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RESUMO 
 

Esta pesquisa investiga os aspectos que permeiam o diálogo e o 

processo de conscientização em ações pedagógicas de 

composição musical em uma escola de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Para responder essa questão a pesquisa tem 

como objetivos: identificar e analisar aspectos presentes no do 

diálogo entre os sujeitos durante o processo de composição; 

identificar e analisar aspectos que sugerem uma mudança na 

relação com a música de alunos da EJA durante o processo de 

composição na escola. A pesquisa tem o referencial teórico 

construído em dois eixos: a concepção de educação 

problematizadora (FREIRE, 1982; 1987; 2001, 2001a) e 

composição na educação musical (SWANWICK, 2002; 2003; 

2014). Devido a características como a imersão do pesquisador 

no contexto, a proximidade entre pesquisador e sujeitos e a 

integração entre pesquisa, educação e ação, a metodologia 

adotada foi a pesquisa participante de abordagem qualitativa. O 

desenho metodológico envolveu a intervenção do pesquisador 

em uma escola de EJA, desenvolvendo um planejamento 

didático com vivências em composição musical, registro dessas 

vivências em vídeo, observação participante e entrevistas de 

reflexão em grupos focais com auxílio dos vídeos. Os 

resultados obtidos mostraram que durante os diálogos 

ocorridos nos processos de composição o reconhecimento do 

outro, o aprendizado musical com o outro e a importância do 

discurso musical do sujeito emergiram como aspectos 

principais. O modo como se construiu o reconhecimento do 

outro em cada grupo de composição influenciou nos resultados 

das composições. Nas entrevistas os estudantes expuseram que 

desenvolveram habilidades musicais durante o processo e que 

também aprenderam música com os colegas. Mencionaram que 

suas experiências musicais foram importantes para o 

surgimento de ideias para as composições. Com relação aos 

aspectos que apontam para uma mudança na relação deles com 



a música, foram identificados e analisados dois: uma visão 

mais ampla do discurso musical, pois evidenciaram ter uma 

maior compreensão sobre como e de que elementos uma 

música é feita, e uma maior identificação enquanto sujeitos 

musicais, quando falaram sobre se perceberem com um papel 

mais ativo na realidade musical e não só como consumidores. 

A partir dessa dissertação sugerem-se como pesquisas futuras o 

estudo das temáticas trazidas pelos estudantes nas 

composições, do papel do professor, do produto das 

composições por meio de diferentes lentes teóricas e das 

particularidades da EJA nesse processo. A aproximação entre 

autores da Educação Musical com concepções de Paulo Freire 

pode ajudar a trazer ideias de como o pensamento pedagógico 

freireano pode ser subsídio para reflexões e práticas em 

educação musical. Esta pesquisa pode contribuir como mais 

uma possibilidade de ação pedagógica para os professores que 

atuam no ensino de música na EJA. 

 
 

Palavras-chave: Educação musical. Composição.  Educação 

de Jovens e Adultos. Paulo Freire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como pregunta investigar los aspectos 

que permean el diálogo y el proceso de concientizar acciones 

pedagógicas de composición musical en una escuela de 

educación de jóvenes y adultos. Para responder a esta pregunta, 

la investigación tiene como objetivos: identificar y analizar los 

aspectos presentes en el establecimiento de un diálogo entre los 

sujetos durante el proceso de composición; identificar y 

analizar los aspectos que sugieren un cambio en la relación con 

la música de la EJA - educación de jóvenes y adultos durante el 

proceso de composición en la escuela. La investigación tiene el 

marco teórico construido en dos ejes: la concepción de la 

educación problematizadora (Freire, 1982; 1987; 2001; 2001a) 

y composición en la educación musical (SWANWICK, 2002; 

2003; 2014. Debido a características como la inmersión del 

investigador en el contexto, la proximidad entre el investigador 

y los sujetos y la integración entre la investigación, la 

educación y la acción, la metodología adoptada fue la 

investigación participante de enfoque cualitativo y el diseño 

metodológico implicó la intervención del investigador en una 

escuela de EJA desarrollando una planificación didáctica con 

experiencias en la composición musical, registro de estas 

experiencias en video, observación participante y entrevistas de 

reflexión en grupos focales con la ayuda de los vídeos. Los 

resultados obtenidos mostraron que durante los diálogos que 

ocurrieron en los procesos de composición, el reconocimiento 

del otro, el aprendizaje musical con el otro y la importancia del 

discurso musical del sujeto surgieron como principales 

aspectos. La manera como se construyó el reconocimiento del 

otro en cada grupo de composición influyó en los resultados de 

las composiciones. En las entrevistas realizadas a los 

estudiantes expusieron que desarrollaron habilidades musicales 

durante el proceso y que también aprendieron música con los 

colegas. Mencionaron que sus experiencias musicales fueron 

importantes para el surgimiento de ideas para las 



composiciones. Con respecto a los aspectos que apuntan a un 

cambio en la relación de ellos con la música, se identificaron y 

analizaron dos: una visión más amplia del discurso musical, 

porque demostraron tener una mayor comprensión sobre cómo 

y cuales elementos forman una música, y una mayor 

identificación mientras sujetos musicales, cuando hablaron 

acerca de si ellos se sintieron con un papel más activo en la 

realidad musical y no sólo como consumidores. A partir de esta 

tesis se sugiere como investigaciones futuras el estudio de los 

temas presentados por los alumnos en las composiciones, del 

rol del maestro, del producto de las composiciones por medio 

de diferentes lentes teóricos y de las particularidades de la EJA 

en este proceso. La aproximación entre autores de la Educación 

Musical con los conceptos de Paulo Freire puede ayudar a traer 

ideas de cómo el pensamiento pedagógico “freireano” puede 

ser aporte para reflexiones y prácticas en educación musical. 

Esta investigación puede servir para los profesores que actúan 

en la EJA como una posibilidad más de acción pedagógica para 

la educación de música en este ambiente. 
  
Palabras-clave: Educación musical. Composición. Educación de  

jóvenes y adultos. Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to investigate aspects which 

permeate the dialogue and process of conscientization in 

songwriting pedagogical actions in Schools for Youth and 

Adults (EJA). In order to answer that question, two goals were 

established: Identify and analyze aspects in the dialogue 

between students during the songwriting process. Identify and 

analyze aspects which may change the relationship with songs 

made by EJA students during the songwriting process in 

school. The theoretical framework is based on two main axes: 

the concept of problematizing education (FREIRE, 1982, 1987, 

2001, 2001a) and composing in music education 

(SWANWICK, 2002; 2003; 2004). The methodology used was 

qualitative research studies with participant observation. The 

researcher-participant immerses in the study, integrating 

research, education and action. The methodological design has 

involved researcher's interference in an EJA school developing 

didactic planning with songwriting experiences recorded in 

video, participant observation and filmed interviews with 

specific discussion groups. Throughout the practice some 

aspects were observed such as: The recognition of the other, 

interaction during the musical learning, and the individual 

speech about the subject. Throughout the process the 

recognition of the other has influenced the results. During the 

interviews, students have revealed that they had developed 

musical skills along the process and they had also learned 

music from their colleagues. They have mentioned that their 

musical experience was very important to the ideas used in the 

works. Regarding the aspects that indicate changes in their 

relationship with music, two of them were identified and 

analyzed: A broader view about music, since they perceived a 

better comprehension about how music is made, as well as 

their self-identification as musical individuals when speaking 

about their self-perception not only as music consumers, but 

also as songwriters. From this research some future works are 



proposed: The study of students’ song themes, the teacher’s 

role, the works result under different theoretical views and EJA 

particularities in this process. Approaching music education 

authors and Paulo Freire's concepts may bring us ideas of how 

Freire's pedagogical thought can be a source for reflections and 

practices in music education. This research may be useful for 

EJA school teachers as a new pedagogical action possibility to 

music education in this context. 

  

Keywords: Composition, Music education. Schools for Youth 

and Adults. Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para pesquisar a composição como ação 

pedagógica em educação musical na modalidade do ensino 

básico Educação de Jovens e Adultos (EJA) precedeu meu 

ingresso no mestrado. Durante grande parte do período em que 

cursei a graduação em licenciatura em música na Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) também dava aulas de 

geografia para turmas de ensino médio e pré-vestibular. Essa 

vivência simultânea em contextos pedagógicos diferentes foi 

um ponto importante na motivação para a escolha do tema e do 

contexto desta pesquisa. 

Nesse período, de noite, dava aulas de geografia em um 

pré-vestibular popular oferecido na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e foi nesse contexto que o interesse 

pela Educação de Jovens e Adultos se acentuou. Apesar de não 

se tratar da modalidade regular de ensino EJA, o perfil dos 

alunos se assemelhava em características etárias, sociais e nos 

objetivos dos sujeitos em buscar a escolarização. Durante o dia, 

cursava a graduação em música, onde, a partir da disciplina de 

didática da música, me interessei pelos estudos e pela discussão 

da composição como um pilar para as atividades musicais na 

sala de aula, considerando-a em minhas práticas em educação 

musical durante o curso nos estágios, oficinas e recitais 

didáticos.  

De noite imaginava como seria usar a composição 

musical naquele espaço com jovens e adultos. Um espaço rico 

em diversidade e histórias de vida. Muitas histórias de 

superação e persistência. Achava que aquele espaço poderia 

oferecer mais do que depositar conteúdo nos estudantes, que 

eles tinham que ter mais oportunidades para se expressarem e 

debaterem os temas.  Durante o dia, as relações que fazia com 

as discussões em educação musical, mais voltadas para o 

ensino musical de crianças, me despertaram o interesse em 

saber o que se falava sobre os mesmos temas no ensino de 

jovens e adultos.  
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Foi fazendo textos e ensaios para as disciplinas da 

graduação em música que tive contato com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2001; 2002; 

2002a) e pude pensar o ensino de música nesse contexto. Em 

um desses ensaios, fiz uma análise dos volumes que 

apresentam as diretrizes curriculares para o ensino da disciplina 

de Artes na EJA, em seu capítulo de orientações gerais e no 

capítulo que trata especificamente do ensino de música, e 

percebi a importância atribuída pelo documento a composição 

como uma ação pedagógica alinhada com as diretrizes para o 

ensino de artes na EJA.  

Buscando me aproximar do contexto escolhido para 

essa pesquisa, a EJA, pesquisei trabalhos de outras áreas 

(teatro, artes visuais, letras, geografia, física, pedagogia, 

filosofia) que pesquisaram a EJA ou na EJA.  Pesquisei 

também autores que defendem a EJA enquanto um campo de 

pesquisa dentro da área da Educação e são referência para as 

pesquisas no Brasil atualmente. Nessa aproximação com a EJA 

percebi a necessidade de conhecer mais sobre o pensamento de 

Paulo Freire que é referência nas discussões e pesquisas sobre 

essa modalidade e na construção das Diretrizes Curriculares 

nacionais para a EJA no Brasil.  

Paulo Freire (2001) considera o modo característico do 

ser humano se relacionar com o mundo como a práxis humana. 

Para Freire, a práxis pressupõe que o ser humano reflete sobre 

a realidade, se pergunta sobre suas relações com o mundo e, 

através de uma relação dialógica, toma consciência e amplia 

sua visão sobre ele. Só ele é capaz de viver uma realidade, 

pensar sobre ela, tomar consciência e transformá-la. Em sua 

concepção de educação problematizadora (FREIRE, 1987), os 

estudantes são transformados no e pelo processo de educação, 

gerando uma mudança em sua percepção sobre a realidade, de 

uma posição ingênua para uma posição crítica a partir do que 

ou autor denomina como conscientização (idem; 1982, 2001).  
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A composição musical como ação pedagógica, para 

Swanwick (2002; 2003; 2014), pode proporcionar um 

aprendizado musical significativo em que o estudante 

manifesta suas ideias e mostra como pensa musicalmente. Para 

o autor, a composição proporciona aos estudantes a tomada de 

decisões e a manipulação de materiais musicais de acordo com 

suas necessidades e desenvolve uma maior compreensão do 

discurso musical.  

Nesse sentido, direcionei meu olhar para a composição 

musical na escola na modalidade EJA, buscando aproximações 

com a concepção freireana de educação problematizadora. 

Como a ação pedagógica de compor na escola pode ser 

pensada a partir do caráter dialógico e conscientizador que 

Paulo Freire propõe para o ensino de jovens e adultos? 

Essa pergunta foi importante na elaboração da questão 

de pesquisa. Considerando que a ação pedagógica de compor 

em grupo pode estabelecer uma relação dialógica e crítica, 

onde o sujeito tem papel ativo no processo de aprendizagem, 

que aspectos relacionados ao diálogo e ao processo de 

conscientização permeiam a ação pedagógica de composição 

musical em uma escola de EJA?  

A partir dessa questão, esta dissertação tem como 

objetivos: identificar e analisar aspectos que permeiam os 

diálogos estabelecidos entre os sujeitos durante o processo de 

composição; e identificar e analisar aspectos que apontem para 

possíveis mudanças na relação dos sujeitos com a música.  

A presente dissertação está estruturada em seis 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta um breve histórico da 

EJA no Brasil e os documentos oficiais que compõem o marco 

legal dessa modalidade do ensino básico. No segundo capítulo, 

apresento a revisão de literatura, que se concentrou nas 

publicações nacionais que abordaram o ensino de artes na EJA 

e a composição musical na escola.  

No terceiro capítulo apresento a fundamentação teórica 

da dissertação estruturada em dois eixos: educação 
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problematizadora (FREIRE, 1982; 1987; 2001; 2001a) e 

composição na educação musical. No primeiro eixo, discuto os 

conceitos de conscientização e diálogo como elementos que 

sustentam a concepção freireana. Em composição na educação 

musical, apresento as ideias de Swanwick (2002; 2003; 2014) 

sobre a presença da composição nas práticas em educação 

musical. 

O quarto capítulo é destinado à metodologia da 

pesquisa. Apresento os princípios da pesquisa participante (LE 

BOTERF, 1999; HAGUETTE, 2001; DEMO, 2008) como 

método da pesquisa, bem como o desenho metodológico, que 

envolveu o desenvolvimento de um planejamento didático de 

composição musical com estudantes da educação de jovens e 

adultos, o registro em vídeo dos processos de composição e 

entrevistas onde os estudantes puderam fazer reflexões sobre o 

processo que vivenciaram a partir de seus olhares sobre os 

vídeos registrados.  

No quinto capítulo apresento um perfil dos participantes 

da pesquisa, o planejamento didático e como foi o 

desenvolvimento dessas vivências em composição musical. No 

sexto capítulo, destinado à análise das entrevistas, identifico e 

analiso aspectos que permearam os diálogos entre os sujeitos 

durante os processos de composição e aspectos que sugerem 

uma mudança da relação dos sujeitos com a música.  
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1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 

modalidade do ensino básico brasileiro, voltada para as pessoas 

que não cursaram o ensino regular na idade prevista pelo 

sistema educacional. É dever do Estado, estabelecido pela 

constituição federal de 1988, garantir a essas pessoas o acesso 

ao ensino básico em cursos estruturados para esse fim. Está 

configurada e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira – LDB – Lei 9394/1996, pelo parecer do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) / Comitê Educação 

Básica (CEB) no. 01/2000 e pelo parecer CNE/CEB 11/2000. 

É considerada uma modalidade do ensino básico nos níveis 

fundamental e médio e representa uma dívida social não 

reparada para com os que não tiveram acesso ao domínio da 

escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela. Os 

documentos oficiais reforçam ainda que ser privado deste 

acesso significa a perda de um instrumento imprescindível para 

uma presença significativa na convivência social 

contemporânea.  

A história da educação de jovens e adultos no Brasil 

percorreu um caminho entrelaçado com a história política e 

econômica do país e às transformações ocorridas na sociedade. 

Porcaro explica que, durante o período colonial e imperial, a 

educação de jovens e adultos no Brasil se deu de forma 

assistemática e que as iniciativas governamentais em oferecer 

educação nessa modalidade são recentes.  

No início do século XX, o desenvolvimento industrial 

brasileiro contribuiu para despertar a valorização da educação 

de adultos. Cunha (1999) explica que, ainda de forma inicial, a 

discussão sobre a educação de adultos nesse período tinha 

diferentes pontos de vista. Segundo a autora, havia os que 

defendiam a educação de adultos visando que trabalhadores 

pudessem dominar novas técnicas de produção, o ponto de 
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vista dos que acreditavam se tratar um instrumento de ascensão 

social e os que visavam uma ampliação na base de votos.  

As transformações sociais ocorridas no Brasil, 

resultantes do início dos processos de industrialização e 

urbanização do país, no século XX, fizeram aumentar as 

discussões sobre o analfabetismo. Porcaro (2015) pontua que a 

partir de 1940 os altos índices de analfabetismo passaram a ter 

reflexos no novo modelo urbano-industrial em que a sociedade 

brasileira estava se transformando, levando o governo a criar 

um fundo destinado à alfabetização de adultos. Sobre esse 

período, Cunha (1999, p. 11) destaca o movimento de 

fortalecimento dos princípios democráticos impulsionado pelo 

fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, e a criação da 

Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e 

Cultura (UNESCO) no mesmo ano. Segundo a autora, a 

UNESCO solicitou aos países integrantes esforço para a 

educação da população adulta analfabeta.  

No bojo da redemocratização foi lançada a campanha 

nacional de alfabetização de adultos, em 1947, com o objetivo 

de alfabetizar adultos em três meses e concluir o curso primário 

em dois períodos de sete meses. Segundo o caderno que 

apresenta a proposta curricular nacional para a EJA (BRASIL, 

2001), essa campanha apresentou resultados significativos nos 

primeiros anos, mas, seu fracasso no meio rural levou à sua 

extinção antes do final da década de 1950.  

A partir da metade da década de 1950, devido à política 

desenvolvimentista iniciada pelo governo Juscelino Kubitchek 

em 1955, o Brasil acelera seu processo de industrialização e as 

transformações espaciais e sociais decorrentes disso são 

inevitáveis. Sobre esse período, Feitosa (1999) explica que a 

urbanização alimentada pelo êxodo rural faz as cidades 

abrigarem cada vez mais trabalhadores, na maioria analfabetos, 

disputando oportunidades. Nesse contexto, o analfabetismo 

emerge como problema social, mas, segundo a autora, as ações 
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do governo estavam pautadas em acordos internacionais onde 

interesses políticos estavam envolvidos.  

Quando João Goulart assumiu a presidência do Brasil, 

em 1961, se desenhou um ambiente propício para reformas 

sociais. Para Feitosa, (1999) foi nesse contexto de construção 

de um governo de perfil popular, de cunho nacionalista, 

visando diminuir a dependência externa que novas ideias para a 

educação de adultos ganharam força. 

Essas novas ideias tiveram como principal referência o 

educador pernambucano Paulo Freire.  Cunha (1999) explica 

que a educação de adultos vista pela lente freireana passou a 

encarar a problemática do analfabetismo de outra forma. Antes 

visto como causa da pobreza passou a ser encarado como 

consequência de uma sociedade que não é igualitária. Nessa 

direção, a alfabetização deveria partir de uma crítica à 

realidade dos alunos e mostrar que cada um é capaz de mudar 

sua realidade na medida em que se descobre como um dos 

sujeitos responsáveis por sua existência. Os educadores, por 

sua vez, deveriam considerar os alunos analfabetos como 

homens e mulheres que possuem e são produtores da cultura. 

Feitosa (1999) afirma que o pensamento pedagógico de 

Paulo Freire inspirou os principais programas de alfabetização 

e educação populares realizados por intelectuais, estudantes e 

católicos engajados junto aos grupos populares no início dos 

anos de 1960. A expansão desses grupos pressionou o governo 

federal a apoiar e estabelecer uma coordenação nacional das 

iniciativas até que, em janeiro de 1964, foi aprovado o Plano 

Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação pelo país 

de programas de alfabetização de adultos orientados pela 

proposta freireana. 

 As ações do Plano Nacional de Alfabetização, que 

envolviam estudantes, sindicatos e movimentos sociais foram 

interrompidas meses depois pelo golpe militar que instituiu a 

ditadura no país em 1964. Os programas de educação popular 

que haviam se multiplicado entre 1961 e 1964 foram vistos 
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como uma ameaça pelo governo militar e seus promotores 

foram reprimidos. Segundo Porcaro (2015), foram substituídos 

por programas assistencialistas e conservadores até a criação 

do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em 

1967.  

O MOBRAL foi a política de alfabetização de adultos 

durante o governo militar, criado em resposta ao grande índice 

de analfabetismo que ainda existia no país. Foi idealizado 

como uma organização autônoma ao ministério da educação, 

onde comissões municipais foram instaladas para a execução 

das atividades, mas a proposta pedagógica, bem como os 

materiais didáticos, era controlada por uma organização central 

(BRASIL, 2001, p. 26). 

A repressão da ditadura não impediu, segundo Cunha 

(1999), que algumas experiências de educação popular de 

alfabetização de adultos com propostas mais críticas, 

desenvolvendo as ideias de Paulo Freire, continuassem a ser 

realizadas por movimentos populares que se organizavam em 

oposição ao governo. Porcaro (2015) explica que essas 

experiências foram ampliadas depois da abertura política na 

década de 1980, principalmente após a extinção do MOBRAL, 

em 1985, possibilitando maior liberdade para os programas de 

alfabetização de adultos. A Fundação EDUCAR, substituta do 

MOBRAL, deixou a execução dos programas a cargo das 

instituições, entidades e governos, passando a apoiá-las 

financeira e tecnicamente.  

Esse período de reconstrução democrática favoreceu a 

consolidação de experiências de educação de adultos 

influenciadas pelas ideias do início dos anos 1960, envolvendo 

o modelo de alfabetização conscientizadora de Paulo Freire. 

Essas ideias ampliam a concepção de alfabetização gerando 

programas mais extensivos de educação básica de jovens e 

adultos. Com isso, o princípio pedagógico da incorporação da 

realidade vivencial e da cultura dos educandos como ponto de 

partida da prática educativa assim como as concepções de 
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educação de Paulo Freire se consolidaram como referência para 

iniciativas de educação de jovens e adultos no Brasil, tornando-

se pensamento fundamental na construção das propostas 

curriculares nacionais para a EJA em vigor no Brasil (BRASIL, 

2002, p. 97). 

Segundo Cunha (1999), os desafios educacionais da 

educação de jovens e adultos para o século XXI devem 

destacar aspectos quantitativos e qualitativos para que se 

universalize o ensino básico com qualidade. Nesse sentido, 

Sartori (2011,) apresenta e analisa uma tabela com os índices 

de analfabetismo referentes aos censos do século XX e 

comenta que é evidente a redução desses percentuais, mas que 

isso ocorre de forma lenta e, mesmo assim, se levarmos em 

conta os números absolutos ponderando com o crescimento 

populacional, não houve uma redução significativa nos dados.  

A ausência ou a precariedade do atendimento 

educacional do Estado em todas suas estâncias, segundo o 

autor, gerou esta situação histórica de baixa escolarização que 

se transformou em um problema social, pois devido a crescente 

necessidade de certificação para as diferentes atividades 

econômicas e sociais, milhões de jovens e adultos passaram a 

uma condição de inferioridade social. Sartori (2011) ainda 

pontua que o fracasso dos programas de alfabetização 

desenvolvidos pelo governo federal ao longo do século XX 

envolve o tempo para o desenvolvimento dos trabalhos e os 

métodos pedagógicos utilizados. 

A lenta redução nos índices de analfabetismo também é 

discutida por Lemos (2010). A autora afirma que os dados 

oficiais (gerados pelos Censos, Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios, entre outros) comprovam o aumento 

da escolarização da população brasileira, porém, os níveis de 

alfabetização obtidos nos estudos que avaliam a aprendizagem 

estão bem abaixo dos esperados quanto à leitura e uso da 

linguagem. Segundo Lemos (2010) , as iniciativas brasileiras 

para a educação de jovens e adultos ao longo do século XX se 
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limitaram a campanhas de curta duração e estiveram 

desarticuladas do sistema regular de ensino, dificultando a 

continuidade dos estudos dos jovens e adultos.    

No que tange aos marcos legais da EJA no Brasil, 

Sartori (2011) situa que na constituição de 1988 a educação de 

jovens e adultos é referenciada quando o documento afirma a 

educação como um direito de todos e dever do Estado, e, que 

este, deve garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

Entretanto, o autor também afirma que é com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB 9394/96) que a 

EJA passa a ser compreendida e incorporada como uma 

modalidade do ensino básico brasileiro. Para Sartori (2011) 

esse fato é considerado uma evolução, pois a concepção da 

EJA se fortalece não como uma suplência, mas como uma 

modalidade do ensino regular destinada aos que, por algum 

motivo, não frequentaram a escola na idade considerada natural 

da relação idade-série. E ainda destaca que a Lei de Diretrizes e 

Bases da educação nacional aponta a necessidade de um ensino 

que considere as características dos alunos, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho.  

Apesar dos avanços que a LDB 9394/96 trouxe para a 

EJA, questões importantes sobre essa modalidade de ensino 

foram regulamentadas posteriormente por meio de resoluções 

do Conselho nacional de Educação (CNE), por meio da sua 

Câmara de Educação Básica (CEB).  Para Sartori (2011), esses 

marcos regulatórios foram necessários para redimir dúvidas 

que ainda existiam sobre a EJA, demonstrando a necessidade 

de mais estudos sobre essa modalidade que sempre foi tratada 

de maneiras diferentes sem o compromisso do Estado com as 

ações educativas desenvolvidas.  

A Resolução CNE/CEB n.º 01/2000 instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2001; 

2002; 2002a) construindo a estrutura e os componentes 

curriculares a serem observados para a oferta dos cursos nessa 
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modalidade nos níveis fundamental e médio. Essa resolução 

também reconhece a identidade própria da EJA que deve 

considerar as situações e perfis dos estudantes e permite que 

cada sistema de ensino defina a estrutura e duração dos cursos, 

desde que respeitadas as diretrizes e a identidade da EJA.  

O Parecer CNE/CEB no. 11/2000 (BRASIL, 2000) 

aponta para a grande necessidade de pesquisas em EJA e cita 

vários encontros e estudos realizados por todo o Brasil que 

deram origem ao documento. Para Sartori (2011), o parecer 

mostra a necessidade de olhar para as mudanças na EJA não só 

no ordenamento jurídico, mas na própria concepção de 

educação de jovens e adultos. Segundo o autor, uma concepção 

que se torna corrente nesse parecer é a educação ao longo da 

vida onde o sujeito pode continuar aprendendo sempre.  

Este mesmo parecer diz que a EJA deve desempenhar 

três funções: função reparadora, função equalizadora, e função 

qualificadora. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EJA 2º. Segmento (BRASIL, 2002), a função reparadora 

não se refere apenas a restaurar um direito que foi negado. 

Diferente da ideia de suprimento, ela destaca a importância de 

um modelo educacional que crie situações pedagógicas 

satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem 

específicas de alunos jovens e adultos. A função equalizadora 

visa permitir que jovens e adultos atualizem seus 

conhecimentos, troquem experiências e tenham acesso a novas 

formas de cultura e trabalho, visando uma igualdade de 

oportunidades nas inserções no mundo do trabalho, vida social 

e demais canais de participação. A função qualificadora é, 

segundo as diretrizes nacionais, o próprio sentido da educação 

de jovens e adultos: a educação permanente, baseada no caráter 

incompleto do ser humano que ocorre em espaços escolares e 

não escolares.   

As Diretrizes Curriculares para a EJA no Brasil dividem 

essa modalidade em ensino fundamental e médio. O ensino 

médio é orientado pelos Parâmetros Curriculares nacionais 
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para o Ensino Médio (PCNEM), que é a proposta curricular 

voltada ao ensino regular. Já o ensino fundamental possui 

cadernos que apresentam uma proposta curricular construída 

especificamente para a EJA.  

Os cadernos estão divididos de acordo com a estrutura 

do ensino fundamental em primeiro e segundo segmentos. O 

primeiro segmento abrange as séries iniciais (1º. ao 5º. ano) e 

tem sua proposta curricular apresentada em um caderno único 

(BRASIL, 2001). O segundo segmento abrange as séries finais 

(6º. ao 9º. ano) e tem sua proposta apresentada em três 

volumes.  O primeiro volume (BRASIL, 2002) apresenta temas 

para serem analisados e discutidos com fundamentos comuns 

às diversas áreas para a reflexão curricular. O segundo volume 

contém as propostas curriculares das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira, História e Geografia; enquanto 

o terceiro volume (BRASIL, 2002a) se encarrega das 

disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, Arte e Educação 

Física. 

No que se refere à música, verifica-se que está presente 

nos parâmetros curriculares do segundo segmento, no terceiro 

volume, compondo a disciplina de artes juntamente com artes 

visuais, teatro e dança. Esse documento apresenta os objetivos 

para o ensino de Arte na EJA, bem como a classificação dos 

conteúdos em três tipos: conceituais – ligados aos saberes 

relativos aos fatos, conceitos e princípios; procedimentais 

ligados ao saber fazer e atitudinais ligados ao saber ser e saber 

ser no convívio com o outro (BRASIL, 2002a, p. 140). 

O mesmo documento propõe três eixos de 

aprendizagem para os conteúdos de artes na EJA, que devem 

ser articulados na prática ao mesmo tempo em que mantém 

seus espaços próprios.  Produzir refere-se ao fazer artístico por 

meio da experimentação e uso adequado das linguagens 

artísticas. Apreciar está no âmbito da recepção, incluindo 

percepção, decodificação, interpretação, fruição. 

Contextualizar significa situar o conhecimento do aluno em 
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relação a seu próprio trabalho artístico, ao dos colegas e da arte 

como produto social e histórico (BRASIL, 2002a, p. 141). 

No capítulo sobre o ensino de música, a proposta 

curricular para o ensino de artes no segundo segmento da EJA 

(BRASIL, 2002a, p. 160) enfatiza a importância de o aluno 

entrar em contato com a música enquanto um processo e não 

somente como um produto finalizado e consumível. Dessa 

maneira, o aluno descobre os elementos da estrutura musical, o 

que possibilita articular o conhecimento existente com outras 

linguagens artísticas e outras áreas do conhecimento, 

ampliando-o e organizando-o.  

A proposta curricular dá destaque ao processo de 

criação musical como um momento de pesquisa sonora em que 

ocorre a mistura entre os elementos que os alunos trazem de 

suas experiências musicais com os elementos musicais que 

estão aprendendo na escola. Segundo o documento, desse 

modo, o processo de criação proporciona momentos de 

autoconhecimento e um convite para rever suas atitudes e 

valores (musicais ou não) diante do outro e de si mesmo.  

Uma das ações destacadas nas diretrizes para 

proporcionar aos alunos esse momento de criação são as 

atividades de composição musical. Segundo o documento, 

quando tem a possibilidade de compor musicalmente ritmos, 

melodias, desenvolver arranjos musicais e executá-los com 

frequência, o aluno constata que a arte musical está ao seu 

alcance e que ele pode desenvolvê-la. A composição tem o 

potencial de engajar o aluno criticamente com o material 

musical que está sendo trabalhado. Ele experimenta esse 

material buscando compreender os sons disponíveis e faz suas 

escolhas por meio de uma análise crítica baseada em suas 

experiências musicais, tanto na escola como fora dela.  

