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PRÁTICAS MUSICAIS COMO ELEMENTO DE ARTICULAÇÃO 

SOCIOCULTURAL: OBSERVAÇÃO E ANÁLISE  

 

 

1. RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa tem como principal objetivo realizar um estudo sobre a 

capacidade que a música possui como meio de inclusão social, destacando projetos 

realizados na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, que tem obtido grande 

êxito na formação de bons cidadãos e na tentativa de construção de uma sociedade 

mais igualitária.  Dessa forma, o trabalho espera contribuir para a difusão, no espaço 

acadêmico, da inter-referência artística e pedagógica que a música estabelece com 

a sociedade. 

 As ações de campo da investigação serão desenvolvidas a partir do 

acompanhamento, pelo bolsista, das atividades realizadas nos projetos estudados.  

O trabalho pretende ainda mostrar a toda a sociedade que, mesmo diante dos 

diversos problemas vividos no mundo atual, a música, assim como o esporte e 

outras formas de manifestações artísticas, pode se tornar um veículo eficaz para a 

busca de soluções para tais adversidades. 

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, nos deparamos com diversos problemas de ordem 

social em decorrência da desestabilização de valores, critérios que orientam o agir 

humano, e também devido a um sistema capitalista, onde o hedonismo é colocado 

como fundamentação ética que norteia a nossa sociedade. Não há uma grande 

preocupação com a formação ética e moral das futuras gerações, apenas uma 

preocupação com a formação de indivíduos alienados capazes de satisfazer os 
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interesses econômicos do sistema vigente dos nossos dias. Desse modo, nos 

deparamos com a degradação da escola, da família, dos governos e de outras 

instituições que são de fundamental importância para a sobrevivência da sociedade. 

 Na vida dos jovens especialmente, ocorre a predominância de uma 

perspectiva voltada para o materialismo, utilitarismo e hedonismo, onde os 

interesses que trazem vantagens pessoais de satisfação, prazer, posse, 

reconhecimento social e poder são colocados em primeiro plano e, além disso, há 

uma indiferença e apatia com relação aos problemas políticos e sociais que afligem 

a nossa sociedade contemporânea. Problemas estes que podemos constatar 

diariamente, seja através dos meios de comunicação ou através dos nossos próprios 

olhos como altos índices de violência, tráfico de drogas, fome, miséria, desigualdade 

social, conseqüências da forte exclusão com a qual convivemos no mundo atual.  

 Como práticas sociais que buscam reverter essa realidade, surgem projetos 

envolvendo o esporte, a educação e também as artes. Estas contribuem de maneira 

eficaz para o desenvolvimento do ser humano. O contato com as diversas artes 

proporciona o desenvolvimento da criatividade, a livre expressão e até mesmo a 

escolha de uma carreira profissional. Particularmente a música, segundo Bréscia 

(2003, p. 81) “[...] além de favorecer o desenvolvimento afetivo, amplia a atividade 

cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar 

socialmente o indivíduo”. A educação musical no Brasil vem ganhando espaço e 

reconhecimento tanto no âmbito da educação formal como no da educação não-

formal. O trabalho de musicalização proporciona o desenvolvimento da atenção, 

memória, concentração, psicomotricidade, sensibilidade, disciplina e organização. 

Para Bréscia (2003), a musicalização é um processo de construção do 

conhecimento.  

Além de tudo isso, a música trabalha principalmente o lado social do ser 

humano. E é essa questão que este trabalho enfoca, com a finalidade de comprovar, 

ou não, se a música age como um elemento facilitador no processo de inclusão 

social de um indivíduo.  

As atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da 

socialização, estimulando a compreensão, a participação e a cooperação. Dessa 

forma, a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, através da 

vivência e compreensão da linguagem musical, o indivíduo pode abrir canais 
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sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e 

contribuindo para a formação integral do ser. Com relação a isso, discute Granja:  

 

O objetivo maior de uma educação musical numa sociedade 

deve ser menos o desenvolvimento de uma elite de músicos 

talentosos e mais o desenvolvimento da competência musical 

latente nas pessoas. A linguagem musical tem um potencial 

transformador enorme, pois é um conhecimento que valoriza o 

que há de mais humano nas pessoas: a emoção, o 

transcendental e a paixão. (GRANJA, 2006, p. 106) 

 

A justificativa desta pesquisa se dá pela importância da pesquisa em música 

no espaço acadêmico, devido à escassez de estudos que tratam a música como um 

conhecimento científico que está intimamente relacionado com o processo de 

construção da sociedade e da formação do ser humano.  Ao trazer para a 

universidade o diálogo existente entre a música e a sociedade, este trabalho 

contribui para a difusão, no espaço acadêmico, da inter-referência artística e 

pedagógica que a música estabelece com a sociedade. Através dela é possível 

resgatar valores, formar bons cidadãos e mostrar um horizonte cheio de 

oportunidades, contribuindo com o crescimento justo da sociedade ao despertar 

potencialidades e criar condições de sustentabilidade, respeitando os direitos do ser 

humano e valorizando a arte. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é discutir a música como elemento facilitador no 

processo de inclusão social, a fim de compreender como o conhecimento musical 

reflete na questão social do indivíduo tanto no exercício de sua cidadania como em 

sua qualidade de vida.Como suporte para o objetivo geral, pretende-se alcançar 

também os seguintes objetivos específicos:  

 mapear os projetos culturais relacionados à música ativos na cidade de 

Piracicaba, interior de São Paulo; 
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 analisar de forma minuciosa esses projetos, a fim de conhecer os métodos de 

educação musical utilizados em cada um deles; 

 compreender qual a relevância dos métodos aplicados para os grupos sociais 

pertencentes aos projetos pesquisados;  

 criar espaços para a discussão, na universidade, sobre a presença da música 

na sociedade através da análise dos projetos mapeados.  

  

 

                                                                                                 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para fundamentar o trabalho, inicialmente foi feito um levantamento e leitura 

de bibliografia específica. O segundo passo foi o mapeamento dos diferentes 

projetos socioculturais que possuem atividade musical existentes na cidade de 

Piracicaba. Em seguida, ocorrereu a realização de pesquisa e levantamento de 

dados do projeto em pesquisa de campo realizada pelo bolsista, atuando este como 

agente observador.  

As ações de campo da investigação foram desenvolvidas a partir do 

levantamento de dados documentais, por meio de pesquisa documental e através do 

acompanhamento parcial dos projetos para observação e análise, a fim de destacar 

os métodos abordados de educação musical e relacionar o aprendizado da música 

com seus resultados na vida social dos indivíduos.  

 Após seis meses de pesquisa, ocorrereu a elaboração de relatório parcial, e 

ao final de um ano, de relatório final contendo as discussões e resultados. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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Iniciamos o projeto em agosto de 2012 e desde então realizamos encontros 

semanais, onde fizemos reflexões, discussões, análises das leituras 

realizadas e planejamento das atividades seguintes. Também participamos 

regularmente do grupo de pesquisa “Música e Educação”, grupo no qual o 

projeto de pesquisa está vinculado, que trata sobre as possibilidades não-

formais de educação musical e contribuiu de maneira muito positiva com o 

nosso projeto através das rodas de conversa, dos debates nas reuniões, das 

contribuições feitas pelos orientadores e colegas do grupo e do material que 

foi disponibilizado para leitura que complementou o conteúdo bibliográfico 

desta pesquisa. Seguimos um cronograma com duração de um ano (agosto 

2012 a julho 2013) e nele contém todas as etapas da pesquisa. A seguir, é 

apresentado o desenvolvimento da pesquisa, bem como as atividades 

realizadas mês a mês: 

Em agosto fizemos um planejamento de todas as atividades que seriam 

realizadas, de como seriam os encontros e estabelecemos de que forma 

desenvolveríamos o projeto. 

