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RESUMO 

Esta investigação científica trata da indissociável relação entre música e ambiente, 

entendendo que o Ensino de Música ocupa primordial lugar na relação entre 

poluição sonora e a falta da audição seletiva. Tivemos como objetivo geral, construir 

o conceito de Audição Inteligente, entendendo a relação entre Ensino de Música e 

Paisagem Sonora a partir do aporte teórico de Murray Schafer, a compreensão e 

análise da relação indústria cultural e meio social a partir do pensamento filosófico 

de Theodor Adorno e da análise do mapeamento de parte delimitada do ambiente 

sonoro de uma capital Brasileira. Estruturada em quatro capítulos onde buscamos 

sustentação para a construção do conceito chave desta investigação, a tese tem no 

capítulo I, sua introdução com a contextualização do estudo, apresentação da 

justificativa de escolha temática, finalidades, objetivos, limitações do estudo e 

estrutura da tese. No capítulo II, partimos ao enquadramento teórico, estabelecendo 

reflexão conceitual sobre música e produção musical em seu contexto histórico-

social, análise do conceito adorniano de Indústria Cultural, entendimento do conceito 

de “Paisagem Sonora” e reflexão sobre o lugar a se constituir pelo educador 

musical, destacando o trabalho educacional de Villa-Lobos, no Brasil. No capítulo III, 

procedemos ao enquadramento metodológico da investigação. Observamos a 

caracterização dos sujeitos da amostra com descrição da população, amostra e 

recolha de dados. No capítulo IV, colocamo-nos à análise e discussão dos 

resultados com relato da pesquisa participante empreendida. Logo após, 

procedemos a conclusão geral da Tese apontando perspectivas futuras, referências 

e anexos. 

A Pesquisa Participante com paradigma qualitativo, constituiu-se como princípio 

metodológico adequado às nossas necessidades de investigação. 

Concluímos que o conceito de Audição Inteligente construído nesta pesquisa, tem 

fundamento, relevância e se traduz em profícuo caminho a ser utilizado pelos 

professores de educação musical. 

  

Palavras-chave: Ensino de música; indústria cultural; paisagem sonora; audição 

inteligente. 

!vii



ABSTRACT 

This scientific research, deals with the inseparable relationship between music 

environment, understanding that music education takes a prominent place in the 

relationship between noise pollution and the lack of selective hearing. We had as 

main objective, to build the concept of Smart Hearing, understand this relationship 

between music education and soundscape from the theoretical framework of Murray 

Schafer, in the understanding and analysis of the culture industry and social 

environment, the understanding and analysis of the culture industry respect and 

social environment from the philosophical thought of Theodor Adorno and analysis of 

the specific part of mapping the sound of a Brazilian capital environment. Structured 

in four chapters, where we seek support for key concept of the construction of this 

research, thesis is chapter one, in his introduction to the contextualization, of the 

study presenting the justification, of choice thematic goals purposes limitations, of the 

study thesis structure. In chapter two, we set the theoretical framework, establishing 

conceptual reflection on music and music production in their social historical context, 

cultural industry concept Adorno’s analysis, understanding of the concept of 

soundscape and with reflection on the way to build a music educator highlighting 

educational work than Villa-Lobos, in Brazil. In chapter three, we proceed to the 

methodological framework of the research we observe the characterization of the 

subjects of the sample with description of the sample population and data collection. 

In chapter four, to put us to discuss analysis of the results with reports of participatory 

research undertaken. Soon after, proceeded to general conclusion of the thesis 

pointing future prospects bibliographic references and annexes. 

The research participant with qualitative paradigm was constituted as a 

methodological principle appropriate here to our research needs. 

We conclude that the concept of Smart Hearing built on this foundation research, has 

relevance and translates into fruitful path to be used for music education teachers. 

Keywords: Music education; cultural industry; landscape sound; smart hearing. 
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  CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

INTRODUÇÃO  

“A única coisa que descobrimos ao escrever um livro é o 
que devemos pôr no seu início” (PASCAL, 1662). 

Ambiente sonoro! Este é nosso ponto de partida e de chegada. Nosso 

“périplo”. A ele estamos expostos 24 horas do dia, queiramos ou não.  

Neste percurso, colocamos nossos esforços durante estes anos de 

investigação, questionamentos, descobertas e anseios, em busca do 

esclarecimento. Conhecer tem sido nosso esforço primordial neste percurso sônico 

que norteia a falta de educação musical sistêmica no Brasil e iluminados por Adorno, 

percebemos que: “O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode 

fazê-las. É assim que seu em-si torna para-ele” (1985, p. 21).  

Vivemos tempos de “surdez voluntária” que por décadas precisa ser 

combatida com educação sonora, isto, se quisermos mudar algo no panorama 

sônico de nosso ambiente. Schafer fala-nos de “limpeza de ouvidos”. Sem estrutura 

para o ensino de música no Brasil e com sua ausência nas escolas por 

aproximadamente 40 anos, tal tarefa torna-se imprescindível.  

Provavelmente, questões ligadas à falta de audição seletiva, no Brasil, 

ocorrem porque não se privilegia tal competência nas escolas; não somos educados 

a ouvir e necessitamos “(…) aprender a ouvir. Parece que esquecemos este 

hábito” (SCHAFER, 2009, p.17); assim, anterior ao “(…) treinamento auditivo é 

preciso reconhecer a necessidade de limpá-los” (SCHAFER, 1991, p. 67). Este é o 

ponto crucial, pois comumente, não julgamos necessário fazê-lo. Erro crasso e 

assim, não sendo educados a “ouvir”, negligenciamos a audição seletiva e 

cuidadosa de forma contínua e perigosa. 

Educação musical e poluição sonora têm intrínsecas relações, pois, se somos 

educados a ouvir, a valorizar o sentido da audição, seremos capazes de combater o 

excesso de decibéis - dB(A) - ao qual somos expostos dia a dia. É fato que: “A 

poluição sonora ocorre quando o homem não ouve cuidadosamente. Ruídos são 

sons que aprendemos a ignorar. (…) Precisamos procurar uma maneira de tornar a 

acústica ambiental um programa de estudos positivo” (SCHAFER, 2001, p. 18). 

Assim, entendendo que tal estudo se refere a etapa anterior ao ensino de música 
!3



  CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

como estamos acostumados a relacionar, colocamo-nos à disposição de tal tarefa e 

empreendemos a investigação em tela com dedicação e afinco metodológico. 

O tema deste estudo trata da intrínseca e indissociável relação da tríade, 

música, educação e ambiente, entendendo que o ensino de música ocupa 

importante lugar na relação entre a poluição sonora e a falta de uma audição 

cuidadosa, buscando assim, o entendimento do vínculo que se estabelece entre 

ensino de música e paisagem sonora através da construção de uma audição 

seletiva, da acuidade sonora, tendo como norte o conceito adorniano de Indústria 

Cultural.  

 É esta investigação, primordialmente, aprofundamento de pesquisa 

empreendida no Mestrado, onde a observação de um ambiente de formação de 

professores de Educação Musical, mostrou-nos que as argumentações, 

interpretações e experimentações construídas por nós, pesquisador e participantes, 

ao longo da pesquisa – mesmo se configurando em objetos tão distantes 

inicialmente –, tornaram-se ao fim do processo de pesquisa em toda sua solidez, 

significativos e exequíveis. Entretanto, quando nossos alunos/participantes, durante 

a gravação da faixa 8 do CD, que compunha a pesquisa, em que deveriam dar ares 

de contemporaneidade a uma peça Barroca, não perceberam que o som de uma pá 

mecânica que recolhia entulhos na rua em frente à nossa sala de aula, fazia parte de 

nossa composição coletiva , a pesquisa mostrou-nos que havia muito ainda a se 1

fazer no sentido de se colocar a audição, de forma prática, em destaque no 

processo de Educação Musical. A música, através do processo de Educação 

Musical, parece-nos ser bastante adequada para assumir este lugar, não como ação 

redentora, mas como um caminho possível, significativo e exequível.  

 A partir desta primeira proposta, pudemos comprovar o que o aporte teórico, 

por nós utilizado e à disposição da comunidade acadêmica e científica, afirma; o 

mundo é sonoro e a sociedade moderna o é cada vez mais. Nosso ambiente é 

composto por uma infinidade de sons que são parte integrante da Paisagem Sonora 

que o compõe e se transforma à medida que sons e mais sons são acrescidos ou 

suprimidos do ambiente, em grande e significativa parte, pela interferência do ser 

humano e seus instrumentos de ação. Constatamos que produzimos, desde a 

 Esta era uma tarefa que os alunos pesquisados, na ocasião, deveriam cumprir; dar ares de 1

contemporaneidade a uma peça musical barroca.
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revolução industrial – primeiramente no século XVIII, na Inglaterra e posteriormente 

em outros países a partir do século XIX, cada vez mais sons que, de forma 

desordenada, vão se tornando parte do ambiente sonoro transformando-o, 

cotidianamente, numa “odisséia sonora” – assim nos mostra Schafer –; tal 

fenómemo, vem contribuindo para fato de importante significado; estamos, 

gradualmente, levando nossa sociedade à surdez de forma assustadora.  

 O século XXI, já caminha ao fim de sua segunda década e ainda há lugar, ao 

nosso olhar, equivocado, para o uso do termo meio ambiente, associando-o a 

espaços e paisagens rurais ou simplesmente ligadas à fauna e à flora; prevalece, 

ainda, uma visão naturalizada de meio ambiente. Certamente estas imagens fazem 

parte do ambiente, porém, não são únicas; estas imagens compõem o complexo que 

se consubstancia no termo “ambiente”. Morin, contribui para o entendimento do 

termo "complexo" como abordamos nesta tese; Segundo ele, ”(…) a complexidade é 

um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 

inseparavelmente associadas (…)" (2011, p. 13). Assim, o ambiente contemporâneo 

é formado por todos os elementos que nele estão contidos – sejam agradáveis ou 

não – e nós, seres humanos, que talvez sejamos os maiores responsáveis por 

significativas transformações, fazemos parte dele.  

Não se pode ignorar o ambiente sônico e suas implicações auditivas na 

sociedade e devemos, também, nos preocupar com o quê e como ouvimos; sendo 

assim, o desenvolvimento da sociedade deve ser acompanhado de um pensar 

sonoro, pois, nosso tempo é sonoro e o ruído faz parte deste universo desenhando 

nossa paisagem sonora; o ruído do ambiente, o ruído da sociedade, o ruído do 

nosso corpo, o ruído da vida. Eis que, a partir desta forma de raciocínio, nos 

afastamos do pensamento equivocado, onde a visão fenoménica se sobrepõe à 

perceção da “essência”, uma vez que: ”A patologia moderna da mente está na 

hipersimplificação que não deixa ver a complexidade do real” (idem, p. 15); o que 

não pode ocorrer aqui, numa investigação científica. Poderíamos, parafraseando 

Morin, denominar tal forma de abordagem e pensamento de: "modus complexus”. 

 A Paisagem Sonora, seus desdobramentos sociais e artísticos, se torna, para 

nós agentes deste processo de pesquisa, ferramenta significativa na construção de 

uma relação ecológica entre Educação Musical e Educação Ambiental. Os 

desdobramentos deste processo nos levará à construção de um conceito que terá 
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profícua aplicação para a Educação Musical; é ele o conceito de Audição Inteligente. 

Esta terminologia, este conceito, constitui-se o cerne desta tese de Doutoramento. 

1 TEMA E ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO  

O que move uma investigação científica, via de regra, é um questionamento 

que nos instiga e nos leva a saber mais sobre o objeto de estudo. Buscamos aqui, 

saber como a relação existente entre escuta e ensino de música, contribui, se 

contribui, para a construção de um ouvir atento e seletivo do ambiente, 

proporcionando-nos qualidade do ambiente sonoro de nosso dia a dia em 

sociedade. Percebendo relevância nesta atitude reflexiva, através da vivência 

empírica de nosso ofício docente, buscamos conceitos que nos possibilitarão um 

olhar atento para a questão da audição seletiva. Sendo assim, partimos para a 

temática da investigação: 

O Ensino de Música e sua relação com a Paisagem Sonora como 

instrumento na construção de uma Audição Inteligente: reflexão sobre o 

conceito adorniano de Indústria Cultural na construção de conceito aplicável à 

educação musical.  

1.1 Justificação da escolha do tema 

 O tema trata da importância que o Ensino de Música ocupa na relação entre 

a poluição sonora e a falta de uma audição cuidadosa do ambiente, buscando 

assim, o entendimento do vínculo que se estabelece entre Ensino de Música e 

Paisagem Sonora, através da construção de uma audição seletiva, entendendo o 

lugar a ser ocupado pelo professor de música.  

A compreensão deste vínculo e a adoção de medidas necessárias ao 

desenvolvimento desse tipo de escuta, incidem na formação do profissional de 

educação musical, sendo assim, têm implicações diretas na reflexão acerca dos 

currículos e ações desenvolvidas nos cursos de Licenciatura em Música e Educação 

Artística com habilitação em Música ou Educação Musical.   

 Questões relacionadas a preservação ambiental têm, ainda que tardiamente, 

recebido destaque na comunidade científica. Estudos cada vez mais elaborados 
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suscitam problemas, discutem alternativas e apontam medidas que, se não têm o 

poder de solucioná-los, ao menos propõem amenizar seus efeitos sobre a sociedade 

contemporânea. Deste espaço, pouco é reservado às questões ligadas a poluição 

sonora, que paradoxalmente, tornou-se, no Brasil, uma “patologia social silenciosa”, 

pois, nos habituamos ao ruído excessivo com certa dose de resignação como se não 

fôssemos os atores principais desta história.  

Alguns estudos têm sido empreendidos em relação a poluição sonora e seus 

efeitos – veremos ao longo da Tese alguns deles –, porém, entendemos que a 

paisagem sonora cotidiana é, frequentemente negligenciada, deixando assim, ao 

nosso olhar, uma lacuna entre causa e efeito. A partir desta abordagem, propusemos 

um estudo da paisagem sonora no cotidiano de parte do centro histórico da cidade 

de São Luís, Maranhão, Brasil e, concomitantemente, a verificação de como o tipo 

de escuta necessária ao seu reconhecimento e análise, pode se desenvolver entre 

estudantes do curso de Licenciatura em Música na Universidade Federal do 

Maranhão. 

Para a realização desse estudo, julgamos ser mais adequado às nossas 

necessidades de investigação, adotar os procedimentos da pesquisa participante, 

como aporte metodológico qualitativo, sendo que o pesquisador desta Tese, é 

também, o coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora da 

Universidade Federal do Maranhão/GEPES – UFMA, onde a pesquisa foi 

desenvolvida. Encontramos ressonância para o estabelecimento do conceito de 

“Paisagem Sonora” que usamos na pesquisa, no aporte teórico de Murray Schafer 

que, na década de 1970, desenvolveu um projeto chamado The World Soundscape 

Project , em que realizou um estudo sistematizado da produção sonora em 2

ambientes rurais e urbanos do Canadá e de algumas vilas europeias. A máxima de 

Schafer, ilumina nossa pesquisa e nossa busca reflexiva, assim: "Parece-me 

absolutamente essencial que comecemos ouvir mais cuidadosa e criticamente a 

nova paisagem sonora do mundo moderno" (SCHAFER, 1991, p. 13).  

Aprender a aprender tem sido uma máxima na Educação; precisamos, na 

Educação Musical e na Arte, também e acima de tudo, aprender a ouvir. 

  

 Paisagem Sonora Mundial.2
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 1.2 Finalidades e objetivos 

 A finalidade deste estudo é, numa primeira visão, contribuir para a ampliação 

da percetiva e sensibilização sonora do ambiente social. Para tal, percebemos como 

nossa contribuição inerentemente fundamental ao nosso lugar social, enquanto 

educadores, prescinde de fomento a reflexões acerca desta temática.    

 Tratando-se de uma pesquisa Stricto Senso , colocamo-nos à construção 3

conceitual que torna-se imprescindível para que reflexões sobre o tema encontrem 

sólida fundamentação partindo do seio acadêmico. Portanto, temos como objetivo 

geral, construir o conceito de Audição Inteligente, entendendo a relação entre Ensino 

de Música e Paisagem Sonora a partir do aporte teórico de Raymond Murray 

Schafer, na compreensão e análise da relação Indústria Cultural e meio social a 

partir do pensamento filosófico de Theodor Wiesehngrund Adorno e da análise do 

ambiente sonoro de parte delimitada do ambiente sonoro de uma capital Brasileira. 

 O percurso que nos levará ao objetivo proposto são formulados e se 

traduzem em objetivos específicos. De tal forma, buscamos: 

a) entender os conceitos de Paisagem Sonora, som e ruído, a partir do 

aporte teórico de Schafer;  

b) entender a relação entre Música e Paisagem Sonora através de breve 

revisão literária dos estudos da paisagem sonora, da pré-história até o 

século XXI, estabelecendo a relação entre o Ensino de Música e 

Paisagem Sonora; 

c) entender o conceito de Música a ser utilizado na pesquisa através do 

pensamento de Theodor Adorno acerca da Indústria Cultural e seus 

desdobramentos sociais e artísticos;   

d) conhecer e mapear a realidade sonora de parte do centro histórico da 

cidade de São Luís, Maranhão/Brasil;  

 De acordo com o portal do MEC, no Brasil, esclarecemos que: “As pós-graduações stricto sensu 3

compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos 
superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de 
seleção dos alunos (Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996). Ao final do curso o aluno obterá diploma. As pós-
graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos designados 
como MBA (Master Business Administration). Com duração mínima de 360 horas, ao final do curso o 
aluno obterá certificado e não diploma. Ademais são abertos a candidatos diplomados em cursos 
superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996”.
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e) construir, efetivamente, a partir da análise dos dados coletados e 

avaliados o conceito de Audição Inteligente. 

Sabendo que o processo de investigação não é um cofre lacrado, buscamos 

preparo e apoio em nosso aporte teórico e metodológico para a condução do 

caminho de pesquisa de forma mais organizada possível, sem nos engessarmos em 

propostas e caminhos pouco flexíveis.  

A escola não é o único lugar em que se aprende e se produz conhecimento; 

sabemos disso, porém, dela se espera, além de seu objeto maior de ensinar e deixar 

aprender, que se invista maciçamente, na formação cultural do indivíduo para a vida. 

Cada momento social contribui para o arcabouço que se apresenta para a educação 

e "(...) é importante que se reconheça esse fato para que se compreenda a 

problemática do ensino de música hoje, e, assim possam surgir soluções para 

ele" (FONTERRADA, 2008, p. 25). Sendo assim, devemos estar atentos para a 

importância do ouvir, da consciência sonora e da interface que se estabelece entre 

paisagem sonora e ensino de música. Por este motivo, a pesquisa aqui proposta tem 

como finalidade primordial, construir o conceito de Audição Inteligente, a partir da 

análise do conceito de Paisagem Sonora construído por Schafer, do pensamento 

adorniano de Indústria Cultural e da análise do mapeamento do ambiente sonoro de 

parte do centro histórico da cidade de São Luís, Maranhão/Brasil, constituído de 

seus aspectos físicos, biológicos e antrópicos  e, por conseguinte, sociais, 4

contribuindo para uma tomada de consciência por parte da sociedade .  5

1.3 Limitações do estudo 

A pesquisa proposta, encontra no seio acadêmico, especialmente no Brasil, 

ainda pouca acolhida no universo de ensino musical; isto, por si só, já nos mostra 

enorme lacuna que limita o aprofundamento de questões ligadas a esta temática. 

Assim, entender o vínculo que se estabelece entre ensino de música e poluição 

sonora, levando-nos a uma reflexão educativa e musical, não foi caminho dos mais 

 O aspeto antrópico estabelece que toda teoria sobre o universo para ser válida tem que ser 4

consistente e reconhecer como primazia a existência de seres humanos.

 Esta pesquisa contou com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao desenvolvimento 5

científico e Tecnológico do maranhão / FAPEMA – Edital 030/ 2011. 
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simples.  

“Paisagem Sonora”, termo este cunhado pelo compositor e pesquisador 

canadense Raymond Murray Schafer, levou-nos a evidenciar o problema central da 

investigação. A paisagem sonora, apesar de estar diretamente relacionada a 

poluição sonora e ligada à vida em sociedade, parece-nos porém, um tema de 

estudo pouco abordado no âmbito da pesquisa em Educação, em especial, no 

ensino de música. Insistimos em abordar o termo “paisagem sonora” sob um olhar 

exclusivamente estético, negando-lhe a apropriação de sua essência conceitual. Tal 

fato fica claro quando Costa, em artigo recente discorre que,  

“Com relação à ecologia sonora, é importante ressaltar que a 
abordagem de Solomos difere substancialmente daquela de Murray 
Schafer sobre o mesmo tema, na medida em que se fundamenta em 
pressupostos ligados à questão da escuta num contexto socialmente 
configurado e aos conceitos de emergência e autopoiese. Em seu 
texto de 2012, Entre musique et écologie sonore: quelques exemples 
(“Entre a música e a ecologia Sonora: alguns exemplos”) Solomos 
introduz a sua abordagem sobre este tema, a partir de uma citação 
de Écologie sonore et technologies du son (…)” (2014, p. 190). 

  

 Nos afastemos de tal abordagem por dois motivos: o primeiro e mais 

significativo é que o conceito de Paisagem Sonora que fornece elementos para a 

ecologia sonora, foi cunhado por Schafer e é este conceito que nos interessa. Em 

segundo lugar, a partir da citação exposta, fica evidente a abordagem 

exclusivamente estética do termo “paisagem sonora” ao passo que, temos a 

intenção de ampliar tal conceito para além de discurso meramente estético musical. 

Percebemos, na relação relação descrita acima que, nem sempre estudos mais 

recentes se traduzem em elementos de relevante construção; são via de regra, 

pensamentos, estudos e interpretações acerca do pensamento original do autor, 

sendo assim,  destacamos que o que nos interessa é o pensamento de Schafer 

acerca do conceito por ele construído. 

 São as dificuldades, incentivo a busca de novos caminhos, novas sendas a 

percorrer. Catunda nos faz ver a amplitude do conceito de ecologia sonora na 
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medida que:  “A proposta de discussão que relacione as experiências diversas em 

relação ao som está aberta” (2013,  p. 117).  E ainda argumenta que, 

“(…) como conceito evoca não somente o estudo de traçados de 
oscilógrafos, mas o estudo das nossas relações cotidianas com som, 
mais íntimas, subjetivas, com o mapa/som da cidade, do som/bairro, 
do som/escola, intersubjetivo, trans-histórico, como elementos da 
educação para a ecologia, para a música, elo vital ao convívio 
humano” CATUNDA, 2013, p. 117).  

O levantamento bibliográfico foi feito sem maiores entraves, já que tal 

investigação é fruto dos resultados e novas perspetivas empreendidas por nós no 

mestrado. Contudo, é de vital relevância destacar o seguinte: nos utilizamos de dois 

conceitos que são a base estrutural para a construção de nosso conceito buscado, 

cerne de nosso estudo, e por conseguinte, para a construção do relatório final da 

pesquisa que aqui configura-se nesta tese de doutoramento; são eles os conceitos 

de “Paisagem Sonora” e “Indústria Cultural”, conceitos cunhados por Schafer e 

Adorno, respectivamente. Pois bem, acerca destes dois teóricos nos utilizamos do 

que há de mais significativo e recente sobre seus escritos. É claro que, como este 

escrito que aqui empreendemos, outros estudos sobre tais autores estão à 

disposição da comunidade acadêmica e científica, contudo, tais fontes se traduzem 

em fontes de segunda mão. De tal forma que, as referências bibliográficas acerca 

deste estudo não buscaram privilegiar o mais recente e sim o mais original possível 

da fala de seus autores, mesmo que tenhamos nos utilizados de estudos bem 

recentes na construção textual desta tese. Dentre estes estudos, nós a partir do 

GEPES, figuramos como referência bibliográfica da pesquisadora Cecília Cavalieri 

França , em artigo que destacamos: “Ecos: educação musical e meio ambiente”. No 6

presente texto França destaca que: “Como coloca Silva (2010, p. 2), do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Ecologia Sonora (GEPES/UFMA): habituamo-nos “ao ruído 

 Cecília Cavalieri França - Doutora e mestre em Educação Musical pela University of London. 6

Especialista em Educação Musical e bacharel em Piano pela Escola de Música da UFMG. Autora de 
inúmeros livros didáticos para ensino de música na educação básica – Para fazer música volumes 1 e 
2 (Editora UFMG, 2008 e 2010) e Turma da música (2009), e das obras Feito à mão: criação e perfor- 
mance para o pianista iniciante (2008); Poemas musicais, que inclui o CD e respectivo livro de 
partituras Poemas musicais: ondas, meninas, estrelas e bichos, finalista do Prêmio Tim 2004, o CD 
Toda cor. Coautora do livro Jogos pedagógicos para educação musical (2005).  
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excessivo com certa dose de resignação como se não fôssemos os atores principais 

desta história” (2011, p. 38).  

Como nos mostra Fonterrada - tradutora dos livros de Schafer para o 

português, no Brasil, e grande estudiosa do autor na América Latina -, percebemos 

que: “Como o autor é conhecido no Brasil apenas em círculos restritos, há 

necessidade de apresentá-lo ao leitor” (2004b, p. 20). Assim, as referências sobre 

Schafer utilizadas, são seus textos editados em três livros à disposição em 

português e alguns artigos científicos do próprio autor; em relação a Adorno, vasta 

bibliografia contribuiu proficuamente para a construção de nossas ideias, conceitos e 

para o trabalho de forma ampla e geral.  

O esforço, de nossa parte enquanto membro da coordenação do Grupo de 

Pesquisa, do Projeto de Pesquisa e professor/pesquisador, foi hercúleo no sentido 

de fomentar o hábito pela leitura e a importância da fundamentação teórica para 

sustentação de toda ideia científica. Foi também, caminho longo e trabalhoso, a 

aprovação do projeto de pesquisa, bem como, sua homologação e constituição do 

GEPES como Grupo de Pesquisa oficialmente reconhecido.  

 A aplicabilidade cada vez maior, contudo ainda incipiente, da metodologia de 

pesquisa participante, se configurou em limitação ao estudo e levou-nos a destacar 

o pesquisador francês Michel Thiollent, referência em estudos sobre pesquisa 

participante e pesquisa-ação, contribuindo por tanto, profundamente como 

interlocutor para o entendimento e aplicabilidade de tal aporte metodológico nesta 

pesquisa. 

No que concerne ao trabalho de campo, houve a necessidade de delimitação 

mais específica do ambiente a ser investigado, pois, como não conhecíamos os 

pormenores do local, fomos alertados pelos alunos/participantes que o referido 

bairro, onde se daria a pesquisa era demasiadamente vasto para que pudéssemos 

empreender a pesquisa em sua solidez. Assim, propomos de imediato um recorte 

delimitando a área a ser investigada.  

Imaginar a Educação Sonora como simples conteúdo a ser tratado na 

Educação Musical, seria possível no Brasil, se não tivéssemos negligenciado 

durante décadas, o ensino de música nas escolas em nosso país.  Fonterrada nos 

diz que, 
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“O declínio da música na escola (no Brasil) afastou o educador 
musical, criando-se um vale entre música praticada na época 
precedente à lei 5692/71 e a não-música da escola atual. Algumas 
coisas logo se evidenciam ao ouvido atento: muitos professores da 
escola não sabem mais cantar ou tocar um instrumento. Alunos e 
professores têm um referencial musical quase único, que lhes é 
imposto pelos meios de comunicação. Hábitos de escuta e prática 
musical foram abandonados e já não fazem parte da vida 
escolar” (2008, p. 14).   

Hoje, Educação Sonora é fundamentalmente, levar a acuidade sonora ao 

alcance da sociedade; isto engloba, alunos, pais, professores, diretores e todos 

integrantes de nosso meio social. Este é o panorama da Educação Musical no 

Brasil. Esta desconstrução, processo inerente a investigação científica, foi a cada 

palestra, curso, aula, conversa, necessária para que os interlocutores se fizessem 

presentes e proporcionassem um “olhar auditivo” mais amplo. 

 1.4 Estrutura da Tese 

A Tese encontra-se estruturada em quatro capítulos onde buscamos 

sustentação para a construção do conceito chave desta investigação.  

A Paisagem Sonora, apesar de estar diretamente relacionada à poluição 

sonora, parece-nos um tema de estudo pouco explorado no âmbito da pesquisa em 

Educação Musical – que, ainda hoje, tem perpetuado um olhar quase que exclusivo 

da paisagem sonora sob um ponto de vista “estético” – e o conceito de Audição 

Inteligente, a partir do que é proposto na pesquisa, não apresenta ainda, uma 

definição científica; sendo assim, pensamos que a pesquisa aqui proposta constitui-

se em tema relevante para uma investigação científica em Doutorado, pois, pode 

contribuir para a melhor compreensão do tema pela comunidade científica em geral, 

e pelos educadores musicais, em particular. Pensamos, que a Paisagem Sonora 

deva ter destacada sua importância no contexto escolar e acadêmico que, ao nosso 

olhar, é o principal ambiente de construção do processo de tomada de consciência 

em relação ao ambiente sônico e do qual emergirá.  
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 No capítulo I, procedemos a introdução da Tese com a contextualização do 

estudo. Apresentamos a justificação de escolha temática, finalidades, objetivos, 

limitações do estudo e estrutura da tese.  

No capítulo II, partimos ao enquadramento teórico. Estabelecemos uma 

reflexão conceitual sobre música, produção musical, seu contexto histórico-social; 

buscamos delimitar o conceito de música a ser trabalhado nesta Tese, a partir daí, 

tecemos um breve histórico evolutivo da música ocidental, sua relação com o meio 

social e a importante dicotomia que se consubstancia entre: música erudita e música 

popular. Mergulhamos no universo adorniano com breve reflexão sobre o conceito 

de Adorno de Indústria Cultural; aqui propomos, hipoteticamente, a tríade, 

esclarecimento, liberdade e razão, a partir do pensamento adorniano de indústria 

cultural, assim, o termo “emancipação” é ponto de partida e de chegada nesta breve 

reflexão. Ainda neste capítulo, entendemos a construção do conceito de Indústria 

Cultural, conceito este, cunhado por Adorno e Horkheimer por volta dos anos de 

1940. Buscamos entendimento conceitual do termo “Paisagem Sonora”, a partir da 

interlocução de Schafer; os conceitos de som, ruído, aspectos fisiológicos do som, 

forma pictórica do som, educação musical e sua interface com a educação 

ambiental, se fizeram necessárias neste momento. Refletimos sobre o ensino de 

música e nos colocamos na tarefa de construir o conceito de Audição Inteligente, 

cerne desta Tese; discorremos sobre o processo de perceção sonora, refletindo 

sobre o lugar constituído pelo educador musical; para tal, destacamos o trabalho de 

Villa-Lobos e seu pioneiro projeto de educação musical no Brasil.  

No capítulo III, procedemos ao enquadramento metodológico da investigação. 

Empreendemos, assim, análise do trabalho de campo com descrição da pergunta de 

partida, problemática, objetivos, hipóteses, bem como, as variáveis possíveis. 

Observamos a caracterização dos sujeitos da amostra com descrição da  população, 

amostra e recolha de dados, destacando portanto, a pesquisa participante como 

base central da estrutura e esquema metodológico adotado.   

 No capítulo IV, colocamo-nos à análise e discussão dos resultados com  

relato da pesquisa participante realizada com o Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Ecologia Sonora/GEPES, da Universidade Federal do Maranhão, Brasil, bem como, 

com a verificação das hipóteses. Logo após, procedemos a conclusão geral da Tese 

apontando perspetivas futuras, destacando-se o projeto de Pós-Graduação, 
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Especialização em Educação Sonora e Musical, sabendo que não há caminho que 

se esgote e outros questionamentos hão de iluminar novas pesquisas para o bem da 

ciência e da evolução de nosso ambiente social. 

Logo a seguir indicamos as referências bibliográficas que nos dão sólida  

sustentação teórica, através de interlocutores da mais alta qualidade acadêmica e 

científica. Após as referências, seguem-se registro fotográfico e anexos - série de 

documentos de imprescindível relevância ao objeto de pesquisa proposto -.  
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CONCLUSÃO 

Concluímos este capítulo convictos da importância de nos debruçarmos sobre 

tal temática no sentido de contribuir, um pouco que seja, para a ampliação do olhar 

entorno da educação sonora e do vínculo que se faz entre educação musical e 

audição cuidadosa.  

Paisagem sonora é, segundo o conceito que norteia nossa reflexão, todo 

campo de estudo que se manifesta a partir do som. A educação musical, em suas 

possibilidades de intervenção no que tange às questões relacionadas à poluição 

sonora, parece ignorar a paisagem sonora como algo a ser observado com critério e 

cuidado no sentido de buscar entendimento sobre nossa realidade sônica, o que 

abre uma lacuna na formação de alunos, professores e cidadãos. 

Numa Tese de Doutoramento, procura-se construir algo novo, um 

conhecimento novo, uma nova teoria, assim, propomos a construção deste conceito 

que, com o olhar que estamos desenvolvendo, não existe precedentes na literatura 

musical brasileira. Apesar de exíguos, estudos cada vez mais elaborados suscitam 

problemas inerentes à falta de cuidado com o ambiente sonoro apontando, inclusive, 

patologias e tratamentos decorrentes de diferentes fontes sonoras. Porém, neste 

espaço, entendemos que a paisagem sonora, a partir do conceito que propomos 

nesta pesquisa, seja frequentemente negligenciada, deixando assim, ao nosso olhar, 

uma lacuna entre causa (o som ambiental contemporâneo) e efeito (a escuta 

inteligente).  

Pensamos que a pesquisa aqui proposta constitui-se em tema relevante para 

uma investigação científica em Doutorado, pois, pode contribuir para a melhor 

compreensão do tema pela comunidade científica, em geral e pelos educadores 

musicais, em particular. Pensamos que a Paisagem Sonora deva ter destacada sua 

importância no contexto escolar e acadêmico que, ao nosso olhar, constitui-se em 

principal ambiente de construção do processo de tomada de consciência em relação 

ao ambiente sonoro. 

“Não há final para esse projeto, mas a contínua luta em direção ao 

embelezamento do mundo, por quaisquer caminhos que as pessoas 
dotadas de bons ouvidos possam imaginar” (SCHAFER, 2009, p. 
18). 
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Assim, neste capítulo introdutório, buscamos estabelecer uma breve visão da 

estruturação da tese proposta, que tem por objetivo primordial a construção de um 

conceito a ser apropriado pela Educação Musical de forma ampla e sistêmica. Como 

Schafer, entendemos que o “(…) objetivo maior é tornar conscientes as decisões a 

respeito de projetos que afetam a paisagem sonora à nossa volta” (2009, p. 17). 
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INTRODUÇÃO  

“(...) considero na arte a missão mais elevada e a 
a t iv idade essenc ia lmente meta f ís ica da v ida 
humana” (NIETZSCHE, 1872).   

Neste segundo capítulo, o maior da tese, faremos uma extensa viagem pelo 

contexto histórico-social e abordagem conceitual que, no obstante, são vitais para a 

construção do cerne desta investigação.  

Música e sociedade formam um duo indissociável em constante tangência e 

transformação. Assim, percebemos que,  

“Qualquer investigador da paisagem sonora mundial se beneficiaria 
com o conhecimento da história da música. Ela nos equipa com 
grande repertório de sons. (…) O estudo dos estilos musicais 
contrastantes poderia ajudar a indicar como, em diferentes períodos 
ou diferentes culturas musicais, as pessoas realmente ouviam de 
modo diferente” (SCHAFER, 2001, p. 218). 

Portanto, para traçar um paralelo entre indústria cultural e produção artístico 

musical com o objetivo, primordial, de construção do conceito de Audição Inteligente, 

é preciso situar-nos em torno do conceito de música que iremos trabalhar nesta 

pesquisa, buscando estabelecer um ponto coerente de raciocínio, traçando a partir 

daí, um paralelo entre a música do passado, a música de hoje, sua influência na 

cultura da sociedade e, por conseguinte, o inerente influenciar do processo cultural 

desta sociedade nas manifestações musicais contemporâneas. Candé nos diz que:  

"A música é uma antiga sabedoria coletiva, cuja história se confunde com a das 

sociedades humanas. Para ser prático, o estudo de um tema tão vasto deve impor-

se limites arbitrários" (2001, p. 5). Portanto, observando a importância inerente 

destes limites, colocamo-nos a seguir, a cumprir esta árdua, porém, desafiadora 

tarefa. 
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2. A MÚSICA, A PRODUÇÃO MUSICAL E O CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

  2.1 Breve Histórico Geral e Evolutivo da Música Ocidental 

Vamos a um breve relato histórico geral e evolutivo da música no ocidente 

com o intuito de contextualizar nosso estudo.  

Em pesquisa empreendida no Mestrado, aprofundada aqui nesta Tese de 

Doutoramento, que originou Dissertação e posteriormente livro publicado, 

deparamo-nos com dado interessante que despertou nossa curiosidade levando-nos 

a dedicarmos especial atenção e debruçarmo-nos de forma mais detalhada e 

especificamente, sobre o período compreendido dentre os séculos XIV e XX.   

 Percebemos que há na arte musical e no desenvolvimento das técnicas de 

composição, arranjo, interpretação e análise, bem como, no desenvolvimento 

instrumental da música ocidental, três períodos historicamente marcantes, divididos 

curiosamente, por intervalos de 300 anos aproximadamente. São eles: 1300 (século 

XIV) – Ars Nova; 1600 (século XVII) – La Nuove Musiche; 1900 (século XX) – A 

Nova Música (BENNETT, 1986); por tal razão, nos debruçamos, mais 

detalhadamente, sobre o período descrito. 

Percebemos claramente neste recorte, que a música mostra dar sinais, como 

a sociedade, da inegável necessidade de renovar-se de tempos em tempos, 

rompendo com estruturações, formas, técnicas e criando a cada ciclo, novas 

ferramentas para que o artista exponha e externe sua arte. Isto, ao nosso olhar, 

revela um dado significativo, não necessariamente novo, mas, pouco percebido ou 

destacado por historiadores e estudiosos em música. Percebemos, analisando 

dados históricos que, esta rutura passa a ser tradicional na arte musical e ainda, 

parece-nos ser a rutura de paradigmas e a busca incessante por novos caminhos, a 

verdadeira tradição na arte da música. Stravinsky, a respeito disto nos diz que, 

“Brahms nasceu sessenta anos depois de Beethoven. De um a outro, 
e sob diversos aspectos, a distância é grande; eles não se vestem da 
mesma maneira. Mas Brahms segue a tradição de Beethoven sem 
tomar emprestadas suas camisas. Pois tomar emprestado um 
método nada tem a ver com observar a tradição. “Um método se 
substitui: uma tradição é levada adiante de modo a produzir algo de 
novo” (1996, p. 59). 
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Estabelece-se, portanto, um novo panorama do que seja "tradição" em 

música. "Tradição" em música não significa, assim, a manutenção do que está 

posto, mas, a ruptura dos paradigmas estabelecidos, preconizando portanto, novos 

padrões que, de temos em tempos, serão quebrados. 

Vejamos como esta nossa abordagem se fundamenta. 

 A Ars Nova, que tem início, aproximadamente, em 1300 d.C. – (século XIV), 

tem uma produção musical diferente que a apreciada e produzida no período 

anterior, até aproximadamente 1299 d.C. – século XIII –, chamada de Ars Antiqua. 

Há, sob vários aspectos, uma evolução do panorama musical como um todo, 

revelando uma quebra de um antigo padrão, estabelecendo, a partir dele, um novo 

ciclo paradigmático. Vejamos alguns exemplos de como isto se deu: "Foi nos 

séculos XIII e XIV que apareceram as primeiras composições especificamente 

instrumentais" (CANDÉ, 2001, p. 399). Na Ars Nova, os instrumentos musicais 

ganham destaque e atenção em sua manufatura e começam a ser organizados em 

famílias, assim, vários instrumentos que eram construídos a partir de estruturas 

semelhantes, foram organizados em tamanhos diferentes, o que possibilitou explorar 

sons mais agudos e graves, ampliando assim, a extensão sonora dos instrumentos.  

“(...) oriundas das antigas vielas de arco medievais, de que existia 
um sem-número de tipos variáveis, as violas constituem, a partir do 
século XV, uma família homogênea de instrumentos de cordas, à 
imagem do conjunto vocal: soprano (ou na França, "dessus de 
viole"), contralto, tenor, baixo, a que os franceses acrescentarão um 
"perdesses de viole" (afinado uma quarta acima da soprano) e os 
italianos uma viola contrabaixo ou violone (uma oitava abaixo da 
viola baixo)" (CANDÉ, 2001, pp. 405-6). 

Passaram a existir flautas pequenas e grandes, da sopranino – a menor e 

mais aguda – a baixo – a maior e mais grave. Um aspeto físico simples pode 

explicar tal fenômeno. Quanto maior o tubo, mais grave é o som, sendo assim, 

flautas maiores produzem sons mais graves e flautas menores, sons mais agudos. 

 Segundo Candé: "A verdadeira emancipação da música instrumental data 

aproximadamente de meados do século XV. Ela pode ser atribuída aos progressos 

da luteria (...). As nomenclaturas de instrumentos de sopro permitem notar que estes 

se constituem com freqüência em famílias, como as cordas“ (2001, pp. 399, 408) e a 
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partir deste desenvolvimento na feitura dos instrumentos, torna-se possível, mesmo 

que indiretamente, no século XVIII, a expansão e organização da orquestra que dará 

origem a grande orquestra sinfônica ou filarmônica como conhecemos hoje, século 

XXI.  