Por essas razões, no intuito de definir os caminhos para 

pesquisar a composição como uma ação pedagógica dialógica e 

conscientizadora em educação musical na EJA, direcionei meu 

olhar para as pesquisas no Brasil que abordam o ensino de artes 
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na Educação de Jovens e Adultos e para as que tratam da 

composição no ensino de música.  
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2 O ENSINO DE ARTES NA EJA E A COMPOSIÇÃO NA 

ESCOLA  

 

Nesta pesquisa, a revisão de literatura se concentrou em 

dois aspectos: o ensino de artes na educação de jovens e 

adultos e a composição na educação musical. Como a 

construção da questão de pesquisa e da argumentação dessa 

dissertação envolve a composição musical de alunos na 

modalidade de ensino EJA, o olhar foi direcionado para as 

produções acadêmicas realizadas no Brasil que abordam tanto 

o ensino de artes na EJA, para ver como essa área se aproxima 

da educação de jovens e adultos, quais os referenciais usados 

para isso e quais as principais temáticas abordadas, como 

também foram mapeadas as produções da Educação Musical 

que abordam a composição no ensino de música na escola, 

buscando identificar as principais discussões envolvendo esse 

assunto no momento.  

A revisão foi concentrada nas produções dos últimos 

dez anos, entre 2005 e 2015, mas alguns trabalhos anteriores 

que apresentam contribuições à compreensão da produção da 

área nessas temáticas, também foram considerados.  

 

2.1 O ENSINO DE ARTES NA EJA 

 

O levantamento de produções acadêmicas envolvendo o 

ensino de artes na EJA teve o objetivo de traçar um panorama 

sobre as pesquisas nesse campo esclarecendo algumas questões 

inicias: quais linguagens artísticas estão pesquisando mais a 

EJA? Que temas estão abordando? Como se aproximam da 

EJA? Que referenciais teóricos usam? 

A busca por trabalhos começou pela área de música na 

EJA no banco de teses e dissertações da CAPES1 cruzando as 

                                                             
1 CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

<http://www.capes.gov.br/>. Acesso em novembro de 2014 
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palavras-chave: música, adultos, musical, EJA, educação 

musical, jovens e adultos, variando os campos título, resumo e 

palavras-chave. Foram verificados também os repositórios 

digitais dos programas de pós-graduação em música stricto 

sensu do país que possuem esta ferramenta de busca: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade de São Paulo (USP), UDESC.  Dentre os 

programas que não disponibilizam esta ferramenta de busca 

foram realizadas pesquisas no repositório digital central da 

universidade, que, em alguns casos, direcionava a busca ao 

banco de teses e dissertações da CAPES. Ao todo, dois 

trabalhos foram encontrados: uma tese2 na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e uma dissertação3 na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

Para ampliar esse universo, a pesquisa bibliográfica 

abarcou também o ensino de artes na EJA envolvendo artes 

visuais, teatro, além de música, por meio das palavras- chave: 

EJA, artes, jovens e adultos, arte, teatro, adultos, artes visuais. 

Também foram pesquisados os repositórios digitais de alguns 

programas de pós-graduação em educação e de artes de 

universidades brasileiras: programa de pós-graduação em 

educação da UFRGS; programa de pós-graduação em educação 

da UFSC; programa de pós-graduação em educação da UFPR; 

programa de pós-graduação em artes da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). 

Mediante uma busca livre na internet encontrei o portal 

CEREJA4 que disponibiliza um grande acervo com 

publicações, materiais didáticos, reportagens, entre outros.  No 

                                                             
2 RIBAS, 2006 
3 SAUL, 2013 
4 www.cereja.org.br – O portal do centro de referência em Educação de 

Jovens e Adultos é mantido pela ALFASOL, entidade que trabalha em prol 

da alfabetização de jovens e adultos. 
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portal, o link teses, dissertações e Trabalhos de conclusão de 

curso (TCCs) disponibiliza mais de 1.000 trabalhos sobre EJA 

publicados no Brasil, sendo que as teses e dissertações 

apresentam resumos, os TCCs nem sempre. Foram analisados 

os títulos dos trabalhos até o número 680 e consideradas as 

teses e dissertações. 

Procurei mapear também as pesquisas publicadas nos 

anais dos sete últimos encontros nacionais da Associação 

Nacional de pesquisa em Educação (ANPED), nos Grupos de 

trabalho (GTs) “Educação de pessoas jovens e adultas” (GT18) 

e “Educação e arte” (GT24), mas nenhum trabalho relacionado 

ao ensino de artes foi encontrado no GT 18, e nem trabalhos 

relacionados à EJA no GT 24.  

A busca por artigos publicados em periódicos foi 

realizada por meio de ferramentas online (scielo, Google 

acadêmico), além de verificar todos os números da Revista 

Brasileira de Educação de Jovens e Adultos disponibilizados 

no repositório eletrônico do periódico.5 

No conjunto dos trabalhos mapeados, foram 

encontradas 14 publicações, sendo 12 dissertações e 2 teses. 

Pesquisas realizadas em programas de pós-graduação e linhas 

de estudo bastante diversificadas, como Educação, Educação 

Musical, Serviço Social, Cultura e Sociedade, Educação e Arte, 

História da Cultura e Artes Cênicas. A maioria dos trabalhos 

foi realizada em programas de pós-graduação em educação e 

não em programas de pesquisa das linguagens artísticas 

específicas. O resultado da busca está apresentado no quadro a 

seguir: 
 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos. Acesso em 

abril de 2015 
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Quadro 1 - Resultados da busca ensino de artes na EJA 

AUTOR / TÍTULO/ANO  
IES  

TITULAÇÃO ÁREA  

1 RIBAS, Maria Guiomar de 

Carvalho. Música na educação de 

jovens e adultos : um estudo sobre 

práticas musicais entre gerações, 

2006. 

UFRGS 
DOUTORADO 

Educação 

musical 

 

2 SAUL, Tiago Scalvenzi. O ensino 
de música na EJA: Saberes 

docentes dos professores dos 

CEEBJAS de Curitiba, 2013. 

UFPR 
MESTRADO 

Educação  

3 AZEVEDO, Maria Cristina de 

Carvalho Cascalli de. "Cada passo 
é uma vitória": saberes que 

norteiam a formação e atuação de 

professores de música com alunos 

idosos, 2009. 

UnB 
MESTRADO 

Música 

4 LOGUERCIO, Nina Magalhaes. 

Experiência estética e fotografia no 

cotidiano de alunos da EJA: 

possíveis relações com o ensino da 

arte, 2011. 

PUC - RS 
MESTRADO 

Educação  

5 STEFFENS, Maria do Carmo 

Hornos. Literatura como abertura: 
experiência estética e formação na 

EJA, 2011. 

UFRGS 
MESTRADO 

Educação 

6 FERNANDES, Carla Maria Garcia. 

O que é arte? Conceitos possíveis 

na educação de jovens e adultos do 

CMET Paulo Freire, 2005. 

UFRGS 
MESTRADO 

Educação 

7 MACHADO, Rosi France 

Candeira. O currículo de arte na 

educação de jovens e adultos: 

reflexão acerca de uma proposta 
curricular para o segundo segmento 

do ensino fundamental na rede 

municipal de educação de São Luis. 

2012. 

UFMA 
MESTRADO 

Cultura e 

sociedade 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Steffens,%20Maria%20do%20Carmo%20Hornos
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Steffens,%20Maria%20do%20Carmo%20Hornos
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8 PINTO, Maria Lídia de Moraes. Eu 
conto, tu contas... Histórias para 

quem tem história contribuições 

para a aprendizagem na EJA, 2012. 

MACKENZIE 
MESTRADO 

Educação, 

arte e 

história da 

cultura 

9 MARQUES, Emiliana Maria Diniz. 

Teatro do oprimido e educação 

popular do campo: articulação 

entre o pensamento e a obra de 

Paulo freire e augusto boal com 

uma experiência em MG, 2012 

UEMG 
MESTRADO 

Educação 

10 VIANA, Waldemir Rodrigues. 

Teatro do oprimido - implicações 

metodológicas para a educação de 

adultos.2011. 

 

UFMG 
MESTRADO 

Educação 

11 FERNANDES, Carla Maria Garcia. 

Prática da envolvência : possíveis 

contribuições para a elaboração de 

uma pedagogia em arte na EJA, 

2012. 

UFRGS 
DOUTORADO 

Educação 

12 SANTOS, Márcio Silveira dos. 

Tragédia na sala de aula : um 

estudo de práticas de teatro na 

educação de jovens e adultos, 2010. 

UFRGS 
MESTRADO 

Mestrado 

em artes 

cênicas 

13 PENTEADO, Cléa. A arte e a 
educação na escola : os caminhos 

da apreciação estética de jovens e 

adultos, 2001. 

 

UFRGS 
MESTRADO 

Educação 

14 ALVARES, Sonia Carbonell. Arte 

e educação estética para jovens e 
adultos: as transformações no olhar 

do aluno, 2006. 

USP 
MESTRADO 

Educação 

Elaborado pelo autor (2015) 

 

Nesse panorama, foram identificadas pesquisas sobre o 

ensino de artes na EJA que envolvem temáticas como a questão 

intergeracional (RIBAS, 2006), o professor (AZEVEDO, 2009; 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Fernandes,%20Carla%20Maria%20Garcia
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Santos,%20M%C3%A1rcio%20Silveira%20dos
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Penteado,%20Cl%C3%A9a


40 

 

SAUL, 2013), a visão dos alunos sobre as aulas de artes 

(FERNANDES, 2005), educação estética (PENTEADO, 2001; 

ALVARES, 2006; LOGUEIRO, 2011; STEFFENS, 2001), 

proposta pedagógica (MACHADO, 2012, FERNANDES, 

2012; PINTO, 2012) e prática pedagógica (SANTOS, 2010; 

VIANA, 2011; MARQUES, 2012). O quadro a seguir 

apresenta os trabalhos organizados por essas temáticas. 
 

Quadro 2 - Resultados da busca ensino de artes na EJA – Organização 

por tema da pesquisa 

 

TEMA DE PESQUISA AUTOR/ANO 

Questão intergeracional na EJA 
RIBAS/ 

2006 

Professor  

SAUL 2013 

AZEVEDO 2009 

FERNANDES 2005 

Educação estética 

LOGUEIRO 2011 

PENTEADO 2001 

ALVARES 

2006 

STEFFENS 

2011 

Proposta Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

MACHADO 2012 

 

FERNANDES 2012  
 

PINTO 2012 
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Prática Pedagógica 

VIANA 

2011 

MARQUES 

2012 

SANTOS 

2010 

Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

A questão intergeracional na EJA é discutida por Ribas 

(2006) num trabalho da área da educação musical. A autora 

analisou como o contexto da EJA interfere nas práticas 

musicais dos estudantes e se existe um processo músico-

educacional recíproco entre os estudantes de idades diferentes. 

Sua pesquisa mostrou que a música faz parte da vida dos 

estudantes de todas as idades, que seus anseios, projetos e 

práticas musicais apresentam-se comuns em certos aspectos, 

mas apresentam situações de distinção que geram certos graus 

de conflitos e tensões, como quando comentam sobre o 

repertório que se identificam e sobre a música do outro. 

Entretanto, esses embates também se mostraram espaços de 

trocas musicais. Ela conclui que a coeducação musical emerge 

na EJA, promovendo outras maneiras de sociabilidade entre 

seus estudantes, resultado de um processo constituído por 

tensões, trocas e negociações de saberes vindos dos mundos 

musicais desses estudantes e a música ora representa elemento 

de coesão ora de distinção social.  

Os trabalhos que tiveram suas temáticas voltadas para o 

professor (AZEVEDO 2009; SAUL, 2013) foram 

desenvolvidos a partir dos referenciais teóricos sobre os 

saberes docentes. Azevedo (2009) pesquisou a questão dos 

saberes docentes na formação e atuação de professores de 

música que trabalham com idosos na cidade de Brasília. Sua 

pesquisa revelou que os saberes necessários para se atuar 

profissionalmente com essa faixa etária são: saberes 

disciplinares, saberes de outras áreas do conhecimento e os 
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saberes advindos da experiência com o idoso, dentre os quais 

houve a predominância dos saberes relacionais como saber 

ouvir o idoso, exercitar a tolerância, acreditar na capacidade do 

idoso, respeitar seus limites, elevar sua autoestima. Saul (2013) 

entrevistou sete professoras da disciplina Arte em escolas de 

EJA de Curitiba para investigar quais são os saberes 

necessários para ensinar música na EJA. O pesquisador 

concluiu que as professoras deram importância ao saber 

disciplinar como adquirido pela formação inicial e continuada, 

mas que quando o assunto era ensinar música, o saber 

experiencial é mais presente e que a prática cotidiana mostra os 

caminhos para lidar com música na EJA.  

Os significados e sentidos das aulas de artes para os 

alunos da EJA foram pesquisados por Fernandes (2005). 

Apoiada em entrevistas individuais, em entrevistas coletivas e 

em diário de campo, abordou os sentidos produzidos por 

estudantes da EJA nas aulas de artes visuais analisando o papel 

do professor, a importância das aulas de arte e de fazer arte 

para eles. 

As discussões sobre a temática da educação estética 

apontam para o estudo de experiências estéticas vividas em 

escolas de EJA e do papel da educação estética para jovens e 

adultos. Loguercio (2011) investigou a experiência estética que 

alunos da EJA estabelecem com a fotografia em seu cotidiano. 

Analisando dados obtidos a partir de grupos focais, a 

pesquisadora concluiu que a fotografia se estabelece no 

contexto de vida dos estudantes determinada por convenções 

sociais, mas que ao mesmo tempo, pode contribuir para a 

formação de subjetividades oferecendo uma ampliação de 

repertórios artísticos e estéticos.  

Penteado (2001), Alvares (2006) e Steffens (2011) 

discutiram em suas pesquisas o papel da educação estética na 

escola sob olhares diferentes. Penteado investigou a apreciação 

estética de alunos da EJA buscando revelar o que pensam e o 

que mexe com sua sensibilidade. Alvares analisou a 
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importância da educação estética e os efeitos que esse tipo de 

escolarização provoca na visão de mundo de um adulto e de 

que forma contribui para os seus processos de letramento. 

Steffens, por sua vez, discutiu o modo como é abordada a 

perspectiva da leitura no ambiente pedagógico, bem como as 

forças discursivas que determinam a prescrição de certas obras 

pensando a aula de literatura como possibilidade de abertura à 

formação de subjetividades.  

As pesquisas em que a proposta pedagógica na EJA foi 

o tema de investigação apresentaram focos diferentes: estudo 

de uma proposta curricular oficial, a construção de uma 

proposta a partir da prática docente e a arte como recurso 

pedagógico. O estudo de uma proposta curricular específica 

para o ensino de artes da EJA foi o tema da pesquisa de 

Machado (2012). A pesquisadora analisou o texto da proposta 

curricular de arte para o segundo segmento da EJA elaborado 

por professores de arte da rede municipal de ensino de São 

Luís (MA). 

 Fernandes (2012) abordou a contribuição da prática 

pedagógica docente em aulas de arte para a elaboração de uma 

pedagogia em arte para EJA. Apoiada na auto- narrativa, a 

pesquisadora refez seu percurso de professora e refletiu sobre 

suas ações pedagógicas oportunizando a análise das propostas 

pedagógicas, a discussão sobre o que são conteúdos 

significativos nas aulas de arte, a reflexão sobre as relações 

entre professora e alunos e a seleção de episódios 

significativos. Outro olhar, da arte como recurso pedagógico, 

foi encontrado na pesquisa de Pinto (2012). Segundo a autora, 

seu trabalho procurou verificar quais as contribuições da arte 

de contar histórias para o processo de ensino-aprendizagem na 

EJA. Ela conclui que foi possível observar aspectos das 

relações estabelecidas entre os diversos membros dos grupos, 

principalmente professores e educandos, e também suas 

relações com conceitos e ideias que permeiam os atos de 

ensinar e aprender. 
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As três pesquisas que investigaram práticas pedagógicas 

em artes na EJA (SANTOS, 2010; VIANA, 2011; MARQUES 

2012) relacionam métodos teatrais e concepções pedagógicas 

com esse contexto escolar. Santos (2010) investigou jogos 

teatrais com estudantes da EJA, relacionando-os com ideias do 

educador Paulo Freire e do sociólogo Zygmunt Bauman. 

Segundo o pesquisador, os jogos teatrais envolveram o 

potencial criativo dos estudantes e a reflexão sobre o potencial 

destrutivo da sociedade.  

Marques (2012), por outro lado, buscou identificar 

aproximações entre o Teatro do oprimido e a área da Educação. 

A partir de reflexões sobre duas experiências pedagógicas em 

oficinas de teatro utilizando o método do Teatro do Oprimido, 

sua pesquisa compreendeu contribuições, limites e desafios 

prático-teóricos apresentados por esse método teatral.  

Viana (2011) analisou uma proposta do método Teatro 

do Oprimido com alunos da EJA onde, segundo o pesquisador, 

foi possível perceber que sua função política e pedagógica se 

mostraram significativas e pertinentes ao contexto da EJA. Ele 

conclui que o teatro do oprimido, ao prescindir de rígido 

desenvolvimento técnico sem deixar de lado a organização e a 

beleza cênica, ao prezar pela criticidade e por temas da vida 

real, oferece aos estudantes da EJA os meios para criar e atuar 

teatralmente.  

Esse panorama permitiu uma visão geral de como a 

EJA é pesquisada pelos que se interessam pelo ensino de artes 

nessa modalidade. Foi possível observar que é muito presente 

entre esses pesquisadores o interesse na relação entre 

concepções de cada área com as particularidades do contexto 

da EJA. Pensando na composição musical como a concepção 

da área, será esse o caminho da minha pesquisa? As próximas 

definições dependeriam ainda de um panorama das pesquisas 

sobre composição musical na escola visando ver como essa 

pesquisa se situa na Educação Musical e com o que pode 

contribuir na área.  

http://lounge.obviousmag.org/de_dentro_da_cartola/2013/11/zygmunt-bauman-vivemos-tempos-liquidos-nada-e-para-durar.html
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2.2 COMPOSIÇÃO MUSICAL NA ESCOLA 

 

O levantamento de publicações acadêmicas que tratam 

da composição musical começou com uma pesquisa no banco 

de teses de dissertações da CAPES cruzando as palavras-chave 

composição musical, composição, educação musical, música, 

escola básica. As palavras foram utilizadas nos campos título, 

resumo e palavras chave. Também foram pesquisados os 

portais dos programas de pós-graduação em música do país e 

analisados os que oferecem repositórios digitais: UFRGS, 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), UFPR, 

Universidade de Brasília (UnB), Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e 

Universidade de Campinas (UNICAMP). A pesquisa abarcou 

também as revistas da Associação Brasileira de Educação 

Musical (ABEM) disponíveis em seu portal na internet6. 

A busca nas revistas da ABEM resultaram em três 

artigos: “Composição no ensino de música: perspectivas de 

pesquisa e tendências atuais” (BEINEKE, 2008), “Funções da 

composição musical em sala de aula na perspectiva das 

crianças” (BEINEKE, 2011), “Ensino musical criativo em 

atividades de composição na escola básica” (BEINEKE, 2015). 

O resultado da pesquisa por teses e dissertações está 

apresentado no quadro a seguir: 
 

 

 

 

 

 

                                                             
6 www.abemeducacaomusical.com.br 
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Quadro 3 – Resultados da busca composição musical na escola– Teses e 

dissertações 

 

AUTOR / TÍTULO  

INSTITUIÇÃO/ 

TITULAÇÃO/ 

ANO 

ÁREA  

 

1 SERODIO, Liana Arrais. Composição 

musical, interpretação e escuta: uma 

aproximação semioética para a 

didática da música na escola básica. 

Doutorado 

UNICAMP 

2014 

Educação 

2 MAFFIOLETTI, Leda de 

Albuquerque. Diferenciações e 
integrações: o conhecimento novo na 

composição musical infantil.  

Doutorado 

UFRGS 2005 

Educação 

Musical 

3 AFFONSO, Debora Sousa 

Franca. Música e bilinguismo: como a 

identidade cultural das crianças pode 

se evidenciar em suas composições 

musicais 

Mestrado 

USP 2001 

Música 

4  MARTINS,  Áudrea da Costa. 

Linhas, vozes e tracks : a textura na 
composição musical de crianças. 

Mestrado 

UFRGS 2011 

Educação  

5 GUTERRES, Aline Lucas. O 

processo de composição musical  do 
adolescente : ações e operações 

cognitivas,  

Mestrado 

UFRGS 2012 

Educação 

6 BEINEKE, Viviane. Processos 
intersubjetivos na composição 

musical de crianças: um estudo sobre 
a aprendizagem criativa 

Doutorado 

UFRGS 2009 

Educação 

Musical 

7 LORENZI, Graciano. Compor e 

gravar músicas com adolescentes : 
uma pesquisa-ação na escola pública. 

2007 

Mestrado 

UFRGS 2007 

Educação 

Musical 

8 VISNADI, Gabriela . A Música que 
eu compus em grupo, eu tirei do 

coração: perspectivas das crianças 

sobre a composição musical na escola 

básica. 2013 

Mestrado 

UDESC 2013 

Educação 

Musical 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Maffioletti,%20Leda%20de%20Albuquerque
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Maffioletti,%20Leda%20de%20Albuquerque
http://busca.ibict.br/SearchBDTD/advancedSearch.do
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Beineke,%20Viviane
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Lorenzi,%20Graciano
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Entre as teses, dissertações e artigos encontrados os 

temas presentes abarcaram a identificação de manifestações e 

padrões culturais nos produtos das composições (Afonso, 2001; 

Martins, 2011), os processos cognitivos que ocorrem durante a 

composição musical (MAFFIOLETI, 2004; GUTERRES; 

2012), as relações sociais nos processos de composição em 

grupo (LORENZI, 2007; SERÓDIO, 2014) e a criatividade 

(BEINEKE, 2009; 2001; 2015; VISNADI, 2013). Os temas 

estão apresentados no quadro a seguir: 
 

Quadro 4 – Resultados da busca composição musical na escola-

organização por tema da pesquisa 

 

TEMA DE PESQUISA AUTOR/ANO 

Identificação de padrões nos produtos  

 

Affonso (2001) 

Martins (2011) 

Processos Cognitivos 

 

 

Maffioleti (2004) 

 

 

Guterres (2012) 

 

Processo de composição 

Lorenzi (2007) 

 

Seródio (2014), 

Criatividade 

 

Beineke (2009, 

2011,2015) 

 

Visnadi (2013) 

 

Elaborado pelo autor (2015) 
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Os trabalhos que pesquisaram o produto das 

composições de estudantes apresentaram diferentes olhares. 

Affonso (2001) pesquisou o produto da composição musical de 

crianças com o objetivo de discutir certas evidências culturais, 

no caso, crianças que estudam em escolas bilíngues. A 

pesquisa considerou as composições coletadas durante as aulas 

de música ministradas pela pesquisadora como evidências que 

auxiliam a responder qual papel podem ter as aulas de música 

na formação de identidade cultural e aprendizagem de 

linguagem. Com outro olhar, Martins (2011) pesquisou 

crianças de 10 a 12 anos de escolas públicas com o objetivo de 

investigar manifestações envolvendo a textura musical em suas 

composições. Sua pesquisa concluiu que a textura é importante 

dimensão estrutural da música e é fundamental no exercício da 

composição, oferecendo ampla margem para experimentação e 

expressão criativa dos alunos.   

O olhar para os processos cognitivos que ocorrem 

durante a composição musical se voltou para a identificação e 

compreensão de elementos que compõe o processo e o 

desenvolvimento da composição musical. Maffioleti (2004) 

investigou o desenvolvimento da composição e a formação de 

conhecimento novo na composição musical infantil. Sua 

pesquisa mostra que o desenvolvimento da composição se 

caracteriza pela construção gradativa de uma visão de 

conjunto, propiciada pela formação de conexões que 

modificam os modos de produzir o conhecimento, permitindo 

novas articulações com a estrutura da composição. Guterres 

(2012) analisou o processo de composição de três alunos 

adolescentes iniciantes em teclado visando identificar os 

processos cognitivos que potencializam a atividade. Segundo a 

autora, sua pesquisa mostrou que o processo de composição 

musical provocou desafios e a necessidade de aprofundar e 

construir conhecimentos novos, que é possível identificar os 

processos cognitivos envolvidos no processo na composição. 



49 

 

As pesquisas que investigaram o papel das relações 

sociais durante os processos de composição na escola 

envolveram as relações entre os estudantes, o professor e a 

tecnologia. Lorenzi (2007) investigou os processos de 

composição musical de adolescentes vinculados à gravação de 

um CD. Para isso, verificou a relação entre o uso de registros 

sonoros e os processos composicionais coletivos e as 

implicações de compor e gravar músicas com adolescentes 

quando os objetivos estão voltados para a produção de um CD. 

Segundo o autor, os processos composicionais constituíram-se 

para além de estruturações musicais, sendo constantemente 

permeados pelo conjunto de inter-relações sócio afetivas do 

grupo. O registro das composições favoreceu o feedback 

auditivo para os adolescentes, podendo dessa forma, 

estabelecer novas referências estéticas de percepção musical 

sobre as próprias composições.  

Olhando para as relações entre os sujeitos, Seródio 

(2014) investigou na própria prática como professora de 

música o potencial formativo da atividade didática de 

composição musical, focalizando o envolvimento, os contextos 

e conflitos entre os alunos. A autora conclui que o trabalho de 

composição pode iniciar-se precocemente na escola e que no 

processo de criação e escuta da composição musical se dá a 

descoberta do outro enquanto alteridade.  

Entre as publicações que abordam a questão da 

criatividade, Beineke (2009, 2009a, 2010, 2011) e Visnadi 

(2011; 2013) direcionam seus olhares para a composição de 

crianças a partir de referenciais teóricos da aprendizagem 

criativa. Beineke (2009) investigou como as dimensões da 

aprendizagem criativa se articulam em atividades de 

composição musical de crianças, por meio da análise das 

perspectivas das crianças e do professor sobre a aprendizagem 

criativa.  Seu trabalho revela que as dimensões da 

aprendizagem criativa se articulam com as atividades de 

composição por meio do ciclo “compor – apresentar – criticar”. 
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Segundo a autora, ao atuarem como compositores, intérpretes e 

audiência crítica, crianças e professores constroem 

coletivamente o conhecimento e se tornam agentes da própria 

aprendizagem, ampliando e atualizando constantemente suas 

ideias de música.  

Visnadi (2013) investigou uma turma de crianças do 4º. 

ano  do ensino fundamental,  no contexto da escola básica, 

investigando como elas compreendem  a composição. Buscou a 

perspectiva das crianças sobre o que é composição através de 

algumas questões como: porque as pessoas compõe música, 

quais os valores atribuídos à atividade de compor e como elas 

explicam o processo de composição.  Segundo a autora, as 

crianças entendem a atividade de composição de maneira 

abrangente, envolvendo paródias, composições, arranjos e 

improvisações e atribuem grande valor à mensagem 

transmitida na letra. 

Essa visão geral dos trabalhos permitiu observar que as 

pesquisas na área da Educação Musical brasileira sobre a 

composição na escola apresentam uma diversidade de olhares. 

O olhar sobre os processos de composição de estudantes está 

mais voltado para o trabalho em grupo abarcando as relações 

sociais, os conflitos e elementos da aprendizagem musical. 

Sobressaem-se as pesquisas envolvendo a composição de 

crianças no contexto do ensino fundamental, sendo que a EJA 

não foi abordada por nenhumas das pesquisas e artigos.  

É possível perceber um crescimento dos trabalhos que 

consideram as perspectivas dos sujeitos sobre suas 

composições. Ao contrário das pesquisas que investigam os 

processos de composição por meio de observações e/ou 

filmagens, esses trabalhos abordam suas questões a partir da 

voz de estudantes e professores de música. Pensando no 

panorama das pesquisas sobre o ensino de artes na EJA 

apresentado e o interesse dessas pesquisas na relação com as 

particularidades desse contexto, como direcionar meu olhar 

para a composição musical no contexto da EJA?  
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2.3 O PANORAMA DAS PESQUISAS E A CONSTRUÇÃO 

DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A presença da composição na educação musical está 

sendo investigada em diferentes aspectos, focalizando as 

questões cognitivas, a ampliação das ideias de música, o 

significado para os alunos, a interação e o debate de ideias que 

ocorrem no processo, o papel ativo do aluno nas atividades, a 

criatividade. As pesquisas evidenciam que a composição 

permite aos estudantes a manipulação de materiais musicais e 

sua combinação de acordo com suas próprias ideias. Ao 

compor, os alunos fundem à cultura da sala de aula sua 

experiência musical, trazendo suas impressões, opiniões, 

conhecimentos, experiências sobre e com a música. 

(SWANWICK, 2002; 2003) 

As propostas curriculares nacionais para música na EJA 

(BRASIL 2002a, p. 160) dão grande destaque para a 

composição musical, alinhando a ação de compor na escola 

com a proposta pedagógica que considera o aluno da EJA 

como sujeito. A mesma proposta destaca o valor educativo do 

diálogo e da participação nas ações pedagógicas nessa 

modalidade de ensino, além de enxergar o aluno como sujeito 

portador de saberes que devem ser considerados em sua 

aprendizagem.  

Na análise do levantamento sobre o ensino das 

diferentes linguagens artísticas na EJA, percebi que os 

trabalhos revisados possuem a tendência de apresentar dois 

pilares teóricos: um pilar que os diferencia, relacionado à área 

específica do conhecimento, no caso música, teatro, artes 

visuais, formação docente entre outros; e um pilar que as 

aproxima, que são os referenciais usados para a aproximação 

com as discussões sobre a EJA.  
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Na maioria dos casos, o referencial teórico que alinha as 

pesquisas às concepções pedagógicas predominantes na 

educação de jovens e adultos é baseado nas ideias de Paulo 

Freire. Sua obra apresenta lentes para os pesquisadores 

enxergarem o aluno como sujeito, o espaço como dialógico e a 

prática como libertadora. 

A visão geral oferecida por esse panorama das 

pesquisas permitiu relacionar a ação pedagógica de compor em 

sala de aula com a concepção pedagógica freireana, norteadora 

das propostas curriculares para a EJA. A partir dessas relações 

emergem algumas questões. As pesquisas da área apontam para 

a composição enquanto uma ação pedagógica com potencial 

para um aprendizado musical significativo para crianças e 

adolescentes, mas, como isso ocorre com alunos da EJA? 

Como a composição na escola pode mobilizar elementos de 

caráter dialógico e conscientizador presentes na concepção de 

Paulo Freire para a educação de jovens e adultos? 

Durante a de revisão de literatura pude conhecer um 

trabalho importante sobre esse tema na área da Educação 

Musical. Trata-se do artigo publicado por Abrahams (2005) na 

revista da ABEM. Nesse texto, o autor não aborda 

especificamente a EJA, mas aproxima os postulados de Paulo 

Freire ao ensino de música.  Destaca o pensamento freireano de 

que o professor deve considerar a visão de mundo que o aluno 

já possui e usar esse conhecimento como ponte para a nova 

aprendizagem.  