No mês de setembro mapeamos os projetos socioculturais que possuem 

atividades musicais existentes na cidade de Piracicaba, onde a busca foi feita 

através de pesquisa em jornais, contatos com professores de música e 

regentes de coros e orquestras, pontos de cultura, pesquisas em algumas 

igrejas e buscas na Internet. 

Em outubro, após mapearmos todos os projetos que envolvem a prática 

musical, fizemos uma listagem com os projetos que atendem as demandas da 

nossa pesquisa. Nesse mesmo mês fizemos um levantamento bibliográfico 

das leituras que seriam realizadas para fundamentar o conteúdo teórico do 

projeto. 

6.  No mês de novembro fizemos a leitura e discussão de um projeto de 

pesquisa: “Reflexões sobre a atuação da educação musical na educação não-

formal” de Eduardo Conegundes de Souza (in SIMSON, 2001). Essa 

pesquisa nos auxiliou para que pudéssemos estabelecer a diferença que 

existe entre a educação não-formal e as demais especificidades da educação. 

Além disso, o autor destacou dois projetos de educação não-formal que 

envolvem o ensino musical, onde constam relatos de participantes do projeto 
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que contam como foram transformados depois que se envolveram com a 

música. 

Em dezembro fizemos a leitura e discussão de um artigo, que é um recorte de 

uma tese de doutorado: “Projetos sociais e educação musical” feito por Magali 

Kleber (in SOUZA, 2009), onde ela explica o que é e como funciona uma 

Organização Não Governamental (ONG) e o terceiro setor. Também aborda 

práticas musicais em duas ONGs investigando o processo pedagógico-

musical que estão inseridos nelas juntamente com os seus contextos. Kleber 

também faz uma breve reflexão sobre educação musical. 

Em janeiro foi feita a leitura, reflexão e discussão de uma tese de doutorado: “A 

educação não-formal como acontecimento” de Valéria Aroeira Garcia (2009). 

Nessa tese, a autora relata os caminhos pelos quais passou e passa a história do 

conceito da educação não-formal, apresentando algumas construções e criações 

referentes ao desenvolvimento da educação não-formal e sua abrangência, 

compreendendo essa especificidade educacional com características e 

propriedades que lhe são particulares. Para essa pesquisa a autora contou com 

um grande acervo de bibliografias de autores internacionais, já que no Brasil até 

o ano 2000 o material referente ao assunto era quase inexistente, portanto a 

bibliografia de autores brasileiros não seria suficiente para compreender o 

referido campo educacional. 

Em fevereiro fizemos a leitura e reflexão de uma pesquisa de mestrado de 

Mariana de Cássia Assumpção (2012): “Das relações entre arte e vida em 

Lukács e Vigotski às relações entre educação escolar e prática social 

pedagógica histórico-crítica”, onde o objetivo é analisar as relações entre 

educação escolar e prática social na pedagogia histórico-crítica, adotando 

como referência os estudos dos autores sobre as relações entre arte e vida, 

onde contém importantes contribuições para o desenvolvimento da 

compreensão das mediações entre o ensino escolar e a prática social. Ainda 

no mês de fevereiro começamos a elaborar o relatório parcial de nosso 

projeto, fazendo uma síntese de todo o conteúdo teórico e todo o trabalho 

realizado.  

No mês de março após umas considerações feitas pela orientadora, 

finalizamos o relatório parcial na primeira semana de março. Com o conteúdo 
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teórico bastante fundamentado e abrangente iremos demos início à parte 

prática, onde selecionamos quatro dos projetos de listagem para agendarmos 

nossas visitas em campo. 

Em abril fizemos a leitura, reflexão e discussão de uma fala proferida no XII 

Encontro Anual da Abem, realizado em outubro de 2003, cujo tema é “Ações 

sociais em educação musical: com ética, para qual mundo?”, autoria de Vânia 

Müller. O artigo busca refletir sobre a necessidade de habilidades 

psicossociais para com as especificidades dos modos de vida de quem vive à 

margem da sociedade em situação de risco. Também demos início às 

pesquisas em campo, primeiramente conversando com o coordenador de 

cada projeto que foi selecionado, buscando compreender seu funcionamento, 

sua finalidade, público que atende, para então facilitar o processo de análise. 

 O mês de maio foi focado na pesquisa em campo. Depois de conversar com 

os coordenadores, agendamos uma segunda visita para poder observar o 

projeto em prática. Dessa forma, assistimos às aulas e ensaios, conversamos 

com professores e regentes, visando obter informações que contribuíssem 

com nossa pesquisa. 

 No mês de junho ocorreu a finalização das pesquisas em campo. Fizemos 

um levantamento de todos os dados levantados e planejamento do relatório 

final. 

Em julho trabalhamos na elaboração do relatório final e preparação do artigo 

científico. 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

Quatro projetos foram selecionados para fazermos a observação e análise. 

Procuramos escolher projetos que trabalhassem com faixas etárias distintas, para 

que assim pudéssemos acompanhar como a música pode interferir na vida de um 

indivíduo desde a infância até depois dos 60 anos. 
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O primeiro projeto escolhido foi o “Coral Nossas vozes”, coordenado por 

Tânia Perticarrare, que também é regente do coral. O projeto iniciou em 2003, 

passando por quatro etapas distintas, que ao longo do caminho foram se 

transformando. Seu trabalho é destinado a adolescentes de escolas públicas em 

bairros periféricos. 

 O segundo projeto escolhido foi o “Coral cante outra vez”, que trabalha com 

idosos a partir de 60 anos. O projeto começou em 2009, é apoiado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (Semds) e atualmente o coral pertence à 

Estação do Idoso. 

O terceiro projeto escolhido foi o Projeto Guri, um projeto sociocultural que 

existe desde 1995 e que através de parcerias com prefeituras municipais e 

entidades do terceiro setor ampliou sua estrutura ao longo dos anos se espalhando 

por todo o Brasil. O pólo que analisamos foi o pólo da cidade de Piracicaba. O 

projeto oferece cursos de iniciação musical, instrumentos de cordas, madeiras, 

sopros, percussão e canto. Atende jovens entre 6 e 18 anos. Além das aulas 

grupais, o projeto desenvolve a prática em conjunto através da orquestra, camerata 

de cordas, big band, do coro infantil e do coro misto.  

O quarto e último projeto escolhido foi o “Canto coral vai à escola”, que, 

diferente dos outros projetos, seu principal objetivo não é o ensino e nem a prática 

musical, mas sim permitir que a música seja apreciada, desse modo formando 

público para ela, levando-a para espaços localizados preferencialmente em bairros 

carentes de atividades culturais. A Prefeitura Municipal indicou as escolas que 

seriam mais adequadas para receber o coral, desse modo tiveram como público-alvo 

alunos e professores de escolas públicas, especificamente alunos do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos). 

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo uma síntese do nosso projeto de pesquisa, de agosto de 2012 a 

fevereiro de 2013, nos focamos na parte teórica, com leituras, discussões, reflexões, 

pesquisas bibliográficas e buscas por projetos que tem a música com inter-
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referência artística e pedagógica. Todos os textos lidos possuem fundamentos 

teóricos e referências bibliográficas que possibilitam um estudo mais abrangente do 

conteúdo proposto. Com isso, obteve-se uma bagagem teórica sólida e consistente 

para nos direcionar e nos auxiliar na segunda etapa da pesquisa, ocorrida de março 

a julho de 2013, onde selecionamos os projetos e realizamos a pesquisa em campo, 

que nos permitiu obter informações importantes como funcionamento, tipo de público 

alcançado, metodologia,  entre outras coisas. 

Por fim, depois de todas as informações recolhidas e dados levantados, foi 

feita a observação, análise e discussão visando obter resultados para a elaboração 

do relatório final e do artigo científico. 
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