ou a audição de 

determinado artista vale mais que o conteúdo musical disponibilizado para a 

sociedade. A música religiosa expressou essa função musical antigamente e, hoje, 

continua. Entende-se que a música existente nas igrejas e templos consiga 

desempenhar essa função em sua totalidade, diferente das músicas religiosas 

comercializadas. 

A Função de Reação Física, segundo a autora, pode existir em toda música, 

pois, mesmo que intrinsecamente, a música causa alguma reação física no corpo 

humano. A música popular é mais comumente criada e utilizada para a dança, 

representando essa função. Para a autora, hinos e marchas também têm essa 

função, além da função organizacional de massas (FREIRE, 2010). 

Sobre a Função de Impor Conformidade a Normas sociais, a autora fala que:  

 
Alguns exemplos citados, no âmbito da música “séria”, como a “Elegia 
Violeta para Monsenhor Romero”, de Jorge Antunes, que é uma 
homenagem ao Monsenhor, um protesto pelo seu assassinato e uma 
exaltação à justiça, poderiam, talvez, ser relacionados à função de impor 
conformidade a normas sociais. A estruturação da música citada, acessível 
apenas a uma minoria absoluta de “experts”, restringe, contudo, o alcance 
dessa função. (FREIRE, 2010, p. 135). 

 

A autora afirma que na música popular essa função é mais explícita, por 

exemplo, em músicas de protesto e sátiras políticas e sociais. Atualmente, as 

músicas de massa acabam criando normas e delimitando ações sociais, mesmo sem 

ter esse objetivo, por vezes (FREIRE, 2010). 

A Função de Validação de Instituições Sociais e de Rituais Religiosos está 

presente de forma mais natural em músicas folclóricas e interioranas, pois elas 

promovem e possibilitam eventos de instituições para arrecadação de verbas, por 
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exemplo. Hinos cívicos também podem ter essa função, bem como a música de 

massa, que poderia validar o sistema capitalista justamente por ser criada a partir 

destes ideais (FREIRE, 2010). 

Função de Contribuição para a Continuidade e Estabilidade da Cultura é 

exemplificada, segundo Freire (2010), pela música de concerto, erudita, que é pouco 

produzida atualmente, o que poderia impossibilitá-la de se enquadrar nessa função, 

mas que se mantém viva, visto que ainda é veiculada, sendo essa também uma 

característica dessa função – continuidade da cultura. A música popular utiliza essa 

função quase como seu cerne principal, pois, ao ser cantada pelo povo e sobre o 

povo, fala sobre sua cultura e faz parte dela também. A música de massa também 

pode ser compreendida nessa função, uma vez que mantém e fortalece a indústria 

cultural, forma de se fazer e consumir música (FREIRE, 2010). 

Função de Contribuição para a Integração da Comunidade parece não estar 

presente na música “séria”, uma vez que, atingindo apenas uma pequena parcela da 

população, não auxilia na integração social. Porém, o esforço pela democratização 

de seu acesso, reconhecendo que atinge só uma parcela, pode fazer essa música 

se enquadrar nessa função. Freire (2010) também fala que a música popular tem o 

propósito dessa função social, uma vez que, sendo popular, estabelece que o povo 

é o consumidor e, consumindo o mesmo estilo, tende a formar seus grupos 

observando também esses gostos musicais – processo identitário já falado durante 

esta pesquisa.  

A partir dessas funções trazidas como referencial teórico, é importante 

salientar que: 

 

Cabe lembrar que o próprio Merriam assume dúvidas, hesitações e 
necessidades de aprofundamento em relação a diversos aspectos 
pertinentes às funções sociais da música e à categorização que ele propõe, 
o que reforça a necessidade de que nem a classificação que ele apresenta 
nem a apreciação histórica dessas funções, aqui realizada, sejam 
encaradas de forma rígida ou definitiva (FREIRE, 2010, p. 140). 

 

Compreender como a música pode ser utilizada bem como a forma com que 

foi e está sendo usada pela sociedade em geral, é essencial para a educação 

musical e objeto importantíssimo para se investigar cientificamente, para refletir 

sobre a forma como que a sociedade se organiza, cria e consome arte, resultando, 

assim, em sua cultura. 
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3.2 MÚSICA E SOCIEDADE 

  

 O conceito de Capital Cultural de Bourdieu (1979) foi usado como eixo teórico 

para buscar compreender a relação do ambiente familiar com o aprendizado musical 

informal, a partir do consumo da música, que também influencia a educação musical 

na escola. 

 O autor explica que o conceito criado para analisar o processo escolar surgiu 

devido ao entendimento de que o sucesso ou o fracasso na escola não resultam 

exclusivamente de aptidões naturais dos estudantes ou de poder aquisitivo. Para 

contrapor o senso comum da meritocracia escolar citada anteriormente, Bourdieu 

(1979) afirma que o Capital Cultural poder existir de três maneiras: 

 

No estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do 
organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais - quadros, 
livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a 
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, 
enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso 
colocar à parte porque, como se observa em relação ao certificado escolar, 
ela confere ao capital cultural - de que é, supostamente, a garantia - 
propriedades inteiramente originais. (BOURDIEU, 1979, p. 4). 

 
 

O Estado Incorporado é a absorção de bens culturais, de forma individual 

custando o tempo de absorção e assimilação. “O capital cultural é um ter que se 

tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da 

"pessoa", um habitus” (BOURDIEU, 1979, p. 4). Esse capital não pode ser 

transferido de forma direta, não pode ser herdado, ele deve ser apropriado, é a 

obtenção de conhecimento de forma inconsciente através de um bem cultural. O 

Capital Cultural incorporado é a assimilação dos bens culturas existentes em seu 

ambiente natal – obras de arte, esculturas, monumentos, em sua casa, vizinhança, 

locais cotidianos – que só de existirem já exercem um efeito educativo (BOURDIEU, 

1979). 

Esse processo do Estado incorporado, bem como nos outros dois 

subsequentes, é valioso a nível educacional, porém, por vezes, ignorado ou 

desconhecido, pois não é completamente lógico, explicável nem mensurável, 

fugindo da lógica educacional do conhecimento direto (BOURDIEU, 1979). 

É importante salientar que esse capital não depende da renda social, pois 

uma família de renda baixa que valoriza arte e cultura vai propiciar aos seus filhos 



38 

 

 

 

um contato com esses bens. A renda, contudo, pode facilitar o acesso a bens 

culturais, bem como o pagamento necessário para a absorção do capital, o tempo 

livre, além de prolongar o contato com o objeto – não necessariamente físico 

(BOURDIEU, 1979). 

O Estado Objetivo se refere ao Capital Cultural em objetos. Ele pode ser 

transmitido através da observação, porém o conhecimento obtido pelo objeto pode 

não ser igualmente absorvido pelo receptor do objeto. Para Bourdieu:  

 

Assim, os bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material, 
que pressupõe o capital econômico, e de uma apropriação simbólica, que 
pressupõe o capital cultural. Por consequência, o proprietário dos 
instrumentos de produção deve encontrar meios para se apropriar ou do 
capital incorporado que é a condição da apropriação específica, ou dos 
serviços dos detentores desse capital. Para possuir máquinas, basta ter 
capital econômico; para se apropriar delas e utilizá-Ias de acordo com sua 
destinação específica (definida pelo capital científico e tecnológico que se 
encontra incorporado nelas), é preciso dispor, pessoalmente ou por 
procuração, de capital incorporado (BOURDIEU, 1979, p. 5). 

 
 

Bourdieu (1979) delimita que não se deve esquecer de que esse estado só 

existe como capital atuante, de forma material e simbólica. 

O autor explica que seu conceito de Estado Institucionalizado exemplifica 

como o Capital Cultural está presente e pode ser material importante na luta de 

classes sociais, de forma econômica ou cultural. Trata-se da “objetivação do capital 

cultural sob a forma do diploma” (BOURDIEU, 1979, p. 6). 

 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu 
portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que 
diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural 
que tem uma autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo 
em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado 
momento histórico (BOURDIEU, 1979, p. 6) 

 

 Para o autor, esse estado representa o poder social – “magia” – de instituir e 

reconhecer quem tem mérito, quem detém o Capital Cultural para o senso comum. O 

certificado escolar, representando o capital obtido “com valor comprovado”, pode ser 

convertido em poder econômico. O diploma é também uma forma de qualificação e 

diferenciação no mercado de trabalho, podendo, assim, trazer benefícios financeiros 

ao detentor, provavelmente em detrimento também de outro diplomado, 

estabelecendo, dessa forma, uma disputa institucionalizada acerca do capital 

cultural. Segundo Bourdieu, para a sociedade “o investimento escolar só tem sentido 
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se um mínimo de reversibilidade da conversão que ele implica for objetivamente 

garantido” (1979, p. 6). 

 

 O Capital Cultural em seus três estados, bem como as funções da música e a 

educação musical demonstram ter relações e influências umas sobre as outras. 

Adorno (1963) afirma que a forma como a sociedade se organiza - engloba e 

delimita como as temáticas citadas anteriormente se desenvolvem – com as 

influências dos conceitos de Indústria Cultural e, tratando-se mais especificamente 

da música, do Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. 

 O autor afirma que o pensamento de decadência do gosto musical é tão 

antigo quanto a própria música – antigamente, sendo sacra e perdendo espaço para 

a música pagã, popular. Para ele, o gosto musical, em uma sociedade consumista 

que é regida por “modas”, não existe de forma individual e consciente, tornando-se 

preferência musical individual aquilo que o coletivo impõe de forma inconsciente. 

Segundo o autor, o indivíduo não consegue mais vivenciar sua livre escolha 

(ADORNO, 1963). 

 Para Adorno (1963), a partir do momento em que a sociedade se encontra 

cercada de produtos musicais padronizados pela Indústria Cultural, em que a 

valorização de tal obra se resume ao seu alcance – música boa é a música de 

sucesso, que é conhecida pela maioria da população, não sendo considerada boa 

por sua real qualidade -  fazendo com que o próprio gosto musical sofra influência 

dessa valorização, uma vez que determinar ou expressar seu gosto faz parte do 

processo de pertencimento a determinado grupo. O indivíduo, ao observar uma 

preferência massiva por determinado gênero ou obra, mesmo sendo talvez puro 

marketing, e ao se encontrar cercado de obras parecidas ou idênticas, cede a essa 

pressão. 

 A música deixou de ser ouvida na sociedade, perdeu o seu valor, é usada 

apenas como fundo musical, deixando de entreter e servir para emudecer o homem, 

para, ao invés de precisar falar, fingir que escuta. As expressões linguísticas e 

artísticas encontram-se deformadas sem ter papel de destaque em uma sociedade 

lógica e consumista, na qual o pensar e o ouvir perdem sentido como estas 

expressões (ADORNO, 1963). 
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 A obra de Platão “A República” é citada pelo autor, observando que desde a 

época platônica, expressões musicais diferenciadas – determinados modos gregos 

(escala musical), na época citada – eram proibidos pelas normas sociais, bem como 

determinados instrumentos, sendo válidos somente instrumentos e sonoridades que 

lembrassem o som e a voz humana, do homem que mostrou bravura na guerra ou 

afins. A variedade de prazer e a consciência diferenciada eram contrárias ao ideal 

musical que se pregava, sendo proibidos (ADORNO, 1963). 

 Conforme Adorno (1963), a valorização de bens culturais foi por vezes 

contrária aos pensamentos da burguesia, uma vez que estas tinham, em detrimento 

do povo, poder econômico e cultural, sendo de seu interesse manter essa 

diferenciação entre classes e estagnar a luta no movimento de classes. Esse 

movimento das classes dominantes impondo suas preferências às classes 

dominadas, a partir de influência e poder econômico – sendo a mídia atual um 

exemplo nítido – é também uma forma atual de organização social. O autor cita que 

“as pessoas na realidade apreciam a música ligeira, e só tomam conhecimento da 

música séria por motivos de prestígio social” (ADORNO, 1963, p. 169). Essa 

diferenciação entre música popular (ligeira) e música séria (não somente clássica, 

mas também músicas mais complexas, como o jazz), é também um exemplo da 

relação entre música e hierarquia social. 

 Essas relações são mantidas com a influência da Indústria Cultural, uma vez 

que a produção musical se organiza por sua “eficácia”. O autor fala que a seleção 

musical não tem mais a ver com sua qualidade e sim por seu poder de reprodução. 

“Esta seleção perpetua-se e termina num círculo vicioso fatal: o mais conhecido é o 

mais famoso, e tem mais sucesso. Consequentemente é gravado e ouvido sempre 

mais e, com isso, torna-se cada vez mais conhecido” (ADORNO, 1963, p. 171). 

 O Fetichismo Musical e a Regressão da Audição são exemplificados pelo 

autor a partir do consenso social de que o cantor, o qual normalmente se torna 

famoso e representante de um estilo ou banda, tem sua importância justificada a 

partir de seu poder vocal e de alcance (conseguir cantar notas bem agudas ou 

graves), uma vez que uma voz média, cantando em alturas regulares pode se 

expressar tão bem quanto aquela. Esse conceito trata da mágica envolvendo o 

consumo musical e sua propagação, seja pela mística acerca do vocalista, pelo 

imaginário da qualidade musical de determinada banda ou pela quantidade de 
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público em seu show e, com o mesmo grau de importância, o consumo objetivando 

o aceite e sua legitimação pelo seu grupo e pela sociedade em geral. A regressão 

da audição se explica pela importância atribuída a esses aspectos citados 

anteriormente, em detrimento da real qualidade musical. 

 

O conceito de fetichismo musical não se pode deduzir por meios puramente 
psicológicos. O fato de que “valores” sejam consumidos e atraiam os afetos 
sobre si, sem que suas qualidades específicas sejam sequer 
compreendidas ou apreendidas pelo consumidor, constitui uma evidência de 
sua característica de mercadoria. (ADORNO, 1963, p.  172). 

 

 A música séria, denominada assim pelo autor, também é criticada, pois esse 

estilo, hoje, raramente, é composto, além disso, as poucas composições criadas 

sucumbem ao desejo de serem propagadas, sofrendo influência da comercialização. 

Assim, elas se resumem a arranjos e releituras de obras clássicas, as quais 

apresentam importância histórica, mas são reproduzidas, na maioria das vezes, de 

forma comercial, fugindo tanto da originalidade do autor, quanto das representações 

de época que não são possíveis compreender, sendo outro o momento (ADORNO, 

1963). 

Adorno (1963) compreende que a música deixou de ser intimista e de ser 

criada, consumida e entendida de forma individual.  

Mediante os conceitos e pensamentos de Adorno (1969), o papel da 

educação musical fica claro, uma vez que, somente compreendendo a linguagem 

musical é possível observar a qualidade musical de determinada obra, bem como a 

educação musical, atingindo seus objetivos artísticos de possibilitar uma crítica e 

uma reflexão sobre o meio social e a música inserida nele, além disso, possibilitará 

os alunos lutarem contra esse sistema musical imposto pelo consumo, se assim 

entenderem ser o ideal para a evolução e valorização da música e da arte. 

 Nesse sentido, entender como a sociedade consome música e compreender 

a função da educação musical é extremamente importante para os professores e 

escolas refletirem sobre suas práticas. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para melhor organizar os resultados e suas análises, este capítulo foi dividido 

em 3 subcapítulos. Nos documentos coletados, 13 questões foram fechadas, o 

entrevistado, no entanto, podia marcar mais de uma alternativa e 2 foram abertas. 

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 Para melhor compreender os resultados da pesquisa e refletir sobre eles, 

entender qual o perfil dos participantes é de extrema importância.  Assim, foram 

utilizados 71 documentos coletados da atividade “Pesquisa sobre música”.  

 Para iniciar a investigação sobre os perfis, observou-se a Renda Mensal 

informada nos documentos. 

 

Gráfico 1 – Resultado encontrado sobre a Renda Mensal Familiar. 

 

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Observou-se que, dos pais de alunos das escolas de Imigrante que fizeram 

parte da pesquisa, a minoria pertence à Classe 1, a qual ganha mais de 5 salários 

mensais. Nas Classes 2, até 5 salários, e Classe 3, até 2 salários, dividem-se e 

encontram-se a maioria dos pesquisados.  

O conceito de Classe 1, 2 e 3 estabelecido anteriormente é somente uma 

forma de organizar os dados, e foi utilizado dessa forma exclusivamente para esta 

pesquisa. 

Entendendo que a renda e a classe social têm grande influência sobre a vida 

dos indivíduos, esse foi o parâmetro estabelecido inicialmente para analisar os 

questionamentos. 

Na pergunta sobre qual a ocupação dos responsáveis familiares, as respostas 

da classe 3 foram as seguintes: 12 trabalham na indústria, 11 na agricultura, 4 são 

autônomos, 3 trabalham no comércio, 2 em serviços gerais e 1 é servidor público. 

Na classe 2: 10 trabalham na indústria, 5 na agricultura, 5 no comércio, 4 são 

autônomos, 3 são empreendedores, 3 são servidores públicos, 1 é secretária e 1 é 

professor. 

Na classe 1: 5 trabalham na agricultura, 4 na indústria, 2 são professores, 1 é 

servidor público e 1 é autônomo. 

Observou-se que as ocupações não se diferem em grande grau de 

importância entre os pesquisados. Porém, verificaram-se pequenas diferenças entre 

as classes, como um menor número de pessoas que trabalham na indústria e um 

maior número de professores na classe 1. Na classe 2, mesmo com um grande 

número na indústria, o número de comerciários aumenta em relação à classe 3. 

Quando questionados sobre a escolaridade, as respostas apontaram 

diferenças importantes entre as classes:  Na classe 3, 12 possuem ensino 

fundamental incompleto ou completo e 19 ensino médio incompleto ou completo. Na 

classe 2, 4 possuem o ensino fundamental incompleto ou completo, 17 ensino médio 

incompleto ou completo, 2 ensino superior incompleto, 4 ensino superior completo e 

1 possui pós-graduação. 

Mediante essas respostas, verificou-se que a escolaridade mais alta está 

relacionada à ocupação e à renda. As respostas da classe 1 evidenciaram ainda 

mais essas diferenças: 7 possuem ensino médio incompleto ou completo, 3 ensino 

superior completo e 2 pós-graduação. 
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A partir desses questionamentos e respostas, configurou-se o perfil dos 

participantes, entendendo que a classe 3 possui menor renda e escolaridade; a 

classe 2, está em um nível intermediário nos dois quesitos; e a classe 1 apresenta 

maior renda e escolaridade, compreendendo que existem diferenças sutis entre as 

ocupações, proveniente do fato do município ser de pequeno porte e das poucas 

ofertas diferenciadas de emprego. 

 
4.2 CONSUMO MUSICAL 

 

 Continuando com a investigação do perfil dos pesquisados, mas buscando 

exclusivamente suas formas de consumo musical e suas preferências, buscou-se 

compreender como se dava o acesso à música, como a música é utilizada e quais 

são as preferências musicais, analisando as repostas a partir das 3 classes. 

 Questionados sobre “Onde a família costuma ouvir música” as respostas dos 

integrantes da classe 3 foram as seguintes: 14 na internet, 23 na televisão ou rádio, 

4 em festas e 1 na igreja. 

 A classe 2 respondeu que: 12 famílias costumam ouvir música na internet e 

17 na televisão/rádio. Na classe 1: 10 na internet, 4 na televisão/rádio e 1 em festas. 

 Importante salientar que, devido à Pandemia Covid-19, atividades como 

frequentar bares, festas e igrejas, foram e estão restritas, o que pode ter influenciado 

nas respostas anteriores. 

 Quando questionados sobre suas preferências musicais, o questionário 

obteve as seguintes repostas: 
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Gráfico 2 – Preferência pelos gêneros musicais 

 

 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

Observou-se que, independente do acesso à musica, o gênero musical 

preferido pela grande maioria dos pesquisados é o sertanejo. 

A classe 3 apresenta uma maior diversidade, que se deve ao fato de ter mais 

pessoas incluídas nessa categoria. Verificou-se, também, que, quanto mais baixa a 

classe social, maior a diversidade cultural. 

As pesquisas da Kantar Ibope Media (2013, 2016 e 2019) mostram que o 

gênero sertanejo é o mais consumido no Brasil. Dessa maneira, logicamente é o 

estilo que rende mais lucros, fazendo com que tenha sua produção aumentada e 

que continue a se manter no topo (ADORNO, 1963), conforme mostram as 

pesquisas, observando seu ano de investigação.  

Sabendo que a televisão é mais consumida pelas classes mais pobres, pode 

ficar entendido que elas são mais influenciáveis pelas grandes mídias (ADORNO, 

1963; BOURDIEU 1979), porém, ao observarmos a preferência musical das três 

classes, em concordância com as pesquisas citadas anteriormente, compreende-se 



46 

 

 

 

que as estratégias midiáticas em um mundo on-line estão tendo grande êxito, uma 

vez que, mesmo não consumindo televisão da mesma forma que se consome redes 

sociais, por exemplo, o gênero musical mais consumido, ditado assim pelas 

inúmeras mídias – televisão/rádio e marketing on-line - é o sertanejo. 

Além do acesso à música, é importante entender como se dá o consumo. Ao 

observar as funções sociais da música de Freire (2010), essa forma de se consumir 

e compreender a música foi investigada. 

Dentre as três classes, os itens que mais chamam atenção em uma música 

são a letra (41 respostas) e o ritmo (27), ficando o canto (5) e os instrumentos (3), 

bem como “o conjunto” (1) – resposta escrita na opção “outros” - em segundo plano. 

Em consonância com o que fala Adorno (1963), essas características estão 

presentes na produção da denominada música ligeira, focando na letra e ritmo ou 

em qualquer elemento que seja rapidamente perceptível e compreendido, que não é 

o caso do virtuosismo instrumental ou do canto, bem como em letras complexas – 

que não aparecem no gênero mais consumido pelos pesquisados. 

Quando questionados sobre “Para que a família costuma escutar música?”, 

em todas as classes a resposta “Para apreciar, relaxar, por gostar de música” foi a 

mais mencionada. As respostas, na classe 3, foram as seguintes: para se divertir, 

dançar, em festas e bares (9), para apreciar, relaxar, por gostar de música (24), para 

estudar, tocar/cantar, conhecer outras culturas (3), para refletir sobre a sociedade, 

relembrar histórias (2). 

A classe 2 respondeu o seguinte (opções apresentadas de forma 

simplificada): para se divertir (8) e para apreciar (22). A classe 1: para se divertir (6), 

para apreciar (10), para estudar/tocar (1). 

A população de Imigrante cultiva com bons olhos a música. Essa afirmação é 

possível, quando se observa os investimentos públicos em projetos como a 

Orquestra Jovem e a Orquestra Municipal, dentre outros, o que pode explicar as 

respostas anteriores. A opção “Estudar, tocar/cantar” não apareceu com tanta 

frequência, isso pode ser explicado devido aos pesquisados serem apenas uma 

amostra da população, como também da pesquisa não ter chegado até os 

estudantes de instrumentos. 

Tendo por base algumas das Funções da Música de Freire (2010), foi 

questionado sobre qual a principal função da música, tendo como resposta 
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majoritária, nas três classes, a Função de Entretenimento / Diversão (44 respostas). 

Expressão pessoal ou emocional teve 24 respostas, Comunicação teve 3, Reflexão 

e crítica social 1, Rituais religiosos ou cívicos 1 e a resposta “cada tipo tem sua 

função” foi duas vezes citada na opção “outra”. 

Segundo Freire (2010), a perda do significado e função da música, resumida 

a partir dessas respostas em expressão pessoal ou emocional, que, conforme a 

autora e Adorno (1963) é enganosa, a partir do momento em que a criação das 

músicas sofre interferência do lucro como objetivo, e de entretenimento, que para 

ambos perdeu seu sentido real e serve de pano de fundo, sendo somente a dança 

real expressão da música como função de divertimento. Essas funções atribuídas à 

música, a partir do consumo, podem vir a refletir na educação musical, como foi 

investigado e será analisado a seguir. 

 

4.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E APRESENTAÇÕES 

 

 “A música deve estar na escola?”, felizmente foi respondida por todos os 

pesquisados com a opção “sim”, observando novamente que a cidade parece 

valorizar a música e que os projetos demonstram os benefícios da educação 

musical. 

 Porém, depois de muita luta pela classe dos professores de música, para ter a 

música reconhecida como área de conhecimento e como disciplina, a sociedade, 

não só de Imigrante, como verificado a partir da revisão de literatura e de 

experiências pessoais, também de colegas professores, esse reconhecimento ainda 

não é totalmente aceito ou compreendido. 

 A forma como a música deve estar na escola mostrou discordância entre os 

pesquisados, bem como o perfil do professor de música, conforme respostas 

apresentadas no gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 – Música na Escola e Perfil do Professor. 

 

 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

 Esse cenário apresenta algumas características importantes que precisam ser 

ressaltadas. As classes 1 e 2 apresentam maior escolaridade em relação à classe 3, 

logo, tendem a valorizar o ensino superior, pois tiveram acesso a ele. Bourdieu 

(1979), falando sobre o Capital Cultural, cita a hereditariedade do acesso a bens 

culturais e educacionais, informais e formais, às vezes por status, às vezes por 

reconhecerem a importância de tal bem. Das 19 pessoas com ensino superior 

incompleto, completo ou com pós-graduação, 18 acreditam que o professor de 

música deva ter cursado licenciatura em música. 

 Em relação à inserção da música como disciplina ou como atividade 

extraclasse, o entendimento da classe 3 pode ser entendido a partir da influência, 

não exclusiva, que sofre das mídias, além do menor acesso à educação formal, 

interesse das classes dominantes (ADORNO, 1963), podendo compreender a 

música como exclusiva prática musical, entendendo, assim, que o aprendizado de 

instrumentos pode facilitar essa prática e que, culturalmente, as aulas extraclasse de 

música são direcionadas ao aprendizado instrumental. 
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Quando perguntados sobre qual importância atribuem aos conteúdos 

musicais, devendo marcar de 1 até 6 – sendo 1 muito importante e 6 pouco 

importante – as respostas foram as seguintes: 

A classe 3 acredita que o grau de importância dos conteúdos é conforme a 

ordem descrita a seguir, sendo o canto o mais importante, seguido pelos 

instrumentos, gêneros musicais e diferentes culturas, socialização através de jogos 

e brincadeiras, ensaios para apresentações e, por último, teoria musical. 

Para a classe 2, os instrumentos são os mais importantes, seguidos pelo 

canto, gêneros musicais e diferentes culturas, socialização através de jogos e 

brincadeiras, ensaios para apresentações e teoria musical. 

Para a classe 1: instrumentos, canto, gêneros musicais e diferentes culturas, 

socialização através de jogos e brincadeiras, teoria musical e ensaio para 

apresentações. 

O pensamento anterior de que a visão de educação musical tendo maior 

importância como prática, não é exclusividade da classe 3, como dito anteriormente, 

sendo necessária uma investigação mais profunda sobre a prática musical atribuída 

às aulas de música, curriculares e extraclasse. 

Percebeu-se, também, que a prática musical é de suma importância. A 

socialização e o conhecimento de novos gêneros também têm sua importância, 

porém teoria musical e ensaios para apresentações são considerados os conteúdos 

menos importantes. A desvalorização da teoria pode acontecer devido à sua 

inserção enquanto aprendizado dos outros conteúdos, bem como a visão da 

educação musical tradicional, em que a teoria era o conteúdo principal. Outro 

aspecto para se levar em conta é a faixa etária dos filhos dos pesquisados, que têm 

entre 4 e 9 anos, faixa etária em que os pais julgam a teoria não ter tanta 

importância, pois costumeiramente ela somente é introduzida nas turmas, cujos 

alunos sejam mais velhos.  

Para Souza (2004), é importante trabalhar os objetos de linguagem para 

possibilitar a expressão musical dos alunos, entendendo, assim, que o canto e o 

aprendizado de instrumentos são as formas com que os alunos irão se expressar, 

porém conhecer os objetos, através da teoria ou de forma conjunta com a prática, 

deve ser objeto de análise.  
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Além disso, a autora explicita a importância de se conhecer e trabalhar com a 

bagagem musical do aluno, possibilitando que cantar ou tocar um instrumento, seja 

produtivo e mais significativo, não somente sendo a prática musical sem fim 

pedagógico ou vazio de sentido.  

É importante salientar que a prática musical na escola não deve ser somente 

a reprodução do que se produz ou se consome, numa espécie de imitação, mas sim, 

após a reflexão do que é essa música, utilizá-la para a expressão da individualidade 

do aluno. 

A pergunta a seguir era aberta e dissertativa, onde questionava se os pais 

consideravam algum outro conteúdo musical, que não citado anteriormente, como 

importante. As repostas a essa questão apresentaram pontos específicos dentro dos 

conteúdos falados anteriormente, sendo consideradas, assim, complementos das 

outras respostas, não trazendo um outro conteúdo para o debate. 

As apresentações musicais foram consideradas não tão importantes quanto 

os demais conteúdos, indo de contra à hipótese de que a mesma sociedade que 

consome a música por prazer, para divertimento, entenderia que, para satisfazer 

esses desejos, a apresentação musical seria o melhor caminho. 

Outro questionamento feito aos pesquisados foi: “Em relação às 

apresentações musicais na escola, você considera que:” As respostas foram as 

seguintes:  

A Classe 3 teve 30 respostas: sim, são importantes e 1 que não tinha opinião 

a respeito. Na classe 2, 25 pessoas consideraram as apresentações musicais 

importantes e 2 não tinham opinião a respeito. Na classe 1, 12 acreditam que são 

importantes e 1 não tinha opinião a respeito. 

 Perguntados sobre por que as apresentações são importantes, as respostas 

foram as seguintes: 

Classe 3 - Desenvolverem o aluno musicalmente (12), mostrarem à 

comunidade os resultados das aulas de música (13), contribuírem com eventos 

escolares fortalecendo culturas (14), outro: descobrir novos talentos (1) e quebrar a 

timidez dos alunos, além de dar responsabilidades para eles se esforçarem e 

fazerem dar certo (1). 
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Classe 2 - Desenvolverem o aluno musicalmente (7), mostrarem à 

comunidade os resultados das aulas de música (9), contribuírem com eventos 

escolares fortalecendo culturas (12). 

 Classe 1 - Desenvolverem o aluno musicalmente (5), mostrarem à 

comunidade os resultados das aulas de música (4), contribuírem com eventos 

escolares fortalecendo culturas (5), outro: descontrair (1) e apresentações como algo 

espontâneo, sem prejudicar o tempo das aulas. Música não precisa mostrar o 

resultado das aulas, assim como as outras disciplinas. Alunos que demonstram dom 

podem contribuir para os eventos (1). 

 Verificou-se, a partir dessas respostas, que a importância delimitada pelos 

pais às apresentações musicais não é somente uma, nem um consenso, mas que a 

prática musical escolar é vista como o principal objetivo escolar, resultando em 

apresentações que são consideradas importantes, relacionando-se, assim, à 

Indústria Cultural, em que a criação deve ter uma utilidade palpável, não somente 

intrínseca ou subjetiva como a música também tem o poder de ser.  

De 26 pessoas que acreditam que as apresentações são para mostrar os 

resultados das aulas, 19 pensam que a música deve ser do currículo, e 7 atividade 

extraclasse, podendo expressar que as pessoas aceitam a música como disciplina, 

mas querem ver os resultados, talvez pela desconfiança e falta da tradição de se 

ensinar música na escola ou pelo fato do canto e aprendizado de instrumento terem 

maior importância atribuída pelos pais, querendo ver esse aprendizado, verificando-

se também a apreciação como motivo do consumo dos pais, reforçando a vontade 

de ver os filhos realizando música. 

É importante salientar que tanto os conteúdos como as apresentações foram 

classificados para melhor compreender o que os pais pensam a respeito da 

educação musical, não sendo necessária uma catalogação por importância desses 

temas. Uma reflexão em conjunto com toda a comunidade escolar sobre o papel e 

as funções atribuídas às aulas de música, contudo se faz necessária, pois, segundo 

Souza (2004), a educação musical deve acolher o aluno, conhecendo seus gostos, 

para então trabalhar os objetos musicais propiciando uma prática mais significativa. 

Dessa forma, haverá uma melhor compreensão de como utilizar a linguagem 

musical e de como se expressar musicalmente.  Além de refletir sobre a música num 
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contexto geral, a partir do aprendizado obtido e, principalmente, produzir e ser crítico 

da produção musical e artística que visa ao lucro e não à estética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos previstos inicialmente forma atingidos, pois essa pesquisa não 

buscou somente respostas para seus questionamentos, mas também novas formas 

de continuar refletindo sobre a música inserida na escola e na sociedade.  

Verificou-se, a partir dos resultados dessa pesquisa, que a localidade, a data, 

bem como a participação de outra amostra podem produzir resultados diferentes 

acerca de uma mesma temática, sendo assim, o tema dessa pesquisa, muito 

pertinente aos demais professores de música, pode motivá-los a investigar as 

relações que foram analisadas. 

Observou-se que a renda social advém da escolaridade e que a ocupação 

também influencia na classe social. Com as classes sociais estabelecidas, foi 

facilitado compreender que elas delimitam a forma de se consumir música, e que as 

classes mais baixas são influenciadas pela arte, contudo com a imposição de bens 

que tiram sua capacidade crítica. Percebeu-se, também, que a indústria musical se 

fortaleceu de tal maneira, paulatinamente, enquanto a educação foi sucateada, que 

até mesmo as elites sofreram sua influência. Além disso, notou-se, nessa pesquisa, 

que as mídias tradicionais e modernas têm efeito gigantesco na preferência musical, 

e que essa preferência molda a forma com que as pessoas compreendem as 

funções da música. 

A educação musical é conceituada a partir da compreensão sobre as funções 

da música. Em um momento, em que a criticidade se dissipou, investir em arte se 

tornou um problema. Assim, a educação musical precisou se justificar ao mesmo 

tempo em que as funções da música estavam desfiguradas, e paga-se esse preço 

até hoje, com as divergências sobre a real inserção e funções da educação musical, 

como foi possível constatar nessa pesquisa.  

Sobre as apresentações musicais que, em teoria, seriam a forma de 

representar a educação musical como prática, conforme a importância atribuída 

pelos pais, observou-se que são consideradas importantes, mas não em detrimento 

dos demais conteúdos e que seu desenvolvimento e formas de acontecer não são 

consenso entre a comunidade escolar. 

Por fim, a cidade de Imigrante, que muito investe em educação musical, 

mostrou estar disposta a defender a música na escola, mesmo que de formas 

diferentes ou sem um consenso. Dessa forma, cabe aos professores de música, 
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desempenharem seu papel. Conforme Souza (2004), uma sociedade que investe na 

música tem chances de continuar a se desenvolver, tornando-se consumidora ativa 

e crítica daquilo que é imposto pelo poder econômico desse sistema desigual e 

perverso no qual vivemos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Exemplo dos documentos coletas. 

 

 
 
 