Embora esta evolução instrumental tenha aberto portas para a organização 

instrumental da orquestra, não houve no período renascentista movimentos no 

sentido de se organizar um grupo que se assemelhasse a uma orquestra. Como nos 

mostra Candé: "A emancipação da música instrumental na época da Renascença 

não suscitou a criação de orquestras, nem mesmo reduzidas, no sentido em que as 

entendemos hoje: Uma formação instrumental fixa, que realiza um equilíbrio sonoro 

determinado” (2001, p. 409). 

Neste instante, podemos observar que em relação ao processo de 

composição, a polifonia, gênero em que duas ou mais melodias tecem um diálogo 

simultâneo e muitas vezes se contrapõem, passa a ser a tônica da composição 

neste período – transição entre a música Medieval e Renascentista. Os modos 

eclesiásticos que, “(…) em conseqüência de uma confusão na nomenclatura foram 

revestidos de falsas denominações” (CANDÉ, 2001, p. 200), hoje, são conhecidos 

em geral, como modos gregos e são escalas musicais organizadas pelas 

civilizações antigas. Compreendemos que: “O primeiro modo eclesiástico (oitava de 

ré a ré) foi rebatizado de dórico” (ibidem) e em conjunto com os demais, são a base 

para a produção musical, tanto sacra quanto profana; neste período e apesar da 

evolução das técnicas instrumentais, a música aqui ainda é basicamente cantada, 

ou seja, os instrumentos se prestam a acompanhar as vozes. Percebe-se, também, 

que inerentemente ao desenvolvimento técnico da produção musical, o apuro 

técnico dos músicos, que eram comumente compositores e executavam vários 

instrumentos, em média cinco, passa a ser mais necessário; assim, há o 

desenvolvimento técnico-instrumental, pois, para fazer frente à complexidade e nível 

de dificuldade que as peças passam a exigir dos instrumentistas, torna-se 

imprescindível que os músicos sejam, cada vez mais, especialistas em seus 

instrumentos. Esta especialização divide, mais tarde, o ofício de músico em três 

grandes categorias: compositor, maestro e instrumentista.  

Apresentando um novo círculo musical, ou seja, estabelecendo um novo 

paradigma, com um intervalo de, aproximadamente, 300 anos, La Nuove Musiche - 
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século XVII – se traduz em período de grandes e contundentes transformações do 

panorama musical. Há importante e profícua evolução da música instrumental, que 

já vinha sendo alvo da produção dos compositores; surgem os primeiros concertos 

para instrumentos solo – o concerto grosso – e a  forma sonata, que seria mais tarde 

a mais utilizada forma na música ocidental, nos lega as sonatas – “sonata vem do 

latim sonare que significa soar” (BENNETT, 1986, p. 41). A cor sonora, ou seja, o 

timbre, passa a ser importante objeto de observação e dedicação dos compositores. 

Acerca disto, Candé nos diz que: "Fica evidente o surgimento do timbre no arsenal 

do compositor" (2001, p. 407), mesmo que ainda, no momento da execução, os 

instrumentistas façam uso da formação que melhor lhes conviessem. 

Mesmo que a música instrumental tenha evoluído consideravelmente neste 

período, estabelecendo, por conseguinte, um novo padrão, percebemos que desde 

que a música passa a ter caráter de espetáculo, mesmo que utilitário, ela presta-se a 

acompanhar ou imitar as vozes humanas. Isto posto, entendemos como em um 

período de valorização da música instrumental, a ópera, gênero de arte dramática 

encenada a partir de evento musical em que a voz tem efusivo destaque, surge 

transformando-se num espetáculo que teria pretensões de obra de arte total.  

“Quando, no teatro, até o próprio dia é artificial, a arquitetura 
simbólica, a linguagem métrica, a narrativa fictícia, tudo tem um 
caráter ideal, ainda que o erro domine: nada mais justo que 
considerar mera licença poética o "que" verdadeiramente é a 
essência da poesia. A introdução do coro é o ato decisivo pelo qual 
foi leal e abertamente declarada guerra a todo o naturalismo na arte. 
– Foi, creio, a esta maneira de ver que a nossa época, que se julga 
superior, aplicou o epíteto desdenhoso de "pseudônimo-idealismo". 
(...) Foi com o auxílio de tais andaimes que se construiu a tragédia 
(...)” (NIETZSCHE, 2004, p. 50). 

Observamos que, a riqueza de detalhes cênicos, torna-se preponderante  

elemento de distinção entre oratório e ópera. 

“O ano de 1600 vai ser decisivo para a formação da futura ópera. Em 
fevereiro, Cavalieri apresenta em Roma, no oratório da Vallicella, a 
sua Rappresentazione di anima e di corpo, novamente posta in 
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Musica per recitar cantando. A despeito do lugar da estréia e da 
influência que lhe será atribuída mais tarde, essa obra não é um 
oratório, mas um melodrama religioso em stile reppresentativo, com 
cenários, figurinos, jogos cênicos, montado por iniciativa dos padres 
do Oratório como uma piedosa atlântica para os espetáculos 
p r o f a n o s q u e s e m u l t i p l i c a v a m n a q u e l e p e r í o d o d e 
carnaval” (CANDÉ, 2001, p. 426). 

Assim, constatamos que, “O Orfeo” do italiano Claudio Monteverdi, em 1607, 

foi a primeira grande ópera -, a música cantada tem ainda o domínio da produção 

musical. Há a consolidação da organização dos instrumentos em famílias e as 

cordas - violino, viola, violoncelo e contrabaixo - formam o núcleo central da 

orquestra, que cresce bastante em relação aos pequenos grupos instrumentais 

renascentistas. A grande transformação ocorrida na música, que ainda aqui tem 

tessitura polifônica, é a organização de um novo sistema. Na música, que até então 

utilizava o sistema modal – conjunto de escalas que, embora tenham sofrido 

consideráveis modificações no decorrer do tempo, eram utilizadas pelos músicos 

desde o século VI a.C.–, se estabelece que as escalas jônica e eólica passariam a 

ser, respectivamente, as escalas maior e menor de um novo sistema denominado 

tonal. 

 A seguir veremos, numa versão simplificada, os denominados modos 

eclesiásticos ou gregos, como são hoje comumente chamados a partir de um olhar 

mais funcional, principalmente, no contexto do estudo de improvisação. Este 

sistemas de modos é usado desde o século VI a.C. A partir do período barroco, que 

na música corresponde aproximadamente de 1635 a 1750, os modos Jônico e 

Eólico foram tirados para os padrões maior e menor respectivamente do sistema 

tonal ocidental. Hoje, além de exercer um papel muito importante no contexto das 

composições, Modos Gregos – nesta visão funcional – são fundamentalmente 

necessários para uma improvisação concisa, rica e expressiva. 
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Vejamos em texto musical que ilustra o contexto descrito acima. 
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Numa nova elipse temporal, com mais um intervalo aproximado de 300 anos, 

a Nova Música – século XX – possibilita o surgimento de múltiplas vertentes 

musicais incorporando, a cada dia, mais elementos do cotidiano social, elementos 

estes, que influenciam de forma profícua a produção musical deste novo panorama 

artístico. A visão pictórica passa a nortear a produção musical que pretende imprimir 

impressões, subjetivas, e expressões, objetivas, cada vez mais marcantes. O 

sistema tonal, que já no Romantismo vinha sendo questionado, é agora apenas mais 

uma dentre tantas possibilidades de composição. A produção musical e, por 

conseguinte, seus criadores, a partir daí, começam a distanciar-se do "gosto" 

popular, ou seja, delineia-se um novo panorama onde a identificação entre a música 

produzida e público passa a ficar comprometida; assim, o desenvolvimento da arte 

musical, até então "tradicional", passa a estar em contraposição aos interesses do 

patronato em questão, do público burguês. Como nos fala Adorno: 
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“(…) a coerência objetiva do próprio pensamento musical, que é o 
único que confere à grande música a sua dignidade, pretendeu 
sempre que a coerência subjetiva do compositor a governasse. A 
elaboração de semelhante lógica da coerência, às custas da 
percepção passiva do dom físico, define a verdadeira posição 
musical diante do gosto culinário” (ADORNO, 2002, p. 20).  

Percebemos aqui, uma abrupta rutura entre o que produz o artista e o que o 

público pretende admitir como arte. Assim, o “(…) círculo, numericamente estreito, 

de conhecedores fica substituído por todos aqueles que podem pagar uma poltrona 

e que querem mostrar aos demais sua cultura. O gosto público e a qualidade das 

obras ficam divorciados” (idem, p. 17). 

Mesmo quase 50 anos antes de Adorno estabelecer raciocínio acerca do que 

chamou Indústria Cultural, podemos observar a configuração de um novo panorama 

musical que logo estaria aberto às demandas de um mercado consumidor em 

divórcio, até hoje, irreversível, com seu público. 

2.1.1 A Relação Música/Sociedade  

Em nosso percurso no delicado caminho de encontrar uma definição de 

música que sirva às nossas necessidades de investigação, se faz imprescindível o 

entendimento acerca da inerente relação entre arte e sociedade, entre música e 

meio social. Percebemos que: ”Se é difícil definir a música, também é explicar sua 

função social e descobrir seu modos openrandi” (CANDÉ, 2001, p. 15). 

Na intrínseca relação que se estabelece entre arte e sociedade, constatamos 

que a música sempre esteve ligada ao seu tempo e ao seio social como um todo. O 

compositor, o músico, através de seu fazer artístico, de suas idiossincrasias, 

transfere para sua produção musical o que seu tempo social lhe lega, assim, sua 

arte é indissociável de sua relação com seu cotidiano, mesmo que, através desta 

arte, ele procure afastar-se de sua realidade ou da experiência em que esta 

realidade lhe apresenta. Segundo Barraud, “(…) não há civilização, por mais 

primitiva que seja, em que o canto, a dança e os instrumentos musicais não estejam 

intimamente ligados a todos os atos da vida social” (1997, p. 12). Adorno, situa-nos 
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sobre esta relação da seguinte forma: “O artista não é um criador. A época e a 

sociedade em que vive não o delimitam de fora, mas o delimitam precisamente na 

severa exigência de exatidão que suas mesmas imagens lhe impõem” (2002, p. 48). 

Mesmo nas sociedades em que a música não ocupa a função de espetáculo, 

onde não há um público intencionalmente espectador, ela transmite sonoramente 

informações associadas e inerentes ao ambiente social. Haverá sempre a figura do 

artista mesmo que ele seja um artesão, um artista amador.  

"O artista é integrado à sociedade com sua liberdade e, se é 
incompreendido, é porque é profético: o conflito entre a arte e a 
sociedade é uma realidade objetiva que decorre da essência de uma 
e outra. É na Grécia que descobrimos as primeiras manifestações de 
um "público" socialmente consciente (...)" (CANDÉ, 2001, p.20).  

Percebemos que a autonomia é e sempre foi algo sempre perseguido pelo 

artista, porém, somente às portas do Romantismo, o compositor consegue certa 

dose de liberdade que lhe permite pensar num concerto aberto a um público pagante 

e que valorize a produção musical de seu compositor predileto ou do compositor de 

sua terra. Vemos que: ”De qualquer modo, o verdadeiro artista não procura agradar 

imediatamente, salvo quando sua sobrevivência disso depende" (ibidem). Aqui, 

podemos observar o caráter utilitário da arte, da música mais especificamente, onde 

o artista se põe à tarefa de compor para um determinado fim que, não 

necessariamente, artístico. Contudo, Candé nos mostra que: "Fundamentalmente 

subversivo, ele mantém sua liberdade de impor mudanças apesar do público, 

obedecendo a necessidades históricas, técnicas, estéticas" (Ibidem). Pelo menos, 

seria isto o que se esperar de um artista consciente de seu lugar enquanto membro 

de um ambiente social e de sua arte, posto que, como nos diz Adorno, só será 

considerada "arte" a produção livre dos ditames e anseios da Indústria Cultural. 

“A principal diferença entre um hit e uma canção séria, ou, conforme 
o belo paradoxo da linguagem de tais autores, uma canção standart, 
estaria no fato de que a melodia e a letra de um hit teriam de ficar 
internamente limitadas a um esquema inflexivelmente estrito, ao 
passo que as canções sérias permitiriam ao compositor uma 
configuração livre e autônoma" (ADORNO, 2011, p. 92). 
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Façamos uma viagem histórica um pouco mais consistente para entendermos 

melhor esta relação.  

Da Idade Média até o século XIX, a música marca sua relação social fazendo 

parte da evolução cultural ocidental e compreendê-la fazia parte da cultura geral da 

população. Entre o cantochão  e o poema sinfônico , perpassando por oratórios, 7 8

missas, canções profanas, óperas, lieder, concertos, sonatas, rondós e várias outras 

formas de composição, artistas como Léonin, Dufay, Josquin, Palestrina, 

Monteverdi, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Carlos Seixas, Haydn, Listz, 

Verdi, Elgar e tantos outros expoentes da música que não somente estes, viveram 

intensamente suas realidades sociais através de suas composições e 

interpretações. A música, neste longo período da história, era tão ligada ao momento 

social vivido que uma peça em estilo barroco só seria executada durante o 

classicismo se o intérprete conferisse à música ares de contemporaneidade, ou 

seja, se o artista criasse uma atmosfera clássica para a peça barroca. Não 

interessava, naquela época, a produção do passado e sim aquela que retratava o 

cotidiano e tal produção, só poderia ser representada por obras mais recentes.  

Entre os períodos Barroco e Clássico, respetivamente entre os séculos XVII e 

XVIII, percebe-se contundentes transformações na produção musical; da estrutura 

das obras à maneira de executá-las. Isto posto, para que uma peça barroca fosse 

apresentada durante o período clássico, necessitava de adaptações; ela somente 

seria aceita pela sociedade se tivesse ares de música da época. Portanto, a 

produção musical contemporânea era, para o público que tinha acesso à ela, mais 

importante e atraente que a produção musical de períodos anteriores, talvez pelo 

forte elo entre arte e sociedade, ou seja, pela intrínseca e indissociável relação entre 

ambos.  

No final do século XIX muitas vertentes musicais começam a surgir, dividindo 

compositores, músicos e apreciadores em geral. Wagner, na Alemanha, já sinalizava 

que novidades estavam por vir. Contudo, foi Debussy, na França, por volta de 1894, 

com seu “Prélude à l’Après-Midi d’um Faune", que iniciou a libertação do uso da 

tonalidade - mesmo sem esta pretensão -, em busca de uma estruturação harmônica 

 Cantochão: antiga forma de composição musical que consiste em uma única melodia; tessitura 7

monofônica

 Poema Sinfônico: gênero que foi criado com o intuito de evitar o abandono da tonalidade no fim 8

século XIX.
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menos convencional. Nos Estados Unidos da América, há o desenvolvimento do 

Jazz e do Blues, gêneros musicais oriundos do sofrimento dos escravos que, longe 

da terra natal e de suas famílias, encontravam consolo nas simples canções de 

trabalho - work songs -; a música, neste contexto, se faz presente, retratando a dura 

realidade por eles vivida. Talvez sejam estes dois gêneros musicais, no mundo 

ocidental, os mais expressivos e importantes socialmente, desde o fim do século 

XIX, pois, através deles, uma sociedade marcada pela discriminação, pela tristeza e 

pela dor, fez-se ouvir em canções que ecoaram em todo o mundo e, ainda hoje, 

influenciam uma enorme quantidade de músicos, compositores e apreciadores, 

criando inclusive, novos gêneros musicais.  

 No Brasil, mais precisamente, na segunda metade do século XIX, a 

sociedade de corte percebe e aprecia o desenrolar, o nascer do que alguns 

estudiosos chamam de primeiro gênero da nossa canção, a modinha. A modinha 

cruza as fronteiras dos salões do Império, encontra acolhida nas festas e 

manifestações populares, manifestações estas que, desde o século XVI, são 

percebidas na inerente influência que herdamos da música portuguesa. 

Constatamos que, 

“(…) as informações sobre as origens da modinha – considerada até 
hoje o primeiro gênero de canção popular brasileira – resumem-se a 
umas poucas citações de autores estrangeiros e literatos 
portugueses que tomaram conhecimento do novo gênero em Lisboa 
pela segunda metade do século XIX” (TINHORÃO, 1970, p. 9).  

 Após este primeiro aparecimento musical, vieram lundus, maxixes, 

marchinhas de carnaval, sambas, choros, eternizados por mestres da música 

brasileira como: Chiquinha Gonzaga, Joaquim Antônio da Silva Calado, Catulo da 

Paixão Cearense, Antônio Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, 

Ernesto Nazaré, Guerra Peixe, Radamés Gnatalli, dentre vários outros talentosos 

compositores e instrumentistas. Acerca desta inerente ligação, entre artista e 

sociedade, entre o compositor e seu meio ambiente social, Harnouncourt nos diz 

que: ”Obviamente a música não é intemporal, ao contrário, está ligada ao seu 

tempo, e, como toda expressão cultural do homem, é de importância primordial para 

sua vida” (1988, p. 24). No século XX, pudemos acompanhar in loco, a cada vez 
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maior e mais expressiva incursão de elementos do cotidiano que são incorporados à 

produção dos artistas surgindo, a partir daí, um termo cada dia mais utilizado por 

estudiosos e artistas. É este termo, “Paisagem Sonora”. 

 Paisagem Sonora é uma expressão usada nos países latinos, traduzida do 

inglês soundscape – neologismo criado por Schafer –, que tenta descrever – qual 

uma pintura – os sons de um determinado ambiente. É todo campo de estudo 

acústico, todo campo que lida com as vibrações transformadas em som audível ao 

ser humano. Logo a seguir, dedicamos bastante espaço para aprofundamento de tal 

conceito. 

  2.1.2 Breve Interlúdio Histórico da Música no Brasil 

O que sabemos da música no Brasil é relativamente pouco diante do que 

conhecemos da música no mundo ocidental. Considerando que são, 

aproximadamente, 14 milhões de anos de existência do universo, sabemos, 

enquanto seres humanos, pouco de nós mesmos.  

Sabemos que: “A música é uma antiga sabedoria coletiva, cuja história se 

confunde com a das sociedades humanas” (CANDÉ, 2001, p. 5). Assim, possuímos 

documentos históricos contundentes em que manifestações musicais no mundo 

datam de milhares de anos. Acerca disto, vemos que, “Em 1999, a revista Nature 

divulgou que, pesquisadores encontraram em Jiahu, leste da China, seis flautas em 

bom estado de conservação feitas de osso de pássaro e fragmentos de mais trinta, 

com aproximadamente 9.000 anos” (NOGUEIRA, 1999, p. 75). Recursos 

arqueológicos auxiliam historiadores a montar parte deste imensurável quebra-

cabeças que é a nossa história musical. Estas flautas encontradas em Jiahu, “(…) 

tinham entre cinco e oito furos com distância de um para o outro de 

aproximadamente 2 cm. Isto prova que eles tinham alguma organização intervalar 

entre as notas, uma forma de escala, e as notas mais usadas eram: lá, si, dó, ré, mi, 

fá sustenido, lá” (ibidem).   

Observemos como isto se traduz no texto musical abaixo. 
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Estas notas formam uma série muito próxima da nossa escala menor forma 

melódica bachiana ou real - lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá.  

Podemos conjeturar, a partir de dados científicos como este, sobre nossa 

evolução musical, mesmo que a 9.000 anos atrás a música não tivesse o caráter de 

espetáculo; aliás, este título, "espetáculo", que atribui-se a música é recente se 

comparado com a história da civilização ocidental. Assim, percebemos que 

descobertas como estas trazem grandes contribuições para a etnomusicologia, para 

a antropologia e para a ciência em geral. Pela feitura e estrutura destes 

instrumentos, vemos que o homem primitivo provavelmente possuía maiores 

conhecimentos musicais que imaginávamos. Descobrir que escalas eram utilizadas, 

ou melhor, quais os sons que o homem de Neandertal emitia, abre-nos uma janela 

para imaginarmos como era o panorama sônico da pré-história.  

 Fazendo uma grande elipse temporal, voltemos ao século XVI, quando nossa 

história musical começa a ser contada. Isto não significa que ela nasceu neste 

tempo; provavelmente já existia muito antes disto, pois, nossos antepassados, 

nativos de nossa terra, provavelmente, produziam uma música que não tinha o 

objetivo, nem era reconhecida como espetáculo e que não era dissociada de seu 

cotidiano social; assim, com frequência e constância, a música fazia-se presente no 

dia-a-dia da sociedade indígena. Como podemos observar, “(…) Na música indígena 

todos participam simultaneamente como produtores e fruidores de música, 

inexistindo as noções de “artista” e de “público” e de “platéia”, ou tampouco a idéia 

de espetáculo” (BARROS, 2002, p. 28).  

 É, fundamentalmente, importante entender que “A música indígena integra-se 

quase sempre a um evento coletivo ou a uma função social” (ibidem). Contudo, 

mesmo reconhecendo que uma espécie relevante e especial de música já existia em 

terras denominadas de “ilha de Vera Cruz”, historicamente o século XVI, torna-se 

referência por ser quando os registros começam a ser elaborados e alguns, 

deixados à posteridade. Barros nos conta que: “O padrão da história da música 

brasileira, com suas mudanças de paradigmas estéticos, é inegavelmente a partir do 
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século XVI um padrão similar ao da história da música européia” (2002, p. 15). 

Observemos, somente com o intuito ilustrativo e abrindo um breve parêntese, 

uma relativa semelhança entre os sons das flautas emitidas pelos índios Parecis , 9

no Brasil, e os sons das flautas encontradas a 9.000 anos em Jiahu, na China. 

É claro que hoje, século XXI, com o arcabouço teórico-musical à nossa 

disposição, além evidentemente da tecnologia, classificaríamos as duas séries de 

sons de forma bem distinta. Seriam duas séries sonoras completamente diferentes, 

com funções e estruturas específicas. Porém, considerando que existem sons na 

música indígena ou nativa que nossa notação musical convencional não consegue 

descrever, certamente, na ânsia de registrá-los graficamente legando-lhes à 

posteridade e às futuras gerações, já que nem sempre lançamos mão do recurso da 

gravação como registro descritivo, alguns sons considerados “desajustados” ou 

“desafinados”, certamente foram registrados de acordo com os padrões teóricos 

ocidentais. Entretanto, mesmo tratando-se de duas sequências sonoras distintas aos 

“olhos", ou melhor, aos ouvidos atuais, é curiosa a semelhança sonora entre ambas. 

Vejamos: 

 BARROS, 2002, p. 359
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 Fig. 5 - Sons das flautas parecis 

Fig. 6 - Sons das flautas Parecis 

Fig. 7 - Sons das flautas encontradas em Jiahu 



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Podemos perceber que, apesar da semelhança dos sons das flautas Parecis 

com o modo Mixolídio e dos sons das flautas de Jiahu serem próximos da escala 

menor forma melódica bachiana ocidental – observemos a descrição musical abaixo 

–, ambas têm sons próximos ou, pelo menos, sons que assim foram registrados e 

estão disponíveis historicamente. 

Após este parêntese, seguimos de forma sucinta, buscando entender o 

processo evolutivo de nossa música. 
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 Fig. 8 
 Sons das flautas Parecis 

 Fig. 9 - Modo mixolídio 

(Lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, 

Fig. 10 - Sons das flautas encontradas 

 Fig. 11 - Escala menor forma melódica bachiana 
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  2.1.2.1 Matrizes da Música Brasileira 

A música brasileira é extremamente rica em diversidade e não poderia ser de 

outra forma, pois, temos origem musical em pelo menos três estruturas matrizes 

diferentes: a nativa ou indígena – os "donos" das terras brasileiras quando da 

chegada dos europeus por volta de 1500 –; a africana – que por si só é composta de 

rica miscigenação cultural; – e a européia – trazida pelos colonizadores europeus, 

principalmente, os portugueses.  

Alguns estudiosos entendem que as matrizes africanas e europeias, uma vez 

em contato com as indígenas ou nativas, já em terras "brasilis", dão ao nosso 

sotaque musical uma outra combinação sonora, mesmo que ainda tríplice. Segundo 

Barros: "O Brasil é uma árvore de três raízes. (...) uma "raiz indígena", uma "raiz 

afro-brasileira" e uma "raiz euro-brasileira" (2002, p. 8).  

Sem sombra de dúvidas, a música brasileira é resultado de rica diversidade 

de vertentes, olhares e manifestações culturais tão peculiares e deve-se ter todo o 

cuidado ao se tratar, num relato histórico, desta complexa junção de matrizes, sob 

pena de se construir uma pseudorealidade. Entendemos que: ”As práticas musicais 

devem ser entendidas como práticas artísticas e culturais, como manifestação de 

uma determinada sociedade, como um dispositivo agregador e funcional em seu 

tempo histórico" (MONTEIRO apud MORAES & SALIBA, 2010, p. 79) e há, 

intrinsecamente ligada a esta construção histórica, fatores imprescindíveis de 

observação. Segundo Barros, "(...) presentes ou dialogando dentro da música 

erudita brasileira, é preciso salientar que estas não seriam raízes uniformes, a serem 

compreendidas monoliticamente" (2002, p. 8). É preciso considerar que a questão é 

mais complexa do que aparenta; ainda segundo Barros, 

“(...) seria preciso colocar esta metáfora em termos de três "feixes de 
raízes" que escondem também uma complexidade dentro de si. Nem 
o índio e nem o negro africano que estiveram presentes na formação 
inicial do povo brasileiro constituíam tipos unificados, e nem a 
contribuição européia deixava ou ainda deixa de trazer múltiplas 
possibilidades culturais. Esta complexidade deve ser examinada 
passo a passo, evitando-se as reduções monolíticas na colocação do 
problema histórico” (2002, pp. 8-9). 
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Sem a pretensão de construir uma Tese histórica, pois, seria necessário maior 

e contundente aprofundamento, fazemos uso desta tríplice influência inicial na 

música brasileira, como norte reflexivo. Seria impossível tratar de tal assunto sem 

dedicar, não uma, mas, inúmeras Teses à ele, pois, o Brasil e sua música, 

constituem um universo amplo e rico demais. Este amálgama em que se constitui 

nossa música mostra-nos que, 

“(...) quanto mais se compreender a história da música europeia, 
especialmente a portuguesa, mais se compreenderá a história da 
música no Brasil (...) Por outro lado, quanto mais se compreender a 
história da música no Brasil, tanto mais se compreenderá a história 
da música em Portugal e na própria Europa” (...) (CASTAGNA apud 
MORAES & SALIBA, 2010, p. 40). 

Ao chegar ao Brasil, mesmo que nossa terra ainda não tivesse este nome e 

nem se constituísse em um país, Caminha descreve em carta um pouco do 

panorama musical que aqui existia. Vejamos o que destaca Castagna:  

“Quando Pero Vaz de Caminha escreveu sua carta ao rei D. Manuel, 
em 1º de maio de 1500, já abordava alguns aspectos da música 
indígena, dizendo que, após a primeira missa, Baía Cabrália, 
«levantaram-se muitos deles, tocaram corno ou buzina e começaram 
a saltar e a dançar bastante»” (idem, p. 41).  

Percebemos aqui, que a música encontrada pelos Portugueses não era 

dissociada da dança e de outros rituais de nossos antepassados, nativos brasileiros, 

ou seja, não havia, claro, como na Europa, uma música como conhecemos hoje. Na 

Europa, por ocasião da chegada dos Portugueses em terras que hoje formam o 

Brasil, na virada do século XV para o século XVI, a música renascentista já gozava 

de complexa organização sistêmica e se colocava, mesmo que de forma utilitária, a 

um determinado fim específico. O renascer de novas ideias na música era latente na 

Europa, enquanto na terra de Vera Cruz, conservava-se o sentido primitivo. Vemos 

assim que: “O rápido progresso da escrita polifônica no início do século XV foi 

facilitado por importantes melhoramentos no sistema de notação” (CANDÉ, 2001, p. 

313). 
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Observemos a ilustração de Candé: 

 Fig. 12  -  Sistema de notação musical 10

O quadro acima, demonstra claramente a evolução da grafia e, por 

conseguinte, a complexidade na produção musical deste período. Buscaremos a 

seguir, entender um pouco mais da música brasileira que se consubstancia em 

reflexão aqui. 

  
2.1.2.2 Cenário em Cadência da Música Carioca no Século XVIII  

Em mais uma elipse temporal, vamos perceber uma transformação no cenário 

musical no Brasil. 

 No fim do século XVIII e início século XIX, a colônia portuguesa tem a 

transferência da capital (1763) de Salvador para o Rio de Janeiro. Recebemos a 

família Real, em vinda para o Brasil, com sua chegada em 7 de março de 1808 e D. 

João, então príncipe regente, patrocina a vinda de uma comissão francesa 

comandada por Lebreton que iria fundar, no Rio de Janeiro, uma Escola de Belas 

Artes e "Eram pagos subsídios à Missão Francesa (estabelecida em 

1816)" (WILCKEN, 2004, p. 201).  

Tínhamos, no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, José Maurício 

Nunes Garcia, um padre mulato, carioca, verdadeiro gênio musical. Evidencia-se 

 CANDÉ, Roland (2001). Op. cit., p. 313.10
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que, “Nos primeiros tempos, a vida musical centrava-se em torno da capela real, 

onde José Maurício, um sacerdote mulato conhecido como "Mozart brasileiro", 

dirigia a sua orquestra em missas cantadas e orações" (idem, p. 202). Mesmo tendo 

seu talento reconhecido pela corte, o padre José Maurício Nunes Garcia, teve seu 

lugar ocupado pelo compositor português Marcos Portugal e “(…) Depois de servir 

durante três anos, foi afastado” (ibidem). Mesmo estando tão bem servido de 

compositores, D. João, trouxe juntamente com a missão artística francesa, o aluno 

do mestre Haydn e compositor austríaco Sigismund von Neukomm. Vejamos o que 

nos diz Wilcken: 

“D. João também contratava os melhores músicos que conseguia 
encontrar na Europa. Sigismund von Neukomm, que fazia parte da 
Missão Artística Francesa, foi sua maior contratação nos últimos 
anos. Discípulo de Haydn e director musical da delegação francesa 
ao Congresso de Viena, tinha também trabalhado com mestre de 
capela do Czar em Sampetersburgo” (WILCKEN, 2004, p. 203).  

Lago nos faz uma belíssima apresentação de Neukomm. Segundo ele,  

“A estada do compositor austríaco Sigismund Neukomm no Brasil 
entre 1816 e 1821 é um dos capítulos mais singulares da História da 
Música no Brasil. Esse conterrâneo de Mozart, contemporâneo de 
Beethoven, e como este, aluno e amigo íntimo de Joseph Haydn – 
de quem foi o executor testamentário – chega no Brasil com uma 
bagagem musical quintessencialmente vienense, no extremo oposto 
da tradição operística italiana então dominante no mundo luso-
brasileiro, cujo representante máximo em Portugal era a figura do 

compositor Marcos Portugal” (LAGO apud LANZELOTTE 2009, p. 

9). 

Neukomm, chegando ao Rio de Janeiro, fica surpreso ao encontrar um 

músico de talento ímpar para terras tão desconhecidas e distantes da tradição 

musical da Europa. Tratava-se do padre José Maurício Nunes Garcia; entretanto,  
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”O ambiente musical que Neukomm encontra no Rio era marcado 
pela presença de duas grandes figuras: por um lado, o próprio 
Marcos Portugal o favorito dos émigrés portugueses, e por outro a 
figura modesta do Pe. José Maurício Nunes Garcia, cuja grandeza 
Neukomm percebeu de imed ia to e se empenhou em 
valorizar" (LAGO apud LANZELLOTE, 2009, p. 9). 

Como podemos perceber, o panorama da música carioca e da música 

brasileira mudara muito com a influente chegada da realeza. Wilcken, (2004, p. 202),  

nos narra um pouco deste panorama. Vejamos: 

“Com a expansão do Rio de Janeiro, veio também a expansão das 
ambições do palácio real. (...) a recriação de uma vida de corte em 
pompa e circunstância foi um longo e lento processo. (...) Aos 
poucos, D. João trouxe este mundo novo à luz do dia. De início 
remediou-se com o pouco que tinha – um grupo de brasileiros 
talentosos mas mal equipados – mas estes foram gradualmente 
substituídos por compositores, músicos e cantores trazidos da 
Europa a custos elevadíssimos”. 
  

Sem ter a intenção de aprofundarmo-nos em outros dados históricos, pois, 

não daríamos conta de tal tarefa nesta Tese e nem tampouco é nosso objetivo, 

destacamos, apenas por cunho ilustrativo que, o desenvolvimento musical trazido de 

maneira inquestionável pela vinda da corte portuguesa para o Brasil, contribui  

sobremaneira, para o anacronismo no desenvolvimento de nossa música.  

Por volta de 1808, o compositor alemão Ludwig Van Beethoven concluiu sua 

Sinfonia nº 6 – Opus 68 – Pastoral, obra que ficou historicamente marcada como 

aquela que deu início à era da música programática. Enquanto, na Europa, ares do 

Romantismo musical, da sobreposição da emoção sobre a razão, da busca pela 

autonomia no fazer artístico, se manifestam impetuosamente, no Brasil, as 

estruturas e formas da música do período clássico disseminam-se como se fossem o 

que de mais moderno houvesse na arte da música. O próprio Neukomm nos faz 

concluir tal assincronia entre o que ocorria na Europa e o que se realiza no Brasil 

neste início de século XIX. Em um de seus escritos, registrados no livro “A Música 

Secreta” de Rosana Lanzelotte, ele nos diz: "Talvez fosse essa a missão que me 
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levara à terra de Santa Cruz, a de transportar a luz do gênio de Papai Haydn, a que 

o havia inspirado em sua obra-prima, A Criação, aos habitantes daquela longínqua 

terra" (2009, p. 24). 

Por mais incrível que possa parecer, muitos brasileiros desconhecem tal 

cenário, por isso, apoiados em Eco que nos diz: “(…) uma tese é um trabalho que, 

por razões ocasionais, se dirige ao examinador, mas presume que possa ser lida e 

consultada, de fato, por muitos outros estudiosos não versados diretamente naquela 

disciplina” (2003, p.113), entendemos que uma tese deva servir a leitor interessado 

e, não somente, aos já especialistas em um assunto determinado. Assim, como 

descrito anteriormente, nosso objetivo aqui, não é em construir uma tese histórica, 

portanto, tais colocações dão-se, tão somente, como norte reflexivo e histórico do 

panorama musical do Brasil em questão, ou seja, um interlúdio entre a relação 

música/sociedade e o conceito de música ou o recorte de que tipo de música 

tratamos nesta tese, recorte este, que colocamo-nos a delinear em seguida. 

2.2 Música - Conceituação 

Encontrar uma definição de música que dê conta de nossas necessidades de 

investigação não é tarefa das mais fáceis. Fonterrada nos diz: "Muitas são as 

definições de música, das mais amplas às mais restritas" (2004, p. 58). E 

percebemos que: “O próprio conceito do absolutamente primeiro deve ser objeto da 

crítica” (ADORNO, 2015a, p.37), assim, deixar claro de que “música” tratamos em 

nosso percurso científico é fundamentalmente importante e urgente. 

Roederer, em “Introdução à Física e Psicofísica da Música”, destaca que, para 

alguns leitores, música seria fruto da “(…) “estética pura", uma manifestação da 

inata e sublime compreensão humana do belo” (2002, p. 33). Parece-nos que este 

olhar não fornece uma definição que se sustente frente a apoteose sonora que hoje 

se encontra à disposição do compositor. Evidenciamos que: "A definição de música 

tem sofrido uma mudança radical nos últimos anos. (...) John Cage declarou: 

"Música é sons, sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora das salas de 

concerto" (SCHAFER, 2001, p. 19). Concordamos em parte com este pensamento, 

pois, realmente percebemos que a cada dia a gama de sons dispostos para a 

construção artística tem aumentado consideravelmente, porém, não podemos 
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entender todo e qualquer som com sendo musical. Rousseau define música como 

“(…) a arte de reunir os sons de maneira agradável ao ouvido" (ROUSSEAU apud 

CANDÉ, op. cit., p. 10). Em Candé, encontramos o que ele destaca como uma das 

melhores definições do nosso tempo, embora, segundo ele mesmo, "Sua fraqueza 

está em admitir que toda reunião de sons programados e percebidos como tais pode 

ser qualificada de música...o que talvez seja excessivo" (2001, p. 10). Música, 

segundo tal abordagem conceitual, é "uma reunião de sons que deve ser percebida 

como não sendo resultado do acaso" (MOLES apud CANDÉ, op. cit., p. 10). Ao 

nosso olhar, tal conceituação também não é suficiente em sua solidez, pois, existem 

sons em nosso cotidiano social que, embora não sendo resultado do acaso ou 

mesmo ao contrário, sendo programados para servir aos anseios do mercado 

consumidor como "música", não se encaixam no conceito de música que nos serve 

como norte em nosso percurso de investigação científica. Isto talvez se dê porque, 

"A maioria das definições propostas se esquecem ou se recusam a considerar a 

música como um sistema de comunicações" (CANDÉ, op. cit., p. 10) e observamos 

que, ”pouco a pouco, no decorrer do século XX, todas as definições tradicionais de 

música foram caindo por terra em razão da abundante atividade dos próprios 

músicos" (SCHAFER, 2001, p. 20).  

Buscando uma argumentação que se sustente, Roederer (2002, pp. 33-4) nos 

diz que,  

“Quando falamos, transmitimos mensagens concretas. O 
pensamento transmitido pode ser abstrato, mas o conteúdo sonoro 
oferece informação (...). Em quase todas as culturas, a música 
consiste em sucessões e superposições organizadas e ritmicamente 
estruturadas de sons selecionados a partir de repertório muito 
limitado das alturas discretas de uma determinada escala (...). A 
música pode ser um subproduto bastante natural da evolução da fala 
e da linguagem, nessa evolução, que indubitavelmente foi um fator 
essencial para o desenvolvimento da raça humana, surgiu uma rede 
neural capaz de executar as ultracomplexas operações de 
processamento, identificação, armazenagem e recuperação de som 
que são necessárias para o reconhecimento fonético, a identificação 
da voz e a compreensão da fala”.  
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Observando o quase infinito número de possibilidades, olhares e abordagens, 

percebemos que, cada músico, compositor, intérprete, simples ouvinte, estudioso ou 

leigo, tem em mente um conceito de música e na verdade, todos têm sua própria 

razão.  

A música tem lugar importante na sociedade humana e é uma arte que 

através dos sons nos dá a liberdade de sentir, de interpretar ou simplesmente de 

ouvir como quisermos. Não é preciso palavras para que ela nos toque e nos 

transporte a lugares inimagináveis e neste ínterim,  

“Como a percepção da música está essencialmente baseada em 

processamento de informações acústicas, o maior ou menor grau de 
complexidade de identificação de uma mensagem sonora, grau de 
sucesso nas operações de previsão que são realizadas pelo cérebro 
para lançar esse processo de identificação e o tipo de associações 
invocadas por comparação com informação armazenada de 
experiências anteriores podem, conjuntamente, ser a "causa" 
essencial das sensações musicais invocadas por uma certa 

mensagem musical” (ibidem). 

 Apesar de existir nas mais diferentes culturas, a música não tem o mesmo 

significado e função para todas elas. Em muitas sociedades, podemos constatar 

que, não existe sequer, a palavra música no vocabulário e ela não é dissociada de 

outras manifestações do meio social como a dança, o drama ou rituais; porém, ela 

existe e faz parte do arcabouço cultural da sociedade em que está inserida, 

transforma e é por ela transformada. Candé nos diz que,  

“Em sua origem, a música era apenas uma atividade muscular 
(membros, laringe) adaptada às condições de luta pela vida. Seu 
desenvolvimento acompanhou, de diversas maneiras, o das 
sociedades humanas. Ela permanece por muito tempo um 
prolongamento, um esteio, uma exaltação da ação. Ligada à magia, 
à religião, à ética, à terapêutica, à política, ao jogo e ao prazer 
também, ela constitui um dos aspectos fundamentais das velhas 
civilizações. Sua transmissão será assegurada, de geração em 
geração, pela imitação, depois pelo ensino sistemático” (2001, p. 15). 
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No Ocidente, em nossas escolas formais e ambientes musicais, dentre tantos 

conceitos, aprendemos que música é a arte de combinar os sons através de seus 

elementos fundamentais - melodia, harmonia, ritmo e textura. A professora Maria 

Luisa de Mattos Priolli, nossa querida professora na graduação e uma das pioneiras 

em publicações de ensino elementar e avançado de música no Brasil, nos diz que, 

”música é a arte dos sons, combinados de acôrdo com as variações de altura, 

proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética" (2000, 

p. 7). Porém, a arte musical, em sua constante transformação e interação com a 

sociedade, faz com que os conceitos sejam superados rapidamente. Além disto, 

definições categóricas em arte são sempre terreno arenoso; certamente, "dizer o 

que seja a arte é coisa difícil. Um sem número de tratados de estética debruçou-se 

sobre o problema, procurando situá-lo, procurando definir o conceito" (COLI, 1983, 

p. 7); descrever, num certo número de palavras, numa definição o que seja arte, não 

nos parece simples missão, pois, a "(...) arte é uma dessas coisas que, como o ar ou 

o solo, estão por toda a nossa volta, mas que raramente nos detemos a considerar. 

(...). A arte, seja como a definimos, está presente em tudo que fazemos para 

satisfazer nossos sentidos" (READ, 2001, p. 16).  

Em nosso percurso de pesquisa, percebemos a partir de uma análise mais 

detalhada que, "(...) esta explicação se cinge estritamente ao fato de que o lirismo 

está tão dependente do espírito da música como a própria música está 

independente da imagem e do conceito; em sua liberdade plena, a música não 

"precisa" nem de um nem de outro, apenas os "tolera" ao seu lado" (NIETZSCHE, 

2004, p. 46). Contudo, não nos esquivaremos desta missão, já que se torna 

condição sine qua non para nosso trabalho, o recorte claro e mais preciso possível, 

do que pensamos e admitimos como música ou simplesmente, de que música 

iremos nos utilizar no trato com os elementos de coleta e análise de dados nesta 

Tese. Assim, utilizaremo-nos, de forma geral, de conceito por nós construído e que 

se encontra no centro de nossa pesquisa no mestrado, definindo música como “a 

arte que através dos sons, transmite sentimentos e exprime emoções a partir de 

estruturações variadas e ligadas ao seu tempo, contribuindo para o desenvolvimento 

cultural da sociedade e da arte”.  

Nesta definição, hoje, substituiríamos o “e" por "ou", entre as palavras 

"sentimento e exprime" e acrescentaria "social", após a palavra "tempo"; assim 
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temos nossa definição norteadora. Música, para nosso recorte analítico é, então, “a 

arte que através dos sons, transmite sentimentos ou exprime emoções, a partir de 

estruturações variadas e ligadas ao seu tempo social, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural da sociedade e da arte”.  

Fundamentando nossa construção conceitual, passamos a análise de tal 

conceito, parte a parte. 

Música é: – "a arte que através dos sons, transmite sentimentos ou exprime 

emoções (...)" – 

Cage nos mostra que, ”Música é sons, sons à nossa volta (...)" (CAGE apud 

SCHAFER, op. cit., p. 19). Fazemos música com sons; mesmo quando inserimos 

pequenas cesuras, pequenas pausas, em nosso percurso sonoro, estamos 

selecionando sons e momentos em que estes sons serão tocados ou ouvidos e 

"Para fazer música, as culturas precisam selecionar alguns sons entre outros 

(...)" (WISNIK, 1989, p. 59) e isto torna a música uma manifestação, unicamente, 

humana. 

Há um sentido expressivo em toda manifestação artística, ou seja, toda obra 

de arte expressa algo, seja relacionado ao sentimento ou à razão e obviamente que, 

”Além da atração do som e dos sentimentos expressivos que ela transmite, a música 

existe no plano das próprias notas e da sua manipulação" (COPLAND, 1974, p. 26) 

e neste universo, descreve, transmite, expõe, a intenção do artista através de sua 

criação. Em sua amplitude, ”A minha própria opinião é de que toda a música tem o 

seu poder expressivo, algumas mais e outras menos, mas todas têm um certo 

significado, escondido por trás das notas, e esse significado constitui, afinal, o que 

uma determinada peça está dizendo, ou o que pretende dizer" (Idem, p. 23). 

“– (...) a partir de estruturações variadas e ligadas ao seu tempo social (…) –“ 

A música é parte integrante e fundamentalmente significativa da cultura de 

uma sociedade que, por sua vez, para expressar sua arte, lança mão de recursos e 

estruturações que possibilitem a concretização do objeto artístico-musical. Em si,  

“Comparada com o ritmo e com a melodia, a harmonia é o mais 
sofisticado desses três elementos da música. Estamos tão 
acostumados a pensar em música em termos de música harmônica 
que costumamos esquecer que, comparada com o ritmo e a melodia, 
a harmonia é uma invenção recente. Os dois primeiros elementos 
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pertencem naturalmente ao homem, mas a harmonia evoluiu 
gradualmente do que era em parte uma concepção intelectual - e 
sem dúvida, uma das concepções mais originais da mente 
humana” (COPLAND, 1974, p. 54). 

É importante ressaltar que, a música talvez seja, dentre as manifestações 

artísticas, a que possua uma estruturação teórica mais complexa, sendo assim, 

estas estruturas variadas a que nos referimos no conceito de música aqui 

construído, revelam muito do tempo social em que a arte se processa. "Sempre que 

acontecem processos sociais (...) podem se perceber mudanças específicas no 

padrão de criação artística e, correspondentemente, na qualidade estrutural das 

obras de arte" (ELIAS, 1995, p. 48). Wisnik destaca que, para se fazer música, 

diferentes culturas selecionam sons (1989); estes sons, uma vez selecionados, são 

organizados de acordo com formas estruturais que, não raramente e não por acaso, 

tem íntima relação com o meio social em que o artista vive e onde a arte se 

processa; “(...) não há civilização, por mais primitiva que seja, em que o canto, a 

dança e os instrumentos musicais não estejam intimamente ligados a todos os atos 

da vida social" (BARRAUD, 1997, p. 12). 

 “– (...) contribuindo para o desenvolvimento cultural da sociedade e da arte.“ 

Morin nos diz que "(...) é a cultura e a sociedade que garantem a realização 

dos indivíduos, e são as interações entre indivíduos que permitem a perpetuação da 

cultura e a auto-organização da sociedade" (2004, p. 54); neste espaço de interação 

a arte, aqui mais diretamente, a música, não rende-se aos anseios mercantilistas do 

consumo pelo consumo; a arte deve legar à sociedade e aos indivíduos que a ela 

pertencem e faz existir, combustível para o desenvolvimento cultural e manutenção 

dos preceitos e padrões culturais, buscando perpetuar tais valores para as futuras 

gerações. A arte, servindo a uma indústria de produção, voltada única e 

exclusivamente para um público consumidor que não reflete sobre a obra e espera 

reconhecer sempre algo familiar na produção artística, de nada contribui para o 

crescimento da sociedade e da própria arte. 

Temos nosso conceito de música. 
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Partindo desta definição, como norte, iremos perceber que outra tarefa, não 

menos árdua que a construção de um conceito de música, faz-se presente em nosso 

percurso investigativo em direção ao objeto preponderante desta Tese. Estamos nos 

referindo à dicotomia música erudita/música popular. 

2.3 A dicotomia: música erudita e música popular 

Neste instante de nossa jornada, faz-se importante ratificar o olhar necessário 

voltado para o constante processo de desconstrução que se traduz em relevante 

movimento para o fomento de novo conhecimento. Percebemos que: ”Para bem 

compreender tudo isto, temos de demolir o edifício artístico da "cultura apolínea", 

retirando pedra por pedra, até que possamos observar os fundamentos em que a 

construção assenta" (NIETZSCHE, 2004, p. 28). Posto isto, colocamo-nos a 

entender, em momentos distintos na história da música, diferentes dualidades que 

se constituem de tempos em tempos. 

Desde os trovadores e menestréis, na Idade Média, percebe-se claramente,  

dualidades que se colocam na compreensão do universo musical. No período 

Renascentista havia a divisão entre música sacra – composta para ser executada 

em cultos religiosos – e profana – composta para ser executada nas tavernas, 

espaços para diversão dos plebeus e afins –. No século XIX, mais precisamente ao 

final de sua segunda metade, surge a dicotomia entre música erudita e música 

popular, dicotomia esta que, ao nosso olhar, na contemporaneidade, é equivocada e 

anacronicamente reiterada pelo meio acadêmico. Vejamos porque: 

Dvořák, em descrição referente à música norte americana, antecipa a 

influência marcante da música genuinamente nascida no seio social popular como 

algo que iria ditar regras para a música dita de concerto ou erudita. Ele nos diz: 

“Estou convencido de que o futuro da música neste país deve ter por base as 

chamadas melodias negras. Esse deve ser o fundamento de qualquer escola de 

composição séria e original que se desenvolva nos Estados Unidos (...) (DVOŘÁK 

apud ROSS, 2009, p. 136)”. Dvořák destaca, ainda, a inerente influência dos 

compositores a partir de seu estrato social, influência esta, que ocorre muito antes 

de sua época e ainda hoje se traduz em realidade. Segundo ele,  
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“(...) Todos os grandes músicos tiraram proveito das canções da 
gente comum. O scherzo mais encantador de Beethoven baseia-se 
no que hoje pode ser tomado como uma melodia negra 
habitualmente empregada (...) Encontrei, nas melodias negras 
americanas, todos os elementos que fazem a grandeza e a nobreza 
de uma escola musical. (...) Não há nada em todo o âmbito da 
composição que não possa se beneficiar de temas dessa 
fonte” (ibidem). 

É claro que Dvořák refere-se, aqui, à música de concerto ou erudita; ele não 

poderia prever que esta marcante influência daria origem a inúmeras vertentes que 

marcam a produção musical do século XX e, por conseguinte, a produção musical 

destas primeiras décadas do século XXI. Ocorre que o distanciamento criado pela 

sociedade dominante, entre o artista negro americano e os grandes espaços de 

música de concerto, fecha o acesso a estes artistas aos salões eleitos como 

espaços exclusivos para a música “dita” erudita, desta forma, a sociedade negra 

americana, busca alternativas em outros espaços, assim como um rio que uma vez 

represado busca novo curso para continuar seguindo seu fluxo. Entendemos que:  

“Dvořák não previu (...) era que a “grande e nobre escola musical” consistiria não em 

composições clássicas mas em ragtime, jazz, blues, swing, R&B, rock, funk, 

soul" (ROSS, op. cit., p. 137).  

Algo semelhante ocorre no Brasil do século XIX a exemplo do que ocorre nos 

Estados Unidos da América. Ernesto Nazareth que, hoje, pode ser chamado de 

"clássico" no âmbito da música brasileira de concerto, lutou, literalmente, para ser 

aceito como compositor erudito. Contudo, em seu tempo, "Nazareth não fazia parte 

do circuito dos compositores eruditos brasileiros (...)" (MACHADO, 2010, p. 146). 

Buscou sólida formação musical, pois “ (…) formou-se no Conservatório de Música 

do Império com o mestre italiano Gioacchino Gianinni" (idem, p. 130) e apesar de 

não lograr êxito em seu sonho de especializar-se na Europa, desempenhou 

importante papel na produção musical brasileira do fim do século XIX e início do 

século XX. Constamos que, 

“(...) a partir da década de 1870, pode-se identificar um processo de 
adaptação da polca europeia (...) uma polca recriada em solo 
nacional. Isto é um processo genérico que diz respeito à formação da 
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música popular urbana brasileira e pode ser visto em vários 
compositores do final do século XIX, como Chiquinha Gonzaga, 
Antonio Joaquim da Silva Calado, Anacleto de Medeiros, entre 
outros. Mas em Nazareth torna-se particularmente visível na 
evolução de sua obra” (idem, p. 127). 

Machado fundamenta nossa abordagem acerca da dicotomia destacada, pois, 

segundo ele, 

"Nazareth consagrou-se como um célebre compositor de tangos, 

canonizado pela historiografia, (...) como o grande sistematizador da 
música popular urbana "genuinamente" brasileira. Ironicamente 
Nazareth tornou-se um "clássico", depois que morreu, no momento 
em que a sua obra passou a fazer parte do repertório internacional 
para piano" (2010, pp. 128-29). 

O que entendemos por música popular? Uma manifestação cultural do povo? 

Uma música que a população menos favorecida tem acesso? O que os meios de 

comunicação de massa elegem como tal? Difícil saber. Nietzsche nos dá seu olhar 

sobre a música popular, segundo ele,  

“(…) seria historicamente possível demonstrar que toda época 
fecunda em canções populares foi também muito atormentada por 
agitações e arrematações dionisíacas, que devemos sempre 
considerar como causas latentes e condições previas da canção 
popular” (2004, p. 43).  

Ainda em Nietzsche, encontramos fala que leva-nos a perceber a intrínseca 

ligação entre o cotidiano social e o que alguns estudiosos chamam de canção 

popular.  

“(...) a canção popular aparece-nos, antes de mais, como espelho 
musical do mundo, como melodia primordial que anda à procura da 
imagem de sonho que lhe seja irmã para a exprimir num poema. "A 
melodia é, pois, o que há de primeiro e de mais geral", o que se 
deixa representar em várias objetivações e exprimir em vários textos” 
(ibidem).  
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Observamos que, em nosso tempo, em nosso cotidiano social, neste século 

de furiosa velocidade de informação que lhe é inerente e perene, o acesso a 

informação perpassa pelos interesses da indústria da cultura de massa, maquiando 

o acesso ao que não lhe interessa, ao que não atende aos seus anseios 

mercantilistas de consumo rápido, fácil e sem reflexão. 

Virgínia de Almeida Bessa, Mestre e Doutoranda em História Social pela 

Universidade de São Paulo/USP-Brasil, em seu texto, "Imagens da escuta: 

traduções sonoras de Pixinguinha, publicado em 2010, no livro "História e Música no 

Brasil", organizado por José Geraldo Vinci de Moraes e Elias Thomé Saliba, entende 

por música popular brasileira, "(...) um conjunto de obras, gêneros e estilos musicais 

identificados com certa tradição, inventada por músicos, produtores, intelectuais e 

memorialistas ligados ao universo do entretenimento" (2010, p.164).  

Pois bem, para que tal definição desse conta da abrangência que o termo 

"música popular" exige, precisaríamos, dentre outras questões, estabelecer 

conceitos para "tradição", "músicos", "intelectuais", sem ainda pensarmos em 

determinar o domínio dos "produtores" e de que "produtores" tratamos. Complexo, 

no contexto literal estabelecido para o termo "complexo" por Morin. Segundo ele: 

”Complexus o que foi tecido junto;" (Morin, 2004, p. 38), o que, portanto, faz parte de 

um todo uno; "(…) de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (...) Por isso, a complexidade é a união entre a 

unidade e a multiplicidade" (ibidem).  

O pesquisador português, Fernando Azevedo Reis (2007), em sua Tese de 

Doutoramento que, segundo ele tem como objetivo primordial um estudo sobre a 

implementação da música popular e folclórica na disciplina de Educação Musical do 

Ensino Básico do Baixo Minho e Douro Litoral, transformando, ainda segundo o 

pesquisador, o currículo fechado em um currículo aberto, estabelece também, link 

entre música popular e tradição. Entendendo que, Portugal e Brasil, possuem, 

contextos educacionais e culturais distintos, vejamos o que nos mostra o 

pesquisador acerca da construção de um conceito de música popular. 

Entendendo a complexidade que se estabelece na busca de delimitação 

conceitual acerca do termo “música popular”, porém, ao mesmo tempo, consciente 

da importância de se estabelecer recorte delimitativo para que esta pesquisa, - 

mesmo não tendo como cerne viés antropológico ou etnomusicológico -, possa 
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prosseguir atendendo aos preceitos metodológicos e científicos, preceitos estes, 

inerentes à pesquisa acadêmica, destacamos a definição que o pesquisador em 

questão julga ser a mais adequada para música popular. Vejamos: 

“Assim, e tendo em linha de conta as opiniões acima referidas, 
achamos que o conceito de Música Popular que melhor se adapte a 
esta pesquisa, deverá obedecer às seguintes características: “A 
música profana para os recreios, a música laica (...) de sabor 
trovadoresco, pelos temas melódicos e pelos temas poéticos  (...). 11

“Elas falam da natureza, do amor e da morte, das relações familiares 
e sociais”  (REIS, 2007, p. 64).  12

 A tarefa de definir “música popular” é tão complexa quanto a de definir a 

própria música em si e percebemos, através da abordagem conceitual acima o 

quanto as realidades culturais e artísticas entre Brasil e Portugal são distintas. 

Assim, mantendo nosso recorte analítico e nosso conceito de música, 

milimetricamente construído no tópico anterior – 2.2 –, não poderíamos fazer uso de 

tal conceito de música popular nesta pesquisa. Isto se dá, preponderantemente, pelo 

esmagador espaço absorvido pela indústria cultural em nossa sociedade, por 

conseguinte, do panorama de desigualdade entre as mais variadas manifestações 

artísticas em nosso país.  

 Seguindo com nosso raciocínio, no percurso analítico que se desenha,  

podemos observar que, muitas pessoas – dentre essas, um sem número de 

intelectuais – classificam, equivocadamente, toda composição de caráter sinfônico 

como "música clássica", assim, como toda música fora deste contexto, como 

"música popular". Podemos, inclusive, perceber a contradição ocorrida no conceito 

estabelecido pela pesquisadora, anteriormente citada, em sua própria narrativa 

textual. Referindo-se ao músico e compositor brasileiro, Alfredo da Rocha Vianna 

Filho, o Pixinguinha, ela nos diz que, por volta dos anos de 1930, apresenta-se um 

“(…) período em que o músico se afastou do mercado do entretenimento e começou 

a figurar no seleto rol dos "autênticos representantes de nossa música 

popular" (BESSA, 2010, p 164). Aqui, a autora dissocia "música popular" de 

 BONITO, Rebelo P. in REIS, 2007, p. 64.11

 TORRES, in REIS, 2007, p. 64.12
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"entretenimento", associação que, em outro momento, figura em seu próprio 

conceito de música popular; é realmente complexo estabelecer tal linha divisória. 

Contudo, entendemos, por questões de caráter histórico que, música clássica seria 

aquela composta no período clássico, que compreende, na música ocidental, 

aproximadamente entre os anos de 1750 a 1810 – um pouco antes ou um pouco 

após, pois, em relação a períodos históricos não há rigidez entre início e fim de uma 

determinada manifestação musical –. Pensamos que o mais adequado para 

denominação de música fora dos padrões e ditames da indústria cultural, seria 

chamá-la de música erudita, por seu caráter solene e por sua complexidade de 

formas, texturas e estilos ou ainda, poderíamos chamá-la de música de concerto. 

Vejamos porque: 

Observemos que, ainda no classicismo, a música tem em Wolfgang Amadeus 

Mozart e Joseph Haydn, compositores de destaque e relevante importância. Eles 

escreviam para orquestra e coral e a música que faziam, além da solenidade 

necessária aos eruditos, era extremamente complexa para os padrões da época. 

Mozart, ainda hoje, é considerado um dos maiores compositores da música mundial. 

Não obstante, o mesmo Mozart era muito popular. Sua música estava intimamente 

ligada à sua época e pode-se dizer que, apesar de insatisfeito com sua condição de 

músico da corte, era o que atualmente chamamos de “sucesso”. A arte musical de 

Mozart, que foi um compositor genuinamente clássico, também era popular. 

Poderíamos então chamar de popular aquela música que a população, em sua 

maioria, consome. A música de Tom Jobim, por exemplo, foi e é popular. O mesmo 

Jobim se tornou clássico, na nossa música, pela beleza, pela seriedade de sua obra, 

por sua arte.  

Adorno destaca, aproximadamente com 80 anos de diferença entre o nosso 

tempo histórico e o dele, que o “(…) conceito de música ligeira permanece encoberto 

pelas névoas da autovidência" (ADORNO, 2011, p. 85). Estabelece analogia entre o 

que entendemos por música popular e entre o que ele chama de "música ligeira", 

atribuindo a sua decadência à ascensão dos meios de comunicação de massa. 

Vimos que, ”(…) qualquer pessoa saiba o que lhe ocorre ao ligar 

despropositadamente o rádio parece, por si só, dispensá-la da ponderação sobre o 

que isso significa" (ibidem). Nietzsche, ainda no século XIX, antecipa o que seria a 

perda da autonomia pelo ouvinte e em relação à música "dita" popular; ele nos diz: 
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"Ela é, também, para o sentimento ingênuo do povo, o elemento preponderante, 

essencial, necessário" (NIETZSCHE, op.cit., p. 43) e, por ser essencial e necessária, 

o mercado de consumo se apropria de sua ingenuidade lhe oferecendo "um produto 

pronto" que prescinde de pensamento reflexivo ou de ouvidos atentos.  

Em outro panorama, Lopes nos mostra que: “A escassez de recursos e 

oportunidades de execução e criação de música cultivada para os artistas negros, 

seja para o público negro, seja para o branco […] forçou-os a uma relação mais 

direta com a tradição nacional” (LOPES apud ROSS, 2009, p. 138); assim: “O jazz 

logo teria seu próprio cânone de mestres, sua própria dialética entre o establisment 

e a vanguarda” (Ibidem). O que ocorre, também, com a produção musical brasileira 

do período análogo ao ocorrido em solo norte-americano, pois, podemos observar,  

“Como muitos outros músicos populares brasileiros do inicio do 
século XX, Pixinguinha desenvolveu uma escuta aberta, 
incorporando em seu repertório os novos ritmos e timbres que 
marcaram a paisagem sonora brasileira do inicio do século. Tal 
escuta fazia parte de uma estratégia de sobrevivência – uma vez que 
possibilitava sua participação num novo nicho profissional - e de 
inserção social – na medida em que, ao produzirem um discurso 
sobre os "sons da nação", os músicos populares também 
participavam, mesmo que modo singular e indiretamente, das 
d i scussões sob re a i den t idade nac iona l e a cu l tu ra 
brasileira” (BESSA, op.cit., p. 212).  

Aqui devemos atentar para algo preponderantemente relevante às nossas 

pretenções investigativas. 

Quando atribuímos a outrem a responsabilidade de escolher por nós o que 

ouvir, abrimos mão do nosso direito ao “discernimento auditivo” e, para além disto, 

passamos uma "procuração" com autonomia para que os "managers" instituam um 

mercado de consumo com regras próprias que serão impostas à sociedade.  

"Devido ao dito rebaixamento do gosto geral, ou, ainda, devido ao 
isolamento da música elevada face às massas ouvintes, lastima-se 
às vezes a divisão da música em duas esferas, há muito sancionada 
pelas administrações culturais que conservam, sem mais delongas, a 
seção música de entretenimento" (ADORNO, 2011, p. 85).  

!54



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Evidentemente que a análise adorniana deve ser acompanhada de senso de 

relativismo cultural, pois, algumas críticas, por ele tecidas em relação à música 

ligeira ou de entretenimento, talvez hoje, não se constituam em fato absoluto. Há de 

se considerar, a elipse temporal que se estabelece entre o período por ele analisado 

e o período em que esta Tese é elaborada; portanto, alguma abordagem estética ou 

enquadramento estilístico-musical, provavelmente não figure mais no âmbito 

analisado por Adorno devido a velocidade na transformação social a que estamos 

propensos em nosso cotidiano social, sem contar que estamos em pleno início 

desenvolvimentista do século XXI. O que se faz relevante em nossa abordagem, 

neste instante, é o estabelecimento da dualidade proposta entre música erudita e 

popular, pois, "(...) a falta de reflexão acerca da própria música ligeira (popular - grifo 

nosso) impede da mesma maneira o discernimento a respeito da relação entre os 

dois âmbitos, que, entrementes, continuam fixados em divisões muito 

rígidas" (ibidem). 

Para Bartók e seus seguidores: “(...) national music and folk music were one 

and the same” (in REIS, op.cit., p. 69). Para nosso ambiente social, ou seja, na 

sociedade brasileira, esta máxima não se aplica.  

Ao nosso olhar, temos hoje, uma nova dualidade a se entender: de um lado, 

música, de outro, música comercial ou de consumo comercial. Nos arriscaríamos 

afirmar que, não há mais divisão da música entre erudita e popular; entendemos que 

a dicotomia em música que se estabelece em nosso tempo social é: música e 

música de mercado.  

Acerca desta problemática, Barros nos fala: “Os critérios para diferenciar o 

popular do erudito, se é que existem de maneira clara e passível de sistematização, 

ficam mais difusos no âmbito da música instrumental (...) ou no âmbito das canções 

para voz e piano” (2002, p. 79). Ele tem as mesmas perguntas que nós. “O que torna 

uma canção ‘erudita’? Um determinado nível de elaboração? A divulgação para 

determinados tipos de público? A Imobilização rigorosa das notas musicais na 

par t i tu ra? A u t i l i zação dos in té rp re tes de recursos como a voz 

impostada ?” (BARROS, op.cit., p. 79).  13

No próximo tópico iremos nos aprofundar neste contexto a partir do 

pensamento adorniano de indústria cultural, porém, faz-se fundamentalmente 

 Assim escrita pelo autor.13
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importante neste instante, o entendimento de que tal dicotomia, nesta investigação, 

traduz a essência do conceito de música que estabelecemos como norte reflexivo 

sonoro. Entender que o distanciamento entre música erudita e música popular é 

fenomênico, se faz primordial, para se estabelecer o recorte do que chamamos de 

"música" no isolamento dos dados, isolamento este, necessário para que tais dados 

sejam, cientificamente analisados.  

Aqui, torna-se fundamentalmente importante entender a distinção entre o que 

é fenomênico e o que é essência no cerne destes conceitos, pois, é “(…) aqui o 

lugar de distinguir tão nitidamente quanto possível, a "essência" e a "aparência", que 

são noções muito diferentes" (NIETZSCHE, 2004, p. 46).  

Kosik nos mostra que, o que parece real, em primeiro plano numa análise, 

pode não traduzir a verdade da coisa em si, ou seja, pode apresentar uma 

pseudoverdade, algo ilusório, fenomênico. O fenomênico, às vezes, se apresenta 

em primeiro plano, porém, esconde a essência, a verdade da coisa: “O 

conhecimento se realiza como separação de fenômeno e essência, do que é 

secundário e do que é essencial, já que só através dessa separação se pode 

mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter específico da coisa” (KOSIK, 

1976, p. 18). Percebemos, assim, que a verdade em si é, via de regra, um conceito 

provisório, pois,  

“Ao contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da 
realidade é o  mundo da realização da verdade, é o mundo em que a 
verdade não é dada e predestinada, não está pronta e acabada, 
impressa de forma imutável na consciência humana: é o mundo em 
que a verdade devém. (KOSIK, op.cit., p. 23). 

A verdade é sempre provisória. Esta talvez seja a única verdade absoluta. 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3. ADORNO: BREVE REFLEXÃO SOBRE O PENSAMENTO ADORNIANO DE 

INDÚSTRIA CULTURAL 

“Todo o homem que for dotado de espírito filosófico há de 
ter o pressentimento de que, atrás da realidade em que 
existimos e vivemos, se esconde outra muito diferente, e, 
que por consequência, a primeira não passa de uma 
aparição da segunda” (NIETZSCHE, 1872). 

Por volta da década de 1940, Adorno e Horkheimer dão início ao processo de 

construção do conceito de Indústria Cultural, conceito este, que se tornaria 

preponderantemente importante para o fomento de reflexões acerca da relação a se 

estabelecer entre artista e público a partir do século XX. Tal relação, mesmo que 

seguindo ao paradigma estabelecido, se distingue das relações advindas do termo 

"cultura de massa", que Adorno tem o cuidado de perceber como distinta do 

processo de produção cultural que a indústria cultural impõe à sociedade. Ele nos 

diz que: ”O que é novo na fase da cultura de massas em comparação com a fase do 

liberalismo avançado é a exclusão do novo (…)” (ADORNO, 1985, p. 111); a partir 

daí: “(…) A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo que já determina o 

consumo, ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco 

(…)” (ibidem). Assim, percebemos que “a indústria cultural inscreve-se no advento 

da sociedade de massa, do consumo e do espetáculo e no momento da 

desauratização da obra de arte ou de sua “desartificação” (Entkunstlung), para 

utilizar o termo de Adorno” (MATOS, 2010, p. 29). 

É tênue a linha que distingue cultura de massa de indústria cultural, ao 

mesmo tempo, que são pontos bem demarcados e distintos. O primeiro produz 

"cultura" para uma massa de consumidores, enquanto o segundo, manipula a arte e 

a transforma em mercadoria a ser comercializada, além de, certamente, ter o 

objetivo de "vender" seu produto para o maior número possível de pessoas 

desatentas. Na verdade, a cultura de massa se torna possível a partir da indústria 

cultural, mesmo que esta última tenha se inspirado na primeira, pois, “(…) só a 

vitória universal do ritmo da produção e reprodução mecânica é a garantia de que 

nada mudará, de que nada surgirá que não se adapte. O menor acréscimo ao 

!57



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

inventário cultural comprovado é um risco excessivo (…)” (Ibidem) e pode trazer 

prejuízos inimagináveis para os anseios mercantilistas da indústria cultural. Tal 

conceito, se tornaria inexoravelmente importante para o estudo estético musical, 

fundamentalmente, num tempo onde múltiplas vertentes irão surgir no seio da 

produção musical, dividindo público, artista e produção artística, inaugurando, de 

forma veemente, um mercado de consumo.  

Veremos mais adiante, que Villa-Lobos, ainda na década de 1930, alertava- 

nos para a perigosa influência dos meios de comunicação de massa, mais 

diretamente, do rádio, no seio social. Adorno, do outro lado do Atlântico, também 

chamava as atenções para este, que seria, não um detalhe, mas, importante e 

significativo mecanismo de difusão da indústria da cultura. Ele destaca: 

”Democrático, o rádio transforma-os a todos igualmente em ouvintes, para entregá-

los autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das diferentes 

estações" (ADORNO, 1985, p.100). 

 Para Adorno, não é o ouvinte quem determina o mercado, mas sim, torna-se 

objeto de manipulação a partir do que este mercado produz e lhe impõe. A 

autonomia no fazer artístico, que para Adorno é condição sine qua non para o 

reconhecimento da arte enquanto manifestação do espírito é, no contexto proposto 

pela indústria cultural, o que menos interessa; assim, arte e mercadoria se fundem 

numa combinação rejeitada pelo pensamento adorniano. Esta autonomia, 

questionada por alguns teóricos que julgam não existir liberdade real na sociedade 

moderna, significa, ao nosso olhar, liberdade de criação, mesmo que o meio social 

influencie, e influencia certamente, o fazer artístico dos artistas. Para Adorno, o 

importante é a liberdade, o descompromisso com o mercado consumidor; o artista 

produz sua arte e o público aprecia; segundo ele, esta deveria ser a ordem natural 

do fazer artístico em sua forma mais ampla.   

Percebemos, em suas reflexões, que Adorno estabelece claro vínculo entre 

Esclarecimento, Liberdade e Razão, o que chamaremos aqui de Tríade Adorniana 

Hipotética – TAH –. Esta tríade, aqui desenvolvida simplesmente como forma de 

melhor entendimento do contexto dialético adorniano em relação a indústria cultural, 

leva-nos ao que Adorno chama de “emancipação”, ou seja, esta “emancipação” é 

ponto de partida e ao mesmo tempo de chegada, um périplo; do esclarecimento, do 

conhecimento consciente ao pensamento racional, perpassando pela liberdade no 
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fazer artístico, partiremos da emancipação para à emancipação retornarmos mais 

fortes e tomados de consciência de nosso lugar; nesta tese, este lugar se configura 

tanto na arte de educar como no ofício de se fazer arte como ferramenta educativa. 

Vejamos a figura ilustrativa: 

Entenderemos a seguir, passo a passo, a construção desta tríade hipotética. 

  3.1 Entendendo a Tríade Adorniana Hipotética 

A partir do pensamento adorniano, vamos procurar compreender cada ponto 

da tríade, hipoteticamente proposta, para que assim, possamos nortear nossas 

reflexões no caminho que se consubstancia nesta pesquisa, na construção do 

conceito de Audição Inteligente.  

3.1.1 Emancipação “A” 

Do verbo transitivo direto “emancipar”, segundo o dicionário “Aurélio” da 

língua portuguesa, significa: 1. “Eximir (-se) do pátrio poder ou da tutela. 2.Tornar (-

se) independente; libertar- (se); daqui deriva o termo a que nos referimos.  
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O termo aqui empregado, emancipação, nosso ponto de partida e de chegada 

na construção do que chamamos de Tríade Adorniana Hipotética – TAH –, tem 

estreita ligação com outro termo muito buscado, utilizado e analisado por estetas e 

artistas há centena de anos; trata-se do termo: autonomia. 

Tornar-se um artista autônomo, no sentido de liberdade de criação e do fazer 

artístico, foi e é objetivo de diversos artistas nas mais diferentes formas de 

manifestação do espírito. Vemos que: “A decisão de Mozart de largar o emprego em 

Salzburgo significou, na verdade, o seguinte: ao invés de ser empregado 

permanente de um patrono, ele desejava ganhar a vida, daí por diante, como “artista 

autônomo”(…) (ELIAS, 1995, p. 32). 

Emancipar-se, no contexto de nossa reflexão, significa tornar-se livre das 

imposições de um mercado consumidor que dita regras, normas e padrões aos 

quais o artista, se quiser via de regra “sobreviver” de sua arte, deve seguir. Esta 

autonomia, segundo o pensamento adorniano, não é um pré-requisito, mas, 

condição intrínseca da obra de arte. Percebemos que, 

“Manter o conceito de uma obra de arte em sentido estrito, com sua 
exigência de autonomia frente às expectativas psicológicas e sociais, 
é radicalmente importante de um ponto de vista filosófico, pois 
somente aquelas obras que são radicalmente modernas, propondo 
um enigma insolúvel acerca de seu sentido – que é percebido, mas 
não totalmente abarcado pela racionalidade cotidiana –, não fazendo 
nenhuma espécie de concessão àquilo que gostaríamos que ela 
fosse, somente tais produtos colocam para nós a oportunidade de 
elevação para além da constante pressão social” (FREITAS, 2003, p. 
53).  

Por vezes, no seio social, percebemos que não nos colocamos como atores 

principais e erroneamente analisamos as situações sociais negligentemente, ou 

seja, de fora para dentro. Desta forma, nosso olhar fragmentado não nos dá a real 

dimensão do objeto analisado; nos dá, somente, a visão de um ponto distante da 

realidade em foco.  

Adorno, em sua “Dialética Negativa”, nos diz que: 
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“Quanto mais liberdade o sujeito e a comunidade dos sujeitos se 
atribuem, tanto maior é a responsabilidade do sujeito; e diante dessa 
responsabilidade ele decai em uma vida burguesa cuja a prática 
nunca concede ao sujeito a autonomia integral que ela lhe imputa 
teoricamente” (ADORNO, 2009, pp.186-87).  

Com isto, o artista que, por diversos motivos, cede aos anseios da indústria 

da cultura, abre mão da autonomia no fazer artístico e da liberdade de sua arte; por 

conseguinte, torna-se um sujeito não emancipado e sua arte, sem independência. 

Percebe-se que: “A arte tem o seu conceito na constelação de momentos que se 

transformam historicamente; fecha-se assim à definição” (ADORNO, 1990, p. 12). 

Historicamente, emancipação e mercado, travam uma luta desigual. Ou o 

artista “vende” sua obra e assim pode incorrer no pecado de produzir somente para 

agradar ao público ou vive na subserviência de um patronato que, por vezes, dita as 

normas para padrões estéticos ou econômicos de produção artística. Elias nos faz 

ver que, 

“Mozart representava o artista livre que confia acima de tudo em sua 
inspiração individual, numa época em que a execução e a 
composição da música mais valorizada pela sociedade repousavam, 
a bem dizer, exclusivamente nas mãos de músicos artesãos com 
postos permanentes, seja nas cortes ou nas igrejas das cidades. A 
distribuição social de poder que se expressava nesse tipo de 
produção musical estava, de modo geral, intacta” (op.cit., p. 34). 

 Nos dias atuais, ou seja, na contemporaneidade, não podemos nos esquecer 

de que a cultura de massa “(…) vive em função dos desejos e expectativas de quem 

a consome, integrando-se em um contexto de consumo” (FREITAS, op.cit., p. 52). 

Porém, “(…) não devemos desconsiderar os conceitos de uma obra de arte radical, 

que aspira à autonomia na relação com seu contemplador (…)”(ibidem), pois, é 

neste contexto, fundamentalmente, que buscamos emancipação, sem 

evidentemente, desconsiderar a sobrevivência do artista. Ao nosso olhar, o aspecto, 

sobrevivência, deveria prescindir de julgamento estético-econômico.  

 Há outro fator preponderante a se considerar; a influência cultural do meio 
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social na produção do artista. Vejamos: 

“Ao considerar a existência de Mozart como “artista autônomo”, 
deparamos novamente com a profunda ambivalência que era 
característica de sua atitude em relação à aristocracia da corte e que 
deveria determinar sua vida inteira. Ela se compunha de várias 
facetas.(…) de alguma maneira Mozart, tinha absorvido o padrão de 
comportamento da classe dominante de sua época. Ao mesmo 
tempo, sua imaginação musical era formada e impregnada pelo 
modo tradicional de compor da aristocracia de corte. Muito embora 
um homem como Beethoven tenha rompido com esta tradição, 
Mozart nunca o fez. Desenvolveu suas possibilidades individuais de 
expressar sentimentos na estrutura dos padrões antigos nos quais 
crescera. (…) Mozart, que decidira ser um artista “livre”, tinha em 
parte abraçado a tradição musical da corte entre seus ideais, como 
parte integrante de sua própria personalidade” (ELIAS, op.cit., pp. 
35-6). 

Há de se considerar, a influência marcante que o meio social exerce sobre o 

artista, pois, em boa parte, “(…) através da influência externa, somente se reforçam 

e são trazidas à luz tendências que já são pré-formadas no indivíduo” (ADORNO, 

2015b, p. 52); sem dúvida, não se pode conceber arte fora de seu contexto social e 

“Quanto mais profundamente a psicologia sonda as zonas críticas no interior do 

indivíduo, tanto mais pode perceber de forma adequada os mecanismos sociais que 

produziram a individualidade” (ibidem). 

Contudo, ao nosso olhar, a emancipação proposta nesta tese, tem maior e 

profícua relação com a tomada de consciência, com o conhecimento, a liberdade e o 

poder de discernimento; ela é ponto de partida e chegada por onde a tríade 

adorniana perpassa no passo-a-passo que ilustramos. 
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3.1.2 Esclarecimento 

    

Seguindo nosso percurso reflexivo, o “Esclarecimento”, no que tange ao 

pensamento adorniano que nos é referência, leva-nos ao conhecimento entorno de 

posições objetivas através da essência da coisa em si que se afasta do mundo da 

ilusão fenomênica e de seus simulacros, pois, “(…) a superioridade do homem está 

no saber, disso não há dúvida” (ADORNO, 1985, p. 17).  

A busca pela verdade, pelo conhecimento, faz da filosofia, em tese, parceira 

da ciência e não sua adversária, mesmo que por vezes se apresente em oposição.  

"Todavia, aquela parte da verdade que pode ser alcançada por meio 
dos conceitos, apesar de sua abrangência abstrata, não pode ter 
nenhum outro cenário senão aquilo que o conceito reprime, despreza 
e rejeita. A utopia do conhecimento seria abrir o não-conceitual com 
conceitos, sem equipará-lo a esses conceitos" (ADORNO, 2009, p. 
7). 

À guisa do pensamento científico, o mundo das ideias e da reflexão, não faz 

oposição à experiência sensível em sua relação com o que é empírico, desde que 

através do pensamento científico se chegue à razão e nos afastemos do senso 

comum. Não buscamos aqui, nenhuma relação análoga com o positivismo que, tem 

em Comte seu principal representante; no positivismo o observador se detém ao 

fenômeno, desprezando e opondo-se à razão e ao idealismo. Portanto, entendemos 

que o esclarecimento é via possível em direção a liberdade e a verdade sem nada 

desprezar ou negar; “A verdade, que na dialética idealista impede para além de todo 

e qualquer elemento particular como algo falso em sua unilateralidade, seria a 

verdade do todo; se ela não fosse previamente pensada, os passos dialéticos 
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perderiam sua motivação e direção” (Ibidem). Assim, a busca pela verdade em seu 

ideal científico e filosófico, leva-nos ao entendimento de que toda a verdade é 

provisória; talvez esta seja a única verdade, categoricamente existente, na busca 

pelo o esclarecimento, sendo que, a “(…) universalidade estabelecida é tanto 

verdadeira quanto não-verdadeira, porque forma aquele “éter” que Hegel chama de 

espírito; não-verdadeira, porque a sua razão ainda não é razão alguma, na sua 

universalidade é o produto de um interesse particular” (ibidem). É portanto, 

provisória, pois: “Com a imposição sub-reptícia do permanente como verdadeiro, o 

início da verdade transforma-se no início do engano (ADORNO, 2015a, p. 53). 

Em direção ao entendimento acerca da verdade, Kosik nos fala da 

necessidade clara de distinção entre fenômeno e essência. Para ele é imperativo um 

olhar atento em relação ao que chamou “pseudoconcreticidade”; do falso, do 

ilusório, do que se apresenta em primeiro plano e por vezes nos engana. 

Percebemos que: “O mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade 

e engano” (KOSIK, 1976. p. 15). A partir desta dualidade, percebe-se que relativizar 

deve ser prática indissolúvel na busca pela a essência da coisa e seu inerente 

distanciamento do que se apresenta como visão fenomênica, pois, “(...) captar o 

fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se 

manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde” (KOSIK, 

op.cit., p. 16). Isto não significa desprezar o fenômeno, mas, identificá-lo e 

diferenciá-lo da essência, pois, “compreender o fenômeno é atingir a 

essência” (ibidem); é buscar a verdade. 

O pensamento filosófico contribui para a busca objetiva da ciência e do fazer 

científico pela verdade, pela essência, pois, como nos mostra Adorno: “A 

necessidade da filosofia de operar com conceitos não pode ser transformada na 

virtude de sua prioridade, assim como a crítica dessa virtude não pode ser 

inversamente transformada no veredicto sumário sobre a filosofia” (2009, p. 18). 

Portanto, entendemos a importância na construção do conceito a que nos propomos 

como forma de estabelecimento de raciocínio formal em busca de prática exequível; 

o conceito nos chama a atenção para algo, que até o momento, estava obscuro, 

escondido e "Neste sentido a filosofia pode ser caracterizada como esforço 

sistemático e crítico que visa a captar a coisa em si, a estrutura oculta da coisa, a 

descobrir o modo de ser do existente” (KOSIK, op.cit., p. 18). Mesmo assim, 
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entendemos que o relativismo é a medida dosagem entre a relevância na construção 

conceitual e o distanciamento necessário para que não nos engessemos em sua 

busca. Adorno nos diz: “O desencantamento do conceito é o antídoto da filosofia. Ele 

impede o seu supercrescimento: ele impede que ela se autoabsolutize” ( 2009, p. 

19).  

Ainda acerca da relação essência, conhecimento, conceito e ciência, Adorno 

nos mostra que,  

“Novamente, supõe-se que como o óbvio algo que não é de maneira 
alguma óbvio: o dualismo entre o desenvolvimento (Entfaltung) 
material de uma ciência e a “essência” que deve caracterizá-la 
formalmente - o dualismo idealista entre conteúdo e forma. O 
progresso factual do conhecimento nas ciências supostamente não 
teria nada em comum com aquilo que elas são em si” (2015a, p.116). 

O esclarecimento, por nós proposto na tríade adorniana, parte do 

conhecimento e sua busca, tanto no que se refere ao que é científico tanto quanto 

ao que tange ao pensamento filosófico. Isto se afirma e se consubstancia também 

no pensamento de Kosik, pois, “o conhecimento se realiza como separação de 

fenômeno e essência, do que é secundário e do que é essencial, já que só através 

dessa separação se pode mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter 

específico da coisa” (1976, p. 18). Traçando um paralelo análogo a este 

pensamento, Adorno nos diz em relação a arte que: “A sua essência não é dedutível 

da sua origem, como se o primeiro fosse um fundamento, sobre o qual todos os 

seguintes se erigem e desmoronam logo que são abalados” (1990, p. 12). 

Percebemos que: "É aqui o lugar de distinguir tão nitidamente quanto possível, a 

"essência" e a "aparência", que são noções muito diferentes (...)" (NIETZSCHE, 

2004. p. 46), não excludentes, mas, distintos em suas especificidades. 

Como ponto de partida para o esclarecimento, entendemos que o 

conhecimento se coloca no exato ponto da desconstrução do objeto do saber, pois, 

não possui todos os elementos necessários à construção do próprio saber, do 

próprio conhecimento. Assim, percebemos que, 
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“O conhecimento não possui nenhum de seus objetos 
completamente. Ele não deve promover o aparecimento do fantasma 
de um todo. Assim, a tarefa de uma interpretação filosófica de obras 
de arte não pode ser produzir a identidade dessas obras com o 
conceito, consumi-las nesse conceito; não obstante, a obra 
desdobra-se em sua verdade por meio desta identidade. Em 
contrapartida, o que pode ser abarcado, seja como prosseguimento 
regulado da abstração, seja como aplicação dos conceitos àquilo que 
é concebido em sua definição, pode ser útil enquanto técnica no 
sentido mais amplo possível: para uma filosofia que não se 
subordina, ele é indiferente. Em princípio, ela pode errar 
constantemente o caminho; e só por isso conquistar algo” (KOSIK, 
1976, p. 20). 

A filosofia, assim como a ciência, tem por objeto primordial a busca pela 

verdade; na arte, onde esta busca nem sempre se traduz em realidade, é 

fundamentalmente necessária a dissociação epistemológica entre arte e produto de 

mercado. Matos nos mostra que: “A obra de arte, seu modo originário de ser arte 

autônoma, existe por sua natureza de objeto que se manifesta como uma “finalidade 

sem fim”, uma finalidade desinteressada” (2010, p.31). 

Há de se deixar claro que pode haver arte no mercado consumidor, mas, nem 

tudo que este mercado produz pode ser chamado de arte. De tal forma que: “Se a 

arte precisasse, para poder existir, de vender-se ao espírito capitalista, 

paradoxalmente seria preferível que ela desaparecesse, por amor à própria 

arte” (ADORNO apud FREITAS, 2003, p. 22). Assim, estetas devem se dedicar à 

reflexão acerca da existência da arte entendendo que o relativismo cultural deve 

nortear de forma profícua seus pensamentos e desdobramentos reflexivos; cada 

aspecto ou característica de uma cultura e suas manifestações do espírito, se refere 

a seu ambiente social, a seu grupo; portanto, não se pode julgar um grupo a partir 

dos conceitos e ou preconceitos estabelecidos em ambiente de outro.     

Não temos o objetivo de nos aprofundar nos conceitos de etnocentrismo e 

relativismo cultural, mas, é de capital importância que entendamos que ambos são 

conceitos opostos. Enquanto no relativismo não há cultura melhor nem pior do que 

outra, no etnocentrismo a cultura de um determinado grupo dominante se torna o 

centro, o paradigma; assim sendo, suas normas, regras e costumes são tidos como 
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predominantes, avaliando grupos diferentes ou demais grupos a partir dele. O 

relativismo cultural se opõe ao etnocentrismo à medida em que pensa não existir 

uma cultura que seja melhor nem pior e que, cada cultura, deva ser analisada a 

partir de si mesma, de suas idiossincrasias e de sua história.  

Nos afastemos do pseudoreal, do ilusório, na busca pela verdade, pelo 

conhecimento, pelo esclarecimento, pois que o contrário lhe lega “É uma inteligência 

míope que acaba por ser normalmente cega” (MORIN, 2006, p. 43) e “(...) ao 

contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da realidade é o mundo da 

realização da verdade (…) (KOSIK, 1976, p. 23), o mundo onde a busca pela 

verdade não é oferecida, mas, deve ser conquistada pela autonomia, pela liberdade 

na reflexão e no pensamento.  

O conhecimento é sempre provisório; já discorremos acerca disto. Não há 

certeza perene nem investigação que se esgote no todo, pois, "(...) a incerteza, que 

mata o conhecimento simplista, é o desintoxicante do conhecimento 

complexo" (MORIN, 2004, p.31). Assim, percebemos que: “A ancoragem da doutrina 

da essência em atos intencionais não estabelece simplesmente o absolutismo lógico 

das “proposições em si”, mas contradiz ao mesmo tempo a concepção do 

absolutismo” (ADORNO, 2015a, p. 196). 

O conhecimento e a verdade não estão prontos; não estão postos na mesa a 

serem servidos; precisam ser plantados, colhidos para assim, serem servidos; 

contudo, somente quem os busca pode se deliciar deste banquete; somente através 

da tomada de consciência ele se dá. Vemos que: “Por esta razão a história humana 

pode ser o processo da verdade e a história da verdade. A destruição da 

pseudoconcreticidade significa que a verdade não é nem inatingível, nem alcançável 

de uma vez para sempre, mas que ela se faz; logo, se desenvolve e se 

realiza” (KOSIK, 1976, p. 23). O conhecimento ou melhor, sua busca, é um processo 

complexo; entendendo por complexo a forma como Morin faz uso do termo; forma 

esta que se coloca a descrever o processo humano da educação. Complexo no 

sentido em que há uma multiplicidade de fatores e variantes que determinam tal 

complexidade de existência, bem como, de soluções diversas para questões não 

menos diversas.  

Entendemos o primeiro ponto da tríade aqui proposta, o esclarecimento, como 

processo complexo de conhecimento em busca da essência da coisa; do 
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reconhecimento fenomênico para o estabelecimento da complexidade do que é, 

realmente, essencial no saber; da aproximação com o fenômeno para se distanciar 

dele, encontrando a essência do saber.  

“O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. 
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade 
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 
(…) e há um tecido independente, interativo e inter-retroativo entre o 
objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e 
as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união 
entre a unidade e a multiplicidade" (MORIN, 2004, p.38). 

Na busca incessante pelo saber, 

“O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera 
objetividade. O preço que os homens pagam pelo aumento de seu 
poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. O 
esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 
comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 
manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em 
que pode fazê-las. E assim que em-si torna para-ele. Nessa 
metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a 
mesma, como substrato da dominação” (ADORNO, 1985, p.21). 

Portanto, a inerente relação entre conhecimento e saber, nos faz entender o 

que Adorno chama de esclarecimento. Podemos definir esclarecimento como o 

conhecimento a partir de uma tomada de consciência por parte do homem, uma vez 

que, 

“(…) somente quando não nos fechamos para a sua tendência 
epistemológica, para a tendência de sondar como um saber sobre 
algo objetivo seria possível em geral e como ele se identificaria na 
estrutura da consciência, é somente assim que se tornariam 
transparentes essas categorias que a fenomenologia afirma ser pura 
e simplesmente descoberto” (ADORNO, 2015a, pp. 212-13).   
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Assim, se dá o conhecimento consciente, não no sentido psicológico do termo 

"consciência", mas com fundamentação educativa do termo. O conhecimento com 

consciência leva ao esclarecimento e daí partimos em direção ao saber com 

verdade. 

 

3.1.3 Liberdade 

   

Entendendo o caminho seguinte, não de forma categórica, mas, como um 

passo possível, percebemos que do esclarecimento à liberdade não podemos 

prescindir do conhecimento e da verdade. 

Vemos, que há uma via de mão dupla, do esclarecimento à liberdade e vice-

versa. Percebemos, também, que conhecimento e verdade são pressupostos da 

ciência e da filosofia, assim, não há como dissociá-los nem como caminhar por 

estradas que estejam pavimentadas em bases opostas ou excludentes. 

A arte para Adorno precisa nascer livre e esta liberdade tem íntima relação 

com o homem e o meio social, onde ele é influenciador e influenciado diretamente, 

pois, "(...) saber se a vontade é livre é tão relevante quanto os termos são avessos 

ao desejo de indicar de maneira totalmente clara e direta aquilo que 

visam" (ADORNO, 2009, p.179). A liberdade talvez seja o direito mais precioso dos 

animais, em especial, do ser humano e sempre que este direito é desrespeitado há 

sérias e graves consequências para o seio social.  

Analogamente entendemos a importância da liberdade para o fazer artístico, 

para o artista e, por conseguinte, para o ambiente social onde ambos estão 

inseridos. Percebemos na Arte que, nem sempre, vontade e liberdade caminham 

juntas. Por vezes, são conceitos paralelos. Porém, para que haja real livre 
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manifestação do fazer em arte, estes dois conceitos deveriam ser entendidos como 

indissociáveis. Segundo Adorno: ”No momento em que a pergunta sobre a liberdade 

da vontade se reduz à pergunta sobre a decisão de cada particular, em que esses 

particulares são destacados de seu contexto e o indivíduo separado da sociedade, a 

sociedade cede à ilusão de um curso ser-em-si absoluto (…)” (2009, p.181). Se não 

há liberdade na vontade ou vontade sem respeito à liberdade, não pode haver 

verdade na arte; “(…) uma experiência subjetiva restrita usurpa a dignidade do que é 

maximamente certo. O substrato da alternativa tem algo de fictício” (ibidem). O fazer 

artístico verdadeiro deve pressupor de liberdade de criação, manifestação do 

pensamento ou emoções, sem que haja uma supervalorização do racionalismo puro, 

da arte sem interface com a sociedade, da arte puramente matemática; 

“No entanto, se não podemos nos referir à vontade ou à liberdade 
como a um ente, isso não exclui de modo algum inteiramente, 
segundo a analogia com a simples teoria do conhecimento pré-
dialética, que estímulos ou experiências particulares possam ser 
sintetizados em conceitos, aos quais não corresponde nenhum 
substrato naturalista, mas que remetem de maneira singular estes 
estímulos ou experiências como um denominador comum tal como, 
por comparação, o objeto kantiano o faz com seus fenômenos. 
Segundo este modelo, a vontade seria a unidade normativa de 
todos os impulsos que se revelam ao mesmo tempo como 
espontâneos e racionalmente determinados, em contraposição à 
causalidade natural, em cujo quadro eles com certeza permanecem: 
não há nenhuma seqüência de atos de vontade fora do nexo causal. 
"Liberdade" seria a palavra para designar a possibilidade desses 
impulsos" (ADORNO, 2009, p.180). 

Se não há liberdade, tais impulsos, aos quais se refere Adorno, ficam 

robotizados, mecanizados, ideais aos anseios da indústria cultural. 

Os próprios conceitos de liberdade e de verdade são demasiadamente 

relativos devido à subjetividade que é inerente às reflexões filosóficas, porém, 

percebemos em Adorno clara referência de tais conceitos como pontos de partida 

para o pensamento e análise do fazer artístico propriamente dito. Adorno nos diz 

que, "A ideia da liberdade também perdeu efetivamente a sua força sobre os 

homens, porque ela foi concebida desde o início de maneira tão abstrata e subjetiva 
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que a tendência social objetiva pôde soterrá-la sem esforço sobre si mesma" (2009, 

p. 182). 

A percepção de pesquisador nos conduz, mesmo assim, à intrínseca relação 

do artista com o meio social e sua época, portanto, entendemos que: "A pergunta 

sobre se a vontade é livre ou não impõe um ou/ou tão conclusivo quanto 

questionável, para além do qual transcorre indiferentemente o conceito de vontade 

compreendido como unidade normativa de seus impulsos" (ADORNO, 2009, p. 180). 

A sociedade determina sua relação com o homem e suas múltiplas formas de 

comunicação com o mundo – percebendo a arte como uma destas formas –, assim, 

"(...) inúmeros fatores da realidade exterior, sobretudo da realidade social, entram 

nas decisões assinaladas pela vontade e pela liberdade (...)” (Ibidem), percebendo 

seus impulsos e relacionando-os como arcabouço e competências advindas desta 

relação. Entendemos que: ”Uma idéia ou teoria não deveria ser simplesmente 

instrumentalizada, nem impor seu veredicto de modo autoritário; deveria ser 

relativizada e domesticada. Uma teoria deve ajudar a orientar estratégias cognitivas 

que são dirigidas por sujeitos humanos" (MORIN, 2004, p. 29). Assim, não temos o 

objetivo de instituir uma verdade, mas, de colaborar, de contribuir, para que se possa 

refletir a partir da relação do ambiente social com a arte, em especial, com a música 

e seu processo educativo. Porém, destacamos, uma vez mais que, o exercício de 

“relativizar” deve ser praticado. Infelizmente, não há o espaço devido, nesta relação 

cotidianamente estabelecida entre o meio social e o artista, que se sustente em ação 

gnoseológica, ação esta que, como descreve o termo, busca validar a verdade pelo 

pensamento filosófico. 

Mesmo havendo uma postura negligente em relação à liberdade e ao conceito 

inerentemente importante que ela provém, a liberdade interessa ao pensamento 

humano; isto está posto; é dado histórico. Portanto, não há de se tolerar que por nós 

decidam-se. Discernir deve ser um exercício, cotidianamente, praticado e valorizado 

pela sociedade; "Desde o século XVII, a grande filosofia tinha definido a liberdade 

como o seu interesse mais específico" (ADORNO, 2009, p. 181). De tal forma, 

entendemos o segundo ponto da tríade adorniana como fundamento básico para o 

pensamento estético-musical e para a educação musical nos dias de hoje, pois, a 

busca pela autonomia na arte musical, sempre perseguida pelo compositor, advém 

da tomada de consciência que se faz necessária para sua correlação com o fazer 
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musical e com a educação musical. Julgamos ser fundamental para o entendimento 

da tríade a que atribuímos ao pensamento adorniano entender o seguinte: 

“O conceito de liberdade e a coisa mesma chamada liberdade 
faltaram a épocas inteiras, a sociedades inteiras. Atribuir a liberdade 
a elas como um em-si objetivo, mesmo que estivesse inteiramente 
encoberta para os homens, estaria em contradição com o princípio 
kantiano do transcendental que deve estar fundado na consciência 
subjetiva e seria insustentável se essa consciência, a suposta 
consciência em geral, se afastasse totalmente de qualquer 
vivente" (ADORNO, 2009, p. 184). 

A partir da dualidade "esclarecimento e liberdade", percebemos quão difícil se 

torna o entendimento, pela parte menos "esclarecida" da sociedade, acerca da 

relação de massacre que lhe é imposta pela indústria cultural. Adorno ratifica em 

Kant, a tese de Nietzsche de que a música, sua produção e seu entendimento, estão 

cerca de 200 anos atrasados em relação ao que se vê no seio social. Segundo 

Adorno,  

"É anacrônico falar de liberdade, de liberdade real assim como de 
liberdade reivindicada, antes de o indivíduo se tornar no sentido que 
era autovidente para Kant, no sentido moderno, que não tem em 
vista simplesmente o ser individual biológico, mas o ser individual 
que não é constituído enquanto unidade senão pela sua 
autorreflexão, autoconsicência hegeliana" (ADORNO, 2009, p. 185).  

O homem precisa, antes de mais nada, ser retirado do estado de inércia; 

necessita ser trazido à luz para se tornar livre, pois: “Nem a música de mesa é 

inevitável para a música libertada” (ADORNO, 1990, pp.13-4). Autonomia pressupõe 

tomada de consciência que, por conseguinte leva a liberdade, a verdade e descreve 

a vontade do artista. 
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  3.1.4 Razão           

   

    

Completando a tríade, a Razão estabelece sua correlação entre 

Esclarecimento, Liberdade e a indissociável via de mão dupla entre eles.  

Para Platão, era preciso ultrapassar o plano da experiência sensível indo ao 

campo do pensamento científico, das ciências, do puramente racional. Para ele, 

quando raciocinamos de forma matemática caminhamos para a abstração, para o 

inteligível. Para Platão, "(...) a literatura, a música e a arte têm grande influência no 

caráter, e seu objetivo é imprimir ritmo, harmonia e temperança à alma. Por isso 

deve-se preservá-la como tarefa do Estado" ( in FONTERRADA, 2008, p. 27).  A 

Educação, por Platão, busca o conhecimento das ideias, da essência universal. A 

dialética aqui, leva ao pensamento científico e, através dele, busca e edifica o saber. 

As ciências são para ele, o pilar da educação.  

Enquanto Platão defende a dialética como forma de chegar ao pensamento 

científico, os sofistas a usam para o sucesso; podemos traçar um pensamento 

análogo entre os sofistas e os produtores da indústria cultural. Os primeiros 

ensinavam a falar bem sobre vários assuntos sem se preocupar com a essência 

daquilo que discorriam. Usavam a retórica somente como forma de persuasão sem 

se preocupar no que isto pudesse incorrer. Muito da escola sofista, tão combatida 

por Platão, se aplica à indústria cultural de hoje, não menos combatida por Adorno. 

O mercado manipula, com “arte”, a produção, sem que haja a menor preocupação 

com o retorno dos efeitos desta manipulação para a sociedade. Assim, usar a 

retórica somente como forma de convencer, se torna a “arte da manipulação de 

opiniões”. 

A razão, aqui, deveria colocar-se a serviço da liberdade, pois, uma vez livre o 

pensamento, não há espaço para barganhas ou imposições de mercado na 
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produção do artista que, deveria ser livre, pois, somente assim, seria reconhecida 

como arte. As soluções fáceis trazidas pela a ausência da razão,  "(...) tem o aspecto 

de que elas destroem a imagem cômoda de ser livre no interior e não livre no 

exterior, sem que se abra para o sujeito em seu estado patológico a verdade, que 

esse estado lhe comunica e que ele não pode conciliar nem com sua pulsão, nem 

com seu interesse racional" (ADORNO, 2009, p. 188). 

A busca pela razão tem efeito contrário ao impulso indômito, sem controle, da 

falsa ideia de liberdade gerada pelo senso comum e seus desdobramentos sociais. 

O homem abdica de sua liberdade inconsciente de sua escolha; ele delega à 

sociedade o poder de escolher por ele ou de levá-lo para onde parte desta 

sociedade quer, deseja ou planeja. Assim, isenta-se da responsabilidade de decidir 

sobre questões que julga irrelevantes ao seu cotidiano, como por exemplo: quem vai 

escolher a música a ser ouvida no carro no percurso de casa ao trabalho? – o 

programador da rádio fará isto por ele -; o que vai comer no almoço ou ainda, quem 

vai representá-lo nas assembléias parlamentares? De fato, 

“No conceito filosófico que eleva ao máximo a liberdade, enquanto 
modo de comportamento, sobre a existência empírica, ou seja, no 
conceito de espontaneidade, ressoa o eco daquilo que o eu da 
filosofia idealista, devendo controlar até a aniquilação, toma como 
prova de sua liberdade. Para a apologia de sua forma invertida, a 
sociedade encoraja os indivíduos a hipoistasiarem sua própria 
individualidade e, com isso, sua liberdade" (ADORNO, 2009, p.187). 

Hoje, de forma naturalizada, o indivíduo não se dá conta de que abre mão de 

seu direito "sagrado" de escolha ou melhor, desconhece o precioso poder do 

discernimento, poder este que é indiscutivelmente seu.  

No século XVIII, "(...) a liberdade torna-se para Kant uma propriedade da 

causalidade dos sujeitos viventes porque ela se acha para além das causas 

estranhas que a determinam e se concentra nessa necessidade que coincide com a 

razão" (ADORNO, 2009, p. 192-3). Muito distante da realidade de nossos dias e 

ainda em relação ao pensamento kantiano,  
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“(...) a concepção da vontade como "faculdade dos fins" na Crítica da 
razão prática, apesar de sua orientação pelo conceito objetivo de fim, 
interpreta a vontade como razão teórica, uma vez que os fins "são 
sempre razões determinantes da faculdade de desejar segundo 
princípios". Entre os princípios, porém, só se concebem as leis da 
razão, às quais se atribui tacitamente a capacidade de dirigir a 
faculdade de desejar que pertence, por sua vez, ao mundo 
sensível" (ADORNO, 2009, p. 193). 

A experiência sensível não deve ser subestimada em detrimento ao mundo 

inteligível; ao contrário, pois, leva a maior e melhor compreensão do universo 

científico; isto se percebe na ciência contemporânea através de aportes 

metodológicos que valorizam a experimentação e o fazer empírico para análises 

mais contundentes no campo epistemológico. Há estreita relação entre, o que 

entendemos ser o pensamento complexo e a interface inerente entre liberdade e 

razão, visto que: “A relação com o complexo de liberdade e determinismo é entregue 

ao arbítrio da irracionalidade, oscilando entre constatações particulares mais ou 

menos empíricas e generalidades dogmáticas” (ADORNO, 2009, p. 182). Contudo, 

“(…) no começo da autorreflexão do sujeito moderno em seu caminho de 

emancipação (…) a divergência entre compreensão e ação é paradigmaticamente 

apresentada” (idem, p. 193).  

Desta forma, entender o lugar da razão na tríade proposta, se torna tarefa 

simples, mesmo que não diretamente, fechando assim, a tríade adorniana 

hipoteticamente proposta que, por conseguinte, conduz ao objeto principal desta 

reflexão; a emancipação. 
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3.1.5 Emancipação “B”  

         

A Emancipação, ponto de convergência da tríade adorniana hipotética 

proposta neste estudo, tem estreita relação com a autonomia perseguida, com 

fervor, por compositores e músicos há séculos.  

Percebemos na ilustração acima que, apesar de organizada anteriormente, 

passo-a-passo, todos os conceitos se interagem; isto ocorre tanto com a tríade em si 

– Esclarecimento, Liberdade e Razão –, quanto com qualquer ponto da tríade em 

relação com a Emancipação. Assim, em cada tangência, desdobramentos diversos 

podem ocorrer. 

No exato instante em que o indivíduo se entrega, sem ato reflexivo, ao 

coletivo social determinante, este, coloca-se à parte da relação com a emancipação, 

anulando-se como sujeito dotado de vontade própria (ADORNO, 1995). Neste 

momento, o indivíduo entrega seu poder de discernimento em mãos alheias que 

podem ser perigosamente manipuladoras e ilusórias, contribuindo assim, para uma 

“cegueira voluntária”  em relação ao seu lugar no cotidiano social; "(...) o sujeito já 14

liberto da vontade individual e transformado, por assim dizer, num mediador pelo 

qual o verdadeiro sujeito, o único realmente existente, triunfa e celebra a sua 

libertação na aparência" (NIETZSCHE, 2004, p. 42).   

Adorno, de forma a esclarecermos, faz uma analogia entre emancipação e 

menoridade, revelando-nos que o homem emancipado se torna dono de seu destino, 

saber e vida; isto, a partir da sociedade democrática onde, conceitualmente, 

possuímos força de decisão dos destinos de nossa sociedade em nossas mãos. 

 Tal termo tem estreita relação com o termo “surdez voluntária”, utilizado nesta pesquisa.14
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“A exigência da emancipação parece evidente numa democracia. 
Para precisar a questão, gostaria de remeter o início do breve ensaio 
de Kant intitulado “Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?”. 
Ali ele define a menoridade ou tutela e, deste modo, também a 
emancipação, afirmando que este estado de menoridade é auto-
inculpável quando sua causa não é a falta de entendimento sem 
orientação de outrem. “Esclarecimento é a saída dos homens de sua 
auto-inculpável menoridade” (ADORNO, 1995, p. 169). 

Parafraseando Kant, o esclarecimento leva à maioridade e, por conseguinte à 

emancipação do sujeito. Assim, percebemos a intrínseca ligação dos pontos da 

tríade pautados aqui; é a síntese da tríade proposta e da tríade com todas as 

tangências e interferências possíveis – de dentro para fora e vice-versa –; assim, 

chegamos ao que deveria ser o objetivo da educação para a sociedade; chegamos à 

“Emancipação” como conceito a ser entendido e apropriado pelo indivíduo. Kant nos 

diz que: “Para evitar um resultado irracional é preciso pressupor a aptidão e a 

coragem de cada um em se servir de seu próprio entendimento. Se abrirmos mão 

disto, todos os discursos quanto à grandeza de Kant tornam-se mera retórica, 

exterioridade” (in ADORNO, 1995, p. 169). 

Hoje, em pleno século XXI, percebemos que nossa educação ainda não se 

pauta na busca pela autonomia; nossa arte musical se distancia da sociedade e “(…) 

não somos educados para a emancipação” (ADORNO, 1995, pp.169-70). Se não 

somos educados para a autonomia, somos presas fáceis para a manipulação que se 

consubstancia nas mais variadas esferas sociais, posto que, “(…) o mero 

pressuposto da emancipação de que depende uma sociedade livre já encontra-se 

determinado pela ausência da liberdade da sociedade” (ADORNO, 1995, p. 172).  

Nossa tese, parte da educação e pensamos ser a educação, 

verdadeiramente, o pilar mais importante e significativo para as mudanças sociais; 

assim, encontramos na filosofia adorniana fundamentação concreta para tais 

argumentações e abordagens educativas. Segundo ele,  
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“(…) o que é peculiar no problema da emancipação, na medida em 
que esteja efetivamente centrado no complexo pedagógico, é que 
mesmo na literatura pedagógica não se encontre esta tomada de 
posição decisiva pela educação para a emancipação, como seria de 
se pressupor” (Ibidem).  

Percebemos, assim, a importância do pensamento adorniano para a 

construção e tomada de consciência acerca da autonomia e do estabelecimento de 

uma sociedade que reconheça a emancipação como forma de liberdade social, 

cultural e artística. Segundo Adorno, devemos ter o cuidado de não deixar que 

movimentos e ações autoritárias nos tire o direito à emancipação, principalmente no 

que se refere ao pensamento e ao saber. Ele nos fala: 

“(…) acompanhei um pouco a literatura pedagógica acerca da 
temática da emancipação. Mas, no lugar da emancipação, 
encontramos um conceito guarnecido nos termos de uma ontologia 
existencial de autoridade, de compromisso, ou outras abominações 
que sabotam o conceito de emancipação atuando assim não só de 
modo implícito, mas explicitamente contra os pressupostos de uma 
democracia” (ibidem). 

É fundamental entendermos que, “(…) não só a sociedade, tal como ela 

existe, mantém o homem não-emancipado, mas porque qualquer tentativa séria de 

conduzir a sociedade à emancipação (…) é submetida a resistências enormes 

(ADORNO, 1995, p.185). A sociedade não educada para a emancipação perpetua 

esta prática de geração em geração e este paradigma precisa ser quebrado sob 

pena de não emancipação social generalizada. Entendemos em Adorno que, a 

efetiva concretização da emancipação está nas mãos de poucos indivíduos 

interessados nesta busca e, estes poucos, devem se dedicar a orientar a sociedade 

da relevância da apropriação deste conceito, mesmo que para uma educação para a 

resistência ou contestação (ADORNO, 1995). Assim, a emancipação deve ser 

perseguida, buscada, conquistada, construída, pelo bem da sociedade e de seu 

desenvolvimento democrático. 
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Platão, que nasceu e viveu em Atenas – 427 a. C. 347 a. C. – no livro VII, de 

seu célebre “A República”, narra um diálogo, que ficou conhecido como “o mito da 

caverna”; tal “diálogo” é extremamente importante para o conceito de Emancipação 

aqui proposto como objetivo e objeto de construção da tríade adorniana em questão. 

Ele começa a narrativa da seguinte forma: “(…) imagine a nossa natureza, 

relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência 

(…)” (2003, p. 210). Platão narra em seu discurso sobre a visão fenomênica; a ilusão 

sobre algo que se apresenta em um primeiro momento como verdade; apenas a 

visão do fenômeno e não a essência que a filosofia e a ciência buscam, perseguem 

e anseiam. Platão aqui, demonstra sua clara preocupação com a liberdade e 

autonomia na educação da sociedade, no texto que ficaria marcado como o primeiro 

grande escrito social da humanidade; tal texto que, originalmente é apresentado em 

forma de diálogo, tomamos a liberdade de citar e apresentar em nota de forma 

condensada; o fazemos com o intuito de inspirar e fomentar reflexões, pois, ninguém 

o faria melhor que o mestre Platão . 15

A tríade adorniana que propomos hipoteticamente é, para a arte, tão relevante 

quanto para o ambiente social amplo. Pensamos que através do Esclarecimento, da 

Liberdade e da Razão, possuímos os elementos necessários para o estabelecimento 

da Emancipação como forma se buscar a autonomia e liberdade de criação no fazer 

artístico. A inércia frente a não emancipação na arte cede aos anseios da indústria 

cultural que, segundo Adorno “(…) derruba a objeção que lhe é feita com a mesma 

facilidade com que derruba a objeção ao mundo que ela duplica com imparcialidade” 

(1985, p. 122). A não emancipação escraviza e aprisiona; “A libertação prometida 

pela diversão é a liberação do pensamento” (ADORNO, 1985, p. 119); é negação da 

 “(…) imaginem homens que viviam numa caverna desde o nascimento; cuja entrada esteja aberta 15

para a luz que brilha ao longe e que esta caverna fique ao fundo de uma larga galeria. Imaginem que 
estes homens tenham no corpo as pernas e o pescoço amarrados e que não possam mudar de 
posição; imaginem ainda que, à frente da caverna, exista um muro e que, por trás deste muro, se 
movam outros homens carregando estátuas de pedra em representações diversas. Ainda, imaginem 
que brilhe o sol. Por fim, imaginem que ao fundo da caverna se ouçam ecos das vozes dos homens 
que passam por trás do muro. Certamente os habitantes da caverna não poderiam ver além das 
sombras projetadas no fundo da caverna e ouviriam apenas eco das vozes que soavam lá fora. 
Entretanto, nunca tendo visto outra coisa além deste cenário, eles acreditariam, piamente, que as 
sombras produzidas eram cópias de objetos reais; somente esta verdade lhes era conhecida; 
acreditariam, também que, o eco das vozes correspondia o som real das vozes emitidas pelas 
sombras. Porém, imaginemos que, um destes homens consiga se soltar dos grilhões que o prendem. 
Com dificuldade e se sentindo perdido, ele começaria a se habituar à nova visão e perceberia que 
não correspondia à verdade das coisas. Compreenderia, então que a realidade seria outra e muito 
diferente daquele que lhe permitia conhecer (…)” (PLATÃO, A República). 
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reflexão a favor do entretenimento puro, simples e manipulador. 

É importante destacar que, esta configuração proposta, se dá, simplesmente, 

como forma ilustrativa para melhor compreensão de nossa abordagem acerca da 

relação de Adorno com o universo musical e com as artes através de seu conceito 

de Indústria Cultural. Ressaltamos e entendemos que outras formas de abordagem 

ou outras terminologias poderão ocorrer a partir ou em lugar desta. 

3.2   Adorno e o conceito de Indústria Cultural 

Adorno, a partir de suas reflexões sobre arte, constrói, em conjunto com 

Horkheimer, ainda no século XX, o conceito que norteia nosso pensamento e nosso 

recorte de música a ser tratado e trabalhado, como referência, nesta Tese.  

Matos nos mostra que: “Conceito cunhado por Adorno na década de 1940, a 

“indústria” cultural significa que os bens culturais perdem sua autarquia, 

inscrevendo-se no movimento geral de produção de cul tura como 

mercadoria” (2010, p. 25). 

3.2.1 Entendendo o Conceito 

Buscando entender o conceito de indústria cultural, nos deparamos com a 

seguinte constatação: “A arte foi “arte utilitária”, antes de se tornar “arte” – (…) eram, 

por exemplo, imagens de deuses nos templos, adornos para túmulos de reis mortos, 

música para banquetes e de dança” (ELIAS, 1995, p. 50). Desta forma, Elias nos 

apresenta o conceito de arte utilitária e, analogamente, o fazemos com a música; ou 

seja, música utilitária.  

De acordo com o que nos apresenta Adorno, de forma bem à frente de seu 

tempo, podemos perceber que, 

 “(…) a cultura como obra de arte total foi um projeto concebido pelas 
vanguardas do início do século passado  para livrar o homem da 16

alienação. Desejava-se o retorno a uma arte imediata e que 
propiciasse uma experiência enriquecedora cotidiana, emancipada 
dos requisitos utilitários da vida burguesa” (RÜDIGER, 2004, p. 166). 

 Referência ao início do século XX.16
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O termo, música utilitária, descreve a manifestação musical que serve a um 

fim específico que, não necessariamente, deva ter um cunho artístico. A música 

sacra do século XVII, por exemplo, pode ser chamada de utilitária, pois, mesmo que 

não esteja inserida no contexto da indústria cultural, servia a um fim específico de 

um período que, a partir de sua relação com o meio social e com o patronato, ditava 

as regras para a composição das obras. Adorno nos diz que: “O entretenimento e os 

elementos da indústria cultural já existiam muito tempo antes dela” (1985, p. 111). 

Porém, o conceito de indústria cultural é recente; data do século XX e tem em 

Adorno seu principal estudioso que descreve o conceito a partir do estudo e 

observação do novo processo de difusão e produção artística. Segundo Rüdiger: “A 

categoria da indústria cultural é uma expansão desse processo, precipitado pela 

mudança estrutural na vida moderna que teve lugar na passagem do século XIX 

para o XX” (2004, p. 20). Assim, a música pode ter o caráter utilitário, servir a uma 

finalidade específica sem que tenha relação com os ditames da indústria cultural 

como hoje é conceituada, mesmo na contemporaneidade. Vejamos: 

“Adorno argumenta que a transformação da cultura em mercadoria é 
resultado de um processo histórico por meio do qual a criação 
intelectual, artística e literária passou a servir de campo a 
acumulação de capital. Através dele, o público burguês e as massas 
urbanas se tornaram mercados das empresas de comunicação 
(RÜDIGER, 2004, p. 165). (…) A indústria da cultura surgiu da 
tendência utilitária própria do capital. Desenvolveu-se sob as leis do 
mercado, que a obrigaram a adaptar-se a seus consumidores. 
Posteriormente, no entanto, converteu-se em instância que encerra e 
consolida a consciência na sua forma existente, conservando o 
status quo espiritual” (ADORNO apud RÜDIGER, 2004, p. 165). 

Não temos, aqui, o objetivo de aprofundar-nos no conceito de música utilitária 

e a citamos, tão somente como forma de destacar sua existência, sua relação, ao 

mesmo tempo que, sua especificidade em comparação com o conceito cunhado por 

Adorno. O que nos interessa é o conceito de indústria cultural que, mesmo sendo 

um conceito do nosso tempo, encontra um paralelo, há centenas de anos, no 

conceito de música utilitária. Assim, “(…) os elementos da indústria cultural (…) 

Agora, são tirados do alto e nivelados à altura dos tempos atuais” (ADORNO, 1985, 
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p. 111) a partir disto, percebemos que, historicamente, a música sempre foi utilitária, 

contribuindo desta forma, para a apropriação de espaço pela indústria cultural que, 

com a promessa de entreter, manipula e “vende” o que lhe rende mais. Observamos 

que: “A indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo a energia e de ter 

erigido em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte a esfera do 

consumo, de ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter 

aperfeiçoado o feitio das mercadorias” (ibidem). Adorno nos diz ainda, em relação a 

indústria cultural, que “sua vitória é dupla: a verdade, que ela extingue lá fora, dentro 

ela pode reproduzir a seu bel-prazer como mentira” (ibidem). Ainda acerca disto, 

Matos nos diz: “A indústria cultural parte do pressuposto de que “a verdadeira 

cultura” é inacessível ao grande público e a padronização do gosto e da imaginação  

se faz pela prática do estereótipo” (2010, p. 27). 

Como colocado no início deste capítulo, Adorno e Horkheimer, maiores 

expoentes da “Escola de Frankfurt” , usam pela primeira vez o conceito de indústria 17

cultural por volta da década de 1940. Severiano nos mostra que,  

“Os autores frankfurtianos há décadas afirmam que nas sociedades 
modernas a dominação saiu da esfera restrita do trabalho para se 
impor de forma totalitária e implícita sobre todos os aspectos da 
cultura, assumindo, assim, uma nova forma - não mais explícita e 
direta, mas por meio de uma nova forma de hegemonia ideológica -, 
utilizando-se da própria gratificação - por meio de instituições 
culturais, como os meios de comunicação de massa e o lazer - pra 
produzi r uma subjet iv idade humana homogeneizada e 

acrítica” (2010, p.132).  

A Música, no contexto pensado a partir deste conceito, é o que menos importa 

e serve somente como forma de entretenimento e ou serve a fins comerciais. Assim, 
se estabelece um mercado que não serve de estímulo para o desenvolvimento e 
evolução da sociedade; serve somente como elemento alienador, como um artigo de 

consumo. É o que Adorno chama de Kulturindustrie (FREITAS, 2003). A autonomia 

 O Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, fundado em 1923, começou a se tornar influente oito 17

anos mais tarde, quando sua direção foi entregue ao filósofo Max Horkheimer. O coletivo reunido à 
sua volta decidiu, então, elaborar um programa de pesquisa social interdisciplinar, estruturado para 
servir de base a uma teoria crítica da sociedade. (…) o trabalho encetado construiu ao longo dos 
anos um conjunto de idéias que, no transcurso dos 1960, permitiu que se falasse em uma Escola de 
Frankfurt (RÜDIGER, 2004, p. 19).

!82



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

no fazer artístico há muito faz parte dos sonhos dos artistas, porém, tal ideia como 

possibilidade exequível na arte ou na cultura ao ser humano é relativamente recente. 

3.2.2 O Cerne Conceitual 

O termo indústria cultural é usado por Adorno, por volta de 1943, para 

designar a exploração sistemática e intencional de bens culturais com fins 

comerciais em detrimento da cultura . Ele nos fala: “A indústria cultural realizou 18

maldosamente o homem como ser genérico” (ADORNO, 1985, p. 120), a partir disto, 

se estabelece um mercado em que obras de arte são rebaixadas ao nível de simples 

mercadoria palpável, obedecendo à lei da oferta e da procura, à lei do mercado 

consumidor, negando-lhes o que para Adorno seria o princípio fundamental da obra 

de arte: a liberdade. Para ele, as artes, em especial a música, buscam a verdade e 

somente podem atingi-la se forem concebidas livres.  

Adorno nos mostra que, 

“Desde os meados do século XIX a grande música divorciou-se do 
consumo. A coerência de seu desenvolvimento está em contradição 
com as necessidades que se manejam e que ao mesmo tempo 
satisfazem o público burguês. O gosto público e a qualidade das 
obras ficaram divorciados” (2002, pp. 16-7).  

A este divórcio, a esta separação, pode-se atribuir ao desconhecimento, ou 

seja, ao não esclarecimento, a ausência de liberdade e razão, que contribuem para 

a “inconsciência” da importância da autonomia no pensar e para a não 

emancipação. Percebemos na, “(…) afirmação de que obras-primas da música 

moderna são mais cerebrais e têm menos caráter sensível do que as tradicionais 

(…)” (ADORNO, 2002, p. 19), as conseqüências desta partição. Analisamos que 

estes dados representam “(…) uma pura projeção da incapacidade de compreender” 

(ibidem). Adorno, em sua análise sobre a nova música, nos mostra ainda que: “Na 

tentativa de reduzir a música de qualquer época a uma “compreensão” invariável, 

supõe-se a constância do sujeito musical. Mas esta está ligada à constância do 

 Devemos ter o cuidado de evitar uma comparação com uma arte que surja espontânea e 18

genuinamente no seio popular como, por exemplo, a arte folclórica. Não podemos confundir 
manifestação folclórica popular com arte manipulada e populista. 
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material natural mais estreitamente do que possa pretender a diferenciação 

psicológica” (2002, pp. 35-6). Procurar entender, pressupõe distanciamento do 

senso comum ao mesmo tempo que proximidade com as novas linguagens. 

A arte servindo a uma indústria de produção, voltada única e exclusivamente 

para um público consumidor que não reflete sobre a obra, de nada contribui para 

crescimento da sociedade e da própria arte, assim, o “(…) mundo inteiro é forçado a 

passar pelo filtro da indústria cultural” (ADORNO, 1985, p. 104). Observando 

analiticamente, percebemos que determina-se um mercado manipulável, injusto e 

desigual, aberto a toda sorte de interesses e sem função sociocultural, levando a 

arte à perda de seu caráter artístico. Adorno nos diz: “O procedimento de 

composição da nova música põe em discussão o que muitos progressistas esperam 

dela: imagens concluídas em si mesmas, que possam ser admiradas de uma vez 

por todas nos museus musicais, ou seja, em teatros e salas de concerto” (2002, p. 

35). Portanto, abre-se espaço para uma “arte” calculada para agradar; uma “arte” 

programada para o consumo e, 

“A arte, na medida em que corresponde a uma necessidade social, 
se torna uma empresa movida pelo lucro: duplamente rentável, já 
que permite manter o status quo e satisfazer necessidades 
perpetuamente recriadas e condicionadas no consumidor, que nem 
mais toma consciência de que no interior da falsa totalidade não 
pode existir satisfação autêntica” (JIMENEZ, 1977, p. 86). 

Não se pode conceber arte deixando de lado o universo do artista. É um erro 

crasso. No Brasil, onde isto ocorre com a educação, os resultados estão aí. São os 

piores possíveis . É fundamentalmente importante que tenhamos esta clareza. 19

Segundo Elias,  

“A criação de uma obra de arte, a manipulação do material, é um 
processo aberto; o artista avança por um caminho pelo qual nunca 
passou antes, e, no caso do grande mestre , pelo qual nunca 20

 Não se tem uma educação de qualidade no ensino fundamental; os professores são mal 19

remunerados e têm enormes lacunas em sua formação; não há apoio técnico-didático, instalações 
minimamente adequadas e os mestres estão, invariavelmente, fora das decisões importantes que se 
tomam sobre os destinos da educação brasileira.

 A referência ao “grande mestre” é Mozart.20
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ninguém passou. Os criadores de arte fazem experiências. Testam 
suas fantasias no material, no material de sua fantasia que está 
sempre assumindo novas formas. A qualquer momento podem ir por 
aqui ou por ali. Podem sair dos trilhos, e depois dizer a si mesmos 
quando dão um passo atrás; “Isto não funciona, não soa bem, não 
está bom. É fácil, trivial, se desmorona, não se une numa estrutura 
firme e integrada” (1995, p. 62).  

Percebe-se que não se pode controlar este processo de livre criação; há, 

inerente influência do meio social no qual o artista está mergulhado, envolto, faz 

parte, influencia e é influenciado, porém, este criador deve estar livre de 

interferências outras que não sejam as inerentes de sua relação com o meio; sem 

ditames mal intencionados ou programados para a interferência no resultado da 

obra. Matos nos diz que: “Por este motivo, Adorno observa que, apesar da aparência 

mais benigna, a indústria cultural é totalitária, gera e consolida preconceitos e não o 

pensamento autônomo e a livre faculdade de julgar; não porque imponha 

conclusões, mas por pedir que sejam formadas” (2010, p. 27).  

Mozart percebeu que, mesmo livre do patronato, era influenciado por seu meio 

social, por sua relação cotidiana com sua sociedade na criação de sua arte, mas, 

mesmo assim, lutou para ser livre daquele que ditava quais acordes deveriam estar 

presentes em suas peças; qual a instrumentação adequada para sua próxima 

criação; quando deveria nascer sua próxima obra-prima. 

“Se a produção se move ao longo destas trilhas conhecidas, esta 
consciência individual fala com a voz dos padrões sociais da arte. 
Mas, se os artistas ampliam este padrão conhecido, como aconteceu 
com Mozart em seus últimos anos, têm de contar com sua própria 
consciência artística. Quando imergem em seu material, têm que 
decidir rapidamente se a direção em que sua fantasia espontânea os 
está conduzindo enquanto trabalham combina, ou não, com sua 
dinâmica imanente” (ELIAS, 1995, p. 62). 

É esta exploração sistêmica, esta “(…) exploração econômica com fins 

ideológicos contribui para o que Adorno chama de “Entkunstung da arte”. (…) A 

Entkunstung da arte, a perda pela arte de seu caráter artístico, é uma conseqüência 

direta da “paixão do palpável” (die Leidenschaft zum Antasten), cujos sintomas 
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aparecem na sociedade moderna” (JIMENEZ, 1977, pp. 86-7). A partir disto, 

percebemos que: “A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de 

uma vez por todas. Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até 

mesmo os distraídos vão consumi-los abertamente” (ADORNO, 1985, p. 105).  

É importante entender que: “A indústria cultural não apenas multiplica os 

objetos de arte” (MATOS, 2010, p. 34); não é somente o fato de um CD ser 

reproduzido por uma fábrica que faz do seu conteúdo um produto da indústria que 

manipula a cultura. De fato, “(…) de maneira mais essencial desenvolve a tal ponto o 

sentido idêntico e da repetição, que o espectador tornado consumidor os encontra 

mesmo nas coisas únicas” (ibidem). A manipulação do objeto artístico ou do que 

seria arte, leva ao estabelecimento de um ciclo de empobrecimento do panorama 

sócio cultural,  

“Portanto, não é apenas a dinâmica interna de fluxo-fantasia, nem 
apenas a corrente de conhecimentos que estão envolvidas na 
produção de uma obra de arte, mas também um elemento 
controlador da personalidade, a consciência artística do produtor, 
uma voz que diz: “Agora sim, está como deve ser; deste jeito soa 
bem, parece bom, sente-se bem, e não daquela outra 
maneira” (ELIAS, 1995, p. 62). 

Adorno nos fala da “música séria” como alguém que quisesse descrever 

“música/arte”, ou seja, música liberta dos padrões manipuladores da indústria 

cultural. Neste ínterim, podemos constatar que, Adorno se refere à música “séria” 

como sendo a música erudita ou de concerto. O próprio Adorno, como podemos ver 

a seguir, tece crítica feroz ao jazz.  

“Um músico de jazz que tenha de tocar uma peça de música séria, 
por exemplo o mais simples minueto de Beethoven, é levado 
involuntariamente a sincopá-lo, e é com um sorriso soberano que 
ele, por fim, aceita seguir o compasso. É essa natureza, complicada 
pelas exigências sempre presentes e sempre exageradas do médium 
específico, que constitui o novo estilo, a saber, “um sistema de não-
cultura, à qual se pode conceder até mesmo uma certa ‘unidade de 
estilo’, se é que ainda tem sentido falar em uma barbárie 
estilizada” (ADORNO, 1985, p. 106). 
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Porém, não podemos deixar de considerar o contexto no qual tal fala é 

colocada. Em meados do século XX, em plena segunda grande guerra mundial e 

após séculos de hegemonia austro-germânica na produção musical mundial. 

Percebemos a intrínseca ligação do compositor, do artista com seu tempo e isto não 

é diferente com nossas cabeças pensantes, cientistas e filósofos. Contudo, é 

imperativo entender que, mesmo nesta relação  

“(…) a indústria cultural procura dissolver o “desinteressado” em 
nome do apenas “interessante”. Assim, a “Sinfonia 40”, de Mozart, 
em ritmo de samba não é nem Mozart nem samba. Tais 
procedimentos da indústria cultural se fortalecem no circuito 
infindável de promessas de conhecimento e frustrações, acenando 
com a felicidade pelo consumo facilitado de bens culturais; mas 
inviabilizam, em permanência, sua realização pelo não acesso à 

compreensão (…)” (MATOS, 2010, p. 31).  

No final do século XIX muitas vertentes musicais começam a surgir, dividindo 

compositores, músicos e apreciadores em geral. Wagner, na Alemanha, já sinalizava 

que novidades estavam por vir. Contudo, como já foi colocado anteriormente, foi 

Debussy, na França, por volta de 1894, com seu Prélude à l’Après-Midi d’um Faune, 

que iniciou a libertação do uso da tonalidade - mesmo sem esta pretensão –, em 

busca de uma estruturação harmônica menos convencional. Nos Estados Unidos da 

América, há o desenvolvimento do jazz e do blues; no século XX, cada vez mais 

elementos do cotidiano são incorporados à produção dos artistas e surge, a partir 

daí, um termo que é cada dia mais utilizado por estudiosos e artistas: Paisagem 

sonora. 

A grande música a que Adorno se refere é, para nós, uma referência análoga 

de música que valorize a liberdade de criação e não as imposições do mercado. O 

jazz, assim, como a música de Tom Jobim, pode se enquadrar no que entendemos 

por esta grande música, pois, nossa realidade cultural e nosso tempo são distintos e 

diferentes do que encontrado e analisado por Adorno. Como pesquisador, nos 

reservamos o direito a um estudo comparativo e análogo como referência filosófica e 

fundamentação de nossa teoria.  
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Sem objetivo de escrever uma tese crítica em relação à indústria cultural, 

faremos uso deste conceito adorniano como norte filosófico para a investigação 

empreendida, traçando, a partir daí, um paralelo com nossa cultura e nosso tempo. 

Neste exercício intelectual concluímos que gêneros musicais como o jazz e a bossa, 

tidos historicamente como populares, não o são nem em seus países de origem, 

Estados Unidos e Brasil respectivamente. Portanto, entendemos que música é 

música, seja ela sinfônica ou improvisadamente jazzística, tocada por uma grande 

orquestra sinfônica ou por um quinteto com piano, guitarra, baixo, bateria e 

saxofone.  

Winton Marsalis, grande trompetista americano, que vai do erudito ao jazz 

com a mesma fluência, nos diz que:  

“Se nossa noção de arte fosse melhor e nossa noção de história 
mais forte, não teríamos que aceitar a idéia de que entertainers são 
artistas. Não tenho nada contra a música pop, mas realmente me  
ressinto com a pretensão que se atribui ao entretenimento de hoje. 
Se você vende milhões de discos, talvez esteja realizando uma 
façanha econômica, mas não artística” (2000, pp. 13-4). 

Adorno descreve assim, “(…) que os elementos irreconciliáveis da cultura, da 

arte e da distração se reduzem mediante sua subordinação ao fim a uma única 

fórmula falsa: a totalidade da indústria cultural. Ela consiste na repetição” (ADORNO, 

1985, p. 112). Ela nos ilude, nos engana, nos promete a verdade que fabrica e 

manipula e “Todavia, a indústria cultural permanece a indústria da diversão. Seu 

controle sobre os consumidores é mediado pela diversão, e não é por um mero 

decreto que esta acaba por se destruir, mas pela hostilidade inerente ao princípio da 

diversão por tudo aquilo que seja mais do que ela própria” (Ibidem).  

Podemos pensar que se há um ideal racional na relação da indústria cultural 

com o indivíduo ou com a sociedade alvo, é provável que este ideal seja o 

mercantilismo cultural que se estabelece nesta relação e podemos atribuir ao 

pensamento adorniano “(…) o entendimento de que a prática da indústria cultural 

realiza um trabalho ideológico de lavagem cerebral nas massas e, assim, as mantém 

num estado de falsa consciência (…)” (RÜDIGER, 2004, p. 167), de ilusória 

sabedoria, entorpecimento de seu poder de discernimento. 
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“A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto 
àquilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre 
o prazer, emitida pelo enredo da encenação, é prorrogada 
indefinidamente: maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o 
espetáculo significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o 
convidado deve se concentrar com a leitura do cardápio. Ao desejo, 
excitado por nomes e imagens cheios de brilho, o que enfim se serve 
é o simples encômio do quotidiano cinzento ao qual ele queria 
escapar” (ADORNO, 1985, p. 115). 

Segundo Rüdiger,  

“Afirmou Adorno que Husserl teria perguntado como se pode ser 
idealista sem ideologia. Avançando, tratar-se-ía, segundo o primeiro, 
de perguntar se a indústria cultural é sinal de uma ordem em que a 
ideologia parece abrir mão dos ideais. A peculiaridade dos 
mecanismos de integração contemporâneos talvez provenha do fato 
deles não funcionarem com base na ideologia” (2004, p.168). 

Se há alguma ideologia na relação da indústria cultural com quem a consome, 

esta ideologia é o negócio, puro e simples. 

Nosso estudo acerca da indústria cultural se faz importante no sentido em 

que, nesta pesquisa, torna-se fundamental, um recorte acerca de que música no que 

se refere ao conceito, iríamos eleger para empreender nossa observação e análise. 

Construímos, ainda neste capítulo, tal definição, mesmo sabendo não se tratar de 

tarefa simples e acabada; porém, necessitávamos deste recorte por ser o conceito 

de música algo demasiadamente amplo e subjetivo. Assim, resolvemos estudar o 

conceito adorniano de indústria cultural, para que assim, pudéssemos “isolar” as 

variantes que seriam desprezadas. Portanto, a arte que julgarmos pertencentes à 

indústria cultural será, na observação e análise, desprezada, pois, não nos serve 

como mote para a educação sonora proposta. Portanto, 

“A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a 
questão mais urgente da educação hoje em dia. O problema que se 
impõe nesta medida é saber se por meio da educação pode-se 
transformar algo decisivo em relação à barbárie. Entendendo por 
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barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do 
mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem 
atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua 
própria civilização (ADORNO, 1995, p. 155). 

A questão, que nos é primordial, que nos interessa é distinguir música de 

imposições mercadológicas; não podemos negar as influências inerentes ao meio 

social, mas, não devemos aceitar que nos digam o que compor, o que ouvir, o que e 

como entender passivamente como Arte. Entendemos que: “A indústria cultural 

derruba a objeção que lhe é feita com a mesma facilidade com que derruba a 

objeção ao mundo que ela duplica com imparcialidade (…) (ADORNO, 1985, p. 

122); para ela “(...) só há duas opções: participar ou omitir-se” (Ibidem); porém, ao 

nosso olhar, temos mais duas opções: ouvir e discernir; pois, 

“Se a alienação social continuar sendo ratificada pelo espírito na 
separação teórica entre sujeito e objeto, e se o sujeito cognoscente ficar 
destemperadamente se esforçando para, nas palavras de Hamlet, 
“colocar em ordem” o cosmos fora dos eixos, então o “material” não 
será nenhum todo, mas apenas as ruínas que a separação deixou pra 
trás” (ADORNO,  2015a, p.261).  

Partir do conceito para ação real e transformadora do ambiente sonoro. A isto 

nos propomos nesta investigação a partir da construção do conceito Audição 

Inteligente e como nos diz Demo: “Educar pela pesquisa tem como condição 

essencial primeira que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje 

a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude 

cotidiana” (2005,  p. 2). 
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4 PAISAGEM SONORA 

 O termo Paisagem Sonora não é privilégio do nosso tempo. Há séculos atrás, 

compositores, músicos e quem mais que, de alguma forma, produzisse música, se 

utilizavam de imagens pastoris ou de imagens do cotidiano, como mote para suas 

peças. Existem inúmeros estudos que podem comprovar esta afirmativa. Aliás, uma 

simples audição do início da solene “Abertura 1812”, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, ou   

de qualquer parte da emblemática “Floresta Amazônica”, de Heitor Villa-Lobos, 

ilustra muito mais e melhor do que qualquer texto poderia fazer. Como não imaginar 

o devastador cenário da guerra causada por Napoleão ecoando das cordas que 

Tchaikovsky criou? Como não se admirar diante da grandeza de nossa maior 

floresta através dos sons da nova orquestra proposta por Villa-Lobos? 

 A paisagem sonora pastoril serviu de grande inspiração para os artistas e 

desde o século XIX, quando a música assiste ao renascer de novas ideias com o 

Romantismo, a visão pictórica faz parte do processo de criação dos compositores. 

Muitos deles eram sequiosos leitores e tinham interesse em outras formas artísticas 

como artes plásticas e literatura. Por volta de 1808, o compositor alemão Ludwig 

Van Beethoven, concluiu sua Sinfonia nº 6 - Opus 68 - Pastoral, obra que ficou 

historicamente marcada como aquela que deu início à era da música programática. 

Debussy, já no fim do século XIX, se apropria de modo bem explícito das imagens 

da natureza em que o som do mar, dos pássaros, das folhas ao vento, lhe causa 

múltiplas impressões. Estas impressões são subjetivas, à medida que cada ouvinte 

terá delas a sua própria interpretação; é o que hoje conhecemos como 

Impressionismo Musical. 

 Bach, Haendel, Vivaldi, dentre tantos outros nomes da música ocidental, por 

exemplo, ainda no século XVII, se utilizavam da paisagem sonora em suas criações, 

sendo assim, percebemos que o ambiente influencia, diretamente, a produção 

musical dos compositores. 

 No estabelecimento da "nova música", no século XX, e no que podemos 

observar na transição musical em alguns expoentes da segunda metade do século 

XIX, como em Debussy, a produção musical modifica-se, também, a partir da nova 

paisagem sonora que se configura, na qual os artistas estão mergulhados, buscando 

assim, retratá-la em suas composições. Novas formas e estruturas musicais, como o 

atonalismo, o politonalismo, a música aleatória, a música concreta, a música 
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eletrônica, dentre tantas outras, incorporam a desordem, o disforme e o “feio” – que 

agora são elementos de expressão artística – e o universo sônico se transforma em 

nossa nova orquestra. Podemos perceber claramente tais transformações ocorrendo 

em obras de compositores como, por exemplo, o francês Claude Debussy. 

Evidencia-se que, 

“No Caso do Prélude, há uma forte sugestão ambiental, de um 
bosque preguiçoso no calor da tarde, mas o interesse principal de 
Debussy reside nas “correspondências” entre este ambiente e os 
pensamentos do fauno em que se inspira a música, servindo-lhe de 
“prelúdio”. Segundo o próprio Debussy, a obra é uma seqüência de 
“cenários sucessivos em que se projetam os desejos e sonhos do 
fauno” (GRIFFITHS, 1978, p. 10). 

Não exclusivamente, no ambiente do artista, do compositor, ainda hoje, e 

estamos falando de século XXI, é usual a associação do termo meio ambiente com 

espaços rurais, florestas ou simplesmente imagens ligadas à fauna e à flora. 

Certamente estas imagens fazem parte de nosso meio ambiente, porém, não 

exclusivamente. Nosso ambiente é formado por todos os elementos que nele estão 

contidos – agradáveis ou não – e nós fazemos parte dele.  Por exemplo: O trânsito 

das metrópoles é parte integrante do ambiente destas cidades. 

Buscando entender este fenômeno, Reigota nos mostra que, o ambiente se 

constitui de um complexo muito mais amplo que o senso comum consegue trazer à 

tona. Segundo ele, o novo entendimento de meio ambiente, demonstra ser: "Um 

lugar determinado e ou percebido onde estão em relações dinâmicas e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformação da natureza e da sociedade" (2001, p. 21), por conseguinte, também 

artísticos.  

Igualmente, Adorno entende que o homem é parte integrante do ambiente não 

havendo dissociação, não cabendo um olhar de fora para dentro; acerca disto ele 

nos diz que: “A teoria do meio ambiente, que se tornou famosa através de Taine , 21

possui como pressuposto um individualismo ingênuo” (2015, p. 51); e completa 

 Um dos expoentes do positivismo no século XIX.21
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dizendo: “Seguindo os hábitos intelectuais do século XIX, ela supõe o indivíduo 

como uma mimada independente, autônoma e subsistente, que é afetada por 

suportas forças externas” (ADORNO, 2015b, pp. 51-2). 

Com o crescimento vertiginoso dos centros urbanos, nosso olhar ambiental 

deve ampliar-se no sentido de entender que tudo ao nosso redor faz parte do 

ambiente, inclusive as mudanças provocadas pelas transformações da sociedade. 

Devemos perceber, que nosso novo ambiente é formado por muito mais elementos 

que nossa visão naturalizada pode revelar e torna-se imperativo que a sociedade 

atente para estas transformações criando mecanismos que possibilitem uma 

convivência ecologicamente salutar; podemos e devemos transformar sem 

negligenciar a qualidade de vida.  

 Percebemos claramente que dentre “(…) as inúmeras conseqüências das 

alterações produzidas pelo homem nas condições naturais do ambiente em que vive 

(ou pelo qual simplesmente passa), o ruído é uma das mais importantes 

(...)" (MURGEL, 2007, p. 17), ainda assim, atentamos pouco para as questões 

ambientais ligadas à acuidade sonora. Desta lacuna surge nossa pesquisa. Schafer 

nos diz: ”Parece-me absolutamente essencial que comecemos a ouvir mais 

cuidadosa e criticamente a nova paisagem sonora do mundo moderno" (1991, p.13), 

pois, entendemos que a poluição sonora ocorre onde a audição cuidadosa e seletiva 

está ausente e através da educação sonora, da educação musical, pensamos ser 

possível o desenvolvimento de um "pensar" sonoro que minimize os efeitos ruidosos 

da sociedade atual, educando e preparando para o futuro. Ao nosso olhar, e esta 

pesquisa busca comprovar isto, a educação musical pode, através da construção do 

que chamamos de Audição Inteligente, levar a sociedade a uma tomada de 

consciência acerca do comprometimento ambiental e de seus efeitos sobre a 

qualidade de vida da população, pois, percebemos na educação uma forma de 

promover ações que visem estabelecer uma relação ecologicamente possível entre 

o homem e o ambiente, buscando mecanismos que garantam sua sobrevivência, o 

equilíbrio deste ambiente e a qualidade de vida. Segundo Reigota, os “(…) recursos 

didáticos mais artísticos e criativos são os mais adequados à perspectiva inovadora 

da educação ambiental” (2001, p. 49). Portanto a interface entre estes dois campos 

que, ao nosso olhar, são indissociáveis, parece-nos natural e inteligentemente 

possível. 
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A Carta de Belgrado , documento escrito a partir da reunião de especialistas, 22

em 1975, na antiga Iugoslávia, define como objetivos da educação ambiental: a 

conscientização sobre as questões ambientais; o conhecimento das pessoas e 

grupos sociais acerca destas questões; o comportamento frente às questões 

ambientais, a quem compete a gestão dos problemas ambientais; a capacidade de 

avaliação dos problemas e soluções apontadas; a participação dos envolvidos e 

suas responsabilidades. Desta maneira, entendemos que uma educação musical, 

atenta ao ambiente sônico, não de forma meramente estética, não com um olhar 

reducionista, fragmentado e prioritariamente apreciativo, mas, de forma ampla e 

global, pode auxiliar-nos na construção de uma audição crítica que, efetivamente, 

contribua para a construção de uma consciência real sobre as questões ambientais 

sonoras e aponte possíveis mudanças de posturas frente a estas questões. 

 Buscaremos a seguir, entender o conceito de Paisagem Sonora que nos 

atende como aporte teórico e alguns dos elementos relevantes à nossa investigação 

que compõem a paisagem sonora do nosso ambiente atual. 

4.1 Definição 

 No percurso desta investigação, encontramos em Schafer o aporte teórico 

ideal às nossas bases de interlocução epistemológica e entendemos que: “A 

importância do investigador dever reservar algum do seu tempo para a definição de 

conceitos, advém do facto de serem eles que determinam, em parte, o caminho que 

a investigação irá tomar” (CUNHA, 2009, p. 45). É importante entender que, “[…] 

sem um sistema conceptual, não é possível o método científico e consequentemente 

a ciência […]” (ANDER-EGG apud CUNHA, 2009, p. 45). Na construção de um 

possível sistemático arcabouço conceitual, percebemos que tal sistema se torna 

mais complexo para pesquisas em ciências humanas e sociais e isto a nós ficou 

evidente. 

Assim, chegamos ao entendimento conceitual de que "Paisagem Sonora” é 

uma expressão usada nos países latinos, traduzida do inglês soundscape – 

neologismo criado por Schafer –, que tenta descrever – qual uma pintura – os sons 

de um determinado ambiente. Paisagem sonora é, para Schafer, “(...) todo campo de 

 in REIGOTA, 2001, pp. 31-4.22
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estudo acústico (...)” (2001, p. 23), "(...) Os sons da orquestra universal são 

infinitamente variados" (1991, p. 125) e o mundo, segundo ele, é uma macro 

composição sonora onde cada ambiente soa como um movimento sinfônico 

independente. Ainda em Schafer, temos a seguinte definição: “Uma paisagem 

sonora é um conjunto de sons ouvidos num determinado lugar” (1991, p. 214). 

Em geral, os ambientes se diferem uns dos outros; são mais aquecidos, mais 

iluminados ou escuros; mais harmoniosos, mais silenciosos ou barulhentos; sendo 

assim, se "fotografássemos" estes diferentes ambientes, teríamos retratos distintos 

de cada um deles ou ainda, duas fotografias em sequência de um mesmo ambiente, 

não traduziria a mesma imagem da mesma forma. As imagens visuais são 

singulares e as imagens sonoras o são ainda mais.  

Com a paisagem sonora ocorre algo semelhante. Ambientes sonoros distintos 

nos remetem a paisagens sonoras também distintas. A cada instante acontece um 

evento sonoro que transforma os ambientes, a partir da perspetiva sonora, em 

únicos, ao mesmo tempo, que os confere uma imagem sonora especialmente 

singular. Vejamos: Pensemos numa fazenda; podemos traduzir num certo número 

de palavras as imagens que nos remetem ao ambiente rural: gado, mata, pássaros, 

estrada sem pavimentação, dentre outras. Agora pensemos no centro de uma 

cidade como o Rio de Janeiro, ao final de um dia de trabalho útil e por volta das 18 

horas: buzinas, motores, apitos dos guardas, são imagens sonoras que 

imediatamente se manifestam em nossas mentes. Observemos que no exemplo da 

cidade destacamos um horário específico, o que nos remete à possibilidade de 

descrever imagens diferentes para um mesmo ambiente a partir de horários e 

situações distintas. Assim, como podemos traduzir em palavras um determinado 

ambiente, podemos traduzi-lo, também, em desenhos sonoros e estes desenhos são 

a descrição da paisagem sonora destes ambientes. 

Nosso “olhar sonoro” começa a se transformar no instante que percebemos e 

refletimos sobre estas questões que, cotidianamente, se apresentam a nós em 

nosso ambiente e são, por grande parte da sociedade, ignoradas. O som é volátil e 

como o gás se dissipa no ar. Talvez, por isso, cause uma falsa sensação de que o 

incômodo gerado por uma fonte sonora não nos trará maiores consequências 

quando esta fonte sonora parar de emitir determinado som ou quando este som se 

distanciar de nós ou vice-versa. Mas, a cada exposição indiscriminada, a cada som 

!95



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

emitido sem controle, estamos nos colocando em risco. Murgel nos diz:  “A partir de 

35 dB(A),  o organismo começa a responder aos estímulos sonoros, iniciando-se o 

processo de alerta (…)” (2007, p. 51). Preocupante? Ainda não, pois, isto se 

configura num poderoso sistema de autodefesa que a audição nos possibilita. A 

questão primordial é, estamos atentos para o potencial e para a sensibilidade sonora 

de nosso organismo? Estamos cientes dos riscos sonoros em que nos colocamos 

cotidianamente?  

Em algumas aferições, por nós realizadas durante esta pesquisa  e que 23

serão relatadas com detalhes no capítulo IV, percebemos que, em ambientes 

urbanos públicos de algumas cidades brasileiras, já estamos expostos, 

rotineiramente, a uma média de 85 dB(A) de ruído sonoro. Murgel nos mostra que 

acima de 35 dB(A) nosso nível de sono profundo já é alterado; ele nos diz que, o 

nosso "(...) despertar costuma ser causado por picos sonoros de 8 dB(A) a 19 dB(A) 

acima do ruído de fundo” (2007, p. 51), assim, como podemos negligenciar de forma 

tão veemente nossa paisagem sonora, seus efeitos sobre nós e nosso efeito sobre 

ela?  

A paisagem sonora mundial muda com a mesma velocidade com que o 

mundo se transforma e a partir do “(…) crescimento das cidades a poluição sonora 

tornou-se um dos mais sérios problemas urbanos (...)" (MURGEL, 2007, p. 17). 

Entendendo tal fenômeno e percebendo a inerente ligação do objeto artístico com 

seu tempo, com seu ambiente, o educador musical necessita estar aberto às 

transformações do ambiente atual e seus desdobramentos educacionais e culturais. 

A paisagem sonora de nosso ambiente, deve integrar o plano de disciplina de 

nossos educadores musicais. Schafer, sensível a isto, dedicou parte de sua vida de 

compositor à educação musical legando-nos um novo olhar em relação a paisagem 

sonora.  Ele percebeu que a "(...) paisagem sonora é todo campo de estudo 

acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio 

ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras" (SCHAFER, 2011, p. 

23).  

Procurando tornar inteligível o novo conceito de Paisagem Sonora, Schafer se 

utiliza de dois parâmetros, extremamente importantes e que dizem respeito à 

 É importante ressaltar que, tais aferições, não tiveram um caráter fiscalizador e somente nos 23

atenderam como elemento de coleta e análise de dados científicos de forma ilustrativa.
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perspectiva sonora; desta forma, procura ilustrar as transformações ocorridas em 

nossa paisagem sonora, são eles: alta fidelidade (hi-fi) e baixa fidelidade (lo-fi). 

O ambiente hi-fi, segundo ele, possui um equilíbrio entre sinal e ruído das 

fontes geradoras onde os sons se sobrepõem aos ruídos – e entenderemos, neste 

momento, por ruídos os sons indesejados que ouvimos, porém, em seguida iremos 

nos aprofundar nos conceitos de som e ruído –; é o que Schafer chama de 

perspectiva sonora e poderíamos chamá-lo, também, de profundidade sonora. 

Musicalmente falando, podemos exemplificar este fenômeno analogamente ao que 

se busca na tessitura homofônica; há uma estrutura rítmico-harmônica que serve de 

fundo, que é coadjuvante de uma melodia principal que deve ser destacada desta 

estrutura que o acompanha, ao mesmo tempo que a evidencia. A perspectiva sonora 

propicia que isto ocorra e em música, necessitamos de um ambiente silencioso, ou 

seja, precisamos ter acesso, quase que exclusivamente, às fontes sonoro-musicais 

para que o resultado final seja satisfatório. Isto ocorre, com frequência com músicos 

que atuam em estúdios ou trabalham com gravações de áudio.  

No ambiente lo-fi, não há tal equilíbrio entre as fontes de som e ruído, 

fazendo, não raramente, com que os ruídos se sobreponham aos sons desejados ou 

selecionados para serem ouvidos. Em música seria como se o acompanhamento 

acima citado como exemplo, estivesse num nível superior, sonoramente falando, 

mais alto que a melodia principal; seria como se não houvesse equilíbrio entre as 

partes musicais numa estruturação que necessita de tal equilíbrio para se fazer 

inteligível.  

De modo geral, o ambiente rural é mais propenso à alta-fidelidade ou a 

profundidade sonora do que o ambiente urbano; a noite também em relação ao dia e 

o passado distante, provavelmente, foi mais silencioso em relação ao presente.  

No ambiente hi-fi, podemos distinguir os sons com certa dose de clareza, 

podemos ouvi-los a distâncias consideráveis, ao passo que no ambiente lo-fi os sons 

se misturam de forma desordenada, perdemos a perspectiva sonora, a profundidade 

sonora e não podemos ouvir os sons que não estejam mais próximos. Coloquemo-

nos em uma avenida com movimento intenso de automóveis ; é possível que não 24

escutemos o som da voz de um amigo que grita tentando chamar nossa atenção do 

outro lado da avenida, nem mesmo, o tocar da campainha do nosso telefone celular; 

 Nos referimos aqui, especificamente às grandes metrópoles.24
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isto é falta de perspectiva sonora.  

Em linhas gerais, a perspectiva sonora nos proporciona um ambiente 

sonoramente mais equilibrado e saudável, ao passo que, a falta dela, não 

raramente, nos leva a uma percepção fragmentada e confusa do panorama sonoro 

da paisagem sonora em questão. 

Buscando uma delimitação possível para melhor esclarecimento, podemos 

perceber que, imagens sonoras, são recortes da paisagem sonora de um 

determinado ambiente ou lugar; assim, entendemos que toda paisagem sonora 

possui elementos distintos que a compõe e chamaremos estes elementos de 

imagens sonoras; portanto, entendemos que tais imagens sonoras são 

acontecimentos auditivos que formam e integram a paisagem sonora ambiental, nos 

remetendo a visões pictóricas e a sinais visuais. A paisagem sonora é, para esta 

investigação, formada de imagens sonoras que, processadas pelo cérebro humano, 

se aglutinam constituindo um todo sonoro.  

“Quando ouvimos sons (...) nós o fazemos em resposta a um impulso 
inato de tomar consciência daquilo que nos cerca usando todos os 
sentidos. A audição confere uma vantagem para a sobrevivência: a 
interpretação da informação acústica oferecida pela linguagem e pelo 
ambiente tem uma importância biológica fundamental” (ROEDERER, 
2002, p. 33). 

Em nossa pesquisa, nos utilizamos do termo "imagem sonora" para descrever 

informações sonoro-ambientais que compõe a paisagem, ou seja, toda informação 

sonora que é acrescida ao ambiente, torna-se, naquele momento, parte integrante 

da paisagem sonora; descrevê-las é como olhar a nossa volta e traduzir os sons que 

ouvimos. Esta tradução pode ser feita de várias formas, dentre elas de forma verbal 

ou gráfica; a escrita musical se configura numa forma de representação gráfica que 

através de sinais e códigos pode prescrever ou descrever  visões sonoras. 25

Podemos descrever em sinais musicais, por exemplo, a estrutura rítmica do termo 

“imagens sonoras”. Vejamos: 

 Prescrever – quando um compositor escreve uma música, ele está prescrevendo os sons que 25

deverão ser executados e apreciados posteriormente. Descrever – quando um compositor compõe 
uma peça musical, ele pode estar descrevendo em sons, elementos ou emoções por ele captadas ou 
criadas.
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    Fig.19. 

Seguindo com nosso raciocínio, entendemos que Schafer aponta para um 

dado importante. A música, através de um "olhar" atento de sua paisagem sonora, 

configura-se em relevante maneira de registro sonoro do mundo, de seu estrato 

social, ao longo dos tempos. A música é, segundo ele, um elemento para estudos de 

como as sociedades se comportavam, que sons produziam, privilegiavam e ainda 

como estes sons se transformavam, onde estudá-los, possibilita-nos conjeturar 

como uma determinada sociedade se manifestava ou vivia em determinada época.  

Schafer nos diz que,  “(…) o ambiente acústico geral de uma sociedade pode ser 

lido como um indicador das condições sociais que o produzem e nos contar muita 

coisa a respeito das tendências e da evolução desta sociedade” ( 2001, p. 23). 

Adorno já nos alertava para tal fenômeno quando afirmou que: “As formas de arte 

registram a história da humanidade com mais exatidão do que os 

documentos” (2002, p. 42). Há, sem sombra de dúvidas, intrínseca relação entre o 

artista, sua obra e seu tempo social; “E não há endurecimento da forma que não 

possa ser interpretado como negação da dureza da vida” (ibidem). Com fluência e 

entrega à reflexão, percebemos que a arte é uma leitura da vida, portanto, 

 “(…) o fato de que a angústia do homem solitário se converta em 
preceito de linguagem estética das formas revela em parte o segredo 
da solidão. A censura contra o individualismo tardio da arte é 
mesquinha, porque desconhece a essência social deste 
individualismo. O “discurso solitário” interpreta melhor a tendência da 
sociedade do que o discurso comunicativo ( A D O R N O , 2 0 0 2 , p 
42-43). 

Estudos têm sido empreendidos no sentido de leitura e entendimento do 

contexto histórico-social através do panorama sonoro. Percebíamos no Brasil, no 

inicio do século XX, os reflexos da revolução industrial que tornava nossa paisagem 
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sonora, cada vez mais ruidosa. Isto se reproduzia praticamente, em todos os 

segmentos sociais e culturais, o que influenciava significativamente a audição em 

relação ao fazer artístico, assim, entende-se que o “Brasil dos anos 1920 e 1930, 

palco e platéia dessa audição, foi um país ruidoso, em diversos sentidos. Para além 

da cidade, o ruído invadiu os discursos, que eram continuamente apropriados e 

reinterpretados (...)” (BESSA, 2010, p. 212). 

Percebemos, a partir desta análise, que o ser humano é o maior agente de 

transformação da paisagem sonora no mundo e não se pode dissociar o indivíduo 

de sua ação sobre ele. Adorno nos mostra que,  

“Enquanto falam incessantemente sobre a influencia da sociedade 
sobre o indivíduo, eles esquecem que não apenas o indivíduo, mas a 
própria categoria da individualidade são um produto da sociedade. 
Em vez de destacar o indivíduo dos processos sociais, para não 
descrever as influências formadoras dos últimos, uma psicologia 
social analítica teria que descobrir forças sociais determinantes nos 
mecanismos mais íntimos de indivíduo” (2015b, p. 52). 

Em seu estudo sobre a Paisagem Sonora Mundial, Schafer propõe uma a 

divisão, hipotética e para melhor compreensão do que ele chama de paisagem 

sonora, da música em duas espécies, sendo: absoluta e programática (2001). Para 

ele, na música absoluta, o compositor cria paisagens sonoras ideais desvinculadas 

do ambiente externo ou, pelo menos, sem intencionalidade de vínculo com tais 

paisagens. Já na música, que ele chama de programática, o compositor descreve o 

ambiente de forma mimética, procurando, de forma geral, uma descrição 

pictoricamente sonora; percebemos: “A influência do ambiente sonoro sobre a 

música pode ser encontrada na chamada “música descritiva” ou “música 

programática, em que o compositor imita ou representa alguns elementos existentes 

em seu ambiente (…)” FONTERRADA, 2004b, p. 44). Em tal ambiente musical, 

busca-se a trilha sonora que registra a realidade cotidiana do artista e, por 

conseguinte, da sociedade onde ele vive.  

Mesmo que, de forma contundente, somente possamos atribuir registros com 

tom de fundamentação a partir do século XIX, o princípio filosófico da música 

programática, no sentido de inspirar-se numa imagem pictórica, sempre 
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acompanhou os artistas. Compositores como Haendel, que viveram boa parte de 

sua existência na cidade, foram influenciados pelo movimentar da sociedade e 

buscavam, por vezes, refúgio em lugares afastados para criar suas obras. Aristóteles 

pensava que o homem aprendia suas primeiras lições na vida por meio da imitação, 

ou seja, por Mimese . Platão entendia que as palavras imitavam as coisas que, por 26

sua vez, as representava; uma cadeira, mesmo que artisticamente ornamentada e 

com status de obra de arte é, tão-somente, uma imitação da ideia de uma cadeira; 

ela não representa a essência do objeto em si. De fato, 

“Em relação a estes fenômenos artísticos imediatos da natureza, 
todo o artista é um "imitador", quer dizer, tanto o artista do sonho 
apolíneo como o artista da embriaguez dionisíaca e também, como 
por exemplo na tragédia grega, ambos, o artista da embriaguez e o 
artista do sonho. É assim que devemos considerá-lo, quando, 
exaltado pelo frêmito dionisíaco até à renúncia mística de si próprio, 
se afasta, solitário, para fora dos coros em delírio; e também quando, 
pela potência do sonho apolíneo, o seu próprio estado, isto é, a sua 
unidade, a sua identificação com as forças primordiais, com forças 
e s s e n c i a i s d o m u n d o , l h e é r e v e l a d o n u m a " v i s ã o 
simbólica" (NIETZSCHE, 2004, p. 25). 

Neste ínterim, entendemos que a paisagem sonora pastoril, certamente serviu 

de mote e “inspiração mimética” para os artistas, mais precisamente, para os 

compositores, desde os primórdios das manifestações musicais pensadas para este 

fim, porém, percebe-se uma maior dose de racionalidade neste fazer uso de tais 

imagens sonoras a partir o século XIX, quando a música assiste ao renascer de 

novas ideias com o Romantismo. A visão pictórica passa a fazer parte do processo 

de criação dos compositores. Muitos deles nutriam seu cotidiano, de atividades 

literárias e intelectuais além da música e tinham interesse em outras formas 

artísticas. Às portas do século XIX, por volta de 1808, Beethoven lega ao mundo das 

artes a Sinfonia Pastoral, marcando, historicamente, a era da música programática.  

Debussy, anteriormente citado nesta investigação por ser o precursor do 

Impressionismo Musical, se apropria das imagens da natureza de forma mimética; 

 De forma sucinta e apenas com o objetivo de fornecer informação complementar,  descrevemos 26

aqui, que Mímese é um conceito oriundo de reflexões filosóficas que significa imitação.
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múltiplas impressões norteiam sua criação; do som do mar ao canto dos pássaros; o 

farfalhar das folhas ao vento e o ruído crescente da civilização.  

No século XX, a Nova Música marcada por expressões objetivas, transforma 

o panorama sônico das obras musicais e marca uma nova era na produção musical. 

E se seguem o Atonalismo, a Música Concreta, Aleatória e Eletrônica que, 

diretamente incorporam a nova forma de arte a se estabelecer. 

 4.2 O Som 

O som é matéria-prima, primordial a este estudo. Portanto, estabelecer uma 

definição para norte de reflexão torna-se, uma vez mais, imprescindível neste 

contexto teórico-científico. Estamos nos alimentando dos conceitos para a análise 

dos dados recolhidos. 

O som é formado por vibrações de pressão que se propagam no ar em 

movimentos de ir e vir, de compressão e dilatação, gerando ondas que são 

percebidas pelo ouvido humano através do tímpano - parte externa do ouvido que é 

sensível às vibrações sonoras. É então o som, a forma audível de vibrações que, 

como as ondas do mar, vão e vêm alimentando o sentido da audição. 

De maneira, até de certa forma, poética, Adorno nos mostra que o som, o 

silêncio ou a ausência de som de forma pura e simples, influenciou, além dos 

compositores modernos do século XX, também Haydn. Ele nos conta que,  

“Fami l ia r desde a in fânc ia é o ú l t imo mov imento da 
Abschiedssymfhonie [Sinfonia do adeus] de Haydn, a peça em fá 
sustenido menor, na qual um instrumento após o outro para de tocar 
e sai, até que, por fim, restem apenas dois violinos e apaguem-se as 
luzes. Para além do pretexto inofensivo da peça e daquela esfera 
que a detestarei familiaridade considera o humor do “papai” Haydn 
está a intenção de organizar como uma composição o adeus, de dar 
forma ao desaparecimento da música e de realizar uma possibilidade 
que, inerente à própria transitoriedade do material musical, esteve 
sempre `espera daquele que penetraria em seu segredo”  (2010b, p. 
33). 

Talvez a busca de Haydn fosse pelo silêncio.  
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Adorno, que foi aluno de Berg, ainda destaca que: “Olhando 

retrospectivamente para a produção de Alban Berg  “(…) parece que a totalidade de 27

sua obra desejaria recuperar aquela intenção relampejante de Haydn, de 

transformar a própria música em imagem do desaparecer e, com ela, despedir-se da 

vida” (2010b, p. 33). E aprofunda afirmando que, a “cumplicidade com a morte, 

urbana gentileza para com o seu próprio extinguir-se são características de sua 

obra. Somente quem a apreende a partir desses pontos de vista, e não a partir de 

premissas histórico-estilísticas, irá realmente experimentar a música de Alban 

Berg” (ADORNO, 2010b, pp. 33-4). Nossa visão de educação sonora, nos aproxima 

deste pensamento, ou seja, nos afastamos do prisma puro e simples da avaliação 

estética do material sonoro. 

Roederer, em sua abordagem interdisciplinar de música, física, psicofísica e 

neuropsicologia, propõe o seguinte sistema: instrumento-ar-ouvinte (2002). O 

instrumento produz o som, o ar o propaga e o ouvinte é o alvo final do processo. 

Segundo ele, o que nos liga ao som musical, à música é “um certo tipo e forma de 

vibração chamada som, que se propaga de um ponto a outro na forma de ondas, e à 

qual nosso ouvido é sensível” (ROEDERER, 2002, p. 17). 

Os sons produzidos ou percebidos pelos mais variados instrumentos, objetos 

ou fenômenos naturais podem ser são agudos, graves, longos, curtos, fortes, fracos, 

contínuos, pausados e a audição humana, principal via percetiva sonora, reconhece 

vibrações sonoras que variam em frequências aproximadas dentre (16) dezasseis e 

(20.000) vinte mil ciclos por segundo (cps).   

A unidade que mensura a intensidade do som é denominada “bel” e tem este 

nome em homenagem ao físico escocês, Alexander Graham Bell, também inventor 

do telefone. Entretanto, o “bel” – que é uma unidade logarítmica – como unidade de 

uso cotidiano é demasiadamente grande, então, usamos uma medida dez vezes 

menor, o “decibel” (dB).  

Roederer mostra-nos que “(...) a unidade de NS (nível sonoro) é chamada de 

decibel, “dB”. Para o limiar da audibilidade, NS = 0 dB. Para o limite superior de 

audibilidade, NS = 120dB” (2002, p. 131). Murgel nos fala que: “Para melhor 

caracterizar a audição humana, foi criada uma curva de correção na escala (A), que 

reduz os sons em baixas e altas freqüências, segundo a sensibilidade 

 Compositor austríaco (1885 a 1935).27
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auditiva” (2007, p. 64), assim, usamos, para efeitos de estudos relacionados a 

audição humana, dB(A). Esta referência é a utilizada nesta pesquisa por se tratar 

sempre da audição humana, em níveis não patológicos associadas ao aparelho 

auditivo e à compreensão intelectual dos pesquisados. Portanto, utilizamo-nos dos 

seguintes parâmetros: abaixo de 16 cps deixamos de ouvir os sons graves e 

somente sentimos as vibrações – são os infrassons, o limiar da audição humana –, e 

acima de 20.000 cps deixamos de ouvir as frequências agudas – são os ultrassons, 

limiar da dor.  

“Podemos ter sons tão fracos que não podem ser ouvidos pelo 
ouvido humano. Se batermos um diapasão e escutarmos, o som logo 
parece extinguir-se, embora possamos ver o diapasão vibrando; e, 
se amplificarmos o som colocando o diapasão sobre um tampo de 
mesa, podemos ouvi-lo novamente, o que prova que ele ainda está 
gerando sons, embora o som estivesse abaixo do limiar da 
audibilidade do ouvido humano” (SCHAFER, 1991, p. 151).  

A tabela abaixo demonstra, em dB(A), eventos relacionados à paisagem 

sonora dos dias atuais. 
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Tabela nº 1  28

 Como forma de melhor compreender o som, enquanto fenômeno acústico que 

chega ao ser humano, Rogederer propõe o seguinte sistema: instrumento/fonte-ar/

meio-ouvinte/receptor; vejamos como apresenta o processo de audição final, ou 

seja, como segundo ele, se processa o som quando captado pelo aparelho auditivo.  

1- O tímpano, que capta as oscilações de pressão da onda sonora 
que atinge o ouvido e as converte em vibrações mecânicas que são 
transmitidas por meio da ligação de três pequenos ossos para: 2- O 
ouvido interno, ou cóclea, no qual as vibrações são classificadas de 
acordo com gamas de freqüência, captadas por células receptoras, e 

 El Haouli, et al., 1998, p. 17.28
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Evento Nível em decibéis – dB(A)

Limiar da audição 0

Farfalhar de folhas 20

Sussurro 30

Casa silenciosa – período de sono 35 a 40

Escritório – médias proporções 50

Conversa normal 60

Carro em movimento – a 5 metros 70

Canto - forte 75

Aspirador de pó 80

Metrô – dentro do trem 95

Motoserra 100

Show de rock – próximo aos auto-
falantes

110

Britadeira 120

Decolagem de avião a jato – a 33 
metros

130

Limiar da dor Acima de 130
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convertidas em impulsos nervosos elétricos. 3- O sistema nervoso 
auditivo, que transmite os sinais neurais ao cérebro, onde a 
informação é processada, apresentada como imagem de detalhes 
auditivos em certa área do córtex (a superfície do cérebro e o tecido 
subjacente), identificada, armazenada na memória e eventualmente 
transferida para outros centros do cérebro. Esses últimos estágios 
levam à percepção consciente dos sons musicais (ROEDERER, 
2002, p. 19). 

Observemos o sistema proposto no esquema de Roederer na tabela a seguir: 

Tabela nº 2 

Após reflexão e análise, concluímos que, o único dos três elementos 

constantes do sistema proposto por Roederer que não sofre variantes é o final, ou 

seja, ouvinte/receptor. O instrumento/fonte pode variar; o ar/meio de propagação 

também, porém, a forma como a vibração transformada em som atinge o ouvinte/

receptor e como a audição se processa, independentemente dos dois elementos 
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SISTEMA FUNÇÃO

FONTE

Mecanismo de excitação 

Elemento vibrante 

Ressonador

Suprimento de energia 

Determinação das características do som 
fundamental 

Conversão em oscilações de pressão do 
ar (ondas sonoras), determinação final 
das características do som

MEIO
Meio propriamente dito 

Fronteiras

Propagação sonora 

Reflexão, absorção, reverberação

RECEPTOR

Tímpano 

Ouvido interno 

Sistema nervoso

Conversão em oscilações mecânicas 

Seleção de frequências primárias, 
conversão em impulsos nervosos 

Processamento, configuração 
identificação, armazenagem e 
transferência para outros centros 
cerebrais
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anteriores, permanece, inalterada. Isto significa que a audição seletiva encontra 

fundamento aqui, já que somente o ouvinte/receptor pode ser educado para que os 

dois outros elementos sejam beneficiados ou poupados. 

4.2.1 Som e Ruído – Entendendo os Conceitos  

Ruído é, também, resultado de vibrações que quando atingem frequências 

acima de 16 cps, torna-se percetível e sensível a audição  humana. O ruído também 

é uma forma sonora, uma espécie de som. Portanto, identificamos a delicada tarefa 

que se traduz na distinção entre os conceitos de som de ruído. A tal tarefa colocamo-

nos agora. 

Wisnik nos diz que,  

“(...) som é um traço entre o silêncio e o ruído e nesse limiar 
acontecem as músicas. O som do mundo é ruído, o mundo se 
apresenta para nós a todo momento através de freqüências 
irregulares e caóticas com as quais a música trabalha para extrair-
lhes uma ordenação” (1989, p. 33). 

No século XIX, o físico alemão, Hermann Von Helmholtz, se debruçou sobre a 

definição de som musical e ruído: “A sensação de um som musical se deve ao 

rápido movimento periódico do corpo sonoro e a sensação de ruído, a movimentos 

aperiódicos” (HELMHOLTZ apud SCHAFER, 1991, p. 136).  

Tal definição não nos parece satisfatória para os tempos atuais, pois, como 

nos mostra Schafer (1991), motores de automóveis e outras máquinas, podem 

produzir sons periódicos, assim como, alguns instrumentos de percussão 

frequentemente utilizados em música – bombos, caixa clara, pratos –, podem, 

também, produzir sons aperiódicos; ao mesmo tempo, um motor pode produzir, em 

intensidade, muitos decibéis a mais que um bombo, ou seja, pode ser bem mais 

“barulhento”, muito mais ruidoso.  

Segundo Roederer: “Quando o tímpano entra em movimento periódico as 

suas vibrações mecânicas são convertidas no ouvido interno em impulsos nervosos 

elétricos que são enviados ao cérebro e interpretados como som, desde que o 

período e a amplitude das vibrações se encontrem dentro de certos limites” (2002, p. 
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43) que são dentre 16 a 20.000 (cps). Tais abordagens leva-nos ao entendimento de 

que tais conceitos, som e ruído, extrapolam o olhar científico e apontam para 

análises ligadas aos parâmetros estéticos, parâmetros estes, inerentes às reflexões 

artísticas. Roederer nos diz: “Há um certo tipo de movimento em que o ponto 

material segue um padrão temporal que se repete sempre. Este é o chamado 

movimento periódico, ou vibração. É o tipo de movimento de maior importância na 

física da música” (2002, p. 38-9). Passamos, então, a uma abordagem, também, 

estética para a reflexão conceitual que se consubstancia neste instante de nosso 

estudo. 

Na produção musical de grande parte do século XX, a estética musical não se 

utiliza dos mesmos parâmetros conceituais que a música se fez até então. O belo, 

as formas, a tessitura, a instrumentação, seguem os padrões da nova realidade 

sonora. É preciso uma orquestra maior e com mais elementos para transmitir as 

imagens sonoras captadas ou criadas pelos compositores e cada vez mais 

elementos aperiódicos e ruídos são incorporados. A própria extensão dos 

instrumentos passa a ser insuficiente e os músicos começam a explorar outros sons 

possíveis em seus instrumentos. Surgem novos instrumentos e cada vez mais 

“barulhentos”. A guitarra elétrica com seus efeitos de distorção - over drive -, os 

amplificadores e seus watts de potência, e tantos outros mais.  

 Um som musical pode ser ruído, assim, como uma conjunção de vibrações 

aleatórias e irregulares podem fazer parte de uma música e ser considerada arte. 

 Neste novo contexto que se apresenta, passamos a perceber que, ruído é 

qualquer som não desejado, ou seja, um som que não selecionamos para ouvir e 

que de alguma forma nos causa incômodo. Estes sons podem ser inclusive gerados 

por instrumentos musicais. Por exemplo: O som de uma música que está alta (forte) 

demais pode se transformar em ruído quando não selecionada voluntariamente para 

ser ouvida; ao passo que, podemos estar numa sala de concertos num outro 

momento e ouvindo a mesma música, o mesmo som, que agora selecionamos para 

ouvir e então este som, esta música, é arte.  

 Portanto, concluímos que som é qualquer vibração que atinja uma frequência 

acima de 16 cps ou o correspondente em intensidade de 0 dB, desde que tenhamos 

selecionado este som para ser ouvido ou pelo menos não nos sintamos agredidos 

ou incomodados por ele; e que ruído é uma espécie de som não selecionado ou 

!108



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

escolhido para ser ouvido, ou ainda, que gere algum tipo de incômodo ou 

desconforto. 

“Ruído é qualquer som que interfere. É o destruidor do que 
queremos ouvir. Schopenhauer disse que a sensibilidade do homem 
para a música varia inversamente de acordo com a quantidade de 
ruído com a qual é capaz de conviver. Ele quis dizer que, quanto 
ma is se lec ionamos os sons para ouv i r, ma is somos 
progressivamente perturbados pelos sinais sonoros que interferem 
(…)” (SCHAFER, 1991, p. 69). 

O discernimento passa a ser um elemento preponderante na escolha das 

fontes sonoras que queremos ouvir, exortar, preservar e até mesmo extinguir ou 

exterminar. Tal exercício na seleção de fontes sonoras depende, como o gosto, de 

parâmetros de informação semelhantes para comparação. É necessário um acesso, 

o mais uniforme e democrático possível, às mais variadas formas de manifestações 

sonoro-musicais que, juntamente com uma educação para a vida em sociedade, 

dará ao ouvinte, certo nível de “bom senso” nesta escolha, tanto no que se refere ao 

objeto ouvido, à intensidade de exposição, como também, ao ambiente em que esta 

exposição sonora se dará.  

No Brasil de hoje, não somos educados para uma educação sonora 

equilibrada e nossa sociedade carece de bons padrões de respeito mútuo no seio da 

sociedade. Percebemos que: “A ambiência acústica ou paisagem sonora da escola 

vai-se acrescendo em decibéis. Entre outras observações, não é exagero admitir 

que o cuidado arquitetônico com a configuração acústica das escolas torna-se 

imperativo” (CATUNDA, 2013), p. 44). Além disto, prevalece os ditames da indústria 

cultural na manipulação do gosto social em relação às manifestações musicais e 

artísticas, negando à nossas crianças e jovens, o acesso mais amplo que lhes 

levariam a fazer bom uso do discernimento cultural de que falamos. É muito 

importante que a sociedade esteja informada, de forma clara, acerca das 

possibilidades das mais variadas fontes que compõem a paisagem sonora do mundo 

atual para que a partir daí, possa, com tomada de consciência, escolher quais 

deseja integrar a esta paisagem. Perceber isto é, fundamentalmente,  
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“Viver a educação como um acontecimento deve ser em grande 
parte abandonar imediatismos e viver os momentos especiais que se 
espraiam, que se constroem delicadamente em cada dia. São sutis 
e fugidios como os pássaros, mas deixam marcas indeléveis em 
cada aluno, cada professor. Algo que cada um dispara, como 
observa o professor Reigota em suas aulas. Aqueles que se 
manifestam para o acontecimento em diferentes ambientes e 
cotidianos escolares: narrativas (e os seus indetermináveis diálogos 
vivos), músicas (e suas manifestações sensíveis), sonoridades 
(rumores que permeiam a vida escolar) formam uma ambiência 
vibrante que lapida as paisagens sonoras da educação e sua 
comunicação invisível” (CATUNDA, 2013, p. 65).  

Um ouvinte que não conheça a existência de um determinado compositor, 

provavelmente jamais irá selecioná-lo para ser ouvido. E de forma alguma, tal fato 

tenha alguma relação com a qualidade do compositor ou de sua obra, ou ainda, com 

a intensidade sonora ou ambiente em que tal obra deva ser executada. Por 

conseguinte, não significa que o compositor seja bom ou ruim; não há como 

estabelecer, neste caso, um juízo de valor artístico. O determinante a se observar é 

que para sua seleção, depende então que o ouvinte em questão tenha a 

oportunidade de conhecer ou apenas tomar conhecimento da existência do referido 

compositor para que ele, o ouvinte, possa discernir se quer ou não ouvir o que este 

compositor produz. Sem a oportunidade deste acesso, deste contato, não há o que 

se discutir a respeito e entendemos que: “A educação para uma vida sustentável 

estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia como cria vínculos emocionais 

com a natureza” (CAPRA, 2006, p, 15). 

Tal fenômeno ocorre, queiramos ou não. Porém, por desconhecimento, 

desinformação, desinteresse ou sejam lá quais adjetivos possamos nos utilizar, 

cotidianamente, nossa paisagem sonora ambiental ganha em desequilíbrio; nossa 

paisagem sonora ambiental é, frequentemente, ignorada e negligenciada, agravando 

os mais variados conflitos que são motivados pela formação desordenada do 

panorama sônico. Preocupamo-nos com lixo jogado em lugares impróprios, com a 

poluição dos rios, com o desmatamento predatório – e é bom que nos ocupemos 

destas discussões –, porém, pouco ou quase nada temos feito no sentido de melhor 

selecionar sonoramente as imagens que somamos à nossa atual paisagem sonora.  
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Schafer alerta: 

“Estou a ponto de sugerir que é chegada a hora, no desenvolvimento 
da música, de nos ocuparmos tanto com a preservação dos sons 
como com sua produção. Observando o sonógrafo do mundo, o novo 
educador musical incentivará os sons saudáveis à vida humana e se 
enfurecerá contra aqueles hostis a ela. Será mais importante 
conhecer a respeito dos limiares da dor que se preocupar se o diabo 
ainda habita o trítono. Será de maior interesse tornar-se membro da - 
International Society for Noise Abatement - que da - Registered 
Music Teachers Association – local” (SCHAFER, 1991, p. 123). 

  

Refletindo, investigando e buscando alternativas exequíveis, percebemos que 

somente através da educação sonora lograremos êxito nesta inefável, fatigante, 

quase indômita tarefa. Concluímos que, "(…) ela tem muito mais probabilidade de 

fazer com que as nossas crianças se tornem cidadãos responsáveis e realmente 

preocupados com a sustentabilidade da vida (…) (CAPRA, 2006, p. 15). 

Estabelecer este vínculo, esta interface entre ensino de música e ambiente, 

foi uma tarefa muito satisfatória no percurso inicial desta pesquisa. Inicialmente 

parecia-nos uma missão sem possibilidade de sucesso, porém, descobrimos que, 

mesmo ainda sendo um terreno árido, há trabalhos relevantes e interessantes sendo 

empreendidos. 

“O mundo todo tem se ocupado com pesquisas e elaboração de leis 
que procuram manter o equilíbrio e qualidade de suas paisagens 
sonoras. A exemplo de Madri, na Espanha, que criou em 2001 uma 
cartilha denominada “Ruído y calidad de vida”, a cidade do Rio de 
Janeiro publicou “Escuta! A paisagem sonora da cidade”, uma 
cartilha elaborada por músicos e pesquisadores e destinada a 
alunos, professores e à sociedade em geral. O  Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA)  criou a resolução nº 001, de 8 de 29

março de 1990, seção I, p.6.408, que estabelece os níveis e padrões 
aceitáveis para emissão de ruídos, porém pouco tem sido feito em 
relação à fiscalização e à aplicação de punições aos que 
desrespeitam a lei. “A exposição contínua a níveis de intensidade 

 NEVES, Estela; TOSTES, André (1998), p. 68.29
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superiores a 85 dB pode provocar danos auditivos, que podem 
progredir, de acordo com a intensidade e duração dos sons emitidos, 
até a surdez total e irreversível” (NEVES; TOSTES, 1998, p. 68).  

Percebemos que um “inofensivo” aparelho eletrodoméstico pode estar 

emitindo ruído em intensidade perigosa para nossa família e consequentemente 

para a sociedade em geral; máquinas de uso cotidiano como: o liquidificador, o 

ventilador, a enceradeira, o aparelho de ar condicionado, sem contar os aparelhos 

de som que podem ser infernais em mãos erradas (maus vizinhos a exemplo), 

podem estar contribuindo para a surdez gradativa de forma severamente 

irresponsável para pessoas que convivem rotineiramente com tais equipamentos.  

Assim, torna-se imperativo a construção do processo de tomada de 

consciência em relação ao ambiente sonoro e suas implicações de ordem ampla, 

percebendo que, uma “(…) educação para uma vida sustentável (…) é uma 

pedagogia que facilita esse entendimento por ensinar os princípios básicos da 

ecologia e, com eles, um profundo respeito pela natureza viva, por meio de uma 

abordagem multidisciplinar baseada na experiência e na participação (…)” (CAPRA, 

2006, p. 14) da sociedade envolvida e para as gerações que virão, herdando o 

ambiente que “plantamos” hoje. 

A sociedade ou parte dela, de alguma forma, se preocupa com as questões 

relacionadas à poluição do ambiente sonoro há bastante tempo. Segundo nos 

mostra Schafer, 

“O primeiro exemplo de lei, no moderno sentido do termo, 
relacionada com ruído, foi promulgada por Júlio César no seu 
Senatus Consultum de 44 a.C.”. “Doravante, nenhum veículo com 
rodas ou algo parecido será permitido dentro dos recintos da cidade 
do nascer do sol até o anoitecer… Os que precisarem entrar durante 
a noite e ainda estiverem na cidade ao amanhecer deverão 
estacionar e descarregar até a hora indicada (2001, p. 267). 

Podemos, ainda observar, com Schafer, que muito antes disto, o ruído, a 

poluição sonora do ambiente sonoro, já se faziam presentes nas reflexões dos 

legisladores das civilizações antigas. Vemos que “em sua terceira Sátira, Juvenal 
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(117 a.C.) diz: “É absolutamente impossível dormir em qualquer canto da cidade. O 

perpétuo movimento de carros nas ruas próximas… é suficiente para acordar os 

mortos“ (Ibidem). 

Mesmo assim, pouco conquistamos de concreto em nosso ambiente social 

em pleno século XXI e nos aprofundaremos a esta discussão nos capítulos que se 

seguem. O importante neste instante é entender os conceitos de som e ruído, em 

suas especificidades de abordagem e abrangência, que nos atende nesta tese, 

como aporte teórico e reflexivo. 

4.2.2 Aspectos do Som 

O som é resultado de vibrações que, como vimos anteriormente no sistema 

proposto por Roederer, dispõe de fonte, meio e receptor (2002) e pode ser 

mensurado em seus aspectos principais. São estes tais aspectos: frequência, 

duração, timbre e intensidade. 

A frequência é o primeiro parâmetro para medir a vibração dos objetos 

sonoros quanto à sua altura; ela é medida em ciclos por segundos (cps) e traduzida 

em Hertz (Hz). O Hertz (Hz) recebe, em 1930 por uma comissão internacional, o 

nome do físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que teve como professor e orientador 

o brilhante físico, também alemão, Hermann von Helmholtz, e realizou significativas 

pesquisas científicas em experiências com elementos eletromagnéticos. A nota lá 

(A)  – que é referência padrão da música ocidental – tem a frequência, hoje, de 442 30

cps. Como 1 cps equivale a 1 Hz, 442 cps da nota lá (A) correspondem a 442 Hz.  

A frequência causa ao nosso ouvido as sensações de grave, médio e agudo; 

quanto maior a frequência, mais agudo é o som e quanto menor a frequência, mais 

grave é o som. Os parâmetros se seguem em: duração – que traduz por quanto 

tempo o som é percebido; timbre – que permite identificar a fonte sonora sem 

visualização – é o que chamamos em música de “cor sonora” e por último; 

intensidade – que diz respeito à força sonora e é medida em decibéis (dB) e em 

relação a audibilidade humana dB(A) - que assim passamos a traduzir (dB(A) -.  

 As notas musicais são também representadas por letras correspondentes; cifras: dó (C), ré (D), mi 30

(E), fá (F), sol (G), lá (A), si (B).
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  4.2.3 Forma Pictórica do Som 

A forma mais simples de representação pictórica sonora, ou seja, de 

representação visual, é a onda senoidal e pode ser mensurada através de um 

aparelho chamado, osciloscópio. Tal aparelho possibilita transformar em padrões 

visíveis, as fontes sonoras. 

 Vejamos: 

Fig. 20 (ROEDERER, 2002, p. 38) 

Esquema da formação da onda senoidal.  

Fig. 21 (ROEDERER, 2002, p. 40)  

Onda senoidal 
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Entretanto, uma onda senoidal quase nunca está só. Ouvimos, a todo 

instante, um conjunto de ondas que formam o nosso cotidiano ambiental, um 

espectro, conferindo-lhe, o que chamamos em música de tessitura polifônica. Por 

exemplo: Enquanto cotidianamente nos entregamos às nossas tarefas, ouvimos ao 

mesmo tempo, sons produzidos por pássaros, automóveis, sons humanos, 

computadores, telefones, etc. As ondas se misturam. Este tecer sonoro é conhecido 

em música como tessitura ou textura.  

“Certas peças apresentam uma sonoridade bastante densa, às vezes 

num fluido de sons cerrados e constantes. Já em outras, este fluido 
se mostra ligeiro com os sons espaçados, produzindo efeitos 
angulosos, cheios de arestas. É a este aspecto da música que 
damos o nome de tessitura, num sentido que compara o 
entrelaçamento dos sons de uma composição musical com a trama 
formada pelos fios de um tecido” (BENNETT, 1998, p. 42).  

 

  

Observemos como diferentes formas sonoras são tecidas, ou seja, como o 

tecido sonoro é misturado, é “tecido” em música.  

Vejamos, agora, tal exposição: 
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Fig. 22 (ROEDERER, 2002, p. 42) 

Ondas senoidais se misturando. 
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A tessitura é a maneira como o compositor combina os sons para criar sua 

peça musical e se divide em três estruturas básicas: monofônica, polifônica e 

homofônica. 
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Fig. 23 
 Monofônica: Uma única linha melódica sem qualquer estrutura harmônica ou de 

Fig. 24 
Polifônica: Duas ou mais melodias que tecem diálogo musical. 

Fig. 25 - Exemplo 
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Assim como estudamos e reconhecemos formas distintas de combinações 

sonoras em música, podemos também estudá-las e reconhecê-las no ambiente 

cotidiano. Entender, mesmo que um pouco, deste “tecer” sonoro” que o ambiente 

possui, nos dá a oportunidade de busca por uma tomada de posição que preserve 

algumas espécies sonoras e filtre, sonoramente, o que iremos ouvir e perceber no 

nosso cotidiano sonoro. Schafer, preocupado com o que ele próprio chamou de 

“superpopulação sonora”, iniciou, na década de 1970 como já nos referimos, um 

estudo sobre de que forma vem evoluindo a paisagem sonora do mundo atual. Este 

quadro, certamente, necessita de uma atualização, contudo, serve-nos como 

elemento de alerta.  

Vejamos:  
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Fig. 26 - Exemplo 2  
 Homofônica: Uma melodia, bem destacada, acompanhada por uma estrutura 

 harmônica ritmicamente simples (exemplo 1) ou com vários motivos  
 melódicos de organização rítmica similar (exemplo 2).
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Tabela nº 3  31

Concluímos, a partir destes dados que os sons naturais caminham para a 

extinção, pelo menos nas grandes cidades, e a perspectiva sonora vem se tornando, 

cada vez mais, algo apenas conjeturável. Sendo assim, entendemos que a evolução 

da sociedade deva ser acompanhada de um pensar sonoro sob pena de 

precisarmos isolar, através de gravação, os sons em extinção e colocá-los em um 

museu para visitação das gerações futuras. Somente através da Audição Inteligente 

seremos capazes de convivermos com o desenvolvimento da sociedade sem a 

perda da qualidade sonora ambiental.  

Paulo Freire nos chama a atenção para a necessidade de se saber escutar: 

“(...) necessário é saber escutar (…)” (1996, p. 127). É escutando que aprendemos 

como nos colocar diante das situações, nas tarefas do ensino cotidiano, seja ele 

regular ou não, ou simplesmente na vida. E assim, no tópico que se segue, 

passamos a  construção do conceito chave da tese proposta. 

 SCHAFER, 2001, p.128.31
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SONS NATURAIS SONS HUMANOS SONS DE 
UTENSÍLHOS E 

MÁQUINAS

CULTURAS 
PRIMITIVAS

69% 26% 5%

CULTURAS 
MEDIEVAIS, 

RENASCENTISTAS 
E PRÉ-

INDUSTRIAIS

34% 53% 14%

CULTURAS PÓS-
INDUSTRIAIS

9% 25% 66%

HOJE 6% 26% 68%
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5 ENSINO DE MÚSICA: CONSTRUINDO O CONCEITO DE AUDIÇÃO 

INTELIGENTE 

“Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, 
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais 
familiar também, é a interdição” (FOUCAULT, 2009). 

Neste momento, após vasta fundamentação, reflexões, entendimento e busca 

de conhecimento acerca do universo sonoro e da interface que se estabelece entre 

música, ensino e ambiente, propomos, diretamente, à construção de um conceito 

para integrar a área de educação musical, conceito este, que se consubstancia em 

cerne de nosso estudo e pesquisa; é ele o conceito de Audição Inteligente. 

Para que tal proposta logre êxito, faz-se necessário o aprofundamento no que 

tange à nossa relação - ser humano/sociedade -, com a percepção sonora; assim, 

vamos aqui refletir acerca do lugar constituído pelo educador musical, 

fundamentalmente no Brasil, buscando conhecer um pouco mais sobre o trabalho 

Villa-lobos na música e no coletivo social, bem como, seu pioneiro projeto de 

educação musical no Brasil. 

Sem nos perdermos em falsas sendas, lembramo-nos do que Eco nos lega 

que: “A finalidade da tese é demonstrar uma hipótese que se elaborou inicialmente, 

e não provar que se sabe tudo” (2003, p.117).  

5.1 Percepção Sonora 

O universo, em seu aspecto mais amplo, está repleto de sons; o silêncio 

absoluto inexiste e “nenhum som teme o silêncio que o extingue, e nenhum silêncio 

existe que não esteja grávido de sons” (CAGE apud FUCKS, 1991, p. 16). 

Ainda na fase intrauterina, temos o primeiro contato com o universo sônico. 

Através do pulsar do coração e o mergulho no líquido amniótico que nos envolve, 

percebemos a formação de nossa primeira e encantadora paisagem sonora. Logo a 

seguir, a voz materna e paterna e os sons do mundo à nossa volta, somam-se a esta 

paisagem que começa a ser colorida, saboreada e vivida. Podemos, inclusive, 
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enquanto nos concentramos neste pensamento, descrever alguns sons que ouvimos 

à nossa volta ou dentro de nós mesmos.  

 Quando nos colocamos a refletir sobre questões relacionadas a educação 

musical, precisamos estar atentos, de olhos e ouvidos abertos, ao universo sonoro 

ambiental e não podemos negligenciar a intrínseca relação existente entre ensino, 

música e meio social, por conseguinte nosso ambiente; assim percebemos que o 

mundo a nossa volta é sonoro; os sons estão em toda parte e o sentido da audição, 

principal forma de percepção sonora, não possui, de forma literal, um botão de ligar 

ou desligar. Schafer destaca: “O sentido da audição não pode ser desligado à 

vontade. Não existem pálpebras auditivas. Quando dormimos, nossa percepção 

sonora é a última porta a se fechar, e é também a primeira a se abrir quando 

acordamos” (2001, p. 29).  

Veremos ainda neste capítulo, que Villa-Lobos destacava de forma visionária, 

já na década de 1930, a necessidade de formação de um público capaz de apreciar, 

através de uma audição seletiva, a arte, a produção artística das gerações 

vindouras, ou seja, Villa-Lobos já manifestava uma latente preocupação com a 

formação de um "ouvinte inteligente” capaz de discernir e selecionar o que seria 

significativo ou não para seu meio social, para seu ambiente e, por conseguinte, 

para si. 

A audição que propomos, mostra-se profícua quando percebemos que: “O 

homem voltado para o exterior apela para o olho; o homem interiorizado, para o 

ouvido” (WAGNER apud SCHAFER, 2001, p. 29). Poderíamos completar dizendo 

que o ser humano pouco atento aos sons que houve é como alguém que enxerga, 

mas não vê. Adorno diria, ainda hoje: "Quem tivesse que dizer, com desembaraço, o 

que é Sociologia da Música, provavelmente logo responderia: conhecimentos sobre 

a relação entre ouvintes musicais, como indivíduos socializados, e a própria 

música" (2011, p.  55).  

Nossa proposta de investigação e pesquisa tem direta ligação com estudos 

acerca do universo sonoro, em geral, e da audição musical, especificamente; 

portanto, uma vez mais, o entendimento acerca da inerente relação entre música, 

educação e ambiente, mostra-se relevante e indissociável.  
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“Ao contrário do que ocorre com os documentos escritos ou visuais, 
que permitem ao historiador investigar os discursos por meio dos 
quais dadas sociedades ou épocas se dão a ler ou a ver, não se 
consolidou ainda, no campo da História Cultural, uma preocupação 
em desvendar as formas pelas quais determinada realidade social é 
escutada – ou se dá a ouvir. Embora datem dos anos de 1930 as 
primeiras considerações sociológicas sobre a escuta – O crítico 
Theodor W. Adorno foi um dos primeiros autores a problematizar a 
escuta moderna, em trabalhos como "Sobre o jazz" (1936), "Sobre o 
caráter feiticismo da música e a regressão da audição" (1938), e 
"Sobre música popular" (1940-1941) – (BESSA,  2010, p. 163). 

Adorno nos diz que: "A tendência ao vício é inata às constituições sociais e 

não pode ser facilmente reprimida" (2011, p. 77), portanto, não é tarefa das mais 

simples o fomento de uma escuta mais atenta por parte da sociedade 

contemporânea; assim como, não é tarefa simples levar nossos pares, educadores 

musicais, à compreensão de que a escuta sensível é fase inicial do processo de 

musicalização social ou que a audição seletiva faz-se necessária anteriormente ao 

ensino musical sistêmico propriamente dito; e mais ainda, que a Audição Inteligente 

pode e deve ser desenvolvida socialmente mesmo que não diretamente ligada à 

audição apreciativa, à audição musical.  

“A audição confere uma vantagem para sobrevivência: a 
interpretação da informação acústica oferecida pela linguagem e pelo 
ambiente tem uma importância biológica fundamental (...) A música 
pode ser um subproduto bastante natural da evolução da fala e da 
linguagem" (ROEDERER, 2002, pp. 33-4).  

Há representação inerentemente ligada ao fazer musical e o contexto 

sociocultural ao qual estamos ligados, interferindo e sofrendo dele interferências que 

nos fazem ser o que somos. Vivemos em um contexto paisagístico sonoro formado 

por um sem número de imagens sonoras, sejam elas musicais ou não. Contudo, não 

há como negar ao ser humano sua intrínseca relação com a arte formada pela "lida" 

com os mais diversos elementos sonoros à nossa disposição ou criados por nós 

para este ou aquele fim. 
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“Como a percepção da música está essencialmente baseada em 
processamento de informações acústicas, o maior ou menor grau de 
complexidade de identificação de uma mensagem sonora, o grau de 
sucesso nas operações de previsão que são realizadas pelo cérebro 
para alcançar este processo de identificação e o tipo de associações 
invocadas por comparação com informação armazenada de 
experiências anteriores podem, conjuntamente, ser a "causa" 
essencial das sensações musicais invocadas por uma certa 
mensagem musical. Se isso for verdade, deve ser bastante óbvio 
que tanto mecanismos neutrais inatos (operações de processamento 
primário) quanto o condicionamento cultural (mensagens 
armazenadas e operações de processamento aprendidas) devem 
determinar nossa resposta comportamento e estética à 
música" (ROEDERER, op.cit., p. 34). 

Sem preparo auditivo, seja este apreciativo ou não, o mercado de consumo, a 

indústria cultural, se aproveita da autoalienação a que se submete o ouvinte 

desatento, assim, o “(…) elemento da aparência estética, o afastamento da arte em 

relação à realidade empírica, é restabelecido nos hits na medida em que, na efetiva 

economia psíquica, a aparência faz as vezes daquilo que é realmente denegado aos 

ouvintes" (ADORNO, 2011, p. 94). 

Abrindo um breve parêntese, percebemos que o conceito de música utilitária 

se aplica àquela música que serve a fins diversos e nem somente artísticos; de certa 

forma, nesta mesma abordagem, também se encaixa a música de mercado; porém, 

alguns estudiosos defendem que, historicamente, a música sempre se prestou a um 

fim, por conseguinte, sempre foi utilitária e isto as tornam distintas, uma vez que 

"mercado musical" é, da forma como destacamos, um demérito do nosso tempo. 

Nos mostra Elias que: “A arte foi arte utilitária, antes de se tornar arte” (1995, p. 50) 

e isto como dado histórico é posto e inquestionável. O que faz-se relevante neste 

contexto, é que a música a que nos referimos como "de mercado", enquanto obra de 

arte, é o que menos importa; tal manifestação musical serve, tão-somente, como 

entretenimento e o que é pior e mais nocivo, entretenimento manipulador e ilusório. 

Desta forma, estabelece-se um mercado que não contribui para o crescimento da 

sociedade, mas, somente como elemento alienador, como um artigo, meramente de 

consumo.  
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Como descrevemos anteriormente, a arte, que serve aos ditames da indústria 

de produção, voltada exclusivamente para um público consumidor, sem reflexão 

sobre o objeto artístico em si, nada contribui para o desenvolvimento social nem 

para a própria arte como manifestação do espirito. Assim, não se encaixa na 

definição de música por nós estabelecida como norteadora.  

Há, a partir do século XX, um distanciamento entre público e artista, de certa 

forma, entre artista e seu meio social, o que favorece aos ditames da indústria da 

cultura que fornece uma "arte" que, maquiada de popular, oferece ao público algo de 

mais "fácil" assimilação. Desta maneira: ”A recusa categórica da música moderna 

por parte de uma maioria do público é uma singularidade do nosso tempo" (CANDÉ, 

2001, p. 20). Tal fenômeno não ocorria antes da música do século XVIII, pois, 

percebemos que historicamente "(...) a situação apontada é oposta ao que ocorria 

nos concertos, à época de Beethoven, em que o público era mais receptivo às ideias 

novas do que as gerações que se seguiram" (FONTERRADA, 2008, p. 94). Isto 

posto, nos faz perceber que a produção musical  de nosso tempo não se dá ao 32

acesso da sociedade de forma ampla e democrática. 

O que move uma investigação científica, de maneira ampla, é um 

questionamento, uma lacuna a ser preenchida, um problema a ser solucionado; 

"Para tanto, um questionamento específico pode ter uma serventia maior que as 

considerações mais genéricas sobre música e sociedade. (...) de início, ocupar-me-

ei teoricamente dos comportamentos típicos de escuta musical sob as condições da 

sociedade atual" (ADORNO, 2011, p. 55).  

A partir da necessidade de fomento de uma audição seletiva em nosso 

coletivo social, assim como Adorno se colocou a entender o processo de escuta 

musical em relação à sua realidade social , dispomo-nos a fazê-lo a partir de nosso 33

universo social que, aqui, é o do início – primeira década – do século XXI, pois, 

percebemos que, 

 Observemos que, a produção musical referida, tem intrínseca relação com nosso conceito de 32

música utilizado como norte nesta investigação.

 Faz-se importante ressaltar que tal realidade é a de um cidadão alemão na primeira metade do 33

século XX.
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"O surgimento de novas possibilidades de exploração do som e do 
ruído e o consequente alargamento do campo da audição desafiaram 
o ouvinte a dirigir sua atenção a sons que antes não lhe pareciam 
escutáveis, pondo nu os limites (ou ampliações) que uma 
determinada época impõe de ouvir dos indivíduos e grupos 
sociais" (BESSA, 2010, pp. 163-64). 

Partindo de um estudo dos tipos de comportamento musical descritos por 

Adorno e dos planos de audição propostos por Copland, chegamos ao que 

pensamos ser a síntese auditiva relevante de nosso universo sonoro atual. É 

importante tornar claro que, tal síntese, que a partir de agora chamaremos de Planos 

Hipotéticos de Audição - PHA, são como descritos na nomenclatura, hipotéticos e 

nos servem de aporte teórico na construção do conceito chave desta Tese; 

entretanto, a qualquer momento, poderão surgir outras terminologias, contribuindo 

assim, para novas teorias ou formas de entendimento.  

 São descritos a seguir os Planos Hipotéticos de Audição – PHA: Plano 

indiferente; plano geral; plano significativo; plano consciente 

Vamos, a seguir, entender tais planos, traçando analogamente, paralelo entre 

os nossos Planos Hipotéticos de Audição, primordialmente, a partir de estudo 

realizado no Brasil, o comportamento da escuta musical proposto por Adorno e os 

planos de audição propostos por Copland.  

Não temos, aqui, o objetivo de tecer crítica nem buscar aprofundamento em 

tais teorias já tão conhecidas dos estudiosos de educação musical e muito menos, 

como destaca Adorno, "(...) proferir teses definitivas sobre a distribuição dos tipos de 

escuta" (2011, p. 56). Tal construção reflexiva se dá no sentido de perceber a 

importante relação entre a audição, o ser humano e o meio social, assim, tais planos 

de escuta "(...) devem ser concebidos apenas enquanto perfis qualitativamente 

descritos, com os quais se ilustra algo a respeito da escuta musical a título de um 

índex sociológico e, provavelmente, também algo a propósito de suas diferenciações 

e seus elementos determinantes" (ibidem). Portanto, nosso objetivo em distribuir a 

audição em planos hipotéticos é, fundamentalmente, ilustrativo e,  
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“Partindo-se do princípio de que a problemática e a complexidade 
sociais também se expressam por meio das contradições presentes 
na relação entre a produção e a recepção musicais, na estrutura da 
escuta inclusive, não se deve esperar, pois, nenhum continuum 
ininterrupto desde uma escuta perfeitamente adequada a uma escuta 
desconexa e sub-rogada, mas, ao contrário, que tais contradições e 
oposições também sejam refletidas na própria natureza musical, bem 
como nos hábitos de escuta" (ADORNO, 2011, p. 57). 

A partir deste entendimento, vamos aos planos. 

 5.1.1 Planos Hipotéticos de Audição/PHA 

Entendendo o contexto teórico proposto nos Planos Hipotéticos de Audição/

PHA. 

  5.1.1.1 Plano Indiferente 

O plano indiferente é aquele em que o ouvinte se comporta alheio à 

manifestação musical ou auditiva de forma global. O ouvinte que se enquadra neste 

plano, ignora o sentido da audição e, principalmente, seu link inerente ao ato de 

manifestação da arte musical. Ele não atribui nenhuma importância à música, de 

maneira geral. Em tal plano, o ser humano é incapaz de "compreender a música 

como atividade da psique humana, dotada de uma rede complexa de inter-relações 

como o panorama social, cultural, político e econômico" (FONTERRADA, 2008, p. 

117). 

Embora a atividade musical esteja presente em praticamente toda estrutura 

social humana e o sentido da audição estar na maior parte do tempo em alerta, este 

plano de audição é muito presente em nossa sociedade. Poderíamos associá-lo, 

analogamente, como o que Adorno chamou de "tipo musicalmente indiferente, não 

musical e antimusical" (2011, p. 80). Segundo ele, "(…) se for permitido, é claro, 

reuni-los num só tipo (…) senão de processos ocorridos durante a primeira infância. 

Ousamos lançar a hipótese de que, em tal período, esse tipo foi vitimado por uma 

autoridade brutal, ocasionando-lhe, pois, alguns defeitos" (Ibidem). 

É claro que Adorno se refere à realidade austro-germânica e nós, brasileiros, 

podemos atribuir tal abordagem de pensamento à nossa realidade, na falta de 
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tradição do ensino musical em nossas escolas, em nossa sociedade, pois, "(…) 

compreender que a educação musical não é apenas uma atividade destinada a 

divertir e entreter as pessoas (…) (FONTERRADA, 2008, p. 117), ainda se configura 

em grande obstáculo na educação brasileira. Sabemos que “(…) não existe intenção 

que os sons da rua sejam ouvidos; são incidentais” (SCHAFER, 1991, p. 34), 

mesmo assim, podemos ouvi-los. Parafraseando esta afirmação de Schafer, 

percebemos que, no plano indiferente, não há intencionalidade auditiva; os sons da 

rua e os sons de forma geral, são incidentais e, mesmo podendo ouvi-los, não se 

ouve, voluntariamente. Assim,  

“Na sua vertente mais persuasiva e sutil, a música ambiente é 
designada pelo termo genérico “muzak”, derivado da marca Muzak, 
pertencente, originalmente, à Muzak Holding (…) O músico e 
pesquisador Murray Schafer caracteriza este tipo de música como “o 
antídoto melado para o inferno na Terra”, ou “música para não ser 
ouvida”, apontando para o efeito de “perfume acústico” que visa 
mascarar os ruídos ambientes e entorpecer a percepção do 

ouvinte” (PETRAGLIA, 2015, p. 44).  

Ainda como nos mostra Petraglia, “Independente das muitas críticas e 

considerações éticas que se possa fazer em relação a este uso da música nos locais 

públicos e privados, que por si só já se constitui num objeto de estudo, notadamente 

o da Ecologia Sonora e o da Paisagem Sonora (…)” (2015, p. 44), percebemos de 

forma peremptória “(…) quanto a música, mesmo que operando no limite da 

consciência, está presente nas empresas e nos ambientes de trabalho” (ibidem). 

Portanto, também neste espaço, principalmente no plano indiferente, se 

estabelece o caos no ambiente sonoro; é quando o ser humano o ignora, onde o 

ruído acontece, primordialmente. 
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  5.1.1.2 Plano Geral 

O plano geral se difere do plano indiferente apesar de ocupar um espaço bem 

próximo. 

O plano geral, em nossa abordagem teórica, é aquele onde, nós, seres 

humanos, em geral, não nos damos conta do que, quanto, quando ou de que forma 

ouvimos. Estamos o tempo todo envoltos numa “odisseia sonora” e mesmo assim 

não nos damos conta disto, não nos preocupamos em selecionar nenhum som 

específico, seja ele bom ou ruim, bonito ou feio, agradável ou não. Estamos sendo 

neste momento específico, afogados num mar de sons e poderíamos também 

chamar este plano de plano da banalização sonora. Contudo, temos a intenção de 

ouvir; escolhemos ouvir; mesmo involuntariamente ouvimos; por vezes, tomamos, 

simplesmente, um banho sonoro. 

A fundamental diferença entre o plano indiferente e geral é a intencionalidade 

na audição. No segundo, temos a intenção clara em ouvir, mesmo sem atenção, 

mesmo sem plena tomada de consciência do "que" se ouve; isto não ocorre com o 

primeiro, onde não há qualquer intencionalidade auditiva, muito menos atribui-se 

alguma função ao processo auditivo. No plano geral, o ouvinte se torna um surdo 

"involuntariamente", ao passo que no plano indiferente, ele é um surdo "voluntário". 

Exterminar estes dois planos, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, 

deve ser nosso esforço principal, mesmo que pareça impossível. 

“O mais significativo na educação musical é que ela pode ser o 
espaço de inserção da arte na vida do ser humano, dando-lhe 
possibilidade de atingir outras dimensões de si mesmo e de ampliar 
e aprofundar seus modos de relação consigo próprio, com o outro e 
com o mundo. Essa é a real função da arte e deveria estar na base 
de toda proposta de educação musical” (FONTERRADA, 2008, p. 
117).  
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  5.1.1.3 Plano Significativo 

No plano significativo, nos tornamos um pouco mais atentos ao universo 

sonoro, buscamos um sentido, um significado para os sons que ouvimos ou 

produzimos e mesmo ainda, não tão preocupados com seus efeitos ou conceitos 

estéticos, estamos mais atentos, de ouvidos mais “abertos”. 

No contexto das artes, percebemos que a intencionalidade é fator 

preponderante para que uma determinada obra seja aceita e considerada como tal; 

entendemos que, "(...) o importante é termos em mente que o estatuto da arte não 

parte de uma definição abstrata, lógica ou teórica, do conceito, mas de atribuições 

feitas por instrumentos de nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela 

recai" (COLI, 1983, p. 11).  

A liberdade de criação deve ser o ponto, a medida da intenção do artista; 

porém, há de se considerar a verdadeira liberdade, aquela que parta do artista, 

independentemente da vontade ou imposição de qualquer força que seja alvo de um 

mercado consumidor, considerando como livre, a arte como manifestação artística 

do espírito humano e não um subproduto com propósito primordial de venda, de 

consumo puro e simples. Para Coli: ”A arte instala-se em nosso mundo por meio do 

aparato cultural que envolve os objetos: o discurso, o local, as atitudes de 

admiração, etc" (1983, p. 12).  A “(…) arte está profundamente envolvida no real 

processo de percepção, do pensamento e das ações corpóreas” (READ, 2001, p. 

15). Percebemos que “A imaginação estética vincula-se à arte autônoma, que em 

tudo difere dos produtos da indústria cultural (…)” (MATOS, 2010, p.30); intenção e 

liberdade na intencionalidade são pressupostos para a arte, como entende Adorno. 

Também para Schafer, na relação entre os sons do ambiente e a arte, (…)“ A 

palavra que vale é “intenção”. Faz uma grande diferença, se um som é produzido 

intencionalmente para ser ouvido, ou não” (1991, p. 34). Sob este aspeto, é arte o 

que tem, em primeiro plano, a intenção de ser arte, independente das relações de 

consumo que se estabelecem em nosso cotidiano. Isto não tira o mérito de uma obra 

que seja vendida, que tenha um preço; o que confere à arte o status de arte é a 

liberdade na criação e a intencionalidade de se produzir algo que seja arte. Em 

geral, "Os discursos que determinam o estatuto de arte e o valor de um objeto 
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artístico são de outra natureza, mais complexa, mais arbitrária que o julgamento 

puramente técnico" (COLI, 1983, p. 17). 

A razão, a partir do classicismo – aproximadamente dentre dos anos 1750 a 

1810 –, torna-se parte integrante do objeto artístico; a arte, o entender, o sentido = 

razão. Assim, a busca por um sentido, um significado na obra de arte, passa a ser 

notada. O próprio artista, passa a admitir um significado ligado, diretamente, a sua 

obra. Isto evidencia-se no período que se segue, ou seja, no romantismo do século 

XIX, embora neste período a razão tenha perdido terreno para a emoção; contudo, a 

busca pelo significado na obra de arte e aqui estamos nos referindo diretamente à 

música, passa a ser marcante e norteadora da produção artístico-musical.  

“No início do século XIX, no momento em que se afirma a profunda 
originalidade do “segundo estilo” de Beethoven, a Europa intelectual, 
inflamada pela idéia de progresso, já sentiu as primeiras febres 
românticas. (...) À subversão da sociedade correspondem uma nova 
sensibilidade e uma concepção renovada da arte” (CANDÉ, 2001b, 
p. 10). 

Este plano de audição, encontra paralelo e fundamentação em duas 

propostas; uma de Adorno e outra de Copland.  

Em Adorno, encontramos ideia análoga no que ele descreve como bom 

ouvinte. Segundo ele, “(…) este último escuta além do detalhe musical; estabelece 

inter-relações de maneira espontânea e tece juízos bem fundamentados, que não se 

fiam em meras categorias de prestígio ou no arbítrio do gosto” (2011, pp. 61-2). 

Através disto, busca significado e entendimento no que ouve, assim como ocorre no 

plano significativo por nós descrito. Já em Copland (1974), tal ideia análoga faz-se 

presente no plano expressivo que, segundo ele, é o plano que descreve o 

significado da obra de arte musical. Copland nos diz que, toda música possui um 

significado, algo que o compositor tenta descrever, porém, somente o próprio 

compositor pode nos descrever, num certo número de palavras, que significado é 

este. Nós podemos apenas conjeturar. A esta descrição de Copland, chamamos de 

fator expressivo da obra de arte. 

O ouvinte que se enquadra no plano significativo, tem, em geral, sensibilidade 

para a música; portanto, não raro, suporta com maior dificuldade fontes sonoras 
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ruidosas. É este plano, acessível, de forma ampla, a todo ser humano que não tem 

problemas para perceber frequências que variam, aproximadamente, entre 16 e 

20000 ciclos por segundo (cps).  

Os objetos sonoros são agudos, graves, longos, curtos, fortes, fracos, 

contínuos e pausados e a audição humana atinge os limites aproximados em 

freqüências dentre 16 e 20000 ciclos por segundo (cps). Nosso ouvido está sempre 

aberto; é, dos nossos sentidos, o primeiro a se conectar quando acordamos e o 

último a se desligar quando adormecemos. Schafer nos diz que: “Os olhos podem 

ser fechados se quisermos; os ouvidos não, estão sempre abertos. Os olhos podem 

focalizar e apontar nossa vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do 

horizonte acústico, em todas as direções” (1991, p. 68). Percebemos que, abaixo de 

16 cps deixamos de ouvir os sons graves e somente sentimos as vibrações – são os 

infrassons, o limiar da audição humana –, e acima de 20000 cps, deixamos de ouvir 

as frequências agudas – são os ultrassons, limiar da dor . 

Portanto, deveria ser o plano significativo, o mais comum no seio social, mas, 

infelizmente, não é o que ocorre na realidade brasileira, de modo geral. 

  5.1.1.4 Plano Consciente 

Em nossa teoria e entendimento, o plano consciente, é o plano em que 

percebemos estar os ouvintes mais atentos, os ouvintes mais preocupados com os 

sons nocivos ao ambiente, com os sons em extinção, com o nível de decibéis que 

podemos suportar com segurança, enfim, os ouvintes inteligentes, capazes de 

selecionar com consciência os sons que querem ouvir ou produzir; os sons que 

querem preservar ou extinguir.  

Neste processo, não raro, encontramos ouvintes com bom conhecimento 

musical, por vezes, músicos, profissionais do ensino de música com boa formação 

cultural e acadêmica, além certamente, de ouvintes com bom padrão sociocultural. 

Contudo, tais ouvintes não necessitam, evidentemente, ser ouvintes musicais ou 

ouvintes ligados, diretamente, ao universo musical.  

Hoje, a partir das imposições cada vez mais marcantes da indústria cultural, 

percebemos que nem todo ouvinte de música possui os requisitos necessários para 

integrar o seleto rol de ouvintes ligados ao plano consciente e,  
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"Poder-se-ia conjecturar que o bom ouvinte, mais uma vez de modo 
inversamente proporcional ao crescente número de ouvintes 
musicais em geral, torna-se cada vez mais raro com o incontido 
processo de aburguesamento da sociedade e com a vitória do 
princípio de troca e rendimento, estando ameaçado inclusive de 
desaparecer" (ADORNO, 2011, p. 62).  

Isto se deve, segundo Adorno, "(…) ao declínio da iniciativa musical dos não 

profissionais // sob a pressão dos meios de comunicação de massa e de reprodução 

mecânica" (Ibidem), ou seja, dos comerciantes de música que se colocam no cerne 

da produção fornecida à sociedade por intermédio da indústria cultural e, ao nosso 

olhar, pela a ausência de uma política pública de educação musical no Brasil desde 

a década de 1970 . 34

O plano consciente, encontra apoio análogo no ouvinte plenamente 

consciente, assim denominado por Adorno e no plano puramente musical destacado 

por Copland.  

Percebemos que, "o próprio expert, como primeiro tipo, deveria ser definido 

segundo o critério de uma escuta totalmente // adequada. Ele seria o ouvinte 

plenamente consciente, ao qual, a princípio, nada escapa (…)" (ADORNO, 2011, p. 

60). Em Copland (1974), entendemos que o plano puramente musical é o plano 

onde buscamos uma compreensão mais apurada da arte musical, ou seja, ouvimos 

buscando entender suas formas, tessituras, instrumentação, origens, etc. Segundo 

ele, este plano somente com conhecimentos técnicos avançados conseguiremos 

alcançar.  

Em nossa abordagem, o plano consciente pode ser desenvolvido ou atingido 

por ouvintes não músicos; isto não ocorre com o ouvinte plenamente consciente e 

no plano puramente musical propostos, respetivamente, por Adorno e Copland, onde 

o saber musical é condição sine qua non para se ocupar este lugar.  

O saber musical é importante e não o negamos, contudo, no plano 

consciente, que propomos, tal acesso pode ser desenvolvido ou atingido sem que o 

ouvinte, necessariamente, atinja um alto nível de saber musical. A partir de nossa 

observação, o ouvinte, se educado num ambiente sonoro equilibrado, ambiente este, 

 Hoje este quadro, vem, mesmo que lentamente sendo modificado a partir da lei 11.769/08 34
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que valorize a audição sonora ecológica, pode desenvolver um bom padrão auditivo 

consciente, alcançando assim, o plano consciente. Entretanto, pensamos ser, o 

ensino de música, através da perceção sonora do ambiente e de um trabalho 

significativo e contextualizado, o melhor caminho para o desenvolvimento de tal 

processo.   

O plano consciente é o plano que mais nos interessa, ou seja, é o plano que 

pensamos ser o ideal para o desenvolvimento de um ambiente sonoro equilibrado e 

saudável; é o plano que queremos desenvolver na sociedade através do ensino 

musical amplo; é o plano que nos dá uma Audição Inteligente. 

Assim como o fez Copland, ao dividir em planos o processo de audição 

aplicativo-musical, nós também o fizemos tão somente como forma de melhor 

compreendê-los e é sempre imprescindível ressaltar que, outras terminologias ou 

formas de entendimento poderão surgir.  

5.2 Villa-Lobos – A Música e o  Coletivo Social – Presto Interlúdio 

Heitor Villa-Lobos, brasileiro, músico, compositor e também educador, nasceu 

em 5 de março de 1887. Este carioca, além de genial compositor, de raro talento, 

era um cidadão preocupado com a educação das crianças e jovens, com a herança 

sociocultural das gerações futuras e com o Brasil do futuro. Ele dizia: “Sim, sou 

brasileiro e bem brasileiro.  Na minha música eu deixo cantar os rios e os mares 

deste grande Brasil (…) (VILLA–LOBOS apud PAZ, 2004, p. 22). Vejamos, mesmo 

que brevemente, um pouco deste Villa. 

  

 5.2.1 A Educação Musical por Villa-Lobos 

 Villa-Lobos, teve contato com o ensino musical desde muito cedo através do 

pai, Raul Villa-Lobos e seu percurso acadêmico é algo a se entender. 

A pesquisadora Ermelinda Azevedo Paz, uma das maiores autoridades no 

Brasil quando se trata de dados biográficos de Heitor Villa-Lobos, afirma que ele, por 

volta de “(…) 1907, com 21 anos, matriculou-se no Instituto Nacional de Música, na 

classe do professor Frederico Nascimento, para estudar harmonia” (PAZ, 2004, p. 

17). A pesquisadora conta, ainda, que, “(…) Em troca de aulas de francês, Villa-
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Lobos estudou harmonia com Agnelo França” (ibidem). Sobre a formação de Villa-

Lobos, Vasco Mariz, em artigo que resume entrevistas a parentes, amigos, 

colaboradores e especialistas no que diz respeito a Heitor Villa-Lobos, narra que,  

“(…) ficou comprovado que Villa-Lobos jamais esteve matriculado no 
antigo Instituto nacional de Música, apesar de ele me haver afirmado 
ter sido aluno de Benno Niedenberger, Frederico Nascimento e 
Agnelo França naquela instituição. Não se pode excluir, entretanto 
que ele tenha tomado aulas particulares na residência daqueles 
professores, ou sido apenas aluno ouvinte” (MARIZ, 1999, p. 4). 

 Segundo Paz: “(…) Estes estudos acadêmicos foram logo abandonados. 

Heitor fez uma terceira viagem por estes Brasis, através de São Paulo, Mato Grosso 

e Goiás, marcando assim sua trajetória autodidata (2004, p. 17). Mariz afirma que: 

“Após pesquisa feita, nada constata nos arquivos da Escola de Música da UFRJ (…) 

tampouco foi possível apurar a versão de Heitor teria cursado o primeiro ano da 

Escola Nacional de Medicina, como me relatou o próprio compositor, em 

1946” (1999, p. 4). Portanto, em nossa pesquisa, concluímos que, apesar de ter tido 

aulas particulares com alguns professores do antigo Instituto Nacional de Música – 

hoje Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(EMUFRJ) –, não há qualquer registro de que ele tenha frequentado, oficialmente, 

algum curso desta escola. 

Apenas com o intuito de continuar a trilhar nosso percurso, no que julgamos 

ser indissociável na tríade música, ambiente e educação, vamos destacar nossa 

visão contrária ao termo autodidata no que se refere à formação de Villa-Lobos. 

O termo “autodidata”, segundo o mini dicionário Aurélio de língua portuguesa, 

significa: "Que, ou quem aprendeu ou aprende por si, sem auxílio de professores 

(2010, p. 80). É preciso relativizar nesta abordagem, pois, sempre que aprendemos 

algo, estamos em contato com um meio, com um ambiente que proporciona tal 

processo. Dificilmente desencadeamos um processo de aprendizagem sem algum 

interlocutor, sozinhos ou isolados do contexto social, mesmo que não se tenha 

clareza de tal fenômeno. A educação é uma condição intrínseca e inerentemente 

humana. Morin nos fala sobre isto de forma clara. Segundo ele: “A educação do 

futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. (…) 

!133



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente” (MORIN, 

2004, p. 47).  

Interdisciplinar deve ser o ensino e percebemos que,  

“Para que a interdisciplinaridade seja efectivamente posta em prática 
e se desenvolva dentro dos padrões desejáveis, necessitamos de 
exercitar situações interdisciplinares continuadamente, para que se 
estabeleça como referencial este comportamento ordinário. Ou seja, 
que se torne normal a sua efectivação no terreno da educação de 
uma só maneira, as expressões/artes interdisciplinares” (SILVA, 

2006, p.130). 

Universalizar o pensamento é,  acima de tudo, universalizar o ensino mesmo 

que isto seja complexo e trabalhoso, posto que, 

“As ciências humanas são elas próprias fragmentadas e 
compartimentadas. Assim, a complexidade humana torna-se invisível 
e o homem desvanece “como um rastro na areia”. Além disso, o novo 
saber, por não ter sido relegado, não é assimilado nem integrado. 
Paradoxalmente assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, 
enquanto o conhecimento das partes” (MORIN, 2004, p. 48). 

Deste modo, seria oportuno questionar se é possível a algum ser humano 

aprender algo totalmente sozinho; sua capacidade de resolver problemas, seu poder 

de resiliência, não lhe confere o status quo de auto suficientemente para desprezar o 

contato e a influência do ambiente em que vive e interage o tempo todo. Mesmo 

hoje, “o fluxo de conhecimentos, no final do século XX, traz nova luz sobre a 

situação do ser humano no universo” (ibidem), porém, o processo de ensino/

aprendizagem permanece fragmentado e fora do contexto cotidiano.  

“O humano continua esquartejado, partido como pedaços de um 
quebra-cabeça ao qual falta uma peça. Aqui se apresenta um 
problema epistemológico: é impossível conceber a unidade complexa 
do ser humano pelo pensamento disjunto, que concebe nossa 
humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, da 
matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como 
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pelo pensamento redutor, que restringe a unidade humana a um 
substrato puramente bioanatômico” (idem, p., 47-8).  

Sem ter o objetivo de aprofundamento conceitual do que seria autodidatismo 

e se, realmente, ele é possível com a visão de mundo “enésima” ampliada que 

temos hoje, parece-nos mais adequado estabelecer um olhar para o ensino formal e 

não-formal de música. Ao nosso olhar Villa-Lobos não teve um contato formal com a 

música no seu processo de aprendizagem, porém, não somos capazes de afirmar 

que isto lhe confira um caráter autodidata. Seu contato com a natureza, com o povo 

e sua diversidade cultural, com a música europeia, com o ambiente de forma ampla, 

além de seu genial talento, lhe fez ser o que foi. Por conseguinte, ele teve uma 

escola, mesmo que não reconhecida pelo ensino formal de música. 

 Seguindo em conhecer mais um pouco sobre ele, constatamos que, Villa-

Lobos foi um compositor que transmitiu, através de suas ações e de sua obra, o 

pensar sócio-musical integrando música e povo, mostrando-nos o que é 

indissociável ao nosso olhar. Frequentava as rodas de “samba” e “choro” e com os 

“chorões”, entrava no universo da música brasileira, aprendia com uma genuína 

“arte popular”, se é que assim podemos chamá-la, e a levava para o universo da 

música sinfônica, provando não existir fronteiras entre a música erudita e popular, 

somente música. A arte da composição era o “ar” que respirava e sua música 

reverencia as paisagens sonoras brasileiras. Dizia: “Eu não ponho breques nem 

freios, nem mordaça na exuberância tropical de nossas florestas e de nossos céus, 

que eu transporto instintivamente para tudo o que escrevo” (VILLA-LOBOS in PAZ, 

2004, p.  22).  

Villa-Lobos, talvez por seu íntimo contato com o universo sônico, com as 

imagens e paisagens sonoras de nosso País, possuía olhar atento à educação 

musical, de forma ampla, na formação de nossas crianças e jovens. Em livro, recém 

publicado, percebemos que ele, pensava a educação através da música como uma 

maneira de formar um público inteligente e consciente de suas possibilidades e 

potencialidades, interessando-se pela formação de uma futura geração de ouvintes 

de música, pois caso contrário não se teria, em bem pouco tempo – e aqui a 

referência é 1930 –, público capaz de apreciar a produção musical de nossos 

artistas. Para ele, os meios de comunicação de massa iriam dominar e dirigir o gosto 

do público e sendo assim, vislumbrou a possibilidade de implantar no Brasil um 
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programa de educação popular cuja base mais importante estaria na arte musical 

coletiva como forma de uma educação socializadora.  

Para Villa-Lobos, não era imprescindível que as crianças aprendessem, num 

primeiro momento, leitura musical ou qualquer tipo de sistematização que levasse ao 

conhecimento de rudimentos teórico-musicais; para ele, o fundamental era o contato 

com a música. Cantar se tornava essencial; todos deveriam cantar; alunos, 

professores, pais e toda a comunidade deveria se envolver com o processo de 

musicalização que estava sendo proposto de forma visionária e inédita no País. 

Somente desta forma, o povo brasileiro teria contato consciente com sua própria 

cultura e suas raízes, com sua música e com sua musicalidade à “flor da pele”.  

Segundo Villa-Lobos, através da música folclórica, nossas regiões mais 

distantes entrariam em contato com outras, interagindo, trocando influências e 

costumes, difundindo nossa cultura e nossa arte popular.  Ele tira a música folclórica 

do nível de exotismo e a coloca no cenário da música de concerto, pois, pensava 

que desta forma, as distâncias culturais se encurtariam e talvez hoje tivéssemos 

uma cultura de valorização de nossas diferenças. Valorizar nossa diversidade 

cultural, parece-nos tão natural como uma criança segue seu instinto ao procurar o 

seio materno para se alimentar assim que nasce. Vivemos, primordialmente na 

contemporaneidade, mergulhados numa visão, equivocada, de que ser diferente é 

algo ruim, pejorativo; porém, isto que nos faz ser o que somos; um País rico 

culturalmente que poderia ser um espelho para o mundo atual, caso não vivêssemos 

uma verdadeira barbárie política, onde parlamentares ganham verdadeiras fortunas 

para “representar o povo” enquanto os professores não têm um rendimento digno 

que lhe possibilitem investir na própria formação continuada.   

A exemplo do que fez Kodály, que sistematizou uma forma de ensino musical 

a partir da matriz folclórica húngara, Villa-Lobos o fez no Brasil, porém, com um 

arcabouço cultural muito mais amplo, dada a diversidade de brasis existente no 

próprio Brasil em que ele mergulhara profundamente. A música folclórica era 

considerada, por Villa-Lobos, matéria fundamental para a educação e para a cultura 

de um povo. Segundo ele, sua utilização, além de contribuir para a formação do 

ideal coletivo, traria não só implicações pedagógicas, mas políticas e sociais. 
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“O canto coletivo, com seu poder de socialização, predispõe o 
indivíduo a perder no momento necessário a noção egoísta de 
individualidade excessiva, integrando-o na comunidade, valorizando 
no seu espírito a idéia da renúncia e da disciplina  ante o imperativo 
da comunidade social [...] a música é um elemento básico e   
insubstituível  na formação espiritual de um povo. A sua função não 
se limita à importância de formação estética, mas assume um caráter 
eminentemente socializador” (VILLA-LOBOS, 1991, pp. 114-15). 

Através do premente pensamento de coletividade, Villa-Lobos imaginava a 

formação de um público que não somente valorizasse a música, mas, pudesse e 

soubesse escolher o que ouvir. Não se tratava de uma audição puramente estética, 

mas, de uma educação auditiva para a sociedade, para a vida. Para tanto, nos 

chamava a atenção, já na década de 1930, para o perigoso fato que se evidenciaria; 

para a circunstância de que o consumo musical através dos meios de comunicação 

de massa seria uma ameaça à arte popular, cuja decadência só seria evitada com a 

ajuda da música folclórica, o que somente seria possível através de uma educação 

sonora equilibrada, não somente do alunado, mas, de toda a comunidade envolvida, 

ou seja, de toda a sociedade brasileira.  

Neste instante poderíamos nos perguntar: qual motivo levaria um artista 

genial, com certo reconhecimento fora de seu País, o que, ainda hoje, é dificílimo 

para grande parte de bons compositores brasileiros, a se preocupar com a educação 

musical de nossa gente? O próprio Villa-Lobos nos responde. 

“É que sempre me julguei certo, se for útil aos outros. Se todos os 
artistas formados (que não são muitos), só se ocuparem de fazer 
arte e não pensarem em quem deve ouvi-la, acabarão as realizações 
artísticas por não possuírem assistentes, porque os que aprendem 
pretensiosamente a música nas escolas  ou  já  se julgam também 
”artistas” e “colegas” auto-suficientes não necessitando, por 
conseguinte dos seus “concorrentes”, ou são educados ou instruídos 
egoisticamente a só apreciar em um determinado estilo, gênero ou 
autor de música” (1991, 117-18). 

  

 O que Villa-Lobos nos traz aqui ilustra, de maneira profícua, o nosso 

pensamento de como a audição sem cuidados e desmedida pode influir, 
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diretamente, no contexto cotidiano social e na vida das pessoas. Nosso objetivo, 

primordial nesta pesquisa, é de construir as bases, as formas de se chegar a uma 

audição que nos permita viver de forma saudável e escolher a paisagem sonora que 

queremos preservar, criar ou extinguir; a herança sonora que deixaremos para as 

gerações futuras.  

Pensemos em nosso ambiente como o compositor pensa numa partitura; 

somos, agora, nós os compositores e podemos escolher os sons que integrarão  

nossa música; somos nós, também, os maestros, que decidem, que regem e  

interpretam esta peça musical, esta massa sonora que a compõe. Imaginemos então 

compositores que não conheçam a matéria sonora a qual estão tratando e maestros 

que nunca estiveram à frente de uma orquestra ou qualquer tipo de grupo musical. 

Parece-nos assim, que eles jamais poderiam decidir algo sobre assuntos musicais. 

Porém, nossa proposta é que com o devido acesso, com um pouco de interesse e 

dedicação, mesmo que somente em “ouvir com atenção”, eles podem sim, opinar se 

o som que estão ouvindo ou produzindo agrada ou não a plateia, se está baixo ou 

alto demais, se causa prazer ou repulsa. Tratamos, invariavelmente, nossa 

paisagem sonora de maneira negligente e irresponsável. Compomos, hoje 

especificamente, em pleno século XXI, uma paisagem sonora predatória e caótica e 

apenas com uma audição mais atenta, perceberemos o mundo de sons que está a 

nossa volta e como nós influímos sobre ele, frequentemente, como autores de uma 

grande ópera bufa, de extremo mal gosto e nenhuma graça real. Somente através 

da educação sonora, produziremos assim, uma “música" a partir de um ambiente 

sônico ecologicamente mais equilibrado. 

  5.2.2 Pioneiro Projeto Brasileiro de Educação Musical 

O objetivo do projeto de ensino de Villa-Lobos está, claramente, descrito no 

próprio projeto.  

"O objetivo que temos em vista, ao realizar esse trabalho, é permitir 

que as novas gerações se formem dentro dos bons sentimentos 
estéticos e cívicos e que a nossa pátria, como sucede ás 
nacionalidades vigorosas, possa ter uma arte digna da grandeza e 
vitalidade de seu povo" (VILLA-LOBOS, 1934, p. XI). 
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Mesmo que, desde o século XVII, existam registros de tímidos processos de 

estruturação do Ensino de Música, foi após a Revolução Francesa, em 1789, século 

XVIII, que o ensino foi sistematizado passando a ser padronizado. Antes, a arte de 

ensinar música era uma tarefa de “artesão”; o compositor, mais experiente, 

geralmente orientava um jovem talento ou filhos de nobres. Os ideais da Revolução, 

Liberdade, Igualdade, Fraternidade – Liberté, Egalité, Fraternité – trazem, também 

para a arte, novos ideais; “A necessidade de ensinar música a toda a população 

surgiu com o ideal democrát ico, a part i r da Revolução Francesa 

(…)” (FONTERRADA, 2008, p.137). 

“O início do século XX foi o grande marco do surgimento e evolução 
das doutrinas pedagógico-musicais. É bem verdade que Comenius 
(1592-1671), no século XVII, lançou as primeiras bases de um 
ensino ativo-intuitivo, mas essa tentativa não alcançou o êxito que, 
somente no início deste século, o suíço Émile Jacques Dalcroze, o 
verdadeiro pai do ensino renovador de música, obteve” (PAZ, 2000, 
p. 10). 

 Villa-Lobos pensava que através da música, a sociedade brasileira teria uma 

importante ferramenta para auxiliar na construção de soluções exequíveis para os 

assuntos, questões e problemas relativos à educação de nosso país de dimensões 

continentais. Mesmo não tendo tido uma educação musical formal, tinha em sua 

mente, um ensino musical sistematizado em seus pormenores detalhes.  

No século XX, ainda os compositores são responsáveis pelos destinos do 

ensino de música no ocidente “(…) e foi uma conseqüência natural os músicos 

interessados em educação dedicassem algum tempo à descoberta de métodos e 

e s t r a t é g i c a s a d e q u a d o s à p r e p a r a ç ã o a u d i t i v a d a s c a m a d a s 

populares” (FONTERRADA, 2008, p.137). Villa-Lobos colocou-se a serviço desta 

missão. Pensava o ensino musical com pouquíssima informação teórica, visando, 

num primeiro momento, proporcionar o acesso, o contato das crianças com o 

universo musical; entretanto, podemos observar em seu programa de ensino, uma 

sólida base de conteúdo teórico-musical que se faria necessária, imprescindível e 

prudente num momento posterior; deste programa consta, inclusive, cursos técnicos 

instrumentais e disciplinas teórico musicais, cursos que hoje, com tal abrangência e 

complexidade de disciplinas, só encontramos nas universidades de música ou em 
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cursos e projetos muito específicos.  

Acerca da importância de um projeto amplo de educação, Neves nos diz que: 

“À semelhança do que acontece noutros países, deveria pensar-se num currículo 

nacional de Música presente em todo o pré-escolar e básico, de forma a libertar o 

Ensino Especializado da Música para os alunos verdadeiramente talentosos e 

vocacionados” (NEVES, 2012, p. 87).  

Villa-Lobos sabia disto e conhecendo a realidade brasileira no que se refere à 

formação, especialização e número insuficiente de professores de música para 

colocar em prática seu pioneiro trabalho educacional, fez constar de seu projeto, um 

sem número de cursos de formação e de especialização dos profissionais que 

seriam integrantes desta ousada proposta. Pensava ele que, professores pouco 

preparados não dariam a resposta necessária a este projeto. Portanto, tornava-se 

imprescindível dispensar atenção para a formação continuada dos profissionais 

envolvidos. Como podemos observar, tal problema em relação ao despreparo dos 

docentes, ainda hoje, se configura em realidade no Brasil. Professores de 

licenciatura em música, que saem das Universidades cada vez menos preparados 

para a realidade que irão encontrar em nossas escolas, negligenciam o universo 

sonoro e o lugar a ser ocupado na formação de ouvintes atentos e preocupados com 

a superpopulação sonora indiscriminada que produzimos e disseminamos no 

mundo.  

Schafer nos mostra que os professores de educação musical são 

responsáveis por esta superpopulação sonora, pois durante décadas, nada fizeram 

para esclarecer seus alunos acerca deste problema. Segundo ele: “Se há um 

problema de poluição sonora no mundo hoje, isso se deve, com certeza, 

parcialmente e talvez mesmo extensamente, ao fato de os educadores musicais não 

terem conseguido dar ao público uma educação total no que se refere à consciência 

da paisagem sonora (…)” (2001, p. 162). Mesmo sendo sua realidade 

socioeducativa muito diferente da nossa, acreditamos que nós, educadores 

musicais, nas oportunidades que temos, não podemos fugir à responsabilidade de 

trabalhar em prol da construção de uma consciência auditiva, como o próprio Villa-

Lobos faz em seu discurso ao alertar a sociedade para a importância de um cuidado 

maior com a audição e com a formação de público para consumir a arte dos artistas, 

que ligados à sociedade, produzem cada vez mais objetos artísticos refletidos por 
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ela. Nele, Villa-Lobos diz: 

“Quando, em 1932, a convite do Diretor Geral do Departamento de 
Educação, fui investido nas funções de orientador de música e canto 
orfeônico no Distrito Federal, tive, como primeiros cuidados, a 
especialização e aperfeiçoamento do magistério, e a propaganda 
junto ao público, da importância e utilidade do ensino de música. 
Reunindo os professores, compreendendo-lhes a sensibilidade e 
avaliando das possibilidades e recursos de cada, ofereci-lhes cursos 
de especialização com acentuada finalidade pedagógica (…) (VILLA-
LOBOS, 1934, pp. 7-8). 

Com o decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, o então Presidente da 

República, Getúlio Vargas, tornou obrigatório o ensino de Música nas escolas e Villa-

Lobos tem a oportunidade de colocar seu projeto educacional em prática; “Em 1932, 

a convite do Diretor Geral do Departamento de Educação, Villa-Lobos é nomeado 

diretor da Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA)” (PAZ, 1999, p. 

13). Como diretor da SEMA por 9 anos (1932-1941), Villa-Lobos dedicou-se 

exclusivamente às pesquisas sobre educação musical, preparando textos, aulas e 

métodos a partir de suas experiências vividas na Europa, não deixando, contudo, de 

se preocupar com o que de melhor se aplicasse às crianças brasileiras. Em 1936, foi 

convidado para apresentar seu projeto educacional no I Congresso de Educação 

Musical em Praga, sendo o único representante da América Latina.  

Como entendemos ser de extrema importância este pioneiro projeto de nosso 

maior gênio da música - Villa-Lobos que, como Schafer, anos mais tarde, dedicaria 

parte de sua vida ao atributos de professor, pesquisador e pensador das questões 

educacionais -, consideramos a relevância de legar ao leitor, parte do prefácio do 

programa oficial de Educação Musical de Villa-Lobos. Assim,  

“(…) Nem por mais tempo se poderia retardar a verdadeira 
interpretação do papel da música na formação das gerações novas e 
da necessidade inadiável do levantamento do nível artístico de nosso 
povo. O canto orfeônico é o elemento propulsor da elevação do 
gosto e da cultura das artes; é um fator poderoso no despertar dos 
sentimentos humanos, não apenas os de ordem estética, mas ainda 
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os de ordem moral, sobretudo os de natureza cívica”. (VILLA-
LOBOS, 1934, p. 7). 

 Pensava Villa-Lobos que nossa educação musical era elemento propulsor da 

formação do indivíduo consciente de seu lugar e nos diz que,  

“(…) Nas escolas primárias e mesmo nas secundárias o que se 
pretende, sob o ponto de vista estético, não é a formação integral de 
um músico, mas despertar nos educandos, as aptidões naturais, 
desenvolvê-las, abrindo-lhes horizontes novos e apontando-lhes os 
institutos superiores de arte, onde é especializada a cultura. 
Oferecendo-lhes as primeiras noções de arte, proporcionando-lhes 
audições musicais, cultivando e cultuando os grandes artistas, como 
de relevo da humanidade em todos os tempos, esse ensino, embora 
elementar, há de contribuir, poderosamente, para a elevação moral e 
artística do povo (1934, p. 8). 

Villa-Lobos, dedicou-se ao ensino de música, até 1941, quase que 

exclusivamente. Defendeu seu olhar para a educação musical com o mesmo afinco 

com que retratava em sua obra a paisagem sonora de nossas florestas, rios, mares 

e montanhas. Este seria o primeiro projeto sistematizado de educação pela música 

que teríamos no Brasil. 

   

  5.2.3 O Canto Orfeônico 

O canto orfeônico – termo oriundo do francês “orphéon” -, uma tradição em 

quase toda a Europa durante o século XIX, segundo estudiosos é o canto coletivo à 

capela, ou seja, sem acompanhamento. 

O ensino musical através do canto, para Villa-Lobos, era e necessário. A voz, 

por ser nosso instrumento mais natural, tinha uma atenção especial para o Maestro. 

Ele destacava a função social e disciplinar do canto coletivo, através da 

aprendizagem coletiva como princípio metodológico, vendo-o como uma forma de 

despertar no povo uma consciência musical autenticamente brasileira, ampliando 

assim, nosso olhar tão fragmentado de Brasil. 
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“O orfeão adotado nos países de maior cultura, socializa as crianças, 
estreita os seus laços afetivos, cria a noção coletiva de trabalho. Só 
quando todas as vozes se integram num mesmo objetivo artístico, 
despidas de quaisquer predominâncias pessoais, é que se 
encontrará a verdadeira demonstração orfeônica.” (VILLA-LOBOS, 
1934, p. 8). 

 Para que esta autenticidade fosse preservada se fazia necessário utilizar um 

material didático-musical que a valorizasse e, para tanto, organizou uma série 

denominada de Guia Prático. 

Este Guia Prático foi pensado e organizado, em seis volumes, a saber: 

Tabela nº 4  35

 VILLA-LOBOS, 2009, p. 17.35
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1º Volume Recreativo Musical 137 cantigas infantis populares, cantadas 
pelas crianças brasileira

2º Volume Cívico Musical
Hinos Nacionais e estrangeiros; canções 
escolares e estrageiras. 

   
3º Volume

Recretivo Artístico Canções escolares nacionais e 
estrangeiras 

   
4º Volume Folclórico Musical

Temas ameríndios,mestiços, africanos, 
americanos e temas populares universais

   
5º Volume Livre escolha dos 

Alunos

Músicas selecionadas com o fim de 
permitir a observação do progresso, da 
tendencia e gosto artistico, revelados na 
escolha feita pelo aluno, das musicas 
adotadas para este genero de educação

   
6º Volume Artistico Musical Litúrgica e profana, estrangeiras, 

nacionais, gêneros acessíveis
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O projeto literário, contudo, não passou da edição do 1º volume. Uma lástima 

para um trabalho tão árduo e significativo.  

O trabalho de educação musical e o seu desenvolvimento, necessitava ser 

demonstrado de forma grandiosa; deveria ter abrangência e atingir à grande massa 

da população; sendo assim, Villa-Lobos idealizou as chamadas concentrações 

orfeônicas, que reuniam milhares de vozes em estádios de futebol. Em 3 de maio de 

1931, sob a coordenação de Villa-Lobos, acontece em São Paulo, a primeira 

concentração orfeônica.  

  5.2.4 Formação do Músico de Banda no Projeto de Villa-Lobos 

 Villa-Lobos, também sistematizou um programa para o ensino e a prática 

instrumental. Além do canto, organizou um extenso programa de ensino de música 

instrumental e tal programa, seria aplicado nas escolas municipais e seria voltado 

para a formação do “músico de banda” ou para a formação de bandas de música, 

pois, segundo ele, estas agiam fortemente no panorama social popular.  Para Villa-

Lobos estava comprovado que, se nos educássemos ouvindo boas bandas de 

música teríamos sensíveis progressos no discernimento musical da população, pois, 

influiria diretamente no gosto do público, na informação e na audição mais apurada. 

Assim, Villa-Lobos à frente da SEMA criou um curso com duração de seis anos, 

especializado em música instrumental para a formação do músico de banda . 36

 Após, mais de 20 anos de exercício de magistério em música, pudemos 

constatar que, através de um trabalho coletivo, planejado e orientado, o processo de 

ensino aprendizagem torna-se mais prazeroso e eficaz, tanto para os alunos, quanto 

para os professores; ambos necessitam de estímulo diariamente e, quanto mais 

cedo fazemos ”música” juntos, mais aprendemos, professores e alunos. 

Percebemos que além do caráter socializador, os alunos têm pronto um laboratório 

onde aplicar as diversas formas de técnicas instrumentais, bem como os conceitos 

teóricos estudados com um conteúdo que começa a fazer sentido. Villa-Lobos tinha 

plena consciência disto, assim, elaborou um detalhado programa teórico-prático que 

partia da teoria musical básica até a análise e a apreciação de formas musicais. De 

 Temos, ainda hoje, em algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, no Brasil, uma forte tradição 36

de boas bandas de música. 
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tal forma, além de contribuir para a formação cultural dos alunos, dos pais e da 

sociedade, os alunos tinham a chance de profissionalização através da música. 