Abrahms (2005, p. 67) propõe um modelo para uma 

Pedagogia Crítica para Educação Musical (PCEM) e afirma 

que num programa educacional de música onde a PCEM é 

praticada os alunos tocam instrumentos em sala de aula, 

movem-se ou reagem de alguma forma física aos sons que 

ouvem. Trabalham em equipes ou em grupos empenhados em 

resolver ou levantar novos problemas. Também, alunos e 

professores entram em diálogo verbal ou musical através de 

discussões, improvisações e atividades práticas. 
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Abrahams (idem) propõe um modelo de sequência de 

aprendizagem para a PCEM baseado em perguntas: Em quem 

sou eu ou quem somos, o autor propõe o uso da imaginação 

musical na criação de uma experiência que apresente uma 

necessidade (razão) de saber. Nesse momento, os alunos 

experimentam música ouvindo, analisando, descrevendo e 

avaliando, ao mesmo tempo em que compartilham sentimentos 

e refletem sobre eles. Ao pensar na questão em quem nossos 

estudantes podem tornar-se, propõe que o uso da inteligência 

musical por meio de conexões da a experiência ao mundo 

através de comparações em outras artes, culturas e experiências 

dos alunos fora da escola além de oferecer aos alunos a 

oportunidade de praticar o conteúdo.  

Ao pensar em quem poderíamos nos tornar juntos, 

propõe o uso da criatividade musical fazendo a ligação da 

palavra ao mundo, incentivando os alunos a acharem soluções 

alternativas e novos meios de usar a informação apresentada, a 

avaliação da transformação por meio de uma reflexão coletiva 

sobre o trabalho realizado e o reconhecimento da 

transformação através de uma apresentação, exibição ou outra 

forma de demonstração.  

Para o autor, essa proposta de plano de aula segue como 

uma sinfonia: começa com uma exposição, seguida por uma 

seção de desenvolvimento com improvisação e uma 

recapitulação final. Os professores têm autoridade para adaptar 

o modelo à sua realidade mantendo sua ideia fundamental de 

fornecer experiências musicais significativas tanto para o aluno 

quanto para o professor. 

Com o objetivo de aproximar as ideias freireanas com a 

educação musical, orientado pelas pesquisas sobre o ensino das 

linguagens artísticas na EJA e por pesquisas que abordam a 

composição no ensino de música, foi construída 

fundamentação teórica dessa pesquisa. Busquei concepções 

que pudessem ajudar a responder a questão de pesquisa: que 

aspectos relacionados ao diálogo e ao processo de 
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conscientização permeiam a ação pedagógica de composição 

musical em uma escola de EJA? 
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3 EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA E 

COMPOSIÇÃO MUSICAL 

 

 Conforme mostrou a revisão de literatura, a tendência 

das pesquisas das artes na EJA é apresentar dois pilares 

teóricos: um que as diferencia, relacionado à área específica do 

conhecimento, no caso música, teatro, artes visuais, formação 

docente e um que as aproxima, que são os referenciais usados 

para a aproximação com as discussões sobre EJA. Nesse caso, 

a fundamentação teórica foi organizada em dois eixos a partir 

da questão de pesquisa: educação problematizadora e 

composição na educação musical.  

Esse capítulo está dividido em três partes: na primeira, 

conceitos que fundamentam a concepção de educação 

problematizadora de Paulo Freire. Na segunda, apresento 

concepções e pontos de vista de autores que discutem a 

relevância da composição como ação pedagógica em educação 

musical. Na terceira apresento meu exercício de pensar o 

caminho metodológico da pesquisa sob a luz das reflexões 

teóricas desenvolvidas.   

 

3.1 EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA  

 

A concepção de educação problematizadora de Paulo 

Freire (1987) volta-se para uma educação crítica em que a 

aprendizagem real ocorre quando os estudantes são 

transformados no e pelo processo de educação, gerando uma 

mudança em sua percepção sobre a realidade. Trata-se de uma 

“consciência intencionada” (idem, p. 67) que surge nas 

problematizações que o homem [ser humano7], como ser de 

consciência que é, faz em suas relações com o mundo. 

                                                             
7 Nas obras de Paulo Freire utilizadas nessa pesquisa, a maioria das décadas 

de 1960 e 1970, o autor generalizava o uso do gênero masculino, se 

utilizando da palavra homem para se referir ao ser humano. Em trabalhos 

posteriores, já no final da década de 1980 e início de 1990, ele adota uma 
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Na direção oposta, Freire define a educação bancária 

(FREIRE, 1987). Na concepção bancária, o educador é o 

sujeito do processo educativo, que conduz à memorização de 

um conteúdo narrado, que trata a realidade como algo estático, 

alheio às experiências existenciais dos alunos. Para o autor: 
 

A educação se torna um ato de depositar, em 

que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante. Em lugar de 

comunicar-se, o educador faz comunicados e 

depósitos que os educandos, meras 

incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção 

bancária de educação, em que a única 

margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, 

guardá-los e arquivá-los. (FREIRE, 1987, 

p.58) 

 

 A educação problematizadora busca que homens e 

mulheres  tenham mais do que consciência da realidade. Mais 

que “estar consciente de”, busca o “ser consciente de”, que 

tenham os elementos da realidade dentro de sua consciência e 

não apenas presentes nela. “A mesa em que escrevo, os livros, 

a xícara de café, os objetos que me cercam estão simplesmente 

presentes à minha consciência e não dentro dela. Tenho a 

consciência deles mas não os tenho dentro de mim” (FREIRE, 

1987, p. 63). Nesse sentido, a educação problematizadora 

desloca a realidade da posição de término do ato educativo para 

a posição de mediatizadora dos sujeitos envolvidos nesse 

                                                                                                                                 

escrita não sexista. Segundo Eggert (2010, p. 277), isso pode ser 

identificado em seu livro Pedagogia da Esperança (1992) onde faz uma 

reflexão sobre a questão ideológica do uso da linguagem machista, inclusive 

por ele mesmo. Por tal motivo, em alguns momentos desta dissertação, 

utilizarei entre colchetes as expressões [e as mulheres] ou [ser humano] 

visando contemplar essa atualização que o autor faz de seu próprio trabalho.  
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processo: professores e estudantes, chamados por Freire de 

“educador e educandos”.  

É nesse contexto que se pode compreender uma das 

frases mais citadas de Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens [e as mulheres] se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”. A frase é o título 

de uma das partes que compõe o segundo capítulo do livro 

Pedagogia do Oprimido, onde o autor apresenta os 

pressupostos e sua crítica à concepção bancária de educação. 

Nessa parte, frisa que a concepção problematizadora rompe a 

contradição educador-educandos e que esse rompimento é 

essencial para o estabelecimento de uma relação baseada no 

diálogo.  

Segundo Freire, não seria possível para a educação 

problematizadora buscar uma prática libertadora sem superar 

essa contradição porque não é possível pensar em uma prática 

libertadora fora do diálogo. Para ele, com essa superação “o 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos e em que os argumentos de 

autoridade já não valem” (FREIRE, 1987, p. 68).  

Na concepção problematizadora a educação possui 

caráter reflexivo, pois nela está implicado um contínuo ato de 

desvelamento da realidade. Freire (idem, p. 70) explica a 

diferença em relação à concepção bancária quanto a posição 

dos sujeitos frente a realidade. A prática bancária procura 

manter a imersão na realidade o que resulta em uma espécie de 

anestesia que inibe o poder criador dos educandos. A prática 

problematizadora busca a emersão das consciências para 

resultar em uma inserção crítica na realidade.  

Na educação problematizadora os homens e as 

mulheres se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, 

pela realidade. Em uma prática onde problematiza sobre sua 

realidade, as pessoas podem transformar sua percepção, 
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passando de uma consciência ingênua para uma consciência 

crítica8. Essa transformação ocorre a partir do que Freire (1982, 

2001) chama de conscientização e só é possível em uma 

relação baseada no diálogo (FREIRE, 1982, 1987, 2001, 

2001a).   

                                                  

3.1.1 - Conscientização  

 

A concepção problematizadora de educação desafia os 

estudantes. Quanto mais se problematizam enquanto seres no 

mundo e com o mundo, mais se sentirão desafiados e 

motivados a responder a esses desafios. Freire (1987, p. 70) 

explica que, na medida em que o desafio se coloca ao estudante 

como um problema conectado à realidade que o cerca, a 

compreensão resultante tende a ser “crescentemente crítica e 

cada vez mais desalienada”.  

É nesse contexto que emerge o conceito de 

conscientização. Freire (2001, p. 29) afirma que este conceito é 

central em suas ideias sobre educação e destaca que a tomada 

de consciência é própria da maneira como homens e mulheres 

se relacionam com o mundo. Paulo Freire compreende a 

maneira do homem [ser humano] se relacionar com o mundo 

como a práxis humana, unidade indissolúvel entr1e a ação e a 

reflexão dele sobre a realidade.  

Na relação com a natureza, constitui modo 

característico dos seres humanos de satisfazer suas 

necessidades. Só ele é capaz de viver uma realidade, pensar 

sobre ela, tomar consciência e transformá-la. “A prática 

consciente dos seres humanos, envolvendo reflexão, 

                                                             
8 Paulo Freire explica que a consciência crítica é construída pelo próprio 

sujeito: “Num primeiro momento a realidade não se dá aos homens [seres 

humanos] como objeto cognoscível por sua consciência crítica. Noutros 

termos, na aproximação espontânea que o humano faz do mundo, a posição 

normal, fundamental não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua. 

A este nível espontâneo, o homem ao aproximar-se da realidade faz 

simplesmente a experiência na qual está e procura” (FREIRE, 2001, p. 26). 
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intencionalidade, temporalidade e transcendência9 é diferente 

dos meros contatos dos animais com o mundo” (FREIRE, 

1982, p. 66). O autor explica que homens e mulheres podem ir 

mais além do que o mero estar no mundo, pois é próprio da 

existência humana transformar, produzir, decidir, criar, recriar 

e comunicar-se.    

Freire (1982; 1987; 2001, 2001a) pondera que o ser 

humano se relaciona com o mundo como um sujeito que reflete 

sobre sua vida e se pergunta sobre essas relações. Somente o 

ser humano pode tomar distância, encarar a realidade enquanto 

“objeto cognoscível” e buscar a consciência sobre uma 

realidade objetivada. Somente homens e mulheres são capazes 

de transformar o mundo por meio de sua ação, de captar a 

realidade e expressá-la por meio de sua linguagem criadora, 

pois sua práxis envolve estar no mundo e com o mundo. Um 

animal que simplesmente vive no mundo não é capaz de refletir 

sobre si mesmo e saber-se vivendo nele. 

  Os seres humanos refletem sobre sua vida, sobre sua 

existência e se perguntam em torno de suas relações com o 

mundo. Freire (2001a, p. 113) explica que a captação que o 

homem [ser humano] faz da realidade é naturalmente crítica e 

reflexiva, que basta ser homem ou mulher para ser capaz de 

captar os dados da realidade e pensar sobre eles. Na captação 

do problema, do fenômeno, capta também as questões que 

fazem a realidade ser como é, ampliando sua visão sobre ela. 

Na práxis humana, a tomada de consciência de seu papel 

enquanto sujeito da realidade e a ampliação de sua visão sobre 

ela, por meio da superação de uma consciência ingênua para 

                                                             
9 No livro Ação Cultural para a Liberdade (1982), Freire contextualiza 

transcendência como a capacidade da consciência humana de sobrepassar 

os limites da configuração objetiva, sem essa capacidade é impossível ter 

consciência do próprio limite. “Estou consciente, por exemplo, dos limites 

da mesa em que escrevo porque sou capaz de transcendê-los”. (FREIRE, 

1982, p. 66). 
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uma consciência crítica, é o que Paulo Freire chama de 

conscientização.   

A conscientização a que Freire se refere (1982, 1987, 

2001, 2001a) vai além de tomar consciência de algo. Consiste 

no desenvolvimento crítico da tomada de consciência, 

permitindo o conhecimento da realidade desvelada, ou seja, 

uma penetração nessa realidade a ponto de estar consciente das 

nuances que a formam, inclusive aquelas que não estão 

apresentadas. É essa consciência que torna possível para 

homens e mulheres anunciarem uma nova percepção sobre a 

realidade, ressaltando seus reais mecanismos e propondo uma 

nova visão. Para ele, “A conscientização implica, pois, que 

ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, 

para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá 

como objeto cognoscível e na qual o homem [e a mulher] 

assume uma posição epistemológica” (FREIRE, 2001, P. 26). 

Freire também pensa que a conscientização leva à 

desmitologização. A realidade está posta de forma mistificada 

e a reprodução desses mitos nos mantém com uma visão 

ingênua da realidade. A conscientização ocorre na medida em 

que os mitos sobre dado contexto são quebrados, pois, segundo 

Freire (2001, p. 33), “a conscientização é o olhar mais crítico 

possível da realidade, que a desvela para conhecê-la e para 

conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a 

realidade da estrutura dominante”. A conscientização 

desmascara os mitos por meio de uma consciência crítica e 

dinâmica do mundo e chega à transformação da realidade para 

uma ação libertadora dos homens.  

 Será que é possível pensar na composição musical na 

escola como uma ação pedagógica que mobilize os sujeitos  na 

direção da tomada de consciência?  
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3.1.2 - Diálogo  

 

Em sua concepção de educação problematizadora que 

busca a conscientização, Paulo Freire afirma que o processo 

educativo tem que estar centrado no diálogo. Para ele (2001a, 

p. 115) somente uma proposta ativa, dialogal e participante 

poderia promover uma educação voltada a uma visão crítica 

que promovesse a transformação do sujeito.  

 Nesse sentido, Freire entende a relação dialogal como 

uma relação horizontal onde os sujeitos reconhecem o outro 

como parte integrante de seu processo de tomada de 

consciência, que um depende do outro para sua transformação. 

Só assim ocorre comunicação que transforma.  
 

E o que é diálogo? É uma relação 

horizontal de A com B. (...) Nutre-se do 

amor, da humildade, da esperança, da fé, 

da confiança. Por isso só o diálogo 

comunica. E quando os dois polos do 

diálogo se ligam assim, com amor, com 

esperança, com fé um no outro, se fazem 

críticos na busca de algo (FREIRE, 2001a, 

p. 115). 

  

Como fundamento do diálogo, o amor está em 

comprometer-se com a sua causa, a causa da libertação. Não 

pode ser usado como pretexto para a manipulação, mas sim, 

como gerador de outros atos de liberdade. Só pode se 

estabelecer com a superação da situação opressora de uma voz 

falar mais alto e ditar qual visão da realidade deve ser repetida.  

A humildade também é um fundamento do diálogo, pois, 

segundo Freire (1987, p. 80), “o diálogo, como encontro dos 

homens para a tarefa de comum de saber agir, se rompe se seus 

polos (ou um deles) perdem a humildade”. Para ele, é 

impossível dialogar se o sujeito se admite diferente do outro, se 
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vê a ignorância apenas no outro, se diante do outro não o 

reconhece como outro eu.  Ele questiona:  
 

Como posso dialogar se me fecho à 

contribuição dos outros, que jamais 

conheço e até me sinto ofendido com ela? 

A autossuficiência é incompatível com o 

diálogo. Se alguém não é capaz de sentir-se 

e saber-se tão homem [ser humano] quanto 

os outros, é que lhe falta muito que 

caminhar, para chegar ao lugar de encontro 

com eles. Neste lugar de encontro, não há 

ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: 

há homens que, em comunhão, buscam 

saber mais (FREIRE, 1987, p. 81). 
 

A fé nos homens [seres humanos] como fundamento do 

diálogo existe antes mesmo que ele se instale. O pensamento 

dialógico precisa que o sujeito tenha fé nos homens antes 

mesmo de se encontrar com eles. Todavia, Freire (1987) alerta 

de que não se trata de uma fé ingênua, mas que, o homem 

dialógico sabe que criar e transformar é próprio do ser humano 

e que a alienação prejudica-o nesse poder. Porém sua fé nos 

homens o faz consciente que em situações concretas esse poder 

renasce. Para ele, “sem esta fé nos homens o diálogo é uma 

farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação 

adocicadamente paternalista” (idem, p. 81). 

O diálogo fundamentado no amor, na humildade e na fé 

provoca uma relação de confiança entre seus sujeitos, o que os 

torna cada vez mais companheiros na transformação e 

ampliação de suas visões de mundo. Para Freire, seria uma 

contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé não provocasse 

este clima de confiança entre os sujeitos. Segundo ele (idem, p. 

83), a relação dialógica ocorre na relação de A com B 

mediatizadas pelo mundo onde, por meio do diálogo, origina 

visões e pontos de vista sobre ele. O contrário disso é o 
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antidiálogo (FREIRE, 1987; 2001a), que implica em uma 

relação vertical de A sobre B que não gera criticidade, pois é 

desamoroso e quebra a relação de “simpatia” entre seus polos. 

“O antidiálogo não comunica. Faz comunicados.” (2001a, p. 

116). 

Segundo Freire (1987, p. 78), o diálogo é uma exigência 

existencial, “o encontro dos homens mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo10, não se esgotando na relação eu-tu”. É o 

encontro que mobiliza o agir e refletir de seus sujeitos em torno 

da realidade a ser transformada. Nesse sentido, “não pode 

reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes” (FREIRE, 1987, p. 79).  

Na concepção de Paulo Freire de educação 

problematizadora o diálogo entre os sujeitos é fundamental 

para que suas visões de mundo se reflitam em suas situações no 

mundo, pois uma educação transformadora não pode ser 

construída sem o conhecimento crítico de sua situação no 

mundo. Para Freire (1987), o papel do educador não é falar aos 

estudantes sobre sua visão de mundo, mas dialogar com eles 

sobre todas. A conscientização é como uma consequência 

natural de uma concepção educativa que estimula a vocação 

ontológica do ser humano de ser sujeito sustentando que “ele 

não só pode, mas deve discutir os seus problemas. Os 

problemas do seu país. Do seu continente. Do mundo. Os 

problemas do seu trabalho. Os problemas da própria 

democracia” (FREIRE, 2001a, p. 104). 

A partir desse estudo sobre os conceitos de diálogo e 

conscientização que compõe a concepção de educação 

                                                             
10 “A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 

tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 

com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 

volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 

pronunciar” (FREIRE, 1987, p. 78).  

 



64 

 

problematizadora de Paulo Freire, buscou-se direcionar o olhar 

para as maneiras como a composição poderia mobilizar 

elementos pedagógicos freireanos que são referência para a 

educação de jovens e adultos. 
 

3.2 COMPOSIÇÃO NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

A área da educação musical reconhece a composição 

como uma ação pedagógica importante para um aprendizado 

musical significativo em que o estudante pode manifestar suas 

ideias e mostrar como pensa musicalmente. Compreendo aqui a 

composição como ação pedagógica que proporcione aos 

estudantes a tomada de decisões durante a manipulação de 

materiais musicais, com a intenção de articular e comunicar 

pensamentos musicais. (FRANÇA, SWANWICK, 2002; 

SWANWICK, 2003; 2014). Isso inclui arranjos, 

improvisações, melodias, ritmos, musicalização de textos e 

filmes, entre outras atividades onde os estudantes fazem suas 

próprias escolhas musicais. Para Swanwick (2014, p. 86),  
 

A composição tem lugar quando há alguma 

liberdade de escolher a ordenação da 

música, com ou sem notação ou outras 

formas de instrução detalhadas para 

execução. Outros podem preferir, às vezes, 

usar os termos improvisação, invenção ou 

música criativa. Todos eles entram nessa 

abrangente definição de composição, o ato 

de montar música.  
 

 

Frente ao desafio de compor, o estudante mobiliza os 

elementos musicais que conhece para produzir algo e isso 

influencia seu engajamento no trabalho. Para Swanwick 

(2003), se a aula de música não dá espaço de escolha, se 
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sempre diz o que precisam ouvir, não desperta a curiosidade. O 

autor ressalta a importância de valorizar o discurso musical 

para que os estudantes se engajem nas situações de 

aprendizagem: “Não os introduzimos na música; eles são bem 

familiarizados com ela, embora não a tenham submetido aos 

vários métodos de análise que pensamos ser importantes para 

seu desenvolvimento futuro” (Idem, p. 66).  

Sobre isso, fala de uma conversação musical envolvendo 

os estudantes e o professor. O diálogo, segundo o autor, é 

necessário para considerar o discurso do sujeito, pois todos 

possuem seu domínio de compreensão musical. “Discurso – 

conversação musical – por definição, não pode ser nunca um 

monólogo” (SWANWICK, 2003). Ele se refere ao trabalho de 

composição em pequenos grupos como uma oportunidade dos 

estudantes fundirem diferentes universos musicais enquanto 

buscam soluções para as composições. Analisando o caso da 

Inglaterra, o autor percebe que a prática de alunos compondo 

em grupos juntamente a outras atividades mais tradicionais tem 

ampliado a extensão da música escolar. “Nesses ambientes, 

vários sotaques musicais são introduzidos juntos. Ideias 

musicais e idiomas oriundos de fora da sala de aula convivem, 

são usados e avaliados” (idem, p. 67). 

 Na visão de Swanwick (2002; 2003) a composição 

como ação pedagógica permite um relacionamento direto com 

o material sonoro e isso favorece a compreensão sobre o 

funcionamento dos elementos musicais porque dá ao estudante 

a oportunidade de decidir sobre a maneira de produzir os sons e 

sobre sua ordenação temporal e espacial. Para o autor (2003, p. 

67), compondo em grupos os estudantes “trarão suas próprias 

interpretações e tomarão suas próprias decisões musicais em 

muitos níveis. Eles começarão a se apropriar da música eles 

mesmos”. 

Enquanto compõem os estudantes manipulam e 

organizam os materiais musicais de acordo com suas próprias 

ideias. O aprendizado musical vai lhes dando a possibilidade de 
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tomar decisões e misturar os elementos aprendidos em aula 

com a bagagem musical que trazem de seu círculo social. Para 

Swanwick (2014, p. 130) a percepção das pessoas acerca da 

música é influenciada por motivos musicais e não musicais, 

como posição social, família, educação, etc. Os significados 

musicais que os estudantes compartilham durante ação de 

compor na escola não são só notas e sons, mas entrelaçam os 

conhecimentos musicais dos estudantes com os valores sociais 

e culturais que os acompanham.  

Green (1997; 2008; 2012) considera que o significado 

musical envolve dois aspectos que existem em relação 

dialética. Um aspecto é o que denomina significado inerente, as 

formas em que os materiais que são inerentes à música são 

organizados em relação a eles mesmos. Segundo Green, os 

significados inerentes, formados pelos materiais da música, 

vêm da capacidade humana de organizar um som em relação ao 

outro, desenvolvida historicamente por meio da exposição à 

música e as atividades musicais, por isso, são “artificiais, 

históricos e aprendidos” (GREEN, 1997, p. 28). A autora 

(2008, p. 87) explica que os significados inerentes são 

necessários para que, na formação dos padrões musicais, as 

pessoas sejam capazes de reconhecer os materiais sonoros 

como música.  

Outro aspecto é o que Green (1997) chama de significado 

delineado, referente aos conceitos e conotações extramusicais 

que a música carrega, como, por exemplo, suas associações 

culturais, religiosas, políticas ou outras. A autora explica que 

usa essa expressão com o objetivo de transmitir a ideia de que 

música delineia uma série de fatores simbólicos, pois, quando 

escutamos música, não podemos separar seus significados 

inerentes do contexto social que acompanha sua produção, 

distribuição e recepção. “Nenhuma música pode ser percebida 

como música em um vácuo social” (GREEN, 2012, p. 63).  

A autora (1997, 2008, 2012) sugere que os dois aspectos 

do significado musical sempre coexistem e que, normalmente, 
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nossas respostas a eles correspondem. No entanto, afirma que 

nem sempre isso acontece e poderemos responder 

negativamente a um aspecto e positivamente a outro. Segundo 

ela, quando nossas respostas correspondem, ocorre celebração 

ou alienação. Quando estamos inclinados positivamente para 

ambos os significados denomina como celebração e, 

negativamente a ambos, como alienação. Ela define como 

ambiguidades quando nossas respostas aos significados 

musicais inerentes e delineados não correspondem. Isso ocorre 

quando respondemos positivamente para um e negativamente 

para o outro.   

A composição na ação pedagógica em educação musical 

escolar envolve as duas dimensões do significado musical de 

pessoas trabalhando em grupo. Por isso, celebrações e 

alienações vão construindo as relações entre os estudantes 

durante o processo. A autora explica que a compreensão das 

respostas das pessoas aos significados musicais só pode ser 

vista de forma extremada como parâmetros de análise. Na 

prática, experimentamos uma variedade de gradações sutis das 

dimensões em nossas respostas.  

Swanwick (2003) afirma que o processo composicional 

permite maior compreensão das ideias musicais, favorecendo 

assim o desenvolvimento na performance e em técnicas 

instrumentais. No intuito de expressar sua concepção musical, 

os alunos mobilizam suas ideias buscando coerência. Ao 

tocarem suas músicas exploram nos instrumentos a maneira 

mais eficaz de expressar o que estão musicalmente pensando 

podendo surgir avanços no domínio da técnica instrumental.  

A composição tem também potencial para desenvolver a 

crítica musical. Para França e Swanwick (2002), a partir do 

momento em que o estudante sai da posição passiva, onde 

recebe o produto da composição sempre pronto, e vivencia a 

composição como um processo, ele passa à posição de criador, 

baseado na sua experiência ele se sente apto para criticar e 

discutir sobre as composições dos colegas de sala.  
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Swanwick (2003, p. 68) conclui que a composição é uma 

necessidade educacional afirmando que não se trata de uma 

atividade para ser desenvolvida quando o tempo permitir, pois 

liga às ideias dos alunos à microcultura da sala de aula, 

fundindo a educação formal com a música do aluno, além de 

aproximar o professor das tendências musicais dos alunos e de 

seus mundos social e pessoal. 

 Tendo em vista os potenciais pedagógicos da 

composição musical na escola trazidos pelos autores citados, 

com destaque ao diálogo, ao papel ativo do sujeito no processo 

de aprendizagem e ao desenvolvimento da compreensão do 

discurso musical, foi possível problematizar sobre as possíveis 

relações entre as dinâmicas musicais que ocorrem entre os 

sujeitos no processo de composição e as ideias de Paulo Freire 

para a educação de jovens e adultos.  
 

3.3 A COMPOSIÇÃO MUSICAL À LUZ DA EDUCAÇÃO 

PROBLEMATIZADORA 

 

Paulo Freire criou uma proposta para alfabetizar adultos, 

fundamentada em sua concepção da educação 

problematizadora.  Nela, propõe que o aluno aprenda a ler e a 

escrever ao mesmo tempo em que amplia sua visão sobre a 

realidade, superando uma visão ingênua e se posicionando 

como sujeito responsável pela realidade ser como ela é. O 

educador (2001, p. 54) conta que em um dos grupos de 

alfabetização que participaram da experiência de Angicos11 

                                                             
11 Segundo Feitosa (1999), a experiência de Angicos foi a experiência com 

a utilização do sistema Paulo Freire de alfabetização que mais o notabilizou. 

Realizada em 1963 nessa cidade do interior do estado do Rio Grande do 

Norte, tinha como objetivo a alfabetização de 300 trabalhadores, fato 

concretizado durante um trabalho de 40 horas. A autora explica que essa 

experiência ocorreu em um contexto histórico de mudanças no cenário 

político do Brasil impulsionadas pelas reformas de base do “nacional 

populismo” do governo de João Goulart (1961-1964). 
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(RN) em 1963, ainda no quinto dia do trabalho, conhecendo 

apenas os fonemas simples, um dos participantes foi ao quadro 

e escreveu “o povo vai resouver (por resolver) os poblemas 

(por problemas) do Brasil votando conciente (por consciente)”. 

Segundo ele, isso se deve ao fato de que, havendo dominado o 

mecanismo das combinações fonéticas12, o homem intenta e 

consegue expressar-se graficamente da maneira como fala. 

Nessa proposta, aprender a ler e escrever a palavra é 

aprender a compor a palavra. Brandão (2006) chama atenção 

para que no estudo das palavras o educador proporcione aos 

alunos a percepção de que esta é formada por partes e que essas 

partes são as sílabas. O estudante cria palavras organizando as 

partes, combinando os fonemas.  

Para Swanwick (2003) a educação musical deve tomar 

como princípio considerar a música como discurso em todas as 

suas práticas. Isso envolve trazer a consciência musical para o 

primeiro plano sempre considerando que “A menor unidade 

musical significativa é a frase ou o gesto, não um intervalo, 

tempo ou compasso” (2003, p. 57). Para ele (idem, p. 66) o 

discurso musical possui quatro camadas: materiais sonoros, 

elementos que serão escolhidos e combinados; expressão, 

captar semelhanças da experiência de vida e transferir para a 

música dando-lhe caráter; forma, relacionado à coerência, à 

maneira pela qual a música mantém sua articulação; e valor, 

relacionado ao significado como experiência musical. 

                                                             
12 Paulo Freire (2001) explica que a língua portuguesa, por ser uma língua 

silábica, estrutura as palavras a partir do mecanismo de combinações 

fonéticas.  Em sua proposta de alfabetização, sugere apresentar aos 

estudantes uma imagem ilustrando a palavra estudada e juntamente  as 

famílias silábicas da palavra em estudo, evidenciando que se trata de partes 

da palavra na medida em que  lê e acompanha com as mãos as sílabas. 

Vendo a maneira como as famílias estão sintetizadas “o homem [ser 

humano] descobre o mecanismo de formação das palavras em uma língua 

silábica como o português, que repousa sobre combinações fonéticas” 

(FREIRE, 2001, p.52).  
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 Para o autor, a compreensão da música como discurso 

envolve passar de uma camada para outra fazendo as 

combinações e abstrações necessárias por meio de três “saltos 

metafóricos”: transformar materiais sonoros em expressão com 

a transformação de sons em melodias ou gestos; transformar 

expressão em forma com a transformação dessas melodias ou 

gestos em estruturas; e a transformação de forma em valor com 

a transformação de estruturas em experiência musical.  

França (2006, 2007) chama de conceitos fundantes o que 

Swanwick (2003) considera como as camadas do discurso 

musical. São eles: materiais sonoros, caráter expressivo e 

forma. Para a autora, esses podem ser considerados conceitos 

estruturadores de uma proposta curricular em música. Segundo 

a autora, uma vez dominados os materiais sonoros, esses são 

organizados em gestos e frases que vão incorporar certas 

nuances de caráter expressivo. Tudo isso é organizado em 

estruturas através de mecanismos de repetição e contraste 

trazendo a forma musical. 

 Enquanto compõe o estudante escolhe os materiais 

sonoros que irá usar e como será essa combinação. Dentro do 

conceito expressão, usa a intuição para decidir qual caráter vai 

impor à sua música, influenciado por suas emoções e desejos. 

Constrói sua música combinando e recombinando ideias, 

buscando sua coerência e dando-lhe sua forma. Nesse sentido, 

enquanto compõe, o aluno está aprendendo música de forma 

ampla, combinando diferentes habilidades e conhecimentos 

musicais para a elaboração de um todo: uma peça musical.  

Porque é preciso ampliar a realidade do sujeito? Porque é 

preciso que ele aprenda a escrever o mundo e não só viver o 

mundo? Talvez porque quando escreve a própria história toma 

consciência de qual é o seu papel no mundo. Será que, quando 

compõe, o sujeito também escreve sua história? Isso aumenta 

sua consciência sobre música? Será que a aprendizagem 

musical mobilizada no processo de composição pode ser 

pensada a partir do caráter dialógico, conscientizador e 
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libertador que Paulo Freire propõe para o ensino de jovens e 

adultos?  

Refletindo sobre essas questões, comecei a pensar em um 

caminho metodológico que me permitisse propor e investigar 

uma aula de música com ações pedagógicas de composição 

musical com um grupo de estudantes da modalidade EJA no 

espaço escolar.  
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4  “O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO”13 – CAMINHOS 

METODOLÓGICOS 

 

Com o objetivo de analisar a composição como uma ação 

pedagógica dialógica e conscientizadora em educação musical 

na EJA, a opção foi realizar uma pesquisa participante com 

alunos do segundo segmento do ensino fundamental da EJA, 

orientada pela abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2000), 

esta abordagem se preocupa com a realidade que não pode ser 

quantificada ao passo que investiga questões subjetivas como 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. 

Para Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa é 

um termo que envolve diferentes estratégias de pesquisa que 

têm em comum um enfoque interpretativo com a valorização 

das subjetividades. As questões de pesquisa qualitativa não são 

estabelecidas a partir do pensamento de operacionalizar 

variáveis, mas sim, investigar o fenômeno em sua 

complexidade e contexto natural. Estratégias qualitativas de 

pesquisa partilham a característica de investigarem dados 

qualitativos, ou seja, “ricos em pormenores descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo 

tratamento estatístico” (p. 16).  

Para os autores, também é característica da pesquisa 

qualitativa a análise de dados de forma indutiva, ou seja, sem a 

busca por uma confirmação de hipóteses para corroborar 

resultados. A coleta de dados nutre a construção de ideias e o 

caminho investigativo vai mostrando questões importantes. Na 

pesquisa qualitativa, para Bogdan e Biklen (idem, p. 50), o 

olhar está voltado para todo o desenrolar da pesquisa e não 

focado em produtos ou resultados. Busca-se em todo o 

processo os elementos para definir a coleta e a compreensão 

dos dados.  

                                                             
13 Referência ao título do livro “O Caminho se faz caminhando: conversas 

sobre educação e mudança social” de Paulo Freire e Myles Horton (2003, 

ed. Vozes) 
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A partir da abordagem qualitativa iniciou a definição do 

caminho metodológico que me levaria a construir uma 

interpretação sobre o fenômeno estudado.  Algumas 

características da pesquisa relacionadas à intervenção do 

pesquisador, sua proximidade com os sujeitos e a imersão 

prática de ambos na pesquisa levaram a pensar a metodologia a 

partir de pressupostos da pesquisa participante.  

A pesquisa participante é um método onde investigação, 

trabalho e ação estão integrados (LE BOTERF, 1999; 

HAGUETTE, 2001; DEMO, 2008). Demo (2008 p. 97) explica 

que a pesquisa participante compreende a pesquisa em dois 

princípios: o científico, relacionado ao conhecimento 

metodológico e epistemológico para a pesquisa que faz 

conhecimento; e o educativo, relacionado ao seu valor 

pedagógico já que implica em questionamento e consciência 

crítica. No caso da pesquisa científica, Demo (2008) destaca a 

característica da pesquisa participante de considerar a 

importância do conhecimento ser teórico e prático. Segundo 

ele, é característica da pesquisa participante a imersão prática 

com as comunidades enfrentando e resolvendo seus problemas.  

Para Haguette (2001), a pesquisa participante tem sido 

mais facilmente caracterizada do que definida na literatura 

especializada, pois seus componentes são mais claramente 

explicitados empiricamente e, com isso, algumas 

especificidades são explicadas apontando “o que não deve ser 

feito” (idem, p. 146). Nessa discussão, ela faz um apanhado de 

como os principais autores apresentam a pesquisa participante 

no Brasil e levanta questionamentos realizados por adeptos 

desse método visando discutir, dentro de uma perspectiva 

construtivista, possíveis inconsistências encontradas.  

Para ela, nesse levantamento os elementos enfatizados 

que lhes pareceram mais relevantes foram: “a realização 

concomitante da investigação e da ação; a participação 

conjunta de pesquisadores e pesquisados; a proposta político 
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pedagógica a favor dos oprimidos (opção ideológica); o 

objetivo de mudança ou transformação social”. (idem, p. 147). 

 Le Boterf (1999) considera a pesquisa participante como 

o processo de investigação em que a população estudada tem 

papel ativo na pesquisa, participando da seleção dos problemas, 

realizando análises críticas e influenciando na busca de 

soluções. Para o autor (1999, p. 51) a pesquisa participante 

busca romper com métodos investigativos tradicionais onde a 

população pesquisada não tem papel ativo e não analisa a sua 

própria situação na busca das soluções para seus problemas.  

Nessa direção, a pesquisa participante foi se delineando 

como método para a elaboração do desenho metodológico 

desta pesquisa. Se objetivo enxergar nos processos de 

composição elementos relacionados ao caráter dialógico e 

conscientizador, me parece coerente que os estudantes sujeitos 

da pesquisa tenham espaço para falar e refletir sobre suas 

vivências.  

Nesse sentido, Le Boterf (1999, p. 53) apresenta sua 

proposta para um modelo de pesquisa participante composto 

por quatro fases, permeadas por momentos de 

retroalimentação, onde as informações são colocadas em 

discussão com a população pesquisada. A primeira fase é 

destinada a montagem institucional e metodológica da 

pesquisa. Nela, estão as tarefas de discutir o projeto de 

pesquisa com a população, definir o quadro teórico e delimitar 

a região a ser estudada. A segunda fase, que prevê o estudo 

preliminar da região e da população envolvida, compõe as 

tarefas de identificar a estrutura social e o universo sócio-

histórico vivido pela população. A terceira fase é destinada a 

um primeiro trabalho de análise crítica envolvendo os 

problemas levantados. O objetivo da análise crítica é promover 

um conhecimento mais objetivo dos problemas e da realidade. 

A quarta fase é a elaboração de um plano de ação a partir dos 

problemas analisados envolvendo atividades educativas, 

encaminhamentos e ações.  
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O modelo de pesquisa participante proposto por Le 

Boterf (1999) traz, segundo ele, a experiência de três anos de 

trabalhos pela UNESCO na América Central e de seu trabalho 

como educador na África orientando formação, pesquisa e 

organização de sistemas educacionais. Sua proposta envolve 

uma sequência detalhada de tarefas para cada fase como a 

realização de diagnósticos, censos de dados socioeconômicos, 

estudo do espaço pesquisado, entre outros. Todavia, ele mesmo 

chama atenção para a possibilidade de adaptar os princípios da 

sua proposta para cada caso.  

O caráter educacional e de transformação social desse 

método pareceu estar alinhado com o contexto da EJA. É 

possível relacionar princípios da pesquisa participante que se 

aproximavam da minha realidade de pesquisa, tais como 

integração entre investigação e ação, a relação intensa entre 

sujeitos e pesquisador, a reflexão dos sujeitos sobre uma 

realidade por eles vivida e a possibilidade de tomada de 

consciência durante o processo.  

Por fim, com base nesses princípios, defini a pesquisa 

participante como método para embasar a elaboração do 

desenho metodológico desta pesquisa.  

 
4.1 DESENHO METODOLÓGICO 

 

Com o objetivo de analisar a composição musical como 

uma ação pedagógica dialógica e conscientizadora, o desenho 

metodológico previu a imersão do pesquisador no contexto 

para desenvolver um planejamento didático com vivências em 

composição musical em uma escola de EJA. A realização desse 

planejamento no horário letivo e o registro dos processos de 

composição em vídeo geraria material para que os estudantes 

pudessem, posteriormente, assistir e refletir sobre seu processo 

de composição. Nessa perspectiva, o desenho da pesquisa 

inicialmente previu: realização de vivências de composição 

musical; observação e filmagem do processo de composição; 

edição de um vídeo para cada composição com um resumo do 
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processo; entrevistas em grupos focais com auxílio do vídeo.  

Apresento a seguir, cronologicamente, as fases da pesquisa a 

partir de uma adaptação do método de Le Boterf (1999) para a 

pesquisa participante.   

 

4.1.1 – Definição do campo de pesquisa: questões 

institucionais e éticas 

 

 Nessa primeira fase foi definido o lugar e a população a 

ser pesquisada. Para isso, realizei contatos com as instituições 

envolvidas, com os coordenadores pedagógicos e professores 

responsáveis e o projeto foi submetido para avaliação das 

questões éticas para o órgão responsável. Para Le Boterf (1999, 

p. 54) as tarefas que compõe essa fase visam o estabelecimento 

de uma estrutura de orientação do projeto que assegure os 

objetivos e seja representativa para suas diferentes partes. As 

tarefas realizadas nessa etapa foram: 

 

Delimitação do campo de pesquisa 

 

A escolha do campo para a pesquisa foi por uma escola 

de EJA da rede municipal de educação da prefeitura de 

Florianópolis, pois esta oferece o ensino fundamental que 

inclui as diretrizes para o ensino de música nessa modalidade. 

Os primeiros contatos começaram em agosto de 2014, quando 

procurei a coordenação geral dos núcleos de EJA para ver a 

possibilidade de desenvolver a pesquisa em uma escola 

municipal. As conversas com o coordenador dos núcleos de 

EJA da Secretaria Municipal de Educação ocorreram via e-mail 

e telefone. Nelas foi apresentado o projeto ao coordenador e 

este mostrou como funciona o sistema da EJA na rede 

municipal – através de pesquisas temáticas onde a 

aprendizagem acontece por meio de trabalhos de pesquisa 

orientado pelos professores a partir de temas de interesse dos 

alunos. Ficou combinado, portanto, que após o cumprimento de 
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algumas questões burocráticas, buscaríamos juntos um núcleo 

de EJA para a pesquisa, avaliando a localização da escola e os 

temas de pesquisa desenvolvidos pelos alunos nos núcleos. 

Enviei uma cópia do projeto para a Gerência de Formação 

Permanente da Prefeitura, buscando um atestado de ciência do 

município sobre meu interesse e contato para realizar a 

pesquisa ali. 

 A definição do núcleo EJA norte como campo se deu 

pela percepção do coordenador geral que a coordenação desse 

núcleo estaria aberta para receber a pesquisa e seus 

desdobramentos e pela proximidade com a residência do 

pesquisador. O primeiro encontro com a coordenação do 

núcleo foi mediado pelo coordenador geral e ocorreu em 

setembro de 2014 onde fui à escola apresentar o projeto de 

pesquisa para a coordenadora. Combinamos então que, assim 

que tivesse a aprovação do comitê de ética, voltaria para 

organizarmos a realização da pesquisa.  

 

Procedimentos éticos  

 

O projeto foi submetido para análise no Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UDESC, via 

Plataforma Brasil14 em 05 de setembro de 2014.  

Baseado nas questões éticas exigidas pelo comitê os 

riscos da pesquisa foram avaliados como mínimos. O trabalho 

poderia implicar em uma mudança na rotina do grupo e causar 

algum estranhamento, já que apresenta uma proposta de 

atividades potencialmente diferenciada na vida dos 

participantes da pesquisa. Como teriam que apresentar uma 

composição musical para sua turma, os participantes poderiam 

sentir algum tipo de constrangimento gerado pela exposição da 

apresentação. As filmagens durante as observações e ações da 

pesquisa poderiam trazer algum riscos, assim como as 

conversas durante os grupos focais, pois poderiam emergir 

                                                             
14 www.aplicacao.saude.gov/plataformabrasil 
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questões pessoais, emocionais além de críticas à participação 

na atividade.   

De acordo com indicações do comitê, foi solicitada aos 

participantes a leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE – anexo A). Esse documento contém, 

de forma simples e resumida, as informações mais importantes 

sobre a pesquisa para que os sujeitos possam tomar sua decisão 

de participar. O direito ao uso de imagem e do conteúdo das 

entrevistas foi formalizado através de uma autorização (anexo 

B). No caso de alunos menores de 18 anos, os termos e 

autorizações foram destinados aos pais ou responsáveis 

(anexos C e D) e os alunos confirmaram sua participação por 

meio do termo de assentimento (anexo E). Como se trata do 

segundo segmento da EJA, os alunos já são alfabetizados e 

considerados capazes de compreender o texto presente nesses 

termos. Comprometi-me a, em caso de concretização destes 

constrangimentos, desligar a câmera tanto durante as aulas 

como nos grupos focais, bem como a considerar que os  alunos 

teriam total liberdade para não participarem em determinados 

momentos.  

  O projeto foi aprovado15 pela Comissão Nacional de 

ética em Pesquisa (CONEP), órgão diretamente ligado ao 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) responsável pelo exame 

dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos 

no país.  Próximo passo: entrar em campo. 

 

Entrada no campo 

 

Com a aprovação do comitê de ética em 05 de dezembro 

de 2014, na última semana do mês de fevereiro de 2015 

começaram os encontros para dar início ao processo de 

pesquisa já no início do ano letivo de 2015. Depois de algumas 

                                                             
15 O projeto foi aprovado com o Certificado de Apresentação e Apreciação 

Ética (CAAE) 37092214.3.0000.0118 
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conversas com a coordenadora do núcleo EJA norte foram 

realizadas duas reuniões também com os professores. Nessas 

oportunidades, ficou definido que os encontros com os alunos 

ocorreriam às terças feiras no segundo horário da noite 

(20h40min às 21h45min).  

Definimos também que o grupo de alunos participantes 

seria criado a partir do interesse deles, após uma explicação do 

projeto de pesquisa para todas as turmas. Essa explicação 

ocorreu no dia 10 de março no primeiro horário (19h às 

20h20min) onde todos os alunos de segundo segmento foram 

reunidos na sala de artes (mais ampla e com projetor).  

O primeiro contato com o grupo de alunos interessados 

ocorreu no mesmo dia dessa apresentação, após o intervalo, no 

segundo horário, com a presença de 20 alunos. Para esse 

encontro e também para o da semana seguinte, as atividades 

musicais planejadas tiveram o objetivo de aproximar os alunos 

interessados do tema e da prática da pesquisa, antes de 

formalizar oficialmente o grupo participante. Para esses 

momentos, o debate educativo buscou evidenciar o ser humano 

como um ser musical, destacando a musicalidade de cada um e 

que todos têm seu papel para a música ser como é. 

No encontro ocorrido no mesmo dia da apresentação, o 

elemento norteador do debate foi uma prática musical coletiva. 

Os estudantes foram convidados a se apresentarem através de 

um som realizado com instrumentos, com a voz ou com o 

corpo. Foram disponibilizados para o grupo treze instrumentos: 

rebolo, tamborim, agogô, ganzá, caxixi, triangulo, mini 

djambê, pandeiro, meia lua, escaleta, cavaquinho e dois 

violões. Durante alguns minutos, definiram um som para 

apresentar ao grupo e depois cada um tocou e disse seu nome. 

Na sequência, foi realizada uma atividade de regência 

buscando a prática coletiva, onde todos puderam tocar e se 

sentir parte de um grupo musical. O professor-pesquisador deu 

início a uma regência em que com um sinal “ligava” um dos 

sons e com outro “desligava”. Com isso, usou os sons 
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disponíveis para criar uma música na hora. Depois os 

estudantes foram convidados para seguir com a prática. Após 

cinco regentes, finalizamos a prática musical e iniciamos um 

debate a partir de alguns aspectos: todos participaram? Qual o 

papel de cada um na música? Como se sentiram no momento 

da construção coletiva? Como foi para os que já tocam e os que 

não tocam instrumento? 

Para o encontro da semana seguinte, queria interagir um 

pouco mais com o grupo e encaminhar a formalização da 

participação dos interessados a partir da leitura e 

encaminhamentos dos termos de livre esclarecimento, cessão 

dos direitos de imagem e uso das entrevistas. Para isso, planejei 

uma atividade de composição musical coletiva e a leitura dos 

termos para o final da aula.   

A composição musical planejada teve como fio condutor 

um debate sobre dois vídeos16 que mostram sociedades 

indígenas do Brasil realizando um ritual que envolve música 

onde todos tem sua função, seja tocando flauta, percussão, 

cantando ou marcando o ritmo com o corpo.  

Após assistirmos aos vídeos, foi iniciada uma conversa 

sobre a música como uma forma de expressão presente nas 

mais diferentes sociedades desde os tempos mais remotos. 

Entre as questões levantadas estavam: o que define quem é o 

músico em uma sociedade como essa? Porque atualmente 

muitas pessoas não possuem uma participação musical na 

sociedade? Porque a maioria das pessoas exerce apenas o papel 

de ouvinte/consumidor de música? 

Por fim, a turma foi dividida em grupos de quatro ou 

cinco alunos e, baseado nos elementos discutidos, cada grupo 

deveria criar uma sonorização para um ritual. Os estudantes 

poderiam usar os instrumentos à disposição, o corpo e a voz 

                                                             
16 Os vídeos estão disponíveis em www.youtube.com. São vídeos de curta 

duração e estão intitulados no portal como Índios Yawalapiti tocando a 

flauta Uruá e índios krenak tocando kikrok. 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8FSn1hNMOik
https://www.youtube.com/watch?v=8FSn1hNMOik
https://www.youtube.com/watch?v=jqokI8YSzSE
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para sonorizar um ritual que já conheciam ou ainda criar um 

novo ritual e inventar novos cantos e sons. Depois de todos os 

grupos apresentarem, foi aberto um espaço para comentários e 

debate.  

Nesse encontro ocorreram alguns imprevistos. O 

primeiro foi o acréscimo no número de alunos presentes. 

Chegaram para participar 14 pessoas a mais do que na semana 

anterior (totalizando 34). Algumas faltaram na semana anterior 

e outras decidiram participar somente nessa semana. Alguns 

estudantes foram para a sala de artes para ver como era a 

pesquisa, uns com a informação que se tratava de aulas de 

violão. Visando contemplar os faltantes, resolvi explicar 

rapidamente o projeto e propus que participassem da atividade 

e depois poderíamos conversar melhor. Essa nova explicação 

gerou impaciência em alguns, que insistiam em levantar para 

pegar os instrumentos que estavam sobre a mesa para serem 

usados na atividade.  Como foi muito difícil fazer uma nova 

explicação do projeto, alguns saíram por não estarem 

compreendendo o que estava ocorrendo.  

Outro contratempo foi que o projetor e o som não 

puderam ser utilizados devido a uma falha de comunicação 

com a escola. Assistimos ao vídeo no computador mesmo e a 

baixa qualidade de imagem e som prejudicou a concentração, 

dificultando a realização de um debate com qualidade. Com 

todos esses contratempos, não foi possível definir e formalizar 

o grupo nesse encontro. A experiência mostrou também que 

muitos não tinham compreendido o projeto como pesquisa, 

mas sim, como um projeto de extensão de aulas de música. 

 Por isso, na semana seguinte o foco foi a formação do 

grupo participante da pesquisa. Esse encontro foi destinado a 

esclarecer melhor o funcionamento da pesquisa, encaminhar as 

questões éticas e estabelecer combinados para participação. 

Também achei que, nesse momento, os alunos já tendo 

vivenciado atividades semelhantes aquelas que seriam 
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desenvolvidas na pesquisa, teriam mais embasamento para 

decidirem sobre sua participação.  

O desenho da pesquisa foi apresentado de forma um 

pouco mais detalhada do que a que foi realizada para todas as 

turmas no primeiro encontro. As questões éticas também foram 

esclarecidas com os encaminhamentos relativos à assinatura 

dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, de direitos 

de uso de imagem e de participação em entrevista, e do termo 

de assentimento, no caso de alunos menores de 18 anos.  Os 

termos foram entregues aos alunos, projetados na tela para uma 

leitura coletiva e o esclarecimento de todas as dúvidas. 

Com todas essas informações e com o espaço para tirar 

quaisquer dúvidas que ainda tivessem os alunos foram então 

convidados a tomarem sua decisão de participar ou não da 

pesquisa. Os que decidiram participar levaram os termos para 

lerem e assinarem em casa. Com maiores esclarecimentos e o 

estabelecimento das regras o grupo foi formalizado com 12 

participantes.  

Foram combinados com os estudantes questões sobre 

assiduidade, participação, horários entre outras. Nesse 

momento, pensei ser importante tratar desses temas para que 

pudessem tomar sua decisão de participar da pesquisa com 

posse de toda a informação sobre o que isso implicaria em sua 

rotina na escola e, também, devido à experiência que tive no 

segundo encontro. Todavia, depois do grupo definido, essas 

questões ficaram para trás e a realidade da EJA foi se 

mostrando a cada semana.  

Fui compreendendo que os estudantes chegavam à 

escola em horários diferentes porque tem histórias diferentes. 

Faltavam porque cuidam dos filhos, fazem bicos, perdem o 

ônibus. Já na quarta semana, já na primeira composição, 

chegou um estudante que só havia participado do primeiro 

encontro. Questionado por mim, já foi dizendo “eu sou daqui 

desse grupo sim! Tive que ir pra Paraíba, problema de família, 

mas tô de volta. Já fiz até essa música...” e me entregou um 
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papel com uma música escrita a mão. Só me restou dizer: “Seja 

bem vindo”.  
 

 

4.1.2 - Estudo preliminar dos sujeitos envolvidos 

 

 Para Le Boterf (1999) a função do estudo preliminar 

dos sujeitos é a de realizar diagnósticos acerca da população e 

da região envolvida. Adaptando para a realidade desta 

pesquisa, essa etapa buscou conhecer um pouco da história e da 

experiência musical dos sujeitos. Esse diagnóstico seria um 

ponto de apoio para a definição dos debates e da estratégia 

pedagógica que seria utilizada nas vivências em composição de 

que participariam.  

Na semana seguinte à definição do grupo, fiquei de 

segunda a quinta-feira na escola convivendo, observando e 

chamando os estudantes para uma conversa, a partir de um 

roteiro semiestruturado (anexo 6). Dos doze estudantes que 

decidiram participar da pesquisa, dez participaram das 

composições: Guilherme, Santana, Lima, Martinho, João, 

Diogo, Reginaldo, Clara, Paula e Ivone17. Não consegui 

entrevistar a estudante Ivone devido ao grande número de 

faltas. Apresento no próximo capítulo um pouco da história e 

da experiência musical dos sujeitos que participaram desta 

pesquisa.      

 

4.1.3 - Vivência e análise crítica da realidade – compor e 

apresentar 

 

 Para Le Boterf (1999, p. 62), essa fase da pesquisa é 

destinada a um primeiro trabalho de análise crítica das questões 

levantadas no estudo preliminar realizado anteriormente. O 

autor propõe que se formem grupos para essas discussões, 

                                                             
17 Os nomes originais dos estudantes foram preservados. 
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buscando um conhecimento mais objetivo dos problemas e da 

realidade. No caso desta pesquisa, pensando a “realidade” 

como a música e os “problemas” como o desafio de compor, 

nesse momento os estudantes debateram sobre música, 

vivenciaram uma realidade de composição, apresentaram sua 

produção para a turma e comentaram as composições dos 

colegas. 

Para gerar uma situação que permitisse observar e 

registrar em vídeo os estudantes compondo em grupo foi 

elaborado um planejamento didático propondo atividades com 

duas atividades de composição musical, entendidas aqui como 

vivências em composição musical. Com esse planejamento 

foram desenvolvidas duas propostas de vivência que resultaram 

em sete composições. O planejamento didático, bem como os 

resultados dessas vivências, serão abordados no próximo 

capítulo.  

Para registrar os acontecimentos enquanto mediava as 

vivências em composição musical utilizei a observação 

participante e o registro em vídeo. A observação participante é 

uma das estratégias mais utilizadas da investigação qualitativa. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 16) ao entrar no mundo 

das pessoas que pretende investigar, o pesquisador conhece e 

dá-se a conhecer, ao mesmo tempo em que as relações de 

confiança são mobilizadas. O registro sistemático do que se 

ouve se observa e se conversa é parte importante do material 

que compõe o corpus da pesquisa.  

A opção pela observação participante está ligada ao 

contato direto com o fenômeno a ser observado, no caso, os 

processos de composição. Meu papel durante as vivências em 

composição seria bastante ativo: como professor, mediando 

ações pedagógicas e como pesquisador, ficando atento aos 

acontecimentos ligados à questão de pesquisa, mantendo um 

caderno de anotações. Nesse caso, a observação participante é 

de grande importância para a compreensão do fenômeno 

estudado, pois a participação junto aos estudantes e o 
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acompanhamento das composições possibilitam uma maior 

compreensão das suas reflexões sobre o processo que viveram.  

Todos os processos de composição foram registrados 

em vídeo, para auxiliar os estudantes a refletirem 

posteriormente sobre seu processo. O registro em vídeo se 

mostrou relevante para esta pesquisa, pois através dele é 

possível capturar aspectos difíceis de serem descritos, como 

expressões e reações dos alunos frente às suas músicas e à dos 

colegas, e as interações durante as negociações durante o 

processo de composição em grupo. 

 Ao fim de cada vivência, cada grupo apresentaria sua 

composição para a turma visando um registro em vídeo do 

resultado e um momento de debate sobre as músicas e o 

processo. Le Boterf (1999, p. 67) ressalta a importância de, 

nesse momento da pesquisa participante, os sujeitos poderem 

comunicar os resultados de seu trabalho aos demais grupos. 

Para o autor, a finalidade é socializar as relações feitas em cima 

do problema estudado e aprimorar o conhecimento em 

conjunto. No caso das apresentações, esse momento permitiria 

aos estudantes falarem sobre as dificuldades do processo de 

composição, como resolveram os problemas, e ver nos colegas 

exemplos de como poderiam proceder em uma próxima 

composição.  

 

4.1.4 - Analisar a situação vivida  

 

 No modelo de pesquisa participante de Le Boterf 

(1999) o objetivo, desta fase é a participação da população nas 

esferas da decisão. No caso do seu modelo, é o momento para 

que, junto com o pesquisador, os sujeitos participem das 

decisões a serem tomadas depois de investigar e compreender 

os problemas que a população enfrenta. O autor (idem, p. 68) 

destaca a necessidade de se elaborar atividades educativas que 

permitam aos sujeitos analisar os problemas e as situações 

envolvidas.  
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Em minha compreensão a essência desse momento é 

dar voz aos sujeitos, não apenas para ouvi-los sobre quem são e 

o que pensam a respeito do fenômeno pesquisado, mas sobre o 

que passaram a pensar depois de vivenciar e analisar 

criticamente esse fenômeno. Para tal, foi definida a realização 

das entrevistas em grupos focais como forma de ouvir os 

estudantes, pois, segundo Gatti (2005, p. 9), proporciona 

condições para que os sujeitos explicitem pontos de vista, 

analisem, critiquem e infiram, abrindo perspectivas acerca da 

problemática a qual foram convidados a conversar 

coletivamente. Segundo a autora, o contexto de interação 

criado no grupo focal permite a captação de significados que, 

em outros meios, poderiam ser mais difíceis de manifestar, 

fazendo emergir uma multiplicidade de pontos de vista e 

processos emocionais.  

 Demo (2008),  quando ressalta a face intensa18 da 

pesquisa participante, aposta na combinação entre entrevista 

aberta e observação participante como uma forma para captar 

questões subjetivas e pessoais.  Nessa perspectiva, a elaboração 

do roteiro (anexo G) considerou a importância de questões 

abertas que permitissem aos estudantes liberdade para expor 

pontos de vista e de levantar questões não abordadas pelo 

pesquisador. 

Para iniciar as entrevistas, foram editados sete vídeos, 

um para cada composição, resumindo o processo e trazendo 

questões consideradas relevantes ao processo de cada uma 

                                                             
18 Demo (2008) ressalta a face intensa da pesquisa participante, entendendo 

a intensidade como as dimensões mais subjetivas e pessoais da realidade, 

muitas vezes estão escondidas, mas contextuam fenômenos fundamentais da 

cidadania. Para o autor “de pouco importa apenas perguntar, em um 

questionário fechado, se alguém é militante, porque a tendência e dizer sim 

para fazer boa figura. Importa atingir as profundezas da alma para ver se 

asserção se sustenta, o que somente é viável em entrevista aberta e 

observação participante” (idem, p. 22) 
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delas. O Objetivo com o vídeo foi de proporcionar aos 

estudantes recordar e refletir sobre o que vivenciaram. 

Foi planejada uma entrevista para cada um dos 

processos registrados, reunindo os estudantes que participaram 

daquela composição. Durante as conversas, os estudantes 

assistiram aos vídeos editados com uma síntese do processo de 

composição e trechos considerados relevantes para a discussão 

da temática de pesquisa.  

A estratégia para organização das entrevistas foi traçada 

levando em consideração uma característica desses sujeitos da 

EJA que é o grande número de faltas e o abandono escolar. Os 

grupos de composição nunca se repetiram e alguns estudantes 

ficaram mais de duas semanas sem vir à escola. Depois que 

acabaram as vivências, passei as duas semanas seguintes na 

escola, de segunda a quinta-feira durante os dois horários. 

Olhava quem estava presente e montava os grupos para 

entrevista, de acordo com as possibilidades. 

O roteiro (anexo G) previu: (1) uma questão abrangente 

antes de assistir o vídeo do processo de composição, (2) um 

comentário geral depois de ver o vídeo, apresentação do vídeo 

com o produto final,  (3) questão abrangente sobre o produto 

final e (4) continuação da conversa a partir do roteiro 

semiestruturado. A seguir, situo um quadro com os estudantes 

que participaram das composições e dos grupos focais. 
 

 

Quadro 5 - Participantes das composições e grupos focais 

Música Processo de 

composição 

Grupo focal 

Consumo  Clara 

Paula 

Diogo 

João 

Reginaldo 

Clara 

Paula 

João 
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Do meu lado é o seu 

lugar 

Santana 

Lima 

Guilherme 

Santana 

Lima 

 

Vou te levar daqui Clara 

Lima 

Guilherme  

Lima 

Guilherme 

O churrasco Ivone 

João 

Diogo 

Não houve grupo 

focal dessa música 

Escola da Vida  Ivone 

Martinho 

Martinho 

Santana 

Siga em Frente Clara 

Paula 

Clara 

Paula 

Mensagem para você Martinho 

João 

Guilherme 

Martinho 

Santana 

João 

Elaborado pelo autor (2015)  

 

 Dos 12 estudantes que formalizaram a participação na 

pesquisa, 10 participaram das composições. Apenas no caso da 

música Siga em Frente foi possível entrevistar o grupo exato 

que participou da composição.  Em duas entrevistas (Escola da 

vida, Mensagem para você) convidei o estudante Santana, que 

era de outro grupo, para participar junto com Martinho como 

alternativa para não fazer entrevista individual. No caso de 

Escola da vida, a aluna Ivone já não estava indo para a escola 

durante quatro semanas seguidas, e em Mensagem para você, 

João já faltava há uma semana. Por este motivo, quis aproveitar 

que Martinho estava indo à escola todos os dias naquela 
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semana chuvosa, e a decisão foi acertada, pois da semana 

seguinte até o fim das aulas ele não foi mais para a escola.  

 Guilherme aparece participou de três composições e em 

apenas um grupo focal, pois nas duas semanas de grupos focais 

só foi um dia à escola. Reginaldo abandonou a escola após a 

primeira vivência e Diogo uma semana antes de iniciarem os 

grupos focais. João só voltou à escola na última semana de aula 

e só foi possível fazer a entrevista com ele individualmente 

sobre a música Mensagem para você, pois seu companheiro de 

grupo, Martinho, não apareceu nessa última semana.   

 Como Ivone e Diogo não estavam mais indo à escola e 

João faltou mais da metade dos dias de realização dos grupos 

focais, não foi possível realizar entrevistas sobre a música O 

churrasco. Santana participou de todo o processo que 

antecedeu as vivências e dos quatro encontros da vivência 1. 

Voltou à escola no dia do primeiro grupo focal e participou da 

entrevista sobre a música Do meu lado é o seu lugar.  

 Durante as duas semanas de realização dos grupos 

focais, o primeiro horário da noite foi destinado a isso e no 

segundo realizamos ensaios para uma apresentação que ocorreu 

no dia 16 de julho. Participaram os estudantes Santana, Lima, 

Clara, Paula e João, e eles escolheram apresentar as 

composições Siga em frente, Do meu lado é o seu lugar e 

Mensagem para você. Todos tocaram juntos e outros músicos 

participaram dessa apresentação que marcou o final do 

primeiro semestre na escola.   

 

 

 

4.1.5 – Organização e análise dos dados 

 

 As entrevistas em grupos focais foram transcritas e, 

assim como os vídeos, foram organizadas de acordo com o 

nome da música sobre a qual se tratava o processo de 

composição. Também foram recolhidos mais registros e dados 
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produzidos no processo como letras de música, fichas de 

composição e descodificação e minhas notas de campo.   

 As entrevistas transcritas foram organizadas em um 

caderno impresso para fazer uma primeira leitura mais livre e 

escrever as primeiras relações enxergadas. Busquei destacar as 

temáticas abordadas pelos alunos sobre o aprendizado musical 

e a experiência de composição em grupo. Depois de olhar para 

todo o processo, pensar na intencionalidade que tive como 

pesquisador e como professor de música passei a fazer as 

análises dos dados na direção de identificar o que os alunos 

dialogaram e tomaram consciência no processo de compor.  

 Como fui mediador das atividades, participei desse 

diálogo estabelecido nos grupos de composição, tanto no ponto 

de vista de orientar e disparar esse diálogo, quanto no de gravá-

lo e analisá-lo. No momento em que me distanciei do objeto 

para análise, pude me reinserir sempre que precisei, retomando 

alguma nota ou lembrança para a compreensão de algo que 

dependesse das vivências ocorridas no contexto.   
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5  OS SUJEITOS E SUAS VIVÊNCIAS EM COMPOSIÇÃO 

MUSICAL 
 

 Esse capítulo apresenta os sujeitos participantes da 

pesquisa e descreve como foram as vivências que tiveram com 

o processo de composição musical. Para isso, antes das 

composições, foi realizada uma entrevista individual com cada 

um durante quatro dias seguidos que passei na escola. A partir 

de um roteiro semiestruturado (anexo 6), os estudantes falaram 

sobre história, trabalho, escola, experiência e pretensões 

musicais. Durante as vivências em composição musical, 

vivenciaram a “realidade” (música) e fizeram uma análise 

crítica do “problema” (desafio de compor). 

 

5.1 UM RETRATO DOS PARTICIPANTES 

 

O grupo de estudantes que participou da pesquisa é 

formado por pessoas de diferentes regiões do país, com idades 

de 15 a 41 anos em situações de vida bastante diferentes. Uns 

são jovens de 15, 16 anos que moram com os pais e estão no 

momento de definir profissão, fazer bicos para ter seu próprio 

dinheiro. Junto, estão mulheres e homens que sustentam suas 

famílias trabalhando como diaristas, na construção civil, em 

supermercados e estão na escola em busca de algo mais. 

As relações dos estudantes com a música também são 

diversas. Tem os que tocam violão no dia a dia, que cantam na 

igreja, que montaram uma banda com os amigos e os que não 

tocam nem cantam, mas gostam de música. Tem os que querem 

aprender a tocar instrumentos, ter uma experiência diferente, 

retomar vivências musicais passadas, ser músicos profissionais.  

Apresento a seguir um retrato dos participantes em ordem 

crescente de idade. 

Guilherme tem 15 anos e veio para a EJA porque a 

escola matutina achou que ele já estava com muita idade para a 

sétima série. Está procurando emprego no shopping para 
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ganhar seu próprio dinheiro. Ele gosta de música eletrônica e 

RAP. Gostava de Funk, por causa da batida, mas hoje prefere a 

música eletrônica, pois segundo ele, está voltado para o Funk 

ostentação e isso não leva a lugar nenhum. Para ele, a música 

deixa a pessoa mais leve, leva para outro mundo. Pretende 

aprender violino e violão e trabalhar como DJ. Seu projeto é 

fazer músicas misturando violino com cover de músicas 

eletrônicas, fazer montagens no computador e lançar essas 

músicas. Tem um canal no Youtube onde posta vídeos seus 

fazendo desafios, e nesses vídeos ele usa a música eletrônica 

como trilha. 

Lima tem 16 anos e ajuda o pai, que trabalha na 

construção civil. Gosta de música gospel e sertanejo. Toca 

violão desde os doze anos e aprendeu fazendo poucos meses de 

aula. Gosta de ouvir música no celular com fone de ouvido em 

todos os lugares, está sempre com o fone. Toca com os amigos, 

já montou bandas, mas atualmente toca na igreja, na escola e 

com a família. 

Santana tem 17 anos, é natural de Laranjeiras do sul, 

interior do Paraná e trabalha em um supermercado no 

programa jovem aprendiz.  Gosta de todos os estilos musicais, 

mas sua preferência é o rock. Começou escutando viola caipira, 

por influência de seus avós. Ouve música em fone de ouvido 

em todo lugar que está durante o dia. Para ele, a música é tudo 

e está em primeiro lugar na sua vida. Começou a tocar quando 

um amigo de sua mãe viu que ele gostava muito de música e 

deu um violão que ele aprendeu a tocar sozinho. Pretende fazer 

aulas para desenvolver mais técnicas em solo de guitarra. Toca 

guitarra em uma banda com amigos e violão na banda de rock 

gospel da igreja que frequenta. Pretende ser músico 

profissional, ou como ele mesmo disse, “quero ser guitarrista 

solo profissional e viver disso”.  

Diogo tem 17 anos, natural de Cipó, interior da Bahia e 

trabalha como servente de pedreiro. Veio morar em 

Florianópolis com um primo, porque acha que a cidade oferece 
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mais oportunidades. Identifica-se mais com o pagode, mais 

explica que é diferente, porque lá na sua cidade, o pagode é 

diferente, não é samba, é mais parecido com o axé. Trabalha 

ouvindo música com fone de ouvido e quando chega do 

trabalho já liga o som em casa. A música serve para quando 

está triste e quando está alegre também. Gosta de cantar e 

pretende aprender a tocar violão.  

Clara tem 25 anos trabalha com serviços gerais em uma 

empresa de terceirização de serviços. Gosta de música Gospel e 

pagode. É envolvida desde os seis anos de idade com a música 

na Igreja, onde já participou de bandas, coros e grupos de 

jovens. Ouve música principalmente no celular, em casa e 

também enquanto trabalha com o fone de ouvido. Pretende 

fazer aula de canto e gravar um CD.  

Martinho tem 36 anos e toca percussão e bateria. Gosta 

de rock e samba. Segundo ele, aprendeu a tocar aos 10 anos de 

idade acompanhando a banda baile que o pai tem e depois 

tocando junto com ele. Sua família é de Porto Alegre, mas, 

segundo ele, brigou com o pai e veio morar em Florianópolis. 

Seu pai ainda vive da música, com essa banda e sua família 

tem muitos músicos. Atualmente não está tocando em nenhuma 

banda e desenvolve suas atividades musicais com os amigos. 

Segundo ele, sua situação na cidade ainda não está 

estabelecida. Chegou no início do ano e ainda não fixou 

trabalho e está passando por uma situação difícil na rua. Para 

ele, a música pode transformar a comunidade, combater a 

criminalidade, e deveria ter mais música na escola.  

Paula tem 37 anos e trabalha como diarista. Ouve 

música com fone de ouvido enquanto faz as faxinas e gosta de 

música gospel. Já cantou em coro de igreja e gosta de cantar 

sozinha. Gosta de escrever músicas no caderno, pretende fazer 

aula de canto e tem vontade de tocar violão e cantar.  

João é baiano, tem 40 anos e trabalha como pedreiro e 

pintor. Identifica-se com a música sertaneja, axé e pop rock, só 

não gosta muito de funk. Disse que seu rádio está sempre 
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ligado enquanto trabalha, que ouve música sempre prestando 

atenção na letra e que a música serve para tirar o estresse e 

ganhar conhecimento. Atualmente não participa de nenhum 

grupo musical, mas quando tinha 17, 18 anos, morou em 

Vitória (ES) e formou uma banda com amigos de grupos 

evangélicos. Também tocou em uma banda que se apresentava 

em festas e encontros, mas já está a mais de dez anos sem tocar 

em grupo. Tinha guitarra e pedaleiras, mas vendeu tudo 

durante as mudanças para Foz do Iguaçu e depois para 

Florianópolis. Tem vontade de voltar a formar um grupo, voltar 

a cantar. 

Reginaldo tem 41 anos e é natural de Campina Grande, 

Paraíba. Trabalha em uma empresa de construção que realiza 

obras nas estradas da cidade. Segundo ele, há cerca de dois 

anos lá na Paraíba conheceu uma moça que é do Rio Grande do 

Sul, se apaixonou e deixou trabalho e família para vir para o 

sul. Lá na Paraíba não estava estudando, segundo ele, 

“procurava coisa ruim” e aqui “colocou a cabeça no lugar” e 

resolveu voltar a estudar. Pretende se estabelecer aqui no sul e 

buscar a família. Identifica-se mais com pagode, partido alto e 

o forró. Mas destaca: “forró pé de serra, não essa coisa 

eletrônica que tão chamando de forró”. Ouve música em casa, 

seus CDs de forró e de pagode. Para ele, a música serve para 

embalar a vida, é a trilha sonora da vida, sua vida já tem várias 

trilhas sonoras. A música o acompanha “não só no aparelho de 

som, mas principalmente na mente”. Quando mais novo, 

participava de rodas de pagode nas festas e nas praias. Gosta de 

escrever versos românticos, mas diz que começou a fazer isso 

há pouco tempo, uns dois anos, para conquistar essa namorada.  

Tem muita vontade de aprender a tocar violão. 

 Dez estudantes que participaram das composições. A 

estudante Ivone não foi entrevistada devido à irregularidade da 

sua presença na escola. A seguir apresento o planejamento 

didático com as vivências em composição musical. 

 



97 

 

5.2 AS VIVÊNCIAS EM COMPOSIÇÃO MUSICAL 

 

O planejamento didático realizado com os estudantes 

previu duas propostas de composição musical, entendidas aqui 

como vivências de educação musical, que foram desenvolvidas 

entre o dia 01 de abril e 30 de junho de 2015. No período de 08 

de maio a 07 de junho as aulas foram suspensas por causa de 

uma greve dos servidores municipais.  

O planejamento das vivências levou em consideração 

propostas educativas que pensam a educação como 

problematizadora.  A proposta Paulo Freire para alfabetização 

conscientizadora (FREIRE, 1982; 1987; 2001; 2001a; 

BRANDÃO, 2006; FEITOSA, 1999; GADOTTI, 2010), a 

proposta de Pedagogia crítica para a Educação Musical de 

Abrahams (2005), bem como as ideias de composição na 

educação musical de Swanwick (2002, 2003, 2014).  

Com bases nas ideias de educação problematizadora foi 

construída a Proposta Paulo Freire de alfabetização de adultos. 

Esta não separa a aprendizagem da leitura e da escrita do 

processo de politização. O estudante é desafiado a refletir sobre 

seu papel na sociedade enquanto aprende a escrever a palavra 

sociedade, o agricultor é levado a compreender o mecanismo 

de produção agrícola em que está submetido enquanto aprende 

a escrever a palavra agricultura. A proposta é estruturada nas 

seguintes etapas: pesquisa do universo vocabular, seleção das 

palavras geradoras, diálogos sobre cultura e o estudo das 

palavras.  

A Pedagogia Crítica para Educação Musical (PCEM) 

destaca o pensamento freireano de que o professor deve 

considerar a visão de mundo que o aluno já possui e usar esse 

conhecimento como ponte para a nova aprendizagem. Abrahms 

(2005, p. 67) afirma que num programa educacional de música 

onde a PCEM é praticada, os alunos tocam instrumentos em 

sala de aula, movem-se ou reagem de alguma forma física aos 

sons que ouvem. Trabalham em equipes ou em grupos 
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empenhados em resolver ou levantar novos problemas. 

Também, alunos e professores entram em diálogo verbal ou 

musical através de discussões, improvisações e atividades 

práticas. 

Com base na Proposta Paulo Freire para alfabetização 

de adultos e da pedagogia crítica para a educação musical, foi 

elaborada uma estrutura para as propostas de vivências em 

composição dividida em dois momentos: diálogos sobre 

música e trabalhar a música. O primeiro momento, diálogos 

sobre música, é destinado a um debate sobre o tema fio 

condutor da proposta19. Esse momento busca a 

descodificação20 (FREIRE, 2001) do tema gerador em suas 

partes constituintes e a reflexão sobre essas questões, se 

colocando na posição de crítico da realidade. As questões 

norteadoras para o debate foram organizadas baseadas no plano 

da palavra (FREIRE, 2001; BRANDÃO 2006), que na 

proposta Paulo Freire sugere ideias para discussão, finalidades 

e encaminhamentos decorrentes da conversa sobre as palavras 

geradoras. 

                                                             
19 A ideia de diálogos sobre música é fundamentada no que Paulo Freire em 

sua proposta chama de diálogos sobre cultura. Antes de começar o estudo 

das palavras geradoras, Freire propôs um momento inicial no qual o 

educador mediaria um debate educativo em torno do conceito antropológico 

de cultura. Nesse diálogo é destacada a diferença entre natureza e cultura 

com o objetivo de construir a ideia de homens e mulheres enquanto 

produtores de cultura e como sujeitos no processo de aquisição de 

conhecimentos 

 
20 Na proposta Paulo Freire para alfabetização conscientizadora, a 

descodificação busca relacionar a  palavra com a realidade do aluno 

decompondo o código (palavra ou tema gerador) em seus elementos 

constituintes. Cada palavra geradora escolhida é apresentada ao grupo 

(codificada) através de uma descodificação busca relacionar a imagem 

(desenho, pintura, foto) que deve sugerir naturalmente um debate a respeito 

do que é visto. Dessa forma, educadores e alunos podem refletir juntos, de 

modo crítico sobre o objeto em questão. 
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Freire (1987, 2001) propõe que a palavra ou tema 

gerador seja apresentada ao grupo através de uma imagem 

(desenho, pintura, foto). Nas vivências em composição, os 

temas para debate foram apresentados aos estudantes por meio 

de vídeos, imagens ou áudios. O objetivo desse momento é, por 

meio da descodificação, gerar uma tempestade de ideias para 

serem usadas como elementos disparadores para a composição 

musical. Cada proposta tem sua ferramenta para o registro 

dessas ideias que servirá como ponto de partida para a 

composição. Os registros foram elaborados visando ajudar na 

sistematização dos pensamentos sobre questões musicais 

(estilo, caráter, andamento, forma) e questões que envolvem o 

tema tratado na atividade. 

O segundo momento consiste em trabalhar a música 

que, nesse planejamento didático, se aproxima do que na 

proposta de alfabetização de Paulo Freire é trabalhar a palavra 

(FREIRE, 2001; BRANDÃO, 2006).  Freire propõe que se 

deve proporcionar ao estudante a visualização das famílias 

silábicas da palavra em estudo. Vendo a maneira como as 

famílias estão sintetizadas “o homem descobre o mecanismo de 

formação das palavras em uma língua silábica como o 

português, que repousa sobre combinações fonéticas” 

(FREIRE, 2001, p.52). Os estudantes são incentivados a 

escreverem as palavras que conseguirem criar com a 

combinação dos fonemas. 

Nesse momento de trabalhar a música os estudantes 

começam a combinar as ideias presentes nos registros do 

momento anterior com novas que surgem durante o processo, 

juntamente com as dos colegas, compondo as músicas a partir 

da combinação dos materiais musicais disponibilizados pelos 

integrantes do grupo de composição. A seguir apresento 

detalhadamente as duas propostas de vivência em composição 

musical realizadas com os estudantes.  
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5.2.1 - Vivência 1- Consumo musical e a mídia 

 

Primeiro momento - Diálogos sobre Música 

 

Como durante as entrevistas os estudantes, de maneira 

geral, não mencionaram estarem familiarizados com a 

composição musical, para essa primeira vivência foi planejada 

uma atividade mais direcionada, com um fio condutor bem 

definido. O tema para essa atividade foi “consumo musical e a 

mídia”. Nessa discussão, foi considerado o papel da mídia de 

massa no consumo musical da população, por meio da 

suposição de que os meios de comunicação são a principal via 

da publicidade e através dos espaços publicitários, da própria 

programação e conteúdo estampam os padrões de consumo 

comercialmente arbitrados.  

No primeiro momento dessa atividade, o debate foi 

sobre a influência dos meios de comunicação no consumo 

musical, buscando uma postura mais crítica em relação aos 

mecanismos da indústria cultural. Um vídeo21 foi utilizado para 

gerar o debate sobre a posição da música nesse contexto. As 

questões norteadoras do debate foram: 
 

Quadro 6 – Plano de debate consumo musical e mídia 

 

Foco da conversa Questões norteadoras 

 A música como 

mercadoria e o 

ouvinte como 

consumidor 

Você consome música? Como você 

consome? O que faz de você um 

consumidor musical? Onde você ouviu 

pela primeira vez o tipo de música que 

mais gosta? 

                                                             
21 O vídeo está disponível em www.youtube.com e tem no portal o titulo 

“Indústria Cultural e Cultura de Massa”. Trata-se de um vídeo amador que 

apresenta através de animação a transformação da obra de arte em uma 

mercadoria e as consequências desse fato.  

 

http://www.youtube.com/
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 Papel da mídia 

de massa de 

divulgar padrões 

musicais 
comercialmente 

estabelecidos: 

 

Quais são os estilos musicais mais 

presentes na mídia no momento? Quais não 

estão mais em moda? Porque certos estilos 

musicais não aparecem nos programas de 

maior audiência? Não dá audiência porque 

o povo não quer ou não dá audiência 

porque o povo não está acostumado? 

 

 

 Unificação no 

padrão de 

consumo 
musical: 

 
 

 

 

Por exemplo, se a mídia divulgasse a 

música erudita dessa forma, será que com o 

tempo haveria um maior número de 

pessoas a ouvi-la?  

 

 Onde encontrar 

as tendências 
musicais que não 

estão na mídia? 

 
 

Em quais locais podemos encontrar as 

músicas que não estão na mídia de massa? 

 

Elaborado pelo autor (2015) 

 

Após o debate, definimos como tema da primeira 

composição “Consumo musical e a mídia”, e cada estudante 

recebeu uma ficha de composição com o objetivo de contribuir 

para o registro das ideias que surgissem ao longo do processo. 

A ficha propõe que os estudantes organizem suas ideias a partir 

de duas questões iniciais: a abordagem do tema proposto e os 

encaminhamentos musicais. 
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Figura 1 – Ficha de composição 

 

Elaborado pelo autor (2015) 

 

Para apoiar o surgimento de ideias e definições sobre as 

questões musicais, foi realizada uma conversa sobre 

composição a partir de um vídeo editado pelo pesquisador que 

mostra diferentes tipos de composição: erudita, regional, 

étnica, publicitária, amadora, música contemporânea, sucessos 

da música popular. Em cima disso foram levantadas as 

questões: com quais tipos de composição eu mais me 

identifico? Quais dessas orientações musicais a composição 

pode seguir? 

Como elemento disparador de ideias sobre o tema 

“composição musical e consumo” foi projetada na tela a 

seguinte charge, relacionada ao tema, e os estudantes foram 

convidados a explicar sua visão sobre ela. 
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Figura 2 – Charge consumo musical e mídias 

 

 

Fonte: www.horadopovo.com.br, acesso em maio de 2014. 

 

 Encerrando os debates, cada um recebeu uma cópia 

impressa da charge e ficaram cerca de 20 minutos conversando 

e escrevendo ideias na ficha de composição. Os estudantes 

foram alertados que o objetivo não era retratar exatamente a 

charge em uma música, mas que ela servisse como disparador 

de ideias e que o produto resultante do processo de compor 

poderia, inclusive, não ter mais relação com a imagem, e sim, 

apresentar uma total independência desta para seu 

entendimento e sentido.  

 

 

 

 

 

http://www.horadopovo.com.br/
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Segundo momento – Trabalhar a música 

 

Na semana seguinte, os estudantes retomaram suas 

fichas e se organizaram em grupos para começar a compor. Os 

oito presentes nesse dia se organizaram em dois grupos, um 

com cinco e outro com três membros. Todos trabalharam na 

mesma sala e por isso utilizamos a sala de artes mais ampla. A 

finalização estava planejada para a semana seguinte, mas, 

utilizamos mais uma semana.  Foram feitas duas músicas: Do 

meu lado é o seu lugar (Santana, Guilherme e Lima) e 

Consumo musical (Clara, Paula, Diogo, João e Reginaldo). O 

vídeo22 a seguir mostra um pouco do processo de composição e 

do resultado final da música Do meu Lado é o seu Lugar 

 

 

Vídeo 1 – Do meu Lado é o seu lugar (Santana, Guilherme e 

Lima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Quem estiver lendo esta dissertação na versão impressa terá acesso aos 

vídeos e áudios na versão digital disponibilizada no DVD que acompanha 

esta publicação.  
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5.2.2 - Vivência 2: Descodificação de temas geradores 

 

Primeiro momento - Diálogos sobre Música 

 

Para essa segunda vivência foram planejadas três 

propostas de composições. Os alunos foram convidados a 

descodificar os temas geradores em seus elementos 

constituintes buscando relacioná-los com música. A ideia foi 

analisar os elementos musicais e não musicais que emergem 

nesse processo e, a partir de uma reflexão e registro desses 

elementos, compor as músicas. 

Para exercitarmos em grupo a descodificação, foram 

propostas cinco músicas para apreciar, extrair o tema e 

descodificá-lo. O debate foi em torno de: destacar o tema 

central de cada uma, de que maneiras o tema aparece na 

música, possíveis relações do tema com elementos musicais e 

quais outras questões relacionadas ao tema gerador podem ser 

destacadas. As músicas23 e as questões norteadoras para o 

debate foram: 
 

Quadro 7  – Plano de debate atividade 2 
 

Música Questões norteadoras 

 Brasil 

(Cazuza) 

 De que maneira faz crítica à política? E 

a sociedade? Qual visão do Brasil? Qual 

a mensagem que a música passa? 

 

 Salão de 

Beleza    

(Zeca 
Baleiro) 

 

 Qual a crítica que a música faz? A que 

beleza o autor se refere? Que mensagem 

sobre beleza a música passa? 

 

                                                             
23 As músicas foram escolhidas a critério do professor para gerar o exercício 

de descodificar os temas. Os temas que posteriormente seriam usados nas 

composições é que partiriam do universo dos estudantes. 
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 O Mundo é 

um Moinho 

(Cartola): 

 

 

 

 Incentivar a falarem sua impressão sobre 

o que diz a letra. Depois, confrontar 

essas visões com uma história sobre a 

música, onde Cartola teria composto 

para sua enteada que estava querendo 

sair de casa para se prostituir. 

 Inverno - 

Vivaldi 

 

 

 Contar para os alunos que o compositor 

fez uma obra para cada estação do ano. 

Qual das estações será que ele quis 

representar nessa música? Ouvir a 

opinião dos alunos. Concordam? Se não, 

qual das estações ele acha que a música 

melhor representa? Por quê? 

 Pra Que 

Chorar 

(Vinicius de 
Moraes e 

Baden 
Powell) 

 Ouvir a opinião dos alunos sobre qual a 

mensagem dessa música. Depois, ouvir 

o depoimento de Vinicius de Moraes24 

contando que fez a letra da música 

durante uma noite que estava internado 

um uma clínica e ouviu durante a noite 

toda um velhinho chorando baixinho e 

este morreu pela manhã. Dialogar as 

visões.  

Elaborado pelo autor (2015) 

 

 Após o debate, os estudantes se reuniram em dois 

grupos e receberam uma ficha de descodificação para 

registrarem as ideias surgidas sobre os temas geradores que 

utilizariam nas próximas composições. Como exemplo, 

preenchemos coletivamente uma ficha sobre a música Salão de 

Beleza após nova apreciação. 
 

 

 

                                                             
24 Áudio disponível em www.youtube.com pesquisado com as palavras- 

chave Vinicius + Pra que chorar 

 

http://www.youtube.com/
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Figura 3 – Ficha de descodificação Salão de beleza 

 

 

 

Elaborado pelo autor (2015) 

 

 Os grupos foram orientados a repetir esse exercício, 

debater sobre o tema que estivesse no centro da ficha, buscar as 

questões a ele relacionadas e usar essas ideias para iniciar uma 

composição. Essa ação foi feita com três temas diferentes, 

sempre com a formação de dois grupos de trabalho. 

  

 

Segundo momento – Trabalhar a música 

 

O primeiro tema a ser descodificado foi escolhido pelos 

próprios estudantes. Foram orientados a decidirem em grupo o 

tema que estaria no centro da ficha, para debaterem e 

realizarem a composição. Um dos grupos fez, sobre o tema 

“amor”, a música Vou te levar daqui. (Clara, Lima, 

Guilherme). O outro escolheu o tema “churrasco” e fez a 

música O Churrasco (Ivone, João e Diogo). Como a partir 

desse encontro passamos a usar os dois momentos da noite, os 
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grupos conseguiram apresentar o resultado final na mesma 

noite.  

 O segundo tema foi “escola” 25. A escolha desse tema 

está relacionada ao movimento das assembleias que estavam 

acontecendo na escola naquele momento, devido a problemas 

relativos a saídas sem autorização, uso de drogas na escola, 

brigas entre os estudantes, entre outros. A equipe pedagógica 

estava organizando assembleias para discutir e definir 

coletivamente regras de conduta e refletir sobre a importância 

da escola.  Desse tema saiu apenas uma composição, Escola da 

vida (Ivone e Martinho) já que o outro grupo (Lima, 

Guilherme, Clara e Paula) não conseguiu finalizar a atividade. 

O vídeo a seguir mostra um pouco do processo de composição 

e do resultado final da música Escola da Vida. 

 

Vídeo 2 – Escola da Vida (Martinho e Ivone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Os temas das duas últimas composições foram escolhidos por mim, 

dentro da ideia de Universo vocabular dos estudantes presentes na proposta 

Paulo Freire. Nessa ideia, o educador propõe palavras geradoras ou temas 

geradores que percebe fazer parte do universo dos estudantes.  
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 O terceiro tema, “mensagem” também foi proposto por 

mim. Durante essas semanas observando o processo de 

composição e participando com os estudantes, muito ouvi 

sobre a importância de a música fazer sentido, contar alguma 

história, passar uma mensagem. Com esse tema, o objetivo foi 

que eles refletissem sobre as formas de como se pode 

musicalmente passar uma mensagem e deixar livre para que os 

estudantes mandassem uma mensagem de qualquer tipo para 

quem quisessem. Esse tema também rendeu duas composições, 

Siga em Frente (Clara e Paula) e Mensagem para você 

(Martinho, João e Guilherme). Os vídeos a seguir apresentam 

um pouco do processo de composição e do resultado final 

dessas duas músicas.  
 

Vídeo 3 – Siga em Frente 
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Vídeo 4 – Mensagem para Você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vivências ocorreram do início de abril de 2015 até a 

última semana de junho. No reinício das aulas, depois das 

férias de julho, os estudantes foram convidados para gravar 

suas composições no estúdio do departamento de música da 

UDESC26, sob supervisão de um estudante bolsista que 

orientou as gravações, fez a mixagem e a masterização do 

material.  Participaram das gravações Lima, Santana, Martinho, 

Clara, Paula e João. Eles escolheram gravar as músicas 

Mensagem Para Você, Siga em Frente e Do meu lado é o seu 

lugar. Durante duas semanas nos encontramos na escola no 

horário letivo para ensaiar e definir os arranjos para as 

gravações. Na festa de fim de ano da escola os estudantes que 

participaram das gravações apresentaram esses arranjos como 

                                                             
26 Laboratório de Música e Tecnologia, do Departamento de Música da 

UDESC. 
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uma das atrações artística do evento. Na mesma oportunidade, 

eles também receberam um CD com as composições gravadas, 

apresentadas nos áudios a seguir. 

A participação dos estudantes nas gravações foi: 

 Clara – Voz em Siga em Frente

 Paula – Voz em Siga em Frente

 Lima – Violão base em Do meu lado é o seu lugar e

Siga em frente

 Santana – Violão base, solo e voz em Do meu lado é o

seu lugar, violão solo em Mensagem pra você e Siga

em Frente

 Martinho – Percussão em Do meu lado é o seu lugar,

Mensagem pra você e Siga em Frente.

 João – Violão e voz em Mensagem para você.

Áudio 1 – Do meu Lado é 

o seu Lugar (Santana,

Lima, Guilherme)

Áudio 2 –Siga em 

Frente  (Clara e Paula)

Áudio 3 – Mensagem par 

você (Martinho, João, 

Guilherme) 

a
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6  COMPOSIÇÃO, DIÁLOGO E CONSCIENTIZAÇÃO  

 A composição enquanto ação pedagógica pode 

incentivar o estudante a manifestar de forma própria suas 

ideias, revelando como pensa musicalmente.  Para Swanwick 

(2002) a composição favorece a construção de significados a 

partir de relações que estabelece com as culturas musicais 

envolvidas no processo (colegas, escola, professor, por 

exemplo). A possibilidade de fazer escolhas, presente na 

composição enquanto ação pedagógica, permite ao estudante 

tomar decisões que influenciam na definição dos rumos do seu 

processo de aprendizagem.  

 A educação problematizadora (FREIRE, 1987), 

concepção de educação baseada no diálogo e que busca a 

conscientização (FREIRE, 1982; 1987; 2001; 2001a), apresenta 

como pressuposto o potencial do ser humano de agir e pensar 

sobre sua realidade de forma crítica e reflexiva, tomando 

consciência da realidade e as nuances que a cercam, mudando 

sua percepção do mundo de uma consciência ingênua para uma 

consciência crítica do mundo.  

Esta pesquisa permite inferir que as possíveis relações 

entre a aprendizagem musical por meio da composição 

(SWANWICK, 2002; 2003; 2014), e a dialogicidade e tomada 

de consciência do processo educativo problematizador 

(FREIRE, 1987), emergem na medida em que o estudante pode 

participar do processo de aprendizagem como um sujeito ativo, 

experenciando situações onde aprende música, vivendo sua 

realidade musical27, dialogando sobre ela e abrindo espaço para 

                                                             
27 Freire de refere a realidade como aquilo que transformamos a partir de 

nossa tomada de consciência. Ela se torna um objeto cognoscível a partir do 

momento que o homens e mulheres tomam distância e assumem uma 

posição crítica frente a ela. É a nossa relação com o mundo e as nuances que 

permeiam essa relação. Nessa análise, estou considerando como realidade 

musical a relação que cada sujeito estabelece com a música com todas as 

nuances sonoras, culturais, sociais, educacionais que a formam.  
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ampliar sua visão a partir de uma maior compreensão do 

discurso musical.  

Algumas questões nortearam o olhar para os dados 

resultantes das vivências musicais. Num primeiro momento a 

atenção esteve voltada para o surgimento das ideias musicais: 

Como o diálogo musical foi estabelecido? Como foram os 

debates? Como os estudantes mobilizaram seus saberes e 

habilidades musicais para transformarem as ideias em música? 

O que precisaram aprender para poder fazer as músicas? Como 

e com quem aprenderam? 

Outro ponto que considerei importante foi a questão da 

tomada de consciência envolvendo possíveis momentos de 

ampliação de seus conhecimentos, habilidades e de sua 

percepção sobre a música. Nesse sentido, me perguntei: os 

estudantes desenvolveram conhecimentos e habilidades 

musicais durante o processo? Construíram uma percepção mais 

ampla da música? Como expressam isso? Depois do processo, 

o que dizem sobre si próprios enquanto sujeitos musicais? 

 Nessa perspectiva, os dados foram analisados a partir 

de duas categorias: diálogos na composição musical e 

conscientização musical. Na primeira categoria foram 

analisados aspectos que permearam o diálogo entre os sujeitos 

durante os processos de composição. Na categoria 

conscientização musical foram analisadas questões referentes à 

tomada de consciência por meio de possíveis mudanças da 

percepção sobre a música e de sua relação com ela. As 

entrevistas em grupos focais analisadas foram realizadas 

durante as duas primeiras semanas letivas do mês de julho de 

2015.  
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6.1 DIÁLOGOS NA COMPOSIÇÃO MUSICAL 

 

No momento em que os estudantes começaram a 

trabalhar em grupo, diferentes temas estiveram presentes nos 

diálogos musicais que foram se estabelecendo. A seguir, 

apresento e discuto três: o reconhecimento do outro, 

aprendendo música com o outro e a valorização do discurso 

musical dos sujeitos.   

 

Reconhecimento do Outro 

 

Para Freire (1987, 2001a), em uma relação dialogal os 

sujeitos reconhecem o outro como parte integrante do seu 

processo de tomada de consciência, num encontro que mobiliza 

o agir e refletir dos seus sujeitos em torno da realidade. Esse 

outro a que Freire se refere como parte integrante da nossa 

relação dialógica mediatizada pela realidade não se trata 

exclusivamente de uma pessoa, mas são os colegas, suas 

experiências musicais, a escola, o grupo, entre outros.   

Neste trabalho, busquei discutir sobre possíveis 

elementos que estiveram presentes no reconhecimento desse 

“outro” e suas possíveis influências na construção da 

dialogicidade nos processos de composição musical. Entre as 

questões trazidas pelos estudantes, o respeito ao colega e o 

companheirismo entre as pessoas que formavam os grupos de 

composição estiveram presentes. Martinho falou sobre fazer 

música em grupo 
 

Tem que escutar, respeitar e se expressar. Se 

eu tiver te respeitando, com educação, do 

jeito que tu é tudo com respeito, dentro do 

convívio, tudo que acontece na tua vida pode 

ser uma inspiração pra fazer uma música 

(Martinho). 
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Para o estudante, a composição em grupo envolve se 

expressar respeitando o outro e, nesse sentido, explicou porque 

considerou o processo de composição da música Escola da 

Vida (Martinho e Ivone) exitoso:  
 

Em primeiro lugar pela amizade, tu tens que 

fazer no momento certo com a pessoa certa. 

Ela tava contra mim no início, contra o jeito 

que eu queria fazer (...) Parei pra pensar e vi 

que podia ajudar ela a fazer a letra que ela 

queria tanto, justamente por ser minha 

colega, tenho respeito por estar com ela em 

uma sala de aula, e por ser uma pessoa muito 

legal ela, eu gosto muito dela (Martinho). 

 

Para o estudante, o início do processo de composição 

foi difícil e demorou a fluir porque eles estavam discutindo 

bastante, chegando a brigar em alguns momentos. Explica que 

“ela estava com muita vontade de fazer a letra primeiro e eu, de 

fazer diferente, de primeiro buscar a inspiração”. Segundo ele, 

esse desacordo não permitiu que a composição fluísse. Foi só 

quando eles se entenderam que foi possível desenvolver o 

trabalho. Para ele, isso ocorreu quando começaram a cantar 

juntos e passaram a trocar ideias para iniciar a composição.  
 

(...) a gente estava fazendo música, assim, pra 

puxar a Ivone pro meu lado eu estava 

tentando que ela me acompanhasse junto 

nessa vontade de fazer a música, por isso eu 

estava cantando outras músicas. Ela se 

soltou! Ela viu que a gente estava fazendo 

um negócio que era dela, depois daquela 

brigalhada! Estamos participando juntos, 
onde eu e ela queremos vencer, não um 

primeiro que o outro, os dois querem vencer 

juntos, a gente se uniu (Martinho). 
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Freire (1987) argumenta que o diálogo estabelece uma 

relação de confiança entre seus sujeitos, o que os torna cada 

vez mais companheiros na transformação e ampliação de suas 

visões de mundo. Envolve a própria expressão, a do outro e o 

respeito entre ambas para que se construa uma nova. A relação 

dialógica vai se estabelecendo na medida em que esse 

reconhecimento ocorre.  

No caso da composição da música Siga em Frente, o 

grupo foi formado por Clara e Paula, amigas dentro e fora 

escola, com muitas coisas em comum, inclusive relacionadas à 

música. Analisando o diálogo estabelecido entre elas durante 

essa composição, as divergências se mostraram  momentos de 

surgimento de ideias musicais. Para Clara, ocorreu uma 

negociação de ideias acompanhada por decisões que traziam 

novos elementos para a composição: 
 

Discussão quase não teve, teve mais é 

conversa né, de ir colocando as palavras ali e 

ir juntando... A Paula falava uma coisa e eu 

já falava: acho que isso aí não vai dar! 

Vamos riscar isso! Toda hora a gente estava 

riscando, mas colocando uma palavra nova 

em cima daquela. A gente não estava tirando 

aquela palavra e deixando aquela parte ali 

vazia, a gente estava colocando uma palavra 

em cima daquela (Clara). 

 

Na composição da música Mensagem para você, o 

grupo foi formado por Martinho, João e Guilherme, sendo este 

último, com quinze anos de idade, o mais novo. Ele ficou à 

frente do grupo insistindo bastante para fazer um RAP e, 

depois de cerca de uma hora, o grupo não tinha nada decidido 

ou esquematizado. Sobre esse momento, Martinho diz que 

faltou abertura do colega para ouvir o restante do grupo e 

contemplar as ideias e desejos de todos. Ele apresenta sua visão 

sobre essa relação:  



118 

 

 

(...) tem pessoas que a gente fecha, tem 

pessoas que não... Se o Guilherme tivesse 

participado certo e tivesse tentado outro tipo 

de batida a gente podia até ter feito a música, 

faltou um pouquinho de participação dele 

junto com a gente, nesse sentido de ele fazer 

parte do grupo. Estou querendo ser 

verdadeiro, sem querer nem um pouco 

desmerecer o colega, mas não fez diferença 

nenhuma na música, ele não fez parte dela, 

eu queria que ele fizesse parte da música 

(Martinho). 

 

 

Enquanto Guilherme tocava a base de RAP num rebolo 

e tentava improvisar rimas, João buscava uma sequência de 

acordes no violão e, em determinado momento, largou o 

violão, reclamou do barulho e saiu. Depois de uns minutos 

retornou e pediu para Guilherme tentar outra coisa. Ao assistir 

essa cena, João comentou: “Eu preferi parar pra não entrar em 

conflito com ele, mas chegou uma hora que eu falei: se tu vais 

acompanhar nosso ritmo tu ficas e toca, mas se só quiser RAP, 

vai ter que tocar sozinho”.  

Como Guilherme foi à escola apenas um dia dentro do 

período de realização dos grupos focais, não participou da 

entrevista sobre essa composição e não foi possível saber a 

visão dele sobre esses momentos. Depois que Guilherme saiu, 

Martinho e João começaram a fazer a música. Martinho 

explica: 

 

Tínhamos que fazer uma música com o tema 

mensagem, então me botou numa onde o meu 

cérebro tem que pensar, minha cabeça tem 

que dar uma ideia pro grupo que tá ali na 

volta. Eu me encaixei com o colega da viola, 

mas não me encaixei com o Guilherme, 
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aquela coisa de barulheira, ele teve que sair 

pra que eu conseguisse criar a música ali na 

hora, senão eu não ia conseguir. Com ele ali, 

a gente não ia conseguir criar (Martinho). 

 

Quando Martinho e João começaram a tomar as 

primeiras decisões sobre as ideias que estavam surgindo 

tiveram uma nova divergência que foi resolvida de forma 

diferente. O debate foi sobre colocar ou não um trecho da 

música Estou Apaixonado28 na composição. Foi a partir dessa 

música que eles começaram a fazer uma nova melodia e letra e 

dividiram opiniões sobre mantê-la ou não na composição. 

Segundo Martinho 
 

O colega da viola não queria fazer a 

introdução do João Paulo e Daniel, ele achou 

que ia ser uma coisa copiada, deu essa 

discórdia.  Mas eu falei pra ele que ia ser 

uma homenagem, eu falei “vamos fazer uma 

homenagem e usar esse pedacinho da letra de 

João Paulo e Daniel e aí fazemos a nossa 

mensagem”. Vamos fazer uma homenagem e 

a gente bota uma letra em cima da 

homenagem, de repente a gente faz uma 

coisa bem diferente, meio embolada 

(Martinho). 

 

Para João, a divergência em usar o trecho da música 

Estou Apaixonado ficou bem resolvida entre eles. Disse que no 

início não gostou da ideia porque achava que seria uma cópia, 

mas depois aprovou as primeiras frases escritas e deu 

continuidade ao trabalho. Ele falou sua percepção sobre esse 

conflito de ideias com Martinho: 

                                                             
28 Música de Donato e Estefano, tem sua versão original em espanhol Estoy 

Enamorado. A versão em português foi feita pelo compositor Carlos Colla e 

a música foi difundida pela dupla João Paulo e Daniel.  
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Não me incomoda. Nós resolvemos entrar 

com o ritmo da música do João Paulo, 

mudamos o ritmo e depois eu achei que ficou 

bonito. Decidimos homenagear o João Paulo, 

eu gostava muito das músicas dele. Foi pra 

dar uma arrancada né? Deu uma arrancada e 

dali a gente entrou pra nossa música e 

fizemos uma letra muito bonita (João). 

 

A maneira como resolveram essa diferença influenciou 

no material musical que foi apresentado, pois foi a partir daí 

que a composição fluiu. Essa foi a ideia que sustentou a 

composição.  

Na entrevista sobre o processo de composição da 

música Vou te Levar Daqui29 (Guilherme, Lima, Clara), um 

fato que chamou atenção foi a grande rejeição de Guilherme e 

Lima, demonstrada logo que assistiram ao vídeo. Eles fizeram 

comentários negativos sobre o processo e sobre a música que 

apresentaram. O processo de composição dessa música teve um 

ponto que penso ser relevante para a discussão: o grupo elegeu 

uma música que Guilherme já tinha feito em casa para 

apresentar como a composição do grupo. Isso ocorreu no 

seguinte contexto: durante todo o primeiro horário da noite o 

grupo formado por Clara, Guilherme e Lima não tinha 

estruturado nenhuma ideia e ainda não tinham nada para 

mostrar. Os dois estudantes de quinze anos tinham afinidade 

entre si, mas ela, com vinte e seis anos, trabalhadora e mãe, não 

se mostrou à vontade para dar ideias como em ocasiões 

anteriores, e se mostrou incomodada com as brincadeiras dos 

garotos, gerando várias discussões durante esse período.  

 Já no segundo horário, ainda sem nada concreto, 

Guilherme mostrou uma música que tinha feito, segundo ele, 

                                                             
29 A estudante Clara não participou do grupo focal sobre a música Vou te 

Levar Daqui porque não foi para a escola nesse dia.  
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para uma menina. Clara e Lima aceitaram fazer essa música, 

aparentemente mais para terem algo para mostrar do que por 

desejarem isso. O resultado foi que durante a entrevista muitas 

críticas apareceram. Lima, quando perguntado sobre se 

considerar compositor da música, foi enfático: 

 

Não... Porque achar um tom e três, quatro 

notas que dê pra tocar é fácil, ajudar eu 

ajudei, mas não. A gente pegou umas notas 

ali que é fácil de tocar e cantou... Uma 

música pronta, não inventamos nada, nós não 

compomos uma música em conjunto, 

pegamos uma que ele já tinha feito e botamos 

um ritmo qualquer ali e foi indo (Lima). 

 

 

Diferenças e divergências existiram em todos os grupos.  

Em alguns casos deram lugar a uma negociação de ideias que 

avançaram  na direção do  surgimento de ideias musicais. Já 

em outros, as diferenças geraram conflitos que deram lugar à 

imposição de ideias e até ao rompimento do grupo.  

Ouvir os estudantes sobre os motivos que geraram as 

divergências, e a maneira como foram resolvidas, permitiu 

ampliar o olhar sobre possíveis aspectos presentes no 

estabelecimento da dialogicidade durante as composições 

musicais. Além da questão do companheirismo e da afinidade, 

que outros fatores podem estar presentes? 

A questão intergeracional parece ser um deles. 

Analisando os casos apresentados, penso que os grupos com 

estudantes de faixa etárias próximas e os que misturavam as 

idades mostraram formas diferentes de lidar com as 

divergências, produzindo diferentes resultados musicais. No 

caso da música Mensagem para Você, a diferença de idade 

entre João (40), Martinho (36) e Guilherme (15) pode ter 

influenciado no rompimento do grupo com Guilherme. 
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Martinho cita a idade ao se referir ao comportamento do 

colega: 

 

Além de ser novo, ele é muito prematuro na 

música. Ele escuta muita música, ele tem 

muita musicalidade com ele, mas tem que 

explorar, tem que se educar e tem que 

respeitar os colegas também, numa sala de 

aula ele vai querer ser o destaque, vai querer 

tocar, no meio das meninas (...) se ele quer se 

destacar e estiver no meio da música, ele tem 

que se educar, respeitar o próximo e respeitar 

ele mesmo (...) (Martinho). 

 

  

Durante a entrevista sobre a composição da música Siga 

em Frente (Clara e Paula), Clara (26) falou sua percepção 

sobre o trabalho em grupo. No momento em que estava 

explicando que achou fácil fazer a letra, comparou essa música 

que fez com Paula com Vou te levar Daqui, que fez com 

Guilherme (15) e Lima (15). Ela comparou a facilidade que 

teve em compor com Paula (36) com a dificuldade de fazer a 

música com os garotos. É possível observar a questão da 

diferença de idade quando comenta a participação dos colegas: 
 

 É fácil (fazer a letra da música). Quando está 

só nós duas, quando tem mais gente é difícil, 

tipo o Guilherme assim. Ele é muito garoto, 

palhação, a gente também faz palhaçada, só 

que ele fazia demais a gente queria tentar 

fazer alguma coisa ele não deixava. Ele tirava 

nossa concentração, tipo aquele outro que 

toca violão (Lima) também, ficava de 

palhaçada, mas ajudou, fez (Clara). 
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 Sobre a questão intergeracional na EJA, Ribas (2006) 

considera essa modalidade de ensino um espaço fértil para o 

debate, já que se trata de um espaço de ensino heterogêneo sob 

o ponto de vista da idade dos estudantes. A autora (idem, p. 

183) vê a EJA como um cenário formado por mundos musicais 

diversos que constroem relações nas diferenças e similaridades 

desse convívio entre gerações. Sua compreensão de geração 

está apoiada em uma perspectiva pautada na dimensão 

temporal, mas em que o pertencimento cultural é decisivo para 

sua definição, pois as pessoas compartilham valores, hábitos e 

atitudes culturalmente comuns, e suas experiências vividas são 

influenciadas por aspectos culturais relativamente semelhantes. 

A pesquisa de Ribas (2006) com estudantes de uma 

instituição de EJA de Porto Alegre, em aulas e oficinas de 

música, revelou que as vivências musicais entre estudantes de 

diferentes gerações geram graus variáveis de tensionamentos e 

conflitos. A autora (p. 185) afirma que isso é particularmente 

notório quando os estudantes comentam sobre o repertório que 

se identificam ou sobre a música do outro. Segundo ela, esse 

campo de embates é, ao mesmo tempo, um espaço de trocas 

musicais. Considerando esse espaço de “embates” e “trocas” 

musicais, questões culturais estão presentes nessa questão.  

Na situação descrita a seguir pode-se observar essa 

questão. Na composição da música Mensagem para você 

(Martinho, João, Guilherme), João era o único dos três que toca 

violão e estava buscando uma base harmônica para o grupo 

fazer uma letra. Guilherme sugeriu que ele fizesse uma base no 

violão para o RAP, mas ele foi contra, dizendo que violão não 

combina com RAP, mesmo com o colega argumentando que 

dava para fazer alguma coisa. João explicou sua atitude: 
 

Eu não achei fundamento naquela música ali 

não (...) não tinha início, meio, fim, parece 

que tá jogando pela janela (...) se no RAP não 

tiver um grupo bom tocando ali, não entra 

ritmo, não entra nada, a música fica 
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desanimada. O violão não vai no RAP né? 

Pensei: vou parar porque não tem nada a ver 

comigo essa música não... (João). 

 

É possível observar o embate entre as experiências 

musicais de Guilherme (15) e João (40), e pensar nas 

diferenças de gerações influenciando nisso. Todavia, penso que 

é necessário olhar para outros fatores. Porque João foi taxativo 

contra o RAP? Porque Guilherme preferiu sair do grupo ao 

invés de mudar de ideia? Em que medida os argumentos 

musicais de João contra o RAP estão carregados de elementos 

pessoais e culturais? Essas perguntas sugeriram olhar para a 

cultura musical e os significados musicais. 

Voltando ao caso da música Vou te Levar Daqui 

(Guilherme, Lima e Clara), Lima, depois de dizer que não se 

considerava compositor, tentou explicar porque não gostou da 

música. Primeiramente usou elementos musicais, disse que a 

música precisaria de mais “incorporação”, sugeriu o uso de 

violão com cordas de aço, solos de guitarra e criticou a 

afinação de Guilherme no vídeo. Todavia, deixou transparecer 

que outro motivo de seu descontentamento é o que essa música 

significa para ele: 
 

No violão eu toco mais música de igreja e... 

Eu não sou corno! Essa é música de corno! 

(risos) O contexto dela, a moral da música é 

que ele é apaixonado pela menina e quer 

levar ela dali, quer ficar com ela pra sempre, 

e quando ele olha pra ela lembra as coisas 

boas do passado, dos momentos felizes que 

teve com ela, essas coisas de corno (risos), 

mas eu não me identifico com isso aí, pelos 

menos por enquanto (Lima). 

 

 

Lima também fala na questão do significado na 

entrevista sobre a música Do meu lado é o seu lugar (Lima, 
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Santana, Guilherme). O grupo apresentou um rock 

característico das bandas nacionais atuais desse estilo. Santana 

mostrou identificação com a música apresentada, mas Lima, 

mesmo não a reconhecendo como característica do seu 

universo musical, disse que gostou da música, sugeriu mais 

uma estrofe e sua opinião foi diferente do caso anterior: 
 

Essa música tem a ver bastante comigo. O 

ritmo que eu peguei.  Desde criança gosto de 

rock, cresci escutando Aerosmith e fui 

pegando esse estilo (Santana). 

 

Já pra mim é diferente, porque eu não toco 

essa parada de pop rock, o rock assim... Eu 

sou mais de música de igreja, eu toco na 

igreja, aquelas músicas mais espirituais 

assim, mais sossegadas. Foi uma experiência 

nova né? Uma coisa que eu não sei, mas 

posso aprender, eu não gostava muito, mas 

agora já estou até escutando mais esse estilo 

de pop rock com solo mais pesado (Lima). 

  

Um fato observado durante as composições e as 

entrevistas foi a grande importância que os estudantes atribuem 

à letra da música. Depois de assistir ao vídeo com o processo 

de composição e a apresentação da música Mensagem para 

Você (Martinho, João, Guilherme), Martinho fez sua análise da 

composição e destacou a letra como um dos pontos fortes do 

trabalho, como no trecho a seguir:  
 

A letra ficou legal, tipo, todo mundo que eu 

mostrei gostou (levanta e pega a letra 

impressa e declama). Uma amiga minha 

disse: gostei da letra, foi tu quem fez? (...) E 

aí tá a dificuldade da música: não adianta tu 

fazer uma letra e não ter sentido o que tu tá 

dizendo, um exemplo aí, Ivete Sangalo... É 

uma frase só e deu. (Martinho) 
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 Para Clara, a letra é o mais importante na música, 

independente do estilo musical. Durante a entrevista sobre a 

música Siga em Frente (Clara e Paula), quando perguntei sobre 

o que mais a representava na música, ela respondeu:  
 

O que mais representa é a letra mesmo, o 

ritmo não, porque o ritmo pode ser qualquer 

um, eu gosto de funk, por exemplo, não esses 

com palavrão, que expõe as mulheres , eu 

escuto, tem funk evangélico, tem RAP 

evangélico, então acho que o ritmo da música 

não tem nada a ver assim(Clara). 

 

Mesmo com a ênfase na letra, nos depoimentos 

anteriores Martinho e Clara também fizeram críticas a músicas 

veiculadas na mídia de massa, e atribuem características aos 

estilos musicais apontando, com isso, para a presença de outras 

referências em seus significados musicais.  Martinho fala sobre 

o que significa para ele a música Escola da Vida que compôs 

com Ivone:  
 

Esse trabalho que eu fiz com a Ivone é a 

minha vida direto, todo esse momento, a 

minha trajetória aqui na cidade, porque conta 

da escola, as pessoas que eu conheço e as 

pedras que a gente vai enfrentando no 

caminho, o espinho que a gente se machuca 

isso traz a minha experiência de vida. E o 

samba... (suspiro), o samba em si é uma 

música eterna pra mim, sempre fui de samba 

então é uma música que fica gravada 

(Martinho). 
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 Sobre o trecho anterior, enquanto explicava a relação da 

composição com sua vida e falou “e o samba”, Martinho parou 

e respirou fundo, se calou por uns segundos e depois 

continuou, como quem pensa melhor para explicar algo 

importante, uma possível demonstração de sua aproximação 

com esse estilo. Para o estudante, o samba não é fácil para 

compor porque, segundo ele, 

 
É difícil fazer um samba se não tiver ritmo. 

Fazer poesia, rimada, que nem RAP, é fácil 

de fazer porque tu fazes uma letra em cima 

de uma batida. No samba é em cima de 

uma batida também, mas é aquela coisa 

mais cantada, mais solta. 

  

 Dando continuidade a essa conversa sobre o samba, 

pedi para Martinho explicar melhor porque ele achava o samba 

mais difícil e ele novamente mostrou sua visão de que se trata 

de uma música que exige habilidade rítmica. Perguntei então se 

ele achava que qualquer pessoa consegue compor um samba. 

Sua resposta: 
 

Ah, não compõe... Se a pessoa não é muito 

eclética, não tá muito por dentro da música, 

está ali só escutando a mesma coisinha dela, 

ela não tem aquela força de memorizar e 

perde ligeirinho os movimentos (...). A 

música move a coordenação motora, não sei 

se o senhor já ouviu falar isso aí, que tem um 

metrônomo dentro do músico, no samba tem 

que estar atento (...). As pessoas duras fazem 

isso aqui, (imita um robô cantando) tem um 

ritmo mais quadrado, não um ritmo eclético. 

(Martinho). 

 

Quando os estudantes refletem sobre o significado das 

músicas é possível observar que se referem às questões 
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musicais, às suas experiências pessoais, sociais e aos valores 

culturalmente estabelecidos. Seus depoimentos sugerem que na 

construção dos significados consideram os elementos musicais 

que conhecem e fatores de ordem cultural e social que formam 

a música. A esse respeito, Swanwick (2014) afirma que as 

pessoas não só valoram a música a partir de motivos não 

musicais como, provavelmente, percebem elementos 

expressivos e estruturais da música de maneira ligeiramente 

diferente, dependendo do valor atribuído a ela. Para o autor, a 

posição social, a história familiar, os círculos de amigos e a 

educação têm função nessa consideração do valor da música. 

Existe uma fusão entre música, cultura geral e estilo de vida 

que é impulsionada pela anexação de rótulos. Com esses 

rótulos, filtramos e damos forma às atitudes através das quais 

percebemos e recebemos a música. 

Ao analisarem suas composições e refletirem sobre o 

significado delas os estudantes demonstraram que suas 

percepções são construídas a partir da estrutura de valores que 

trazem consigo, envolvendo questões musicais, culturais e 

sociais, entrelaçando os significados musicais inerentes e os 

delineados (GREEN, 1997; 2008; 2012).  A relação intensa de 

Martinho com o samba, por exemplo, é chave para entender 

sua visão sobre Escola da Vida, assim como também a ideia de 

“música de corno” para compreender a visão de Lima em Vou 

te levar Daqui.   

A visão negativa de João sobre a possibilidade de fazer 

um RAP na música Mensagem para Você aponta para as duas 

dimensões do significado musical. Experiências negativas 

relacionadas aos significados inerentes, para Green (2012, p. 

88), surgem quando o ouvinte não está familiarizado com o 

estilo e não consegue compreender o que está acontecendo na 

música e, com isso, tem dificuldade de perceber as inter-

relações entre as propriedades sonoras da música. Será que o 

fato de João ter se recusado a tentar uma base para o RAP no 

violão pode estar relacionado a isso? Quando ele diz que 
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“violão não vai no RAP” talvez seu conhecimento sobre esse 

estilo não o permita vislumbrar como seu instrumento poderia 

contribuir, até porque já existem alguns exemplos de artistas de 

RAP que usam acompanhamento harmônico feito por violão. O 

comentário de Santana ao participar30 da entrevista sobre essa 

música aponta para uma resposta diferente quanto aos 

significados inerentes: “O cara do violão ali, era só ele fazer 

um baixo, assim... acompanhar”. 

Com relação aos significados delineados, João também 

não mostra ter experiências positivas com o RAP, pois, 

segundo ele, suas preferências são as baladas para tocar no 

violão e as músicas da Bahia. Para Green (2008), respondemos 

negativamente aos significados delineados quando sentimos 

que a música não é nossa, que sustenta crenças, valores ou 

ações que conflitam de alguma forma com nossa identidade. 

 A autora (1997, p. 31) explica que a compreensão das 

respostas das pessoas aos significados musicais só pode ser 

vista dessa forma extremada como parâmetros de análise. Na 

prática, experimentamos uma variedade de gradações sutis em 

nossas respostas. Martinho parece significar a música Escola 

da Vida (Martinho e Ivone) como celebração (GREEN, 1997, 

2008, 2012), pois seus depoimentos apontam para, em ambos 

os aspectos, para experiências positivas, já que diz ter gostado 

do resultado musical e destaca sua relação próxima com o 

samba.   

A experiência de Lima, acerca da música Vou te Levar 

Daqui (Lima, Clara e Guilherme), pode se aproximar da 

alienação, pois tende a ser negativo com relação a significados 

inerentes, quando critica o timbre do violão, a falta de solos e a 

afinação assim como também nos delineados, quando 

classifica, rotula como “música de corno”. Clara, a respeito da 

música Siga em Frente, relativiza sua resposta frente a 

                                                             
30 O estudante Santana não participou da composição da música Mensagem 

para Você, mas participou do grupo focal junto com Martinho, como uma 

alternativa para que a entrevista não fosse realizada individualmente 
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significados delineados quando diz gostar de Funk e RAP na 

medida em que as músicas não tragam nas letras temáticas que 

são típicas desses estilos.  

O companheirismo e a afinidade, a questão geracional e 

os significados musicais parecem ter influenciado no 

“reconhecimento do outro”, aspecto que Freire (1987) 

relaciona diretamente com a construção da dialogicidade das 

relações. Nesse sentido, foi possível observar que os processos 

de composição em que predominaram relações onde o 

reconhecimento do outro se aproxima do que Freire atribui 

para uma relação dialógica, a composição musical fluiu, o 

ambiente se mostrou favorável para uma ampliação dos saberes 

musicais.  Também nesses casos, os estudantes, de maneira 

geral, se mostraram mais satisfeitos com o resultado do que 

quando predominaram nos processos de composição relações 

de indiferença ou rompimento. 

 O diálogo entre as diferentes vozes, culturas e 

significados musicais, com o objetivo de compor uma música,  

trouxe à tona os conhecimentos e habilidades musicais de cada 

um. Por isso, pensei ser relevante para a pesquisa discutir a 

aprendizagem musical durante os diálogos que ocorreram 

enquanto os estudantes estavam compondo em grupos, como 

apresentado a seguir.  

 

Aprendendo música com o outro 

 

O diálogo estabelecido durante o processo de compor 

pode proporcionar situações de aprendizado musical. Enquanto 

compõe, quando resolvem problemas e tomam decisões 

musicais (SWANWICK, 2003), abre-se um espaço onde os 

estudantes podem expressar musicalmente para o grupo suas 

ideias. Nesse debate, podem mostrar os conhecimentos e 

habilidades musicais que possuem e outros que desejam ou 

precisam aprender durante o processo.  
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Paula fala sobre a habilidade de “escrever em forma de 

música”. Segundo a estudante, constantemente pensava em 

frases para música que “sabia que ia dar certo”, mas como não 

registrava, muita coisa se perdia. A estudante disse que a 

experiência de composição incentivou-a escrever estas coisas 

que antes só pensava, estruturando agora as frases que escrevia 

no caderno como frases musicais, pensando na forma musical. 
 

Antes eu não fazia, eu só pegava caderno e 

livros pra ler. Agora lendo o caderno ou 

algum livro, já vem uma ideia de palavras pra 

colocar em forma de música, tirar da mente. 

Agora chego em casa , antes de ir me deitar,  

eu pego um caderno, fico sentada na cama e 

fico escrevendo, aí vem algumas letras, 

alguma coisa, o sono bate e no outro dia eu 

faço a mesma coisa... (Paula). 

 

 

Lima fala sobre a habilidade de tirar a harmonia da 

música de ouvido. Segundo ele, não pensava muito sobre isso 

porque recorria à internet para as músicas que queria tocar e, na 

primeira composição, o colega de grupo Santana fazia isso. 

Quando Santana parou de ir à escola e ele passou a ser o 

responsável pela base harmônica do grupo, teve que se virar 

sozinho: 
 

Eu conheço as músicas, decoro as letras e 

vou na internet pra pegar as notas, eu não 

pego de ouvido as músicas. E assim, 

compondo música, já consegui aperfeiçoar 

mais, porque quando você tá compondo, você 

precisa descobrir o tom que a voz tá fazendo. 

Nas outras músicas que o Santana não estava 

tive que fazer sozinho.  Então eu estou 

conseguindo fazer mais isso, pegar a música 

de ouvido e isso é bem legal (Lima). 
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Martinho falou de uma habilidade que considera ter 

desenvolvido. O estudante comenta que tem o sonho de fundar 

uma escola de artes para crianças carentes, pois vive em uma 

situação muito difícil atualmente e vê crianças na rua, na 

marginalidade. Pensa que a música e a arte em geral podem 

ajudar fornecendo oportunidades. Nesse sentido, considera que 

aprendeu porque pode vivenciar um pouco do seu sonho 

ajudando os colegas durante as composições: 
 

O meu sonho é ensinar as pessoas a tocar, 

ensinar velhos, deficientes, surdos, mudos. 

Não interessa, não tem aquela barreira de 

dizer assim eu não sei tocar. Eu desenvolvi 

esse outro lado de conseguir ensinar a pessoa 

a fazer a mesma coisa que eu. Meu sonho é 

estudar pra ser educador musical, solidário, 

montar uma estrutura pra outros professores 

também... Para as crianças que ficam na rua 

(Martinho). 

 

 

 

Além das habilidades musicais que consideram ter 

desenvolvido durante as composições, os estudantes falam do 

processo de composição como momentos em que se aprende 

música com os colegas. A diversidade de conhecimentos e as 

habilidades musicais envolvidas na composição em grupo é 

destacada por eles como elemento potencial para o 

aprendizado. Para Martinho, o trabalho em grupo é importante 

para uma pessoa que não tem uma grande experiência musical, 

que não ouve muita música, não toca ou canta. Segundo ele, 

essa pessoa,  
 

(...) pode até fazer uma música sozinha, dela, 

dizendo: vou cantar uma letra que eu fiz em 

homenagem à minha mãe, meu pai. Mas vai 

ser sempre naquele mesmo ritmo, não vai 
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mudar o ritmo (...). Se for com uma galera, a 

galera vai obrigar a entrar no mesmo clima 

que eles, ela vai sair daquele negócio reto 

(Martinho). 

 

 

Lima também destaca o potencial de aprender com os 

colegas na composição em grupo. No momento em que faz 

uma análise da composição enquanto aula de música, explica 

que decidiu participar porque pensava que era uma aula de 

música “tipo assim, normal, né?” Disse que no primeiro 

encontro pensou em desistir, mas acabou gostando, ficou, e 

hoje vê a experiência que passou como uma aula. Em suas 

palavras,  
 

 

A pessoa vai estar aprendendo. Só por estar 

ali vai estar aprendendo. Vai encontrar 

pessoas que sabem mais sobre música e 

pessoas que sabem menos, mas que vêm com 

uma letra, por exemplo, e quem já toca vai 

entrar junto... Rola uma troca. A pessoa não 

toca, mas consegue sair escrevendo e fazer 

uma letra legal, poxa, você vai aprender 

como é que ela consegue fazer isso e ela vai 

ver como que tu consegues na letra dela 

encaixar um ritmo legal, uma melodia, 

entendeu? Um aprende com o outro, então é 

uma aula (Lima). 

 

. 

 

Martinho destaca o momento em que ensinou Ivone a 

tocar o surdo no samba durante a composição da música Escola 

da Vida. Segundo ele, nesse momento não estavam tocando 

exatamente a música em questão, mas estavam tocando outros 

sambas para relaxar um pouco, depois de ficarem algum tempo 

definindo a melodia. Ivone pegou o surdo e tentou fazer a 
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marcação. Como estava tocando fora do tempo o samba, 

Martinho pegou a baqueta e mostrou como fazer, e depois, 

enquanto tocava o pandeiro, cantava o que ela tinha que fazer 

com o surdo. Na sua fala dá destaque à confiança entre os dois, 

estabelecida pelo diálogo, para que essa situação de 

aprendizagem ocorresse. Depois disso, Ivone tocou o surdo o 

resto da aula, marcando certo e com mais refinamento na 

técnica e nos movimentos. Para Martinho,  
 

Ela tava fora do compasso! Mas, olha só! Ela 

aprendeu! Na hora fora do compasso eu 

peguei e disse é assim que faz, mesmo que 

isso não fizesse parte da música! Isso que é o 

importante! Ali é um momento tipo, ele tá 

me dando uma ajuda, ela não se fez, podia 

dizer: não, eu não quero que tu me ensines... 

Eu sei! Ela podia ter batido no peito... Mas eu 

tirei a baqueta da mão dela e mostrei “é 

assim ó” e ela prestou atenção e fez... 

(Martinho). 

 

Esteve muito presente na fala dos estudantes a 

possibilidade de um completar a ideia do outro quando 

mobilizados em fazer a composição.  Sobre a composição da 

música Do meu lado é o seu lugar, Lima e Santana falaram 

como se completaram musicalmente, tanto em relação aos 

conhecimentos musicais quanto ao modo como se relacionam 

com a composição: 
 

Eu tenho umas vinte músicas no meu 

computador que eu tentei compor... O 

problema é que eu consigo fazer só o 

comecinho, com a base tudo, depois não 

consigo dar continuidade (Santana). 

 

Eu já não... Ele veio com o comecinho da 

música e eu ajudei depois, eu já... Se tiver um 
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começo, uma primeira estrofe, digamos, eu já 

consigo ir complementando, já vejo qual o 

sentido, o que a música quer tentar falar e 

consigo ir atrás (Lima). 

   

 Nessa discussão de aprender música com o outro esteve 

também o papel do professor que foi mais um “outro” presente 

no diálogo estabelecido nos processos de composição. De 

maneira geral, os estudantes que se manifestaram sobre isso, 

encararam-me como um músico orientador dos trabalhos. As 

passagens que se referem à minha participação nas 

composições sugerem que a atuação foi no sentido de dar 

suporte para que as coisas acontecessem.  

 Na visão de Clara, durante a composição da música 

Siga em frente o professor foi importante para que 

conseguissem definir a melodia para a letra que estavam 

escrevendo. Segundo ela, a falta de alguém tocando violão 

dificultava fazer a melodia da música:  
 

Como a gente estava sem um instrumento 

ficava uma coisa muito vazia, não tem aquela 

coisa sabe, uma música, a gente tentava 

acertar a música num ritmo e não conseguia.  

O professor ajudou no violão, se não fosse o 

professor a gente não ia conseguir fazer o 

ritmo, eu não ia conseguir sem o violão 

(Clara). 

 

 

 A visão de Martinho sobre minha participação na 

composição da música Escola da Vida é semelhante. O 

estudante ressalta a participação na execução da harmonia da 

música e fala da ajuda na organização. Segundo ele, o 

professor: 
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(...) deu o pontapé, que nem numa partida de 

futebol, deu um chute para o início, pra gente 

partir pra um objetivo. (...) Participou com a 

harmonia, com as cifras, digitou a letra do 

rascunho. Acompanhou todo o processo de 

fazer a letra e encaixou o cavaquinho. Serviu 

pra nós como um produtor, foi tipo uma 

produção pra nós (Martinho). 

 

 

Diferente da ideia de uma relação dissertadora 

(FREIRE, 1987) onde o professor é o mesmo para todos os 

estudantes (pois narra os mesmos conteúdos para todos), 

enquanto compõe, os estudantes podem ter relações diferentes 

com o professor, de acordo com suas necessidades de 

aprendizagem.   

A resposta curta e objetiva de Santana sobre minha 

participação na composição de Do meu lado é o seu Lugar 

sugere essa ideia de que o professor tem papel diferente para 

cada estudante. Segundo ele, “o professor chegou lá só pra ver 

a gente tocar”.  Ele e Lima tocam violão e guitarra. Tocam bem 

pelo sistema de cifras e gostam de fazer solos e riffs. Quando 

chegava próximo do grupo deles, via o trabalho andando, 

organizado e com registro, portanto, não foi necessário 

interferir no processo.  

A composição como ação pedagógica pode ter causado, 

inicialmente, algum estranhamento. A concepção bancária de 

educação (FREIRE, 1987) encara a aula como um momento 

onde arbitrariamente é decidido o que será ensinado e por 

quem.  Compondo, ao contrário, o estudante tem o espaço para 

desenvolver a própria voz (SWANWICK, 2003) e decidir 

como e com quem vai aprender música naquele momento.  

As propostas para as composições não estabeleceram o 

que os estudantes deveriam aprender em cada aula. Eles  

aprenderam durante a ação, de acordo com as decisões que 

tomaram para satisfazer suas necessidades naquele momento. 
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Mobilizaram conhecimentos e habilidades musicais para dar 

ideias e tomar decisões junto com o grupo. Um ajudou o outro. 

A facilidade de um completou a dificuldade do outro. Vendo o 

que o outro sabe e no que me completa, é possível aprender 

música a partir de uma relação baseada no diálogo entre os 

sujeitos.  

 

 

 

Valorização da experiência musical dos sujeitos 

 

Ao refletirem sobre o surgimento das ideias durante o 

processo de composição os estudantes falaram sobre a 

importância de suas vivências musicais sugerindo que as ideias 

que deram a partida para as composições foram influenciadas 

por suas experiências musicais e de vida como fonte de 

materiais musicais para as composições.   

Muitos disseram que uma das principais dificuldades 

foi definir um rumo para a composição. Martinho explica a 

relação entra a história musical dele e do colega João com a 

ideia que originou a música Mensagem para você:  
 

Ele disse que gostava muito de João Paulo e 

Daniel, que na cidade dele achavam ele 

parecido com o João Paulo, até depois eu 

comecei a brincar e chamar ele de João Paulo 

(...)  Ele começou a fazer a base da melodia 

que lembrou essa música, quando ele fez 

assim parampampam veio a música “estou 

apaixonado”, eu fiquei cantando nessa base e 

quando terminou “em você todo instante” já 

veio a continuação que foi a nossa música “ a 

história da minha vida que eu canto...” e vai 

indo... (Martinho). 
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 Além do conhecimento musical de Martinho ter lhe 

permitido reconhecer a música a partir do que o colega João 

estava tocando no violão, o fato de seu colega gostar muito de 

João Paulo e Daniel e já terem conversado sobre isso 

anteriormente teve influência na conversa estabelecida entre os 

dois durante essa composição.  

Durante as entrevistas em que participou Martinho 

sempre defendeu que é importante partir de músicas que os 

membros do grupo já conhecem. Segundo ele, para começar a 

compor, é preciso buscar ideias cantando outras músicas 

porque isso acalma o grupo, entrosa as pessoas e dá ideias. 

Analisando o trabalho com Ivone na composição da música 

Escola da Vida, destacou a importância para a composição de 

cada integrante do grupo viver sua experiência musical. 

Segundo ele, partindo do que já conhecem, as ideias surgem e a 

pessoa desenvolve ou aprimora suas ideias. Em suas palavras, 
 

Fazendo uma música que tu gostas, seja lá 

qual for, tu desenvolves mais ainda as ideias 

(...) olha só, vamos botar mais isso aqui que 

estava naquela música que toquei agora 

pouco, ela puxa da memória e mistura. Esse é 

um exercício pra se acalmar ao mesmo tempo 

se entrosar e fazer que nem agora ali... Olha: 

ela tocou e cantou Alexandre Pires, voltou 

pra nossa música e começou a fazer de novo, 

só que mais detalhado (Martinho). 

 

 

 Martinho também falou sobre como a experiência que 

construiu com a música ao longo de sua vida influenciou nos 

trabalhos de composição que participou. Ele disse que sentiu 

dificuldade em alguns momentos, pois compor e gravar são 

coisas novas para ele e que suas experiências tocando com 

família e grupos de amigos ajudaram-no a fazer as músicas e a 

auxiliar os colegas durante o processo. Segundo ele,  
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(...) Eu me surpreendi com a nossa música, 

porque eu nunca compus, é a primeira vez 

que eu tô compondo, tenho 36 anos, desde os 

meus 12 eu toco, todo mundo sempre me 

dizia, tu tem um jeito pra fazer música, mas 

compor não foi fácil. É a primeira vez que tô 

fazendo e gravando, mostrando meu trabalho, 

e pra isso, o desenvolvimento que eu tive na 

minha infância e adolescência tá fazendo 

diferença né, porque é assim que tu aprendes 

(Martinho). 

 

 João também fala de como sua experiência musical 

esteve presente na composição da música mensagem para você. 

O estudante explicou que usou os conhecimentos de violão que 

trouxe dos tempos em que tocava com amigos e família. Para 

ele, é com esses elementos que se começa a fazer coisas novas. 

Segundo o estudante, a música também partiu de coisas de sua 

vida porque homenageia um cantor que ele admira muito e “é 

uma música lenta, fala de sofrimento, de correria”. João afirma,  

 
Eu trouxe o ritmo pra essa música, lancei os 

acordes antigos que eu tinha. A gente vai 

lembrando coisas antigas e vai montando 

com essas coisas. Eu lembrei o ritmo, os 

acordes, coisas que eu fazia com os amigos, 

com os parentes na beira da praia. 

Antigamente as pessoas iam muito à praia 

tocar violão (João) 

 

 Já para Clara e Paula a motivação para a composição da 

música Siga em Frente está relacionada ao meio social em que 

vivem, bastante relacionado com a igreja que frequentam.  Para 

Paula, a composição da letra da música está inspirada em sua 

vida porque não está voltada não para ela, mas para os outros. 

A estudante diz que participa do projeto ronda social realizado 

na comunidade dela onde o grupo faz comida e leva três vezes 

por semana de noite para moradores de rua. Além disso, ajuda 
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na igreja no trabalho de prevenção ao uso de drogas com as 

crianças. Paula afirma que,  
 

O que mais me representa na música é a letra. 

Na verdade eu não penso nem tanto por mim, 

mas pelos outros... Nessa música a gente 

queria deixar uma mensagem que você 

sempre tem um amigo, que a droga vai te 

levar a lugar nenhum , só pro buraco. Então, 

é pra mostrar um lado bom pra esses guris, 

ninguém julga só que também passar uma 

coisa boa que tem amigo pra ajudar e não pra 

levar pro buraco, mas pro lado bom (Paula). 

  

Considerar a experiência musical dos estudantes é, para 

Swanwick (2003), um dos princípios fundamentais para o 

ensino de música. Pensando a composição musical como uma 

ação pedagógica dialógica, a valorização do discurso musical 

dos sujeitos assume papel importante para o estabelecimento de 

uma conversação musical que, para o autor, “por definição, não 

pode ser nunca um monólogo” (p. 66). O autor destaca que é 

importante instigar a curiosidade dos estudantes nas aulas de 

música. Ele considera importante que a compreensão que o 

estudante traz da música faça parte de seu processo de 

aprendizagem para motivá-lo continuar aprendendo. 

Analisando o que os estudantes disseram sobre a 

relação entre suas experiências musicais e as composições, 

penso que sua valorização influenciou no diálogo estabelecido 

durante os processos de composição. Em primeiro lugar, 

porque a experiência musical de uma pessoa envolve fatores 

culturais e de significado musical, que, como já tratado 

anteriormente, influenciaram no reconhecimento do outro 

durante a construção da dialogicidade das relações.  

Em segundo lugar, porque pode influenciar no papel do 

estudante como sujeito ativo ou passivo no processo educativo 

e isso tem muita importância quando se quer ver o caráter 

dialógico e conscientizador da relação. Segundo Freire (1987, 
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p. 60), quanto mais o estudante possui papel passivo, menos 

sua criticidade será estimulada e mais ingenuamente ele vai se 

relacionar com a realidade que o cerca.  

O movimento de tomar decisões musicais para 

contemplar as necessidades que a composição lhes trouxe fez 

com que diferentes vozes fossem ouvidas e significados 

musicais fossem estabelecidos entre as diferentes culturas 

musicais. Nesse sentido, a análise dos dados buscou 

compreender e discutir alguns fatores que permearam os 

diálogos durante as composições, como o companheirismo, a 

questão geracional e os significados musicais.  

A participação dos estudantes como sujeitos ativos no 

processo de aprendizagem se mostrou muito relacionada ao 

fato deles partirem daquilo que compreendem.  Penso que isso 

ocorre porque, dessa forma, reconhecem a realidade a ponto de 

fazer as perguntas que precisam. Trocam entre si experiências 

musicais e histórias ao usarem nas composições sua trajetória 

de vida, situações que estão passando atualmente e até o que 

estão pesquisando na escola.    

   

6.2 CONSCIENTIZAÇÃO MUSICAL 

 

Durante as composições os estudantes puderam se 

expressar musicalmente a partir de suas experiências em uma 

relação que envolveu seus discursos musicais e o dos colegas. 

No momento em que eles assistiram aos vídeos com os 

processos de composição, refletiram sobre a realidade 

vivenciada e deram alguns depoimentos sobre seu 

desenvolvimento musical. Depoimentos que podem ser olhados 

a partir do processo de tomada de consciência.  

Para Freire (2001, p. 26), a conscientização vem com o 

movimento de desvelar a realidade, penetrar na essência do 

objeto frente ao qual nos encontramos e com isso ampliar a 

visão sobre ele. Para ele, conscientização também envolve um 

compromisso histórico, de inserção crítica na história, de 
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assumir seu papel como sujeito ativo na transformação da 

realidade. 

Os estudantes disseram que ao, compor, conseguiram 

entender melhor a música, percebendo que a composição está 

mais próxima das pessoas do que imaginavam e comparando 

suas músicas com as da mídia. Nesse sentido, analisei o que 

falaram sobre possíveis transformações em sua relação com a 

música a partir da compreensão mais ampla do discurso 

musical e do seu reconhecimento como sujeitos musicais.  

 

Compreensão mais ampla do discurso musical 

 

Depois de assistirem todo o percurso, do início do 

processo de composição até a apresentação do resultado do 

trabalho, os estudantes deram pistas sobre possíveis mudanças 

no modo como encaram a música. Falaram em compreender 

mais sobre como e de que elementos uma música é feita.  

Durante a conversa sobre a composição da música Do 

meu lado é o seu lugar, Santana e Lima não se mostraram 

totalmente satisfeitos com o resultado. Santana disse: “Eu não 

gostei porque a letra é pequena, acho que tinha que ter uma 

continuação”. Lima também se mostrou insatisfeito e disse que 

falta alguma coisa a mais, a música é meio “solta” e, assim 

como Santana, teve dificuldade de expressar, afinal, qual era 

seu descontentamento com a música. Foi aí que começaram a 

falar sobre a música fazer sentido. No movimento de esclarecer 

o que não gostaram na composição, perguntei o que eles 

acharam mais difícil de fazer e Lima disse:  
 

Achar o sentido da música. Porque toda 

música tem um sentido, tem uma história, 

digamos, por trás dela... Se tu jogar uma 

palavra só porque rima ali, ela vai ser uma 

música, mas às vezes, se for ver, não tem 

sentido. Mas se você criar uma música bem 
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certinha, tu vai ver ali que tem alguma coisa 

a ver, entendeu? (Lima). 

 

 

Partindo também das minhas memórias sobre o 

processo de composição, refrescadas pela edição dos vídeos, 

percebi que o movimento dos estudantes não foi organizar as 

ideias a partir do tema da atividade, mas rimar frases 

aleatoriamente em cima de uma cadência harmônica. No 

primeiro dia da composição, perguntei se existia alguma 

relação da música deles com os debates e eles responderam que 

não. Mais tarde insisti novamente sobre a relação do que 

estavam fazendo com o tema da atividade e percebi nas 

explicações que isso não era importante para eles naquele 

momento. Então, não insisti mais e a música foi finalizada e 

apresentada para a turma.  

Analisando suas impressões sobre o processo e a 

composição, percebi que o valor que agora estavam atribuindo 

para o sentido da letra não estava presente no momento da 

composição. Para Lima a música ficou sem sentido porque “a 

gente jogou uma letra por cima e formamos umas frases. 

Achamos que era legal usar essa base e jogar uma letra em 

cima”.  

Durante a entrevista não me atentei para a importância 

da expressão jogar uma letra no contexto. O fato de eles terem 

“jogado” uma letra, sem pensar na música como um todo, foi 

determinante para o que dizem ser o ponto fraco da 

composição, e agora que estão pensando mais sobre música e 

de um jeito diferente, consideram que foi uma falha e que 

fariam diferente em outra oportunidade. Essa crítica ao próprio 

trabalho sugere um novo olhar deles sobre a música, atribuindo 

valores que antes não estavam tão presentes. Segundo Santana,  
 

Eu estava pegando umas notas, juntei nessa 

base e fizemos uma letra ali já na hora 
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mesmo. A música tem um começo, mas ficou 

meio sem sentido, falta alguma coisa... Isso 

foi uma experiência pra nós, temos que fazer 

as palavras fazer sentido, não adianta 

escrever e não entender o que escreveu 

(Santana). 

 

 

Já para Clara e Paula na composição da música Siga em 

frente, a maior dificuldade para compor foi criar a melodia, 

pois a letra foi feita facilmente. Para ela, o mais difícil foi fazer 

“um ritmo para a letra, achar o jeito de cantar aquela letra”. Ela 

explicou que sua rotina musical é ouvir e cantar músicas 

conhecidas, já definidas e arranjadas pela banda da igreja, e 

que essas foram as primeiras composições de sua vida.  

Analisando outros momentos da entrevista, bem como 

as conversas que tive com Clara durante os processos de 

composição, foi possível pensar sobre o significado que ela 

atribui para “colocar a letra no ritmo”. Em minha compreensão, 

para ela, é como mobilizar elementos do discurso musical para 

fazer a composição: fazer uma letra, base harmônica, fazer a 

melodia, definir a forma. A estudante dá pistas sobre sua 

aprendizagem musical quando fala de questões que sugerem 

uma ampliação das suas ideias de música. Disse que aprendeu 

um pouco mais “da música” e consegue fazer e pensar 

musicalmente coisas que antes não conseguia. Segundo Clara, 

 

Eu aprendi compondo música a fazer o ritmo 

da música, uma coisa que nunca tinha feito 

na minha vida porque eu cantava na banda 

hinos evangélicos igual ao CD, a gente nunca 

inventou. A gente compôs uma música e 

fizemos o ritmo, coisa que não imaginava 

fazer.  A gente aprendeu um pouco mais da 

música e conseguimos colocar as letras nos 

ritmos. É bom se ver fazendo uma coisa que 

não sabia fazer antes (Clara). 
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 Paula falou menos, mas também sugeriu uma ampliação 

das suas ideias sobre música. Ela tenta explicar: “não sei, a 

música aumentou na minha vida, fui mais além”. Os 

depoimentos da estudante nas duas entrevistas que participou 

estiveram mais voltados para a experiência de compor em geral 

do que para a música em questão. Ela destaca a satisfação em 

compor e explica, do seu jeito, como isso ampliou suas ideias  

sobre música: 
 

Eu gostei de fazer o que a gente tá fazendo, 

porque é uma coisa que eu gosto, de cantar... 

E a composição ajudou a abrir mais a mente, 

porque tu podes pensar um pouco mais na 

frente. Se tu pensavas aquele tantinho, tu 

podes pensar esse tantinho e um pouco a 

mais (Paula). 

 

Martinho também falou sobre uma possível ampliação 

da sua visão sobre música. Na entrevista sobre a música 

Mensagem para você, ele deu depoimentos que direcionaram a 

conversa para a aprendizagem musical dele e dos colegas e, 

então, pedi para que destacasse o que achava importante sobre 

essa questão durante as composições. Segundo ele, compor 

desenvolve os “dotes de compor” que, pelo que entendi, são as 

diferentes ações musicais necessárias para fazer e mostrar uma 

música. Conseguir compor e mostrar uma música é como fazer 

uma coisa do início ao fim, passando pelos diferentes 

elementos que a formam. Em suas palavras,  
 

A gente aprende a compor, é claro! (risos). 

Essa foi a aprendizagem que eu saí daqui 
porque tu tá nesse trabalho, justamente pra 

desenvolver os dotes de compor. Minha 

primeira vitória foi essa, conseguir compor. É 

bacana tu sair já com esse ensinamento, pô: 
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eu sei fazer! Posso fazer uma batida e 

escrever uma letra, porque eu sei dominar 

uma letra, eu sei fazer o tempo da música 

certinho (Martinho). 

  

A ampliação das ideias de música também pode ser 

relacionada com a confiança de Martinho para compor. Em sua 

opinião, pode fazer música com qualquer um agora e, como ele 

mesmo disse: “porque não”? Se ele consegue escrever uma 

poesia (no caso dele foram três), definir um ritmo para 

acompanhamento, transformar esses materiais em uma melodia 

e organizá-la com expressão e estrutura, porque não pode fazer 

uma música com qualquer outra pessoa? Ele dá indícios de que 

hoje se sente mais seguro e sabe como se comportar melhor 

perante a tarefa de compor uma música em grupo: “o bom 

disso aí, foi que eu vi que eu sei, que eu posso compor com 

qualquer um! Com o senhor, com o pessoal na rua, até eu 

mesmo sozinho. Eu estou aprendendo a me educar”.  

A composição em grupo pode gerar desafios que tiram 

a pessoa de sua zona de conforto e isso, para Santana, faz com 

que se abra para aprender novos conhecimentos e 

comportamentos. Ele afirma que,  
 

Por exemplo, se um cara do RAP for escrever 

uma música romântica - isso é difícil pra 

alguém do RAP, eu já tentei e foi bem difícil 

- ele vai se dedicar para aquilo pra ele 

conseguir. No querer compor pode aprender 

outro estilo, ficar mais sensível, a se 

comportar melhor. 

 

 

 As expressões “se comportar melhor”, “ficar mais 

sensível” e “aprender a se educar” podem estar relacionadas à 

ampliação de conhecimentos e possibilidades de interação 

musical em grupo.  Suas visões sobre a aprendizagem durante 
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o processo de composição parecem indicar uma maior 

compreensão musical a partir da mobilização de elementos e a 

elaboração de pensamentos para transformar opções sonoras 

em música. Para fazer as composições, precisaram manipular 

elementos que não tinham experimentado antes. As 

dificuldades relatadas, em alguns casos, podem ser um sinal 

dos elementos musicais que ampliaram a percepção de cada 

um.   

Para Swanwick (2003; 2014), a composição é uma 

ferramenta em potencial para desenvolver a compreensão sobre 

o funcionamento dos elementos musicais, pois o 

relacionamento direto com o material sonoro e a tomada de 

decisões envolvendo materiais musicais, o caráter expressivo e 

a estrutura possibilitam ao estudante circular pelas camadas do 

discurso musical. Segundo Swawnick (2002, p.9), “é uma 

forma de se engajar com os elementos do discurso musical de 

maneira crítica e construtiva fazendo julgamentos e tomando 

decisões”. 

Paulo Freire (2001a, p. 112) explica que, em sua relação 

com a realidade, o ser humano trava uma relação específica de 

sujeito para objeto, que é expressa pela linguagem. No 

movimento de captar essa realidade capta também seus “nexos 

causais” e a apreensão dessa causalidade colabora para a 

ampliação da compreensão por meio de uma consciência 

crítica.  

Enquanto estavam compondo, os estudantes 

estabeleceram uma relação deles (sujeitos) com o objeto 

(música) e expressaram essa relação pela composição musical. 

A realidade frente a eles foi a composição de uma música e no 

movimento de captar essa realidade precisaram integrar-se a 

ela conhecendo e pensando sobre suas “causalidades” 

(FREIRE, 2001a). Quais seriam as causalidades da música? 

Considerando a música como a realidade (objeto), que 

elementos que a fazem ser como é temos que conhecer para 
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estabelecer com ela uma relação crítica, onde ocorre a 

ampliação da percepção do sujeito?   

Nesse sentido, em minha visão, os estudantes 

vivenciaram uma experiência que se aproximou de uma prática 

educativa e conscientizadora em educação musical. Se me 

atrevo a falar de uma conscientização musical, é porque penso 

que o processo vivenciado envolveu uma relação crítica e 

reflexiva com a música, onde a compreensão da realidade 

esteve ligada à compreensão da música enquanto discurso.  A 

ampliação da compreensão musical dos estudantes, sob meu 

ponto de vista, esteve ligada a ampliação de elementos do 

discurso musical de cada um.  

É próprio da conscientização o estabelecimento de outra 

percepção da realidade a partir da ampliação, bem como a 

percepção do sujeito de seu papel ativo na realidade e em sua 

transformação. Nesse sentido, os estudantes também falaram 

de como se enxergam como sujeitos musicais.  

 

Identificação como sujeitos musicais 

 

 Uma visão crítica e a ampliação da percepção sobre a 

realidade leva à tomada de consciência. Todavia, a 

conscientização também envolve a consciência do sujeito de 

seu papel ativo nessa realidade, de que faz parte dela e, por 

isso, está ao seu alcance transformá-la. Segundo Freire (2001) 

o ser humano é “criador de cultura” quando reflete sobre as 

condições de seu contexto de vida e leva respostas aos desafios 

que são apresentados. Ainda afirma que “a partir das relações 

que estabelece com seu mundo, o homem [ser humano], 

criando, recriando, decidindo, dinamiza este mundo. Contribui 

com algo do qual ele é autor. Por este fato cria cultura” (idem, 

p. 38).   

Contudo, para Freire, os homens e mulheres não só 

criam cultura como também fazem história. Para o autor, a 

história se trata das respostas dadas pelos homens à natureza, 
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aos próprios homens e às estruturas sociais. Afirma que a 

história “não é outra coisa que a procura do homem [ser 

humano], sua intenção de ser mais e mais homem, respondendo 

e relacionando-se” (idem, p. 39). Pelas relações que estabelece 

e pelas respostas que constrói é não só “criador de cultura”, 

mas também “fazedor de história”. 

 Como já discutido nesse capítulo, os estudantes falaram 

sobre pensar musicalmente a partir de sua realidade musical na 

busca das respostas que precisavam para fazer as composições. 

Criaram cultura, criaram música. Mas foram “fazedores de 

história”?  

Clara e Paula, ao refletirem sobre a composição da 

música Siga em frente, valorizaram muito o fato de fazer a 

própria música. Clara compara a experiência de composição 

que viveu com o trabalho dos músicos que tocam na mídia e 

fazem parte do seu cotidiano musical. Ela afirma que,  
 

A gente sabe cantar, né, só que a gente só 

cantava a música das outras pessoas, de quem 

grava CD. Eles são famosos, eles têm quem 

faça pra eles, mas nós compomos com as 

nossas palavras, botando as ideias com a 

nossas palavras, não precisou ninguém fazer 

pra gente (Clara). 

 

A estudante sugere que depois de compor e de 

apresentar músicas compreende uma outra posição da realidade 

musical que a cerca. Comparando com sua experiência de 

composição, fala sobre o papel de músicos famosos - “quem 

grava CD” – dizendo que uns já recebem composições prontas, 

que só fazem o que dá dinheiro. É como se tivesse “sentido o 

gostinho” de participar ativamente da realidade musical que 

normalmente atua mais passivamente como observadora e 

consumidora.  

Quando ressalta que expôs suas ideias com as próprias 

palavras e que se percebe capaz de fazer uma música que 
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pertence à realidade que ela vive, sugere uma integração a essa 

realidade musical na condição de sujeito ativa. Paulo Freire 

(2001a, p. 114) relaciona integração ou superposição à 

realidade com consciência crítica ou consciência ingênua: “é 

próprio da consciência crítica a sua integração com a realidade, 

enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à 

realidade”. 

Penso que seria muito ingênuo dizer que Clara é outra 

pessoa em relação à música após ter participado de três 

composições musicais em grupo. Porém, pude observar certo 

sentimento de pertencimento à realidade musical em sua 

satisfação, sua crítica, sua consciência do que pode fazer e na 

vontade de continuar fazendo. Ela finaliza esse assunto falando 

sobre os vídeos: 
 

Tem como passar esses vídeos pra gente? É 

importante pra lembrar, a gente nunca fez 

isso de a gente mesmo compor as nossas 

músicas, eu achei interessante... Gostei da 

experiência, muito! E pretendo ir bem mais 

além! (Clara). 

 

Na entrevista sobre a composição da música Mensagem 

para você, Martinho também deu depoimentos sobre sua 

satisfação com a composição que permearam a questão do 

sentimento de um papel ativo de integração com a realidade 

para a consciência crítica. Ele fez uma comparação da sua 

música com as de artistas de sucesso que sugeriu semelhanças 

entre padrões musicais da música popular e de sua composição. 

Martinho demonstrou satisfação em sentir-se, mesmo que só 

um pouquinho, parte da realidade musical: “É muito bom saber 

que a gente escreveu uma música com uma melodia e com um 

arranjo. Ela pode superar aquelas músicas de lá, ela pode 

chegar lá, não precisa ficar lá, mas só de saber que pode chegar 

lá...”.   



151 

 

Santana também dá pistas que se percebe mais 

integrado à realidade musical na medida em que se sente capaz 

de fazer coisas que se assemelham às músicas das paradas de 

sucesso. Quando começamos a compor ele se mostrou muito 

motivado e começou a trazer ideias de bases harmônicas e 

solos gravados no celular. Depois, uma música inteira em 

parceria com um amigo do ensino médio. Além da sua 

composição, fez solos de violão para composições dos colegas 

e participou ativamente da elaboração dos arranjos para a 

apresentação das composições na festa de encerramento do 

semestre da escola e das gravações no estúdio da UDESC31.  

Em suas palavras, “eu fico mais feliz em fazer uma coisa 

própria, minha, que um dia pode tá lá nas alturas, todo mundo 

escutando”. 

Todavia, o papel do ser humano enquanto “fazedor” de 

cultura envolve, além da consciência crítica da realidade, a 

inserção crítica na história. Nesse caso, os estudantes, além de 

se integrarem à realidade musical desenvolvendo certa 

consciência de seu espaço e papel ativo, deveriam também 

buscar se inserir nessa história, ocupando seu papel e ajudando 

a escrevê-la.  

Seria, novamente, ingênuo pensar que os estudantes 

desenvolveriam durante a pesquisa a consciência musical e o 

grau de abstração necessário para falarem espontaneamente em 

participar como sujeitos ativos na sua realidade musical e em 

sua transformação. Porém, Martinho, por exemplo, falou na 

possibilidade de suas músicas chegarem a fazer parte da 

história de outras pessoas e como a experiência de compor 

passou a fazer parte da própria história dele. Para ele, a 

                                                             
31 No reinício das aulas depois das férias de julho, os estudantes 

foram convidados para gravar suas composições no estúdio do 

Departamento de Música da UDESC (Laboratório de Música e 

Tecnologia). Participaram das gravações Lima, Santana, Martinho, 

Clara, Paula e João. Eles escolheram gravar as músicas Mensagem 

Para Você, Siga em Frente e Do meu lado é o seu lugar.  
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composição em grupo foi um momento musical em que cada 

um participou e fez história. Ele afirma que,  
 

Vai ser sucesso pra mim a vida inteira, 

porque esse é um momento da tua vida, é a 

tua história, tu tá fazendo uma história 

comigo, o Santana tá fazendo, o João tá 

fazendo, isso vai ficar no teu arquivo, no teu 

coração, na tua vida.  Acho que traz uma 

marca registrada da tua história é como se tu 

tivesse ali , vai passar aquela fase, tu sabes 

que aquilo vai terminar um dia (Martinho).  

 

 Além de falar que ele os colegas fizeram história 

compondo juntos, o estudante também falou de fazer parte da 

história de outras pessoas por meio da música. Falando 

especificamente da música Mensagem Para Você, fica 

empolgado com o resultado e dá várias ideias para utilização da 

composição. Diz que a mensagem que a música passa pode 

servir para muitas pessoas pararem para pensar em suas vidas. 

Apresenta uma ideia para a utilização da música: 
 

Muito boa pra por num coral, um negócio de 

fim de ano, por exemplo. Imagina então, uma 

coisa que eu adoro também, se cai na mão de 

uma criança. Tem muita porcaria na mídia e 

as crianças não tão observando a música que 

toca o coração delas e sim as que estão numa 

vitrine (...) É tipo uma música do... Não me 

lembro quem,  mas que tem uma criança com 

uma flor e eles estão saindo da guerra e a 

criança dá uma flor... (Martinho). 

 

Foi nesse contexto que a conversa foi para esse lado de 

fazer parte da história, de fazer história e sua satisfação em ver 

que sua música tem esse potencial. Isso já pode ser um indício 

de que se percebe como “fazedor de história” (FREIRE, 2001) 
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musical dentro dos espaços do seu cotidiano. Para Martinho, os 

colegas que fizeram as composições fizeram história e a sua 

música, mesmo se for conhecida só entre eles, pode se espalhar 

e cumprir sua função.  Para ele, “se só ficar entre nós, mas 

espalhar entre nós, vai ser legal também. Ela vai estar sendo 

produtiva, tá sendo agregada em outras famílias, outras 

pessoas”. Destacou alguns trechos da música Mensagem para 

você que, segundo ele, têm mensagens bonitas, que chamam 

atenção, por exemplo: 
  

Olha só professor, a letra da música fala “no 

momento que eu carrego o meu mundo pra 

você”. Olha só: eu tô sozinho, carregando o 

meu mundo. Eu vou construir o meu mundo 

primeiro pra construir o meu amor. Vou 

construir o meu mundo e depois eu carrego o 

mundo pra você (Martinho). 

 

Martinho também mostrou um desejo maior nesse 

sentido. O estudante falou que, além de outras pessoas 

conhecerem sua música e que a considera “produtiva” mesmo 

conhecida somente na escola, gostaria que a música 

despertasse nas pessoas o desejo de conhecer o ser humano, a 

história de vida que tem por trás daquela mensagem. Segundo 

ele “melhor ainda é se a música entrar na cabeça da pessoa e 

ela pensar – quem é esse cara que fez isso aqui? Quero 

conhecer essa pessoa”.  

 Paulo Freire (2001, p. 39) afirma que o fim que a 

educação deve perseguir é “permitir ao homem [ser humano] 

chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer com os outros relações de reciprocidade, 

fazer a cultura e a história”. Para o autor,  “transformar o 

mundo”, “fazer cultura e história” não devem ser ligadas 

somente a lideranças políticas, comunitárias ou atuação em 

ações sociais, por exemplo. Em minha compreensão, significa 

que o ser humano, para ser sujeito ativo e fazer história, precisa 
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ter a consciência de que, só por estar vivendo, já faz parte da 

realidade e pode transformá-la em seu próprio dia a dia.  

Analisando o que os estudantes disseram nas entrevistas 

e nos diálogos estabelecidos em todos os momentos em que 

estivemos juntos, penso que essa experiência pedagógica em 

educação musical proporcionou aos estudantes a percepção de 

que transformaram, cada um do seu jeito, a percepção do seu 

papel na realidade musical. Eles falaram em continuar 

compondo, tocar instrumentos, gravar um CD com seu grupo 

da Igreja. Mostraram que se percebem mais próximos da 

música e com mais possibilidades de integração com ela. 

Criticando suas próprias músicas e comparando com o mercado 

musical mostraram satisfação de se colocar no papel de quem 

faz e não somente consome música. 

De acordo com as ideias de Freire (2001), foram 

“criadores de cultura”, à medida que durante o processo de 

composição refletiram sobre seu contexto musical e trouxeram 

respostas aos desafios que lhes foram apresentados.  Se foram 

sujeitos “fazedores de história”? Bom, se ser fazedor de 

história é desenvolver consciência que, com o outro, ampliou 

sua percepção enquanto sujeito ativo que existe “no” mundo e 

“com” o mundo (FREIRE, 1982; 2001), penso que a 

experiência que vivenciaram caminha nessa direção.  

Nesta pesquisa foi possível observar que os estudantes 

se mostraram felizes em perceber que fazer música está ao seu 

alcance, falaram sobre planos para o futuro mostrando indícios 

de uma nova relação com a música e mostraram satisfação ao 

relacionarem a música das paradas de sucesso com as suas. 

Alguns falaram sobre o papel dessa experiência em sua história 

e sobre como percebem que podem participar ativamente na 

realidade musical como um todo e ao seu redor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, buscou-se investigar que aspectos 

permeiam a dialogicidade e o processo de conscientização 

durante ações pedagógicas de composição musical em uma 

escola de EJA, no intuito de identificar e analisar os aspectos 

que permearam os diálogos estabelecidos durante os processos 

de composição, assim como os que apontassem para mudanças 

nas relações dos sujeitos com a música.  

Visando alcançar os objetivos delimitados nesse 

percurso, a articulação dos referenciais teóricos da educação 

problematizadora e da composição na educação musical 

permitiram identificar aproximações entre as ideias freireanas 

para a educação de jovens e adultos e a ação pedagógica de 

compor na escola, na medida em que, compondo, os estudantes 

puderam participar do processo de aprendizagem como sujeitos 

ativos, onde aprenderam vivendo sua realidade musical, 

dialogando sobre ela e abrindo espaço para ampliar sua visão a 

partir de uma maior compreensão do discurso musical. 

O diálogo e a conscientização são conceitos chave na 

concepção de Paulo Freire de educação problematizadora em 

que homens e mulheres podem transformar sua percepção da 

realidade, passando de uma consciência ingênua para uma 

consciência crítica. Essa transformação ocorre a partir da 

conscientização (FREIRE, 1982; 2001) e só é possível em uma 

relação baseada no diálogo (FREIRE, 1982, 1987, 2001, 

2001a).   

Para acompanhar os processos de composição e 

investigar elementos que influenciam o caráter dialógico e 

conscientizador da composição musical de alunos da EJA, a 

metodologia foi desenhada para proporcionar a estudantes do 

segundo segmento da EJA vivências em composição musical 

no espaço escolar, observar e filmar os processos de 

composição e ouvir os estudantes sobre a experiência que 

viveram. A escolha da pesquisa participante como método se 
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deu porque, nesta pesquisa, a investigação, a educação e a ação 

estão integradas (LE BOTERF, 1999; HAGUETTE, 2001; 

DEMO, 2008) tanto pela proximidade entre pesquisador e 

sujeitos como pela participação de ambos em todo o processo 

da pesquisa. Sendo assim, considero a metodologia adotada 

adequada por promover situações em que os estudantes 

puderam viver uma realidade, se afastar para ter um olhar 

crítico sobre ela e ter um espaço para refletir sobre o que 

vivenciaram. 

Após mediar algumas vivências em composição e ouvir 

os estudantes sobre elas, penso que o planejamento didático 

atingiu o objetivo de proporcionar aos estudantes uma 

experiência em educação musical que permitisse ser sujeito da 

própria aprendizagem, ter suas experiências musicais 

valorizadas e incentivar o pensamento crítico sobre música. O 

estudo realizado sobre a Pedagogia Crítica para a Educação 

Musical e a Proposta Paulo Freire para a alfabetização 

conscientizadora permitiram elaborar um planejamento que 

entrelaçou as ações de debater, fazer e refletir sobre música e 

os estudantes tiveram, em vários momentos, autonomia para 

escolher como ordenar temporalmente essas ações.  

 Nos grupos focais com vídeo, os estudantes puderam 

refletir sobre a realidade, caminhando no sentido de ter 

consciência daquilo que viveram. O objetivo com os grupos 

focais foi o de possibilitar um debate sobre o processo de 

composição, contribuindo para a multiplicidade de visões e 

pontos de vista sobre aquela realidade. Contudo, a realização 

dos grupos focais não ocorreu exatamente como o planejado e, 

depois dessa experiência, e conhecendo melhor as 

particularidades da EJA, repensaria sua organização. Durante a 

pesquisa foi possível perceber e vivenciar algumas 

características que são particulares do contexto escolar da EJA. 

No início, questões como a sazonalidade da presença dos 

alunos na escola, a diversidade etária, o abandono escolar e a 

flexibilidade dos horários me fizeram tratar combinados de 
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conduta e pensar em regras para a participação na pesquisa. Na 

medida em que o tempo foi passando, a realidade da EJA foi 

ficando mais clara para mim e pude perceber a necessidade de 

pensar planejamentos e ações pedagógicas especialmente para 

essa modalidade, levando em consideração as características 

desses estudantes e desse contexto. Eles chegam à escola em 

horários diferentes porque tem histórias diferentes. Faltam 

porque cuidam dos filhos, fazem trabalhos temporários, 

perdem o ônibus.  

Nesse contexto, em apenas um caso foi possível 

entrevistar todo o grupo que participou da composição. Uma 

entrevista foi feita individualmente e, em dois casos, convidei 

para a entrevista um estudante que não participou da 

composição, como alternativa para não fazer a entrevista 

individualmente e proporcionar algum debate. O papel que 

desenvolvi como professor pesquisador e a relação intensa com 

os sujeitos pesquisados tiveram influência na análise dos dados 

das entrevistas. O fato de ter mediado as atividades possibilitou 

participar dos processos de composição ouvindo as 

dificuldades que eles relatavam, o que estavam procurando 

aprender para transformar suas ideias em música, enfim, em 

vários momentos recorri à memória das vivências em 

composição para auxiliar a compreensão dos dados.  

As vivências em composição musical colocaram os 

estudantes para pensar e movimentar suas ideias musicais, 

promovendo debates que envolveram os conhecimentos, as 

habilidades, as concepções e gostos musicais de cada um. A 

partir disso viveram uma experiência musical significativa e 

aprenderam usando suas ideias e as transformando em música 

com a ajuda dos colegas. Essa dimensão do outro como parte 

da experiência do aprendizado musical mostrou a possibilidade 

de aproximação da ação de compor na escola com as ideias 

freireanas para a educação de jovens e adultos.  Paulo Freire 

ressalta a importância do ato educativo estar vinculado com o 

outro nessa dimensão de alteridade. Durante esta pesquisa, a 
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composição enquanto ação pedagógica na EJA mostrou seu 

potencial em proporcionar situações de aprendizagem musical 

baseadas no contato com o outro.  

Olhar para os resultados dessa pesquisa de forma 

isolada e querer analisar a questão da tomada de consciência de 

forma estanque seriam atitudes contraditórias com o próprio 

discurso aqui desenvolvido, pois cairia no que o próprio Paulo 

Freire chamaria de ingenuidade. Enquanto pesquisador tenho 

consciência que, durante a pesquisa, os estudantes viveram 

uma experiência pedagógica que caminha na direção da tomada 

de consciência. Não é possível falar que depois de participarem 

da pesquisa os estudantes já têm uma consciência crítica com 

relação à música e à realidade em que vivem. A 

conscientização não é algo que se esgota, mas sim, um 

constante processo de análise crítica da realidade. 

Freire (2001) explica que a percepção de uma nova 

realidade não esgota o processo de conscientização, mas deve 

tornar-se objeto de uma nova reflexão crítica. “Considerar a 

nova realidade como algo que não possa ser tocado representa 

uma atitude tão ingênua e reacionária como afirmar que antiga 

realidade é intocável” (idem, p. 27). 

Por meio da análise das entrevistas foi possível 

identificar e analisar aspectos presentes nos diálogos 

estabelecidos durante o processo de composição. O 

reconhecimento do outro como parte integrante do processo de 

tomada de consciência (FREIRE, 1987) foi observado como 

elemento que influenciou na dialogicidade construída nessa 

relação.  Dentre os fatores presentes na construção dessa 

relação de alteridade foram identificados o companheirismo, a 

questão intergeracional e as culturas e significados musicais. 

Quando perguntados sobre as divergências entre eles e como 

esses conflitos foram resolvidos, esses aspectos tiveram 

destaque. Em alguns momentos as divergências resultaram em 

definições, trazendo material sonoro para a composição, em 
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alguns casos integrando experiências musicais. Em outros, 

resultou em imposição de ideias e até rompimento do grupo.  

Também foram identificados, como elementos 

presentes no diálogo entre os sujeitos durante os processos de 

composição, a importância da experiência musical dos sujeitos 

e o aprendizado musical. Os estudantes, quando questionados 

sobre o surgimento das ideias para as composições, falaram 

muito sobre suas experiências musicais, remetendo à família, 

círculos sociais e suas preferências musicais. Falaram que 

desenvolveram habilidades musicais durante o processo, que 

aprenderam música com os colegas e que o professor 

desempenhou um papel de organizador dos grupos durante as 

composições.  

 O objetivo de identificar e analisar aspectos que 

apontassem para mudanças nas relações dos sujeitos com a 

música também foi atingido. O primeiro elemento identificado 

foi a compreensão mais ampla do discurso musical. Os 

estudantes encararam a experiência de compor como uma 

oportunidade de viver uma experiência musical mais ampla, 

manipular a música em aspectos que não tinham feito antes, em 

compreender mais sobre como e de que elementos uma música 

é construída. 

Outro aspecto que se destacou nos depoimentos dos 

estudante foi uma maior identificação deles enquanto sujeitos 

musicais. Isso pôde ser percebido quando falaram sobre um 

papel mais ativo na realidade musical, não só como 

consumidores. Compararam suas composições à das paradas de 

sucesso e se mostraram satisfeitos em fazer músicas que, 

segundo eles, se parecem com as músicas comerciais. Também 

mostraram que se identificaram enquanto sujeitos musicais 

quando levantaram a possibilidade de suas músicas chegarem 

fazer parte da história de outras pessoas e de como a 

experiência de compor passou a fazer parte da própria história 

deles.  
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Pesquisas futuras envolvendo a temática abordada nesta 

dissertação – a composição como ação pedagógica em 

educação musical na EJA – poderiam abordar as temáticas 

trazidas pelos estudantes nas composições, analisar o produto 

das composições por meio de diferentes lentes teóricas, 

identificar padrões culturais nas composições, discutir o papel 

do professor durante experiências pedagógicas com 

composição, investigar as particularidades da EJA nesse 

processo.  

Esta dissertação contribui para a Educação Musical, à 

medida que ajuda a ampliar as discussões da área no âmbito da 

educação básica para a modalidade Educação de Jovens e 

Adultos. A música está presente nas diretrizes curriculares 

nacionais compondo a disciplina de Arte junto com artes 

visuais, teatro e dança, mas sua presença ainda não está 

consolidada na EJA, gerando um menor número de propostas 

de atividades pedagógicas e possibilidades nessa modalidade. 

Este trabalho pode também contribuir com os 

professores que atuam na EJA, apresentando mais uma 

possibilidade de ação pedagógica para o ensino de música 

nesse contexto. Nessa perspectiva, aproximar autores da 

Educação Musical e as concepções de Paulo Freire pode ajudar 

a desenvolver ideias sobre como o pensamento pedagógico 

freireano pode fundamentar reflexões e práticas em educação 

musical.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Você sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa 

de mestrado, intitulada “Composição Musical na EJA: um 

estudo sobre ideias de música”. O objetivo geral da pesquisa é 

investigar as dinâmicas de construção e transformação das 

ideias de música de alunos e alunas da EJA desenvolvidas na 

experiência de composição musical.   

Durante a pesquisa, você será convidado a participar de 

atividades de composição musical onde por meio de atividades 

planejadas pelo pesquisador, você irá utilizar os conhecimentos 

sobre música para criar uma obra musical em grupos, com seus 

colegas de classe.  Depois cada grupo irá mostrar para a turma 

a composição que realizou. A realização das composições e as 

apresentações serão filmadas para que possamos conversar 

sobre elas depois.  

Após as apresentações, juntamente com seu grupo, você 

será convidado a participar de uma conversa sobre essa 

atividade, suas impressões, facilidades, dificuldades e o que 

compor representou para você.  

Talvez essa pesquisa possa causar um estranhamento e 

algumas implicações na rotina de trabalho da sala de aula, já 

que apresenta uma proposta diferente e talvez ainda não 

vivenciada por você e seus colegas. A proposta de composição 

musical é considerada ainda uma atividade diferente das 

realizadas nas aulas de arte na EJA.  

O fato de o pesquisador estar observando e filmando as 

atividades  pode intimidar, mesmo que minimamente, sua 

participação nas aulas, já pode interferir na fluência habitual 

das aulas de arte. Além disso, pode ser que, devido às 

gravações, você e qualquer dos participantes da pesquisa, 

sintam constrangimentos e desconfortos durante os encontros. 
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Sendo assim, caso sinta algum tipo de constrangimento, 

embaraço ou desconforto, você não precisará permanecer na 

pesquisa, podendo retirar seu consentimento de participação a 

qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização. 

A sua identidade será preservada e, será identificada por 

um nome fictício.  

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados 

(participação na composição e suas colocações durante a 

conversa sobre a composição) para a produção de artigos 

técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através 

da não-identificação do seu nome. 

Após os esclarecimentos, caso você aceite participar da 

pesquisa, assine este documento. O documento possui duas 

vias, uma delas será para a pesquisadora e outra será para você. 

Caso recuse participar da pesquisa, a senhora não será 

penalizada. 

Agradecemos a sua participação.  

 

 

NOME DO PESQUISADOR PARA CONTATO: Rafael Dias 

de Oliveira 

NÚMERO DO TELEFONE:  

ENDEREÇO:  

 

  

 

________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – 

CEPSH/UDESC  

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Fone: (48) 3321-

8195 Florianópolis - SC  

CEP: 88035-001  
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro que fui informada sobre todos os procedimentos da 

pesquisa e, que recebi de forma clara e objetiva todas as 

explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a 

meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste 

estudo, as medições dos procedimentos de tratamento serão 

feitas em mim, e que fui informado que posso me retirar do 

estudo a qualquer momento.  

Nome por extenso: 

________________________________________________

_________________________ 

  

Assinatura: _________________________ Local: 

______________Data: ____/____/____ . 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu_________________________________,CPF___________

_, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de 

estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o 

pesquisador Rafael Dias de Oliveira do projeto de pesquisa 

intitulado “Composição Musical na EJA: um estudo sobre 

ideias de música” a realizar as filmagens que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus 

financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens  e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (artigos, slides e 

transparências), em favor do pesquisador da pesquisa, acima 

especificado 

 

Florianópolis, _____ de _____ de 2015 

 

 

  _____________________________ 

  Rafael Dias de Oliveira  

 

 

_______________________________ 

Sujeito da Pesquisa 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO –PAIS OU RESPPONSÁVEIS 

 

O(A) seu (sua) filho(a) ou dependente está sendo 

convidado(a) a participar de uma pesquisa de mestrado, 

intitulada “Composição Musical na EJA: um estudo sobre 

ideias de música”. O objetivo geral da pesquisa é investigar as 

dinâmicas de construção e transformação das ideias de música 

de alunos e alunas da EJA desenvolvidas na experiência de 

composição musical.   

Durante a pesquisa, ele (ela) será convidado(a) a 

participar de atividades de composição musical onde por meio 

de atividades planejadas pelo pesquisador, irá utilizar os 

conhecimentos sobre música para criar uma obra musical em 

grupos, com seus colegas de classe.  Depois cada grupo irá 

mostrar para a turma a composição que realizou. A realização 

das composições e as apresentações serão filmadas para 

auxiliar no próximo passo da pesquisa que são as entrevistas.  

Após as apresentações, juntamente com seu grupo, seu 

(sua) filho(a) ou dependente será convidado(a) a participar de 

uma entrevista em grupo, onde será realizada conversa sobre 

essa atividade, suas impressões, facilidades, dificuldades e o 

que compor representou para ele(a).  

Talvez essa pesquisa possa causar um estranhamento e 

algumas implicações na rotina de trabalho da sala de aula, já 

que apresenta uma proposta diferente e talvez ainda não 

vivenciada por ele(a). A proposta de composição musical é 

considerada ainda uma atividade diferente das realizadas nas 

aulas de arte na EJA.  

O fato de o pesquisador estar observando e filmando as 

atividades  pode intimidar, mesmo que minimamente, a  

participação dele (a) nas aulas, já que pode interferir na 

fluência habitual das aulas de arte. Além disso, pode ser que, 

devido às gravações, ele (a) sinta constrangimentos e 

desconfortos durante os encontros. 
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Sendo assim, caso sinta algum tipo de constrangimento, 

embaraço ou desconforto, ele(a) não precisará permanecer na 

pesquisa, podendo retirar o consentimento de participação a 

qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização. 

A identidade de seu (sua) filho(a)/dependente será 

preservada e será identificada por um nome fictício.  

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados 

(participação na composição e colocações durante a conversa 

sobre a composição) para a produção de artigos técnicos e 

científicos. A privacidade dele(a) será mantida através da não-

identificação do seu nome. 

Após os esclarecimentos, caso você permita que seu 

filho(a)/dependente participe da pesquisa, assine este 

documento. O documento possui duas vias, uma delas será para 

o pesquisador e outra será para você. Caso recuse participar da 

pesquisa, não haverá nenhuma penalização. 

Agradecemos a sua participação.  

 

 

NOME DO PESQUISADOR PARA CONTATO: 

Rafael Dias de Oliveira 

NÚMERO DO TELEFONE:  

ENDEREÇO:  

  

 

________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR 
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Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos – CEPSH/UDESC  

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Fone: (48) 

3321-8195  

Florianópolis - SC  

CEP: 88035-001  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Declaro que fui informado sobre todos os 

procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma clara e 

objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que 

todos os dados a respeito do meu(minha) filho(a)/dependente 

serão sigilosos e que fui informado que posso retirar 

meu(minha) filho(a)/dependente do estudo a qualquer 

momento. 

 

Nome por extenso 

___________________________________________________

______________________ 

 

Assinatura __________________________ Local: 

__________________ Data: ____/____/____ . 
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ANEXO – D TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

IMAGEM E DEPOIMENTOS  – PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

 

Permito que sejam realizadas fotografia, filmagem ou 

gravação de meu filho (a)/dependente para fins da pesquisa 

científica intitulada Composição em aulas de música na 

educação de jovens e adultos”, e concordo que o material  e 

informações obtidas relacionadas ao meu filho/dependente 

possam ser publicados eventos científicos ou publicações 

científicas. Porém, o meu filho/dependente não devem ser 

identificado por nome ou rosto em qualquer uma das vias de 

publicação ou uso, e que as fotografias, vídeos e gravações 

ficarão sob a propriedade e guarda do grupo de pesquisadores 

do estudo. 

 

 

__________________, _____ de __________________ 

Local e Data 

 

 

________________________________ 

Nome do Sujeito Responsável pelo Sujeito Pesquisado 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Sujeito Responsável pelo Sujeito 

Pesquisado 
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ANEXO E - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

 

Eu 

________________________________________aceito 

participar da pesquisa “Composição em aulas de música na 

educação de jovens e adultos”. Declaro que o pesquisador 

Rafael Dias de Oliveira  me explicou todas as questões sobre o 

estudo que vai acontecer. Estou ciente de que participarei de 

atividades de composição musical e que essas atividades serão 

filmadas. Também sei que participarei de entrevistas em grupo 

após essas atividades, que serão gravadas e utilizadas pelo 

pesquisador em sua pesquisa e possíveis artigos científicos.  

Compreendi que não sou obrigado(a) a participar da 

pesquisa, eu decido se quero participar ou não. O pesquisador 

me explicou também que o meu nome não aparecerá na 

pesquisa. 

Dessa forma, concordo livremente em participar do 

estudo, sabendo que posso desistir a qualquer momento, se 

assim desejar. 

 

Assinatura da criança/adolescente:  

_________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis:  

_________________________________________ 

Ass. Pesquisador:  

_________________________________________ 

Dia/mês/ano: 

_________________________________________ 
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ANEXO F– ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

INDIVIDUAIS 

 

Nome:_____________________________________________

__________ Idade: ___________ 

 

Profissão 

1) Com que estilos musicais você se identifica? 

 

2) Dos estilos musicais que você assinalou qual o que 

você mais se identifica hoje em dia? Você já esteve 

mais ligado em algum outro estilo em outro momento 

da sua vida? Se sim, diga qual e em que momento. 

 

3) Em que espaços você ouve música? 

4) Como você costuma ouvir música? 

(  ) Aparelhos de som    (  ) celular, Ipods ou Mp3 player com 

fone de ouvido    (  ) Computador 

 

5) Você costuma utilizar  as mídias (rádio, TV, internet) 

para acessar as músicas? Se sim, quais e como você 

utiliza?  

6) Como você explica a função da música para sua vida? 

 

7) Além de ouvir música, qual outra atividade musical 

você realiza? 

Explique em poucas palavras como é essa sua atividade 

musical (como faz, com quem, onde). 

 

8)  Sobre você e  sua relação com a música no futuro, você 

tem algum desejo ou projeto musical para sua vida? 
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ANEXO G– ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS 

 

ENQUADRAMENTO 

Nós vamos ficar aqui conversando durante esse primeiro (ou 

segundo momento) das aulas de hoje, então vou explicar para 

vocês como funcionará a dinâmica dessa nossa conversa. A 

ideia é que vocês falem a respeito da experiência que viveram 

durante as composições que realizaram nesse período. Minha 

posição aqui vai ser de moderar, ou seja, não vou participar 

com minhas opiniões, a palavra será sempre de vocês, pois o 

objetivo é ouvir a visão de vocês sobre as composições e o 

trabalho que desenvolveram para fazê-las. Não temos o 

objetivo de chegar a um consenso, mas que todos possam ser 

ouvidos e suas opiniões respeitadas. Para que a conversa flua 

com naturalidade, vamos ter atenção para que fale um de cada 

vez, ocupando nosso espaço e dando espaço ao outro.  

Lembro que esse material gravado será utilizado somente na 

pesquisa, de acordo com o termo de consentimento que já 

lemos e vocês assinaram.  

 

PRIMEIRA QUESTÃO 

Como já falei a vocês, esse trabalho faz parte da minha 

pesquisa de mestrado, onde estou investigando a composição 

no ensino de música na educação de jovens e adultos. Essa 

minha pesquisa pode ajudar a mostrar que compondo música 

os alunos podem aprender sobre música e sobre a sociedade em 

que vivem.  

Nesse sentido, lanço a primeira questão: 

Gostaria que vocês comentassem como foi compor essa 

música: Lembram como foi? Como surgiram as ideias? Qual 

foi o papel de cada um no processo? 

 

Nós vamos agora ver um vídeo que mostra cenas de vocês 

compondo a música. Nós vamos assistir e depois conversar 

mais um pouco. Se alguém quiser falar sobre alguma cena do 
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vídeo é só pedir. Tem vezes em que temos que falar na hora, 

senão esquecemos ou passa a vontade. Peça e paramos o vídeo, 

para que o comentário possa ser registrado.  

 

SEGUNDA QUESTÃO 

Agora que refrescamos a memória sobre o processo de 

composição, peço que vocês comentem com mais detalhes 

como foi a composição: quais foram as principais discussões? 

Quais as divergências de opiniões? Quais as soluções e 

acordos? Quais as principais facilidades ou dificuldades para 

compor a música? 

 

Vamos assistir como ficou a música pronta. Agora não vamos 

parar o vídeo para comentários. 

 

TERCEIRA QUESTÃO 

Agora que assistimos o processo de composição e o produto 

final desse processo, façam uma análise do resultado do 

trabalho. Ficaram satisfeitos?  

 

QUESTÕES PARA FOMENTAR O DEBATE: 
 

* Como essa música está conectada com a vida de cada um? 

Que elementos dessa música tem relação com sua vida? Que 

elementos não têm?  

* Qual a importância da experiência musical das pessoas para a 

composição? Que elementos da música mais representam cada 

um musicalmente? 

* Vocês identificam algum elemento musical na composição 

que não lhe representa musicalmente? 

* Durante o processo de composição, alguém cantou alguma 

coisa, tocou algum instrumento, enfim, teve alguma 

experiência que não é comum no seu dia a dia musical? Se sim, 

comente sobre ela.  
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* Qual foi a participação do professor no processo de 

composição?  

* Como vocês veem o trabalho do grupo nessa composição 

* Você aprendeu alguma coisa compondo? Somou algo ao que 

já sabia? Como foi esse aprendizado? 