Porém, já em 1960 menos de um ano após a morte de Villa-Lobos, o ensino de 

música nas escolas brasileiras deixa de ser obrigatório.  

Villa-Lobos, antecipava de forma visionária, o panorama caótico que nosso 

ambiente sonoro se encontra hoje, nesta primeira década do século XXI. Willems in 

Fonterrada, nos mostra que “(…) há uma ordem construtiva, natural, necessária à 

criação, que ordena natureza, ser humano e audição” (2008, p. 138); portanto, tal 

abordagem ratifica nossa tríade indissociável: música, ambiente e educação. 

Não há espaço, neste trabalho, para se tecer crítica analítica acerca do 

trabalho de Villa-Lobos à frente da SEMA, muito menos de seu desempenho como 

educador musical. Ao nosso olhar, Villa-Lobos, confirma nossa hipótese inicial de 

que a música pode auxiliar na construção de uma audição mais cuidadosa e mais 

atenta ao ambiente. É óbvio que seu contato com a cultura europeia em suas 

viagens a este continente, lhe trouxe inúmeros exemplos e tais exemplos, 

certamente, influenciaram-no na forma de pensar um formato para nossa educação.  

“Suas idas e vindas à Europa durante esse período (1939) foram na 
condição de representante brasileiro nos congressos de Educação 
Musical em Praga, onde ele chegou a apresentar o processo de 
geração de melodias a partir do desenho de montanhas em papel 
milimetrado, técnica que ele a princípio concebeu com finalidades 
pedagógicas. O próprio Villa-Lobos chamou essa técnica de “Melodia 
das Montanhas” (SALLES, 2005, p.107). 

 O que nos é significativo no obstante momento, é o pensamento e a 

preocupação em formar ouvintes e, por conseguinte, novas plateias. Ouvintes que 

estariam cada vez mais atentos à paisagem sonora de nosso ambiente sonoro e na 

formação de plateias que valorizariam seu poder de discernimento, na produção 

artístico-musical contemporânea; ouvintes preparados a discernir entre música e 

produto exclusivamente de mercado, sem relevância artística, seria um marco para 

nosso panorama sônico-social.  
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“Sem dúvida, o canto orfeônico constitui uma importante experiência 
de música na educação, que procurou abarcar todas as escolas 
públicas do país (a partir de 1942). No entanto, é preciso 
dimensioná-lo criticamente, analisando o seu contexto histórico, que, 
do ponto de vista político e social, era sem dúvida bem mais propício 
a garantir a música na escola. Deve-se considerar que a realidade do 
país era bastante distinta da atual, assim como o acesso à escola 
pública” (PENNA, 2004, p.14). 

Hoje, discussões em torno da educação musical têm sido acirradas, sendo 

assim, o desenvolvimento de técnicas e a produção de pesquisas educacionais na 

área da música, tem também, se intensificado. Contudo, é natural que profissionais 

mais especializados possam ter críticas a serem colocadas sobre a metodologia 

pensada, projetada e implantada por Villa-Lobos à frente da SEMA.  Em relação a 

tais críticas, uma das mais recorrentes é a forma com que Villa-Lobos pensou e 

implantou o projeto, ou seja, de cima para baixo, sem ouvir a sociedade e 

principalmente os educadores. Outra recorrente crítica é que um projeto nacional 

não se encaixa à realidade brasileira, pois, somos um país de dimensões 

continentais, onde a diversidade cultural e a desigualdade social são muito 

acentuadas. Entretanto, é imprescindível ressaltar que o Programa do Ensino de 

Música – Escolas Elementar e Secundária Técnica e Curso de Especialização 

construído e liderado por Villa-Lobos, data de 1934, ou seja, há mais de 80 anos 

atrás e que até então, não havia no Brasil nenhuma perspectiva política de 

valorização do ensino de música.  

Villa-Lobos era representante da corrente nacionalista no Brasil – O 

nacionalismo musical foi um movimento que ocorreu em vários países no início do 

século XX, onde os compositores buscavam, através de sua arte, a valorização do 

sentimento patriótico –; para esta corrente na música, era importante que houvesse 

um “olhar” atento para a formação de um público com poder de decisão, com poder 

de discernimento e de cidadãos conscientes de que suas potencialidades nos 

legariam ouvintes mais atentos e exigentes.  

Villa-Lobos deu importante passo; graças à sua dedicação e visão, o campo 

de discussão para o lugar do educador musical se abriu e com as discussões em 

torno da educação musical realizadas hoje, estamos, de certa forma, colhendo os 

frutos plantados por ele, cabendo a nós continuarmos esta jornada. 
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5.2.5 Aprendizagem Coletiva  

Através de nossa prática docente, percebemos que pela prática o ensino 

musical é mais atrativo; o contato prático com o som é sempre mais interessante 

que rudimentos teóricos, num primeiro momento. Gainza no diz:  “A música e o som, 

enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo no homem; 

impulsionam-no à ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de 

diferente qualidade e grau” (1988, pp. 22-3).  

No Brasil que, como vimos anteriormente, o ensino de música sistematizado 

nas escolas, ainda não é uma realidade para todos, uns poucos professores de 

Artes que têm interesse em realizar um trabalho efetivo de musicalização, 

encontram enormes barreiras com a falta de estrutura das escolas, com o descaso 

dos colegas, professores de outras disciplinas, diretores e por fim, com o 

desinteresse dos próprios alunos. Neste percurso, percebemos que o aprendizado 

musical empreendido individualmente em ambientes escolares, além de 

contraproducente, dado o número excessivo de alunos nas salas de aulas, deixa 

uma enorme lacuna no processo de formação do aluno isolando-o do fazer prático 

musical. Portanto, uma vez mais “(…) constatamos que o que importa, 

primordialmente, é a prática. E ela dependerá da preparação pedagógica do 

professor, mas sobretudo do seu nível de musicalização” GAINZA, 1988, p. 94).  

Nossa realidade, nas escolas de ensino fundamental e médio, é bem diferente 

do que poderíamos julgar ideal. Se nosso alunado tiver estímulo e força de vontade 

para romper as barreiras apresentadas pela falta de estrutura física, material e 

pedagógica encontradas em grande parte de nossas escolas, pode lograr algum 

êxito. Infelizmente, o ensino musical primário, feito de maneira descontextualizada, 

sem fazer sentido, deixa o aluno sem saber para que serve o conteúdo ensinado, 

contribuindo para a falta de motivação em nossos alunos; isto, aliado ao panorama 

musical imposto pela indústria cultural, soma-se sobremaneira a se constituir em 

muralha quase intransponível.  

Pela prática coletiva, como princípio metodológico, se nosso aluno persistir, 

poderá alcançar certo nível de aprendizado, adquirindo técnica e aprendendo 

elementos teóricos e fundamentos interpretativos. Assim, constatamos que a banda 

de música, o coral, a orquestra, enfim, um grupo orientado lhe serve de laboratório, 
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onde imediatamente poderá aplicar o que está aprendendo. Através deste 

laboratório, o conteúdo estudado se torna significativo. Para nós, como coloca-nos 

Paulo Freire,“(…) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” (1996, p. 25).  

O professor que possui conhecimento técnico para a organização de 

pequenos grupos, mesmo que sem formação instrumental definida ou pré-

estabelecida, contribui para um ensino efetivo, prático e acima de tudo, musical. No 

planejamento das atividades, o professor deve ter atenção ao repertório e o 

conteúdo intrínseco que ele possui. Através de um repertório que perpasse por 

vários períodos históricos, por exemplo, estaremos contribuindo para o acesso direto 

de nossos alunos a uma cultura, também estética, da arte musical.  

 Para uma educação musical significativa e contextualizada, o aprendizado 

coletivo deve ser percebido como princípio metodológico e não como fim de um 

processo que tem como objetivo ensinar rudimentos musicais. Isto é fundamental.  

Entender a aprendizagem coletiva como metodologia de ensino musical.  

Através desta abordagem metodológica, teoria musical, história da música, 

história da arte, apreciação musical, estruturação musical, harmonia e tantos outros 

elementos de estudo musical podem ser abordados de forma prática. O princípio de 

aprendizado coletivo articulado com um pensar que valorize as competências 

trazidas pelos alunos, para a partir daí construirmos o conhecimento musical 

planejado, possibilita a formação de grupos inclusivos, ou seja, verdadeiras 

orquestras laboratório, onde alunos, professores e público têm a oportunidade de 

experimentar novos caminhos sonoros e pedagógicos.   

Willems é lacônico em relação à aprendizagem e à iniciação musical, a qual 

deverá sempre iniciar-se pela prática, como forma de posteriormente se criar a 

necessidade de se chegar à prática. O contato direto logo no primeiro momento do 

aluno com o instrumento e a matéria sonora é o mais importante e se torna o 

primeiro passo a ser dado, pois, “em todo processo educativo confundem-se dois 

aspectos necessários e complementares: por um lado, a noção de desenvolvimento 

ou crescimento (…) por outro, a noção de alegria, prazer, num sentido muito 

amplo” (GAINZA, 1988, p. 95). 

Em nossa prática docente e percurso de investigação, percebemos que a 

barreira da falta de estrutura nas escolas é, talvez, o maior obstáculo a ser vencido. 
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Assim, quando possível, os alunos experimentam apenas os instrumentos 

disponíveis; normalmente, devido à carência de instrumentos musicais que 

encontramos na grande maioria das escolas brasileiras, devemos estar sempre 

preparados a enfrentar tal situação. Contudo, o que deveria ser um obstáculo, pode 

se tornar, para um professor atento, sensível e preparado, um estímulo e um convite 

à criatividade. Temos, neste momento, alunos e professores, a oportunidade de criar 

novas e diferentes estruturas instrumentais, com materiais que normalmente não 

seriam vistos e muito menos utilizados como instrumentos musicais. Canos de PVC, 

mangueiras de fiação elétrica, caixas de papelão, latas de diferentes produtos se 

tornam ferramentas para estudo, pesquisa e emissão de novas fontes sonoras. 

Sabemos que muitos educadores são resistentes a tais experiências, porém, estas 

são inevitáveis, sob pena de não existir nenhuma atividade musical à disposição da 

sociedade por negligência de nossas autoridades. Pensamos que isto somente 

reforçaria nossa já tão fragilizada posição de “meros recreadores” numa disciplina, 

ainda vista de forma errônea, como “dispensável”.  Gainza nos fala que: “Educar-se 

na música é crescer plenamente e com alegria” (1988, p. 95). 

Após longo percurso na formação de inúmeros grupos instrumentais e vocais, 

percebemos que tais atividades coletivas são as que apresentam resultados mais 

significativos no contexto ensino aprendizagem em música além, de inúmeros outros 

benefícios com que, o estudo de música contribui e têm sido trazidos à tona por 

tantos pesquisadores de várias áreas do conhecimento científico. Percebamos o 

seguinte: num projeto de ensino musical coletivo, após emitir os primeiros sons, 

ainda de forma dirigida, começamos a demonstrar ao estudante como a grafia 

musical se processa, sempre passo-a-passo, pois, o mais importante continua sendo 

o resultado sonoro. Corrigimos embocadura, posicionamento dos dedos, a forma de 

segurar o arco, a baqueta, etc  e assim, vamos dando ao jovem músico suportes 37

técnicos e teóricos sem que ele se dê conta. Logo que o aluno já está emitindo 

algumas notas com segurança, inserimos no trabalho didático algo que possa ser 

aplicado em uma música e mesmo antes de dominar plenamente as primeiras 

técnicas instrumentais, ele já participa do grupo, da banda, da orquestra, o que faz 

com que se sinta mais motivado e capaz de continuar sua jornada. O repertório deve 

ser cuidadosamente elaborado de acordo com o crescimento individual e coletivo do 

 Todo este processo está relacionado aos instrumentos disponíveis para a formação dos grupos.37

!149



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

grupo a partir de suas especificidades, possibilitando uma uniformidade no 

desenvolvimento técnico, estético e cultural.  

Quando destacamos aqui alguns grupos instrumentais e vocais, tais como a 

banda de música, o coral, a orquestra, não estamos buscando eleger nenhum tipo 

de formação como estrutura privilegiada. Pensamos que seja importante para a 

cultura geral dos alunos que eles tenham a oportunidade de conhecer estes grupos 

em suas formações originais, porém, o importante aqui é o trabalho coletivo, tendo 

claro que o fundamental é o trabalho de inclusão musical. Se o aluno toca um 

instrumento que se encaixa a alguma destas formações, ótimo; senão, um grupo 

orientado e novo a cada ensaio deve ser formado para que o aluno tenha como 

exercitar, em laboratório prático, o que tem descoberto e construído em suas aulas. 

Por exemplo: se o aluno toca violino e já tem um certo nível de desenvolvimento 

técnico-instrumental, pode participar de uma pequena orquestra de câmara ou 

mesmo uma orquestra sinfônica; se ele toca bombardino, pode participar de uma 

banda de música. Contudo, se ele toca guitarra, harmônica, flauta doce ou caxixi, 

provavelmente teremos que organizar um outro tipo de grupo que não solicite uma 

formação pré-determina, ou seja, uma formação que não exclua estes instrumentos. 

 A aprendizagem coletiva, ainda hoje, tem sido aplicada, fundamentalmente, 

por músicos práticos, regentes, maestros de bandas. Infelizmente, pouco tem sido 

feito no âmbito da educação musical como área de conhecimento, porém, algum 

movimento já existe, o que faz com que o otimismo venha à tona. 

   

!150



CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

 5.3 Reflexões sobre o lugar constituído pelo educador musical 

A educação sonora, hoje, é preponderante para a formação das gerações 

vindouras, das gerações futuras, por conseguinte, para o estabelecimento de uma 

relação ecologicamente equilibrada socialmente. Se torna imperativo "(...) ensinar 

sons antes de ensinar signos (...)" (PESTALOZZI apud FONTERRADA, 2008, p. 60) 

e somente através da educação sonora na educação musical, nossa sociedade será 

mais harmoniosa sonoramente falando. O novo educador musical, deve, portanto, 

repensar seu plano de aulas e acima de tudo, refazê-lo, colocando em primeiro 

plano a formação auditiva de seu alunado, de tal forma, “(…) o novo educador 

musical incentivará os sons saudáveis à vida humana e se enfurecerá contra os 

hostis a ela (…)" (SCHAFER, 1991, p. 123).  

Antes disto, no início do século XX, Willems já concluía a importância da 

educação auditiva e “(…) aponta para a necessidade de fomentar a cultura auditiva 

a todos, colocando-se contrariamente à idéia, então ainda muito difundida, do ensino 

musical exclusivo para pessoas talentosas” (WILLEMS apud FONTERRADA, 2008, 

p.139). Para ele, era fundamentalmente importante, que toda a sociedade tivesse 

acesso ao ensino musical como forma de desenvolvimento integral do ser humano. 

A partir desta perspetiva, deparamo-nos com a importante relação existente entre o 

objeto sonoro e lugar que a educação musical deve ocupar na sociedade. Para 

Schafer, música é som (1991) e a vital “(…) tarefa do educador musical é, agora, 

estudar e compreender teoricamente o que está acontecendo em toda parte, ao 

longo das fronteiras da paisagem sonora do mundo" (1991, p. 188). Não há como 

pensar o ensino de música fora do contexto sonoro que envolve nosso ambiente. Se 

música se faz com sons, devemos organizá-los musicalmente, com musicalidade e 

isto só se tornará possível a partir de um programa de educação musical que 

privilegie a educação sonora.   

O pensamento filosófico alimenta como combustível a busca pela verdade,  

assim, entendemos que: “A filosofia procura igualmente pensar a verdade não 

aprisionada naquilo que é produzido pela ciência” (ADORNO, 2015a, p. 87). 

Portanto, neste instante de nossas reflexões, torna-se imprescindível estabelecer, ao 

nosso olhar, a distinção de dois termos que são usados como tendo o mesmo 

significado no contexto que se consubstancia; são eles: papel e lugar.  
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O termo papel, nos remete à representação, ou seja, a algo que pode 

apresentar-nos sem realmente ser. A personagem de uma história que pode ser 

representada de diversas formas. Foucault nos diz que: “Todo este imenso discurso 

do louco retornava ao ruído; a palavra só lhe era dada simbolicamente, no teatro 

onde ele se apresentava, desarmado e reconciliado, visto que representa aí o papel 

de verdade mascarada” (2009, p. 12). Lugar, ao nosso olhar, é um espaço que deve 

ser ou não ocupado e não, meramente, representado; assim, lugar nos parece mais 

adequado ao professor, uma vez que este não deve representar uma personagem e 

sim ocupar um lugar que somente ele pode ocupar na sociedade. Este pensamento 

segue o princípio do saber filosófico de busca pela verdade questionando, segundo 

Foucault, “(…) nossa vontade de verdade (…)” (2009, p. 51).  

Na construção de nosso raciocínio, o professor “(…) possui seu lugar e 

consiste na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de 

elementos materiais (…)” (ibidem). Tal distinção torna-se significativa em nossa 

construção conceitual nesta Tese, pois, trata-se de uma abordagem analítica que 

versa sobre o ser humano, sendo assim, “(…) nutre-se dos conhecimentos 

comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. E quando, na ruptura de 

controles racionais, culturais, materiais, há confusão entre o objetivo e o subjetivo, 

entre o real e o imaginário (…)” (MORIN, 2004, pp. 59-60) e ao nosso olhar, entre 

papel e lugar, tornar-se importante demarcar tais espaços de forma clara, nos 

apropriando, assim, de seu arcabouço conceitual. 

Ross destaca: ”Aaron Copland, (...) observou que a tarefa de um artista 

americano consistia muitas vezes em simplesmente tornar a arte possível – ou seja, 

visível. Cada geração tem de refazer todo o trabalho" (2009, p. 138). De tal forma, 

nós educadores musicais e artistas em nosso ofício, temos o dever de tornar em 

nosso tempo, as gerações que formam nosso meio social, mais atento ao ambiente 

sonoro. 

Vejamos o que destaca a pesquisadora Hildegard Westerkamp que trabalhou 

no grupo de pesquisa, liderado por Schafer, na University of Simon Fraser, em 

Vancover, Canadá. 

“When attentive listening becomes a daily practice, requesting sound 
quality becomes a natural activity. This may be reflected in simple 
actions like not playing the radio all day long, using a hand 
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lawnmower instead of a power mower, buying quiet machinery, 
requesting to turn off disturbing sounds wherever possible, helping to 
preserve quiet areas in our cities, and staying aware of our own 
acoustic actions and of our collective responsibility for the sonic 
environment  (2001)”. 38

Schafer desenvolveu suas atividades de ensino e pesquisa na universidade 

por longos dez anos e a partir deste trabalho desenvolveu o projeto “Paisagem 

Sonora Mundial”; os desdobramentos desta dedicação são infinitamente 

significativos e ainda hoje influenciam um sem número de pesquisadores, músicos e 

interessados na temática da ecologia acústica. Fonterrada, uma destas 

pesquisadoras fala sobre este trabalho: 

“Neste período, Schafer começava a se interessar pelo estudo do 
ambiente sonoro. Essa preocupação levou-o a se aprofundar nas 
questões ligadas ao ruído ambiental, a desenvolver ser conceito de 
paisagem sonora, conhecida em inglês pelo termo soundscape, por 
ele criado, e a dedicar-se ao estudo da relação do homem e seu 
ambiente, o que acabou por desembocar, posteriormente, numa 
ampla pesquisa de âmbito internacional: o Projeto Paisagem Sonora 
Mundial” (2004b, p. 40). 

A perceção do universo sonoro de forma inteligente perpassa, de maneira 

interdisciplinar, pela educação musical, pois música, educação e ambiente formam 

uma tríade em constante tangência. Quem poderia melhor trabalhar a perceção 

sonora que os professores de educação musical? Para isto, primeiramente, nós, 

educadores musicais, precisamos estar abertos a aprender mais do que ensinar, 

pois, o universo sonoro está em constante mutação, o que nos obriga a uma 

reciclagem cotidianamente atenta. Como sons e mais sons são acrescidos dia-a-dia, 

formando uma macro composição, podemos encarar os sons ambientais como uma 

peça musical em dimensões universais. Assim, em nossa função de mediadores, 

precisamos romper com modelos e paradigmas pouco flexíveis.  

Schafer destaca o que julgamos ser o objeto primordial de nossa pesquisa e 

deveria ser objetivo principal dos educadores musicais o século XXI. Vejamos:  

 http://econtact.ca/4_3/Soundwalking.html#top).  38
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“Apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente; 
tratar a paisagem sonora do mundo com uma composição musical, 
da qual o homem é o principal compositor; e fazer julgamentos 
críticos que levem à melhoria de sua qualidade” (SCHAFER, 1991, p. 
284).  

Pensamos que a educação musical não deva ser planejada de forma 

desarticulada do ambiente social como um todo. O conteúdo e as ações entorno 

deste ambiente devem ser contextualizados e significativos; o ambiente onde 

estamos inseridos e influímos deve estar presente também no planejamento 

cotidiano do ensino de nossos educadores musicais, construindo assim, saberes de 

uma arte que se dá no tempo e não nos permite negligenciar o ambiente sonoro ao 

seu redor. 

A música do passado  teve seu lugar num tempo social que lhe permitiu 39

existir da maneira e forma que é, ao passo que a música do presente existe no 

tempo que hoje lhe oportuniza e não no tempo do passado. Sendo assim, buscar 

compreender o nosso universo sonoro deve ser o primeiro passo a ser dado. A 

paisagem sonora do século XVII é muito diferente da de hoje e podemos, através da 

história e da música, imaginar como ela era, sem conseguir, contudo, influir no que 

já foi. Hoje somos os atores principais de nossa história sonora e entendê-la, pode 

influir de maneira positiva no que ela será amanhã, despertando nos alunos o prazer 

da descoberta e não somente a falsa certeza da constatação. 

Questões relacionadas à poluição sonora preocupam a sociedade há muito 

tempo. Como já citado anteriormente nesta investigação, Júlio César (Gaius Iulius 

Caesar), imperador romano, no seu Senatus Consultum de 44 a.C, promulgou uma 

lei, primeira que se tem notícia, contra o excesso de ruído. A questão da poluição 

sonora se relaciona à falta de cuidado e atenção à percepção sonora e “Em sua 

terceira Sátira, Juvenal (117 a.C.) diz: “É absolutamente impossível dormir em 

qualquer canto da cidade. O perpétuo movimento de carros nas ruas próximas… é 

suficiente para acordar os mortos“ (ibidem). 

Neste sentido, nossa hipótese é de que o educador musical se torna uma 

peça chave na construção de uma audição cuidadosa e atenta, voltada para a 

qualidade dos sons e preocupada com o ambiente sonoro atual e futuro, pois, 

 Por música do passado entende-se toda e qualquer produção musical anterior à música do nosso 39

tempo, tanto cultural quanto esteticamente.
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através da música, a educação pode despertar uma consciência responsável acerca 

do ambiente sônico. A partir dos desdobramentos do trabalho e iniciativa de Schafer, 

percebemos esta intrínseca relação. Vejamos: 

“Hildegard Westerkamp and others have introduced sound walks to 
people in many countries. There are many kinds of soundwalks and 
they are easy to organize. The one I sometimes employ is to take a 
blindfolded group of people to an unknown environment. It need not 
be far away. Once there I get them to try to “visualize” the place we 
are in using only their ears. Is it an open space or closed? How far 
away are the walls? What kind of materials are around us? (You can 
discover this by tapping with a stone) And a er we all have a mental 
image of the place we remove our blindfolds. What an amazing 
d i fe rence between what we heard and what we now 

see!” (SCHAFER, 2013, p. 8). 

Se quisermos ouvir sons suaves, sons de pássaros, farfalhar de folhas ao 

vento, dentre outros, teremos que diminuir os sons das máquinas dos centros 

urbanos; isto é fato. Sendo assim, a música, de forma equilibrada em seu atento 

olhar para a qualidade sonora de nosso ambiente, pode nos dar a sensibilidade 

necessária para o desenvolvimento desta audição mais atenta. Enquanto objeto de 

estudo, ela deve ser articulada de forma transversal com outras manifestações do 

espírito e a vida em geral, com outras áreas de conhecimento, pesquisa e saber. 

Para Schafer devemos buscar uma forma de arte múltipla para que o todo faça 

sentido e se torne significativo. Como perceber, reproduzir ou simplesmente 

imaginar o som de um pássaro sem vislumbrar o “balé” de seu voo, o colorido de 

suas plumas ou o ambiente onde este vôo se dá? Como imaginarmos o ensino de 

música fora do contexto das outras artes e ainda, fora do contexto sócio ambiental? 

 O sentido pictórico e imitativo está presente na música, seja nas civilizações 

onde a arte tem o caráter de espetáculo ou mesmo naquelas onde se conserva o 

estado primitivo de contato com a natureza. Assim, um som nos leva a uma imagem 

e esta nos remete aos movimentos e às cores com ela relacionados. Um som não 

está só e mesmo o silêncio que talvez na sua forma mais pura não exista totalmente, 

nos remete a imagens pictóricas que podem ser descobertas de maneira 

interdisciplinar, transformando o processo cognitivo em algo mais interessante.  
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 Schafer tece profícua crítica acerca disto: 

“Para a criança de cinco anos, arte é vida e vida é arte. A experiência, 
para ela, é um fluido caleidoscópio e sinestésico. Observem crianças 
brincando e tentem delimitar suas atividades pelas categorias de 
formas de arte conhecidas. Impossível. Porém, assim que essas 
crianças entram na escola, arte torna-se arte e vida torna-se vida. Aí 
elas vão descobrir  que “música” é algo que acontece numa pequena 
porção de tempo às quintas-feiras pela manhã enquanto às sextas-
feiras à tarde há outra pequena porção chamada “pintura”. Considero 
que essa fragmentação do sensorium total seja a mais traumática 
experiência na vida da criança pequena” (1991, p. 290). 

  

 No âmbito político e educacional, caminhamos lentamente no sentido de 

reintegrar, efetivamente, o ensino de música nas escolas brasileiras.  

 Na década de 1970, a lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, de 11 

de agosto de 1971,  5692/71, estabelece o ensino de Educação Artística no ensino 

fundamental e médio, ficando compreendidas as seguintes áreas: Artes Plásticas, 

Artes Cênicas e Música. Aproximadamente vinte anos após, na década de 1990, a 

lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, mantém a não obrigatoriedade específica 

do ensino de música no ensino fundamental e médio, que passa ter o ensino de Arte 

de maneira integrada, compreendendo: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

Segundo Penna: “O ensino de música continua submetido ao campo múltiplo da 

Arte, com uma presente frágil e inconstante prática escolar, muitas vezes nas mãos 

de professores sem formação específica” (2004, p. 9). 

 Isto tem sido ponto de permanente discussão entre os educadores musicais, 

que, de modo geral, defendem o retorno da educação musical às escolas brasileiras, 

tendo assim, mais espaço nos currículos escolares frente à importância da música 

no desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Pensamos que uma abordagem 

integrada das artes deva acontecer naturalmente no cotidiano do ambiente escolar e 

não por imposição de uma ou outra lei; pensamos, ainda, que uma lei que generaliza 

e valorize a polivalência, pelo menos aqui no Brasil, não daria conta de um trabalho 

qualitativamente expressivo em toda sua extensão, sendo assim, julgamos 

importante que cada área trabalhe as tangências inerentes às artes com autonomia, 

guardando suas especificidades. O que tem acontecido a partir destas leis é que as 
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escolas optam por uma abordagem artística isolada, em geral a que consideram 

mais econômica e assim nossos alunos não têm acesso a um trabalho das artes de 

acordo com suas multiplicidades, tal como as próprias leis propõem. Este tipo de 

manobra política é muito comum no Brasil; escreve-se uma coisa que dê margem a 

outras ações que, geralmente, são danosas à proposta original e não logram êxito 

objetivamente.  

Recentemente, tramitou no congresso e foi sancionada pelo Presidente da 

República, a lei 11.769 de 11 de agosto de 2008, que altera a LDB 9.394-96, tornado 

obrigatório o ensino de música na educação básica. Porém, mesmo antes de entrar 

em vigor, a referida lei já foi modificada e há outro projeto de lei tramitando no 

congresso nacional que,  pretende manter o caráter polivalente do ensino de artes. 

Uma lástima, pois, entendemos que,  

“Só uma Escola cr ia t iva e cr iadora poderá combater 
conscientemente a massificação do ensino e a problemática da 
televisão na educação /sociedade, entre outros problemas, os quais 
fazem subir em flecha a desmotivação dos discentes pela escola e 
todo o universo envolvente” (SILVA, 2006, p. 102) 
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 5.4 AUDIÇÃO INTELIGENTE  
  

 Nossa pesquisa, em toda sua estrutura e solidez, chega ao cerne de seu 

objeto de estudo; a apropriação conceitual como ponto de partida para uma 

educação musical voltada para o século XXI, seus desafios, anseios e expectativas. 

Adorno nos mostra que: “A fenomenologia de Hegel satisfaz essa exigência, ao se 

entregar passivamente ao movimento do conceito e ao mesmo tempo conduzir 

ativamente esse movimento, transformando desse modo o objeto” (2015a, p.65). 

Para tal, colocamo-nos a entender a interface que se mostra presente entre Ensino 

de Música e Ambiente. 

  5.4.1 Educação musical e sua interface com o ambiente 

 Estamos num mundo em momento de efervescência de pensamento e ações 

no âmbito ambiental. Problemas relacionadas a preservação ambiental têm recebido 

destaque da comunidade científica. Estudos cada vez mais elaborados suscitam 

problemas, discutem alternativas e apontam medidas que, se não têm o poder de 

solucioná-los, ao menos propõem amenizar seus efeitos sobre a sociedade 

contemporânea. Deste espaço, ainda pouco é reservado às questões ligadas a 

poluição sonora, que paradoxalmente tornou-se mundialmente, uma “patologia 

social”, se assim podemos chamar, silenciosa, pois, nos habituamos ao ruído 

excessivo com certa dose de resignação como se não fôssemos os atores principais 

desta história, como se não mantivéssemos, também aqui, nosso lugar de maior 

predador das espécies em nosso planeta.  

Segundo Neves, a preocupação com o ensino especializado é premente e 

pensamos que tenha intrínseca relação com a nossa realidade. Vejamos: 

“Atualmente a concessão estratégica do Ensino Especializado da 
Música exige preocupações especiais. É necessária uma atuação 
que expresse grande abertura e interação estruturada com o exterior 
e que se traduza por um sistema aberto – que aprenda com a 
mudança e se adapte a ela” (NEVES, 2012, p. 85). 
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Por volta da década de 1970, ainda no século que está vívido sobre nossas 

cabeças, quer pela proximidade temporal quer sobre seus efeitos de nossas atitudes 

sociais e políticas que começam a ser percebidos, o compositor e pesquisador 

canadense, R. Murray Schafer inicia a desenvolver um projeto, até então inédito no 

âmbito da pesquisa em educação, denominado The Soundscape Project . Neste 40

projeto, Schafer realizou um estudo sistematizado sobre a produção sonora em 

ambientes rurais e urbanos, tendo como objetivo principal chamar a atenção da 

sociedade para a questão da escuta, apontando soluções práticas e contribuindo 

para a melhoria da perceção auditiva das pessoas. O foco deste estudo tem por 

base a imensa poluição sonora que toma conta de nossa sociedade atual. Em 

Schafer, por “(…) seus textos, é possível perceber sua preocupação com a 

importância da audição, do som e da música para a vida humana, detectada no rico 

sombolismo contido nos mitos e rituais de culturas ancestrais e, ainda hoje, entre os 

povos que vivem próximos à natureza” (FONTERRADA, 2004b, pp. 17-8). 

A partir do conceito de Paisagem Sonora que, já nos apropriamos 

anteriormente, Schafer planeja e se dispõe a investigar o fenômeno da poluição 

sonora sob a ótica da educação musical; planeja ações efetivas que possam 

contribuir para sua diminuição, consequentemente, chamar a atenção da 

comunidade de educadores musicais espalhadas pelo mundo, especificamente, e 

para a sociedade geral como um todo, para um problema que tem sido 

neglicenciado durante séculos por esta mesma sociedade.  

Segundo Schafer, a paisagem sonora é formada por todo e qualquer som que 

se propaga por um determinado ambiente, sendo assim, a percebemos em 

constante mudança e a poluição sonora, parte integrante de nossa paisagem 

sonora, está presente no cotidiano da sociedade, inclusive por onde perpassa a 

música, e a falta de atenção a esta realidade, traz sérios problemas para a vida e 

saúde do ser humano. Ele nos mostra que: “A poluição sonora ocorre quando o 

homem não ouve cuidadosamente. Ruídos são os sons que aprendemos a 

ignorar” (2001, p.18). Willems “(…) advoga a necessidade de que o preparo auditivo 

se dê anteriormente ao ensino de um instrumento musical, pois a escuta é a base da 

musicalidade” (in FONTERRADA, 2008, p.139). 

 A Paisagem Sonora Mundial40
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Como destacamos anteriormente, discussões em torno de questões acerca 

da preservação ambiental ganharam espaço considerável na agenda da 

comunidade acadêmica e científica, porém, tal espaço, ainda é exíguo para 

pesquisas em educação que tenham o som e seus efeitos sobre a sociedade como 

parte relevante destes temas em reflexão.  

“Apesar de nos últimos anos ter havido um crescimento vertiginoso 
do desenvolvimento dos índices de poluição sonora, principalmente 
nos centros urbanos, as questões tecnológicas para a minimização 
da poluição sonora estão longe de superar hábitos arraigados e 
culturalmente ensinados aos jovens” (BASTOS & MATTOS 2008, p. 
1).  

Podemos verificar facilmente que, 

“O som em excesso – ou indevido – acarreta conseqüências severas 
à qualidade de vida da população. Sua falta de controle afeta a 
saúde do indivíduo e contamina intensamente as relações sociais. À 
medida que a cidade cresce, queixas públicas relacionadas ao ruído 
tornam-se cada vez mais numerosas” (EL HAOULI et al.,1998, p. 6). 

Realmente discussões entorno de temas relacionados à poluição sonora 

estão mais vivas em várias áreas de conhecimento e é natural que isto ocorra, pois, 

trata-se de um estudo interdisciplinar da maior relevância cultural, entendemos que: 

“Os estudos culturais não configuram “disciplina” mas uma área onde diferentes 

disciplinas interatuam, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade” (HALL 

apud ECOSTEGUY 1998, p. 88); contudo, para a Educação Musical, mesmo 

merecendo a atenção de importantes estudiosos durante o fim do século XIX e todo 

o século XX, de forma muito tímida estas questões chegam à tona. 

A partir desta perspetiva entendemos que a Educação Musical se configura 

em relevante ferramenta sociocultural para reflexão na construção de uma paisagem 

sonora equilibrada, pois, as fontes poluentes então mais perto de nós do que se 

pode imaginar e o conteúdo construído a partir do entendimento desses fenômenos, 

pode tornar o alunado mais sensível em relação ao universo sonoro e percebemos a 

cada dia que,  “esses novos sons, que diferem em qualidade e intensidade daqueles 
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do passado, têm alertado muitos pesquisadores quanto aos perigos de uma difusão 

indiscriminada e imperialista de sons, em maior quantidade e volume, em cada 

reduto da vida humana” (SCHAFER 2001, p. 17).  

 No decorrer da história da música ocidental, tem sido possível observar 

produções musicais que descrevem sonoramente determinados fenômenos e 

acontecimentos, imprimem um caráter simbólico ou pictórico a determinados fatos, 

objetos ou personagens. Percebemos tais efeitos, por exemplo, na música descritiva 

dos períodos Renascentista e Barroco, na música programática do Romantismo, na 

ópera e no teatro musical de diversos períodos. Porém, a partir do século XIX, a arte 

musical faz uso, de forma cada vez mais marcante, de fontes de ruídos e sons 

aperiódicos. Percebemos que: “O som é um traço entre o silêncio e o ruído e nesse 

limiar acontecem as músicas. O som do mundo é ruído, o mundo se apresenta para 

nós a todo momento através de freqüências irregulares e caóticas com as quais a 

música trabalha para extrair-lhes uma ordenação” (WISNIK, 1989, p. 33).  

 O conceito de Paisagem Sonora que fazemos uso em nosso percurso 

investigativo é construído por Schafer. Para ele, “paisagem sonora é todo campo de 

estudo acústico” (2001, p. 23) e, enquanto forma de arte, hoje, amplia seu olhar para 

algo que possa servir à educação e ao equilíbrio sonoro da sociedade, assim 

percebemos que “(...) a sensibilidade do homem para a música varia inversamente 

de acordo com a quan t idade de ru ído com a qua l é capaz de 

conviver” (SCHOPENHAUER apud SCHAFER 2001, p. 69) e entendemos que se a 

música fizer parte da educação integral do cidadão, talvez tenhamos uma paisagem 

sonora ecologicamente mais equilibrada nas próximas gerações. 

Tudo isso é relativamente novo; todo esse conhecimento está ainda a ser 

apropriado por nossa comunidade acadêmica e “À exceção dos libretos a respeito 

de educação musical e de sua pesquisa em ecologia acústica” (…) (FONTERRADA, 

2004b, p.32), Schafer e “(…) seu trabalho composicional é, ainda, pouco conhecido; 

o que conhecemos, e somente após sua vinda para cá, 1990, são pequenas 

composições corais, que deixam entrever seu estilo particular composição e uma 

busca incansável por novas sonoridades” (ibidem). 

Nas palavras do próprio Schafer, em artigo publicado recentemente na revista 

Soundscape: The Journal of Ecology Acoustic, percebemos como foi o início de seu 

trabalho de pesquisa e na universidade. Ele nos diz: 
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“In 1965 I was invited to join the faculty at Simon Fraser University in 
Vancouver. The university was just about to open and our department 
was to be called “Centre for Studies in Communication and the Arts.” 
I think the title was influenced by Marshall McLuhan who had written 
extensively about the relationship between print, and cross-cultural 
sound communication. When the university opened, our department 
consisted of a social psychologist, a mechanical engineer, a theatre 
director and myself — a musician. The expectation was that we would 
bring the arts and sciences closer together, but the plan never 
succeeded. The result was that by the third year we had developed 
independent programs, some of which were successful while others 
floundered. I had managed to establish a very good electronic music 
studio; but as we had no music department there were only a few 
students interested in it and nothing much of significance was 
produced. It would be several years before we were to develop the 
program in soundscape research that has since been recognized 
internationally” (2013, p. 6). 

Pensamos ser relevante, ainda sobre a construção do termo Paisagem 

Sonora, destacar que, 

“A primeira pessoa a desenvolver pesquisa sistemática a respeito do 
som ambiental foi o canadense Murray Schafer que, com sua equipe 
da Universidade onde lecionava, construiu um importante grupo de 
pesquisa, que tinha como meta medir os níveis de ruído em 
diferentes partes do Canadá e da Europa, além de escudar suas 
características as consequências para a saúde e a legislação de 
vários países em diferentes épocas, vista como um termômetro 
capaz de aferir a capacidade de escuta da população, no decorrer do 
tempo. A partir dessa pesquisa, Schafer escrever o livro A afinação 
do mundo (The tuning of the world), de 1977” (FONTERRADA, 
2004a, p. 56). 

 Nas possibilidades de interseção entre Paisagem Sonora, enquanto termo 

conceitual de extrema relevância e o Ensino de Música, propomos que antes de 

qualquer rudimento técnico musical, nossos alunos sejam levados à realização de 

um estudo acerca do ambiente sonoro que temos ou queremos ter. Tal perspectiva 
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deve ser ligada, diretamente, a qualidade de vida que está, também, intrinsecamente 

atrelada a uma audição seletiva e cuidadosa de nosso ambiente sonoro. Como nos 

diz Reigota: “Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e 

deles virão as soluções” (2001, p. 12). Vemos, assim, como um estudo acerca da 

paisagem sonora pode, através da construção da acuidade sonora, levar a 

sociedade a uma tomada de consciência acerca de como a poluição sonora tem 

ocupado o ambiente cotidiano e de seus efeitos sobre a qualidade de vida da 

população. Para Schafer, “Limpeza de ouvidos é a expressão que utilizamos. Muitos 

exercícios podem ser imaginados para ajudar a limpar os ouvidos, mas os mais 

importantes, a princípio, são os que ensinam o ouvinte a respeitar o silêncio. (...) é 

aprender a ouvir”. (2001, p. 291). Parafraseando, mais uma vez Paulo Freire, educar 

é discernir o ouvir.  

Hoje, em decorrência de anos sem ensino de música nas escolas brasileiras, 

pois, a lei 5692/71 instituiu o ensino de Ed. Artística no lugar do Ensino de Música, 

Fonterrada nos diz que, 

“O declínio da música na escola (no Brasil) afastou o educador 

musical, criando-se um vale entre música praticada na época 
precedente à lei 5692/71 e a não-música da escola atual. Algumas 
coisas logo se evidenciam ao ouvido atento: muitos professores da 
escola não sabem mais cantar ou tocar um instrumento. Alunos e 
professores têm um referencial musical quase único, que lhes é 
imposto pelos meios de comunicação. Hábitos de escuta e prática 
musical foram abandonados e já não fazem parte da vida 
escolar” (2008, p. 14).   

Tornar significativo o conteúdo é condição sine qua non para uma 

aprendizagem que vise uma tomada de consciência por parte dos alunos enquanto 

integrantes do meio social, assim, “A filosofia que reconhece esse fato, que extingue 

a autarquia do conceito arranca a venda dos olhos” (ibidem) e nós, buscamos 

arrancar os tampões dos ouvidos entendendo que “Existe um problema capital, 

sempre ignorado, que é o da necessidade de promover o conhecimento capaz de 

apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos 

parciais e locais” (MORIN, 2004, p.14).  

Fonterrada nos diz que,  
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“Quanto à Educação Musical, é o debruçar-se sobre as questões que 
a cercam, sobre seus valores, sentidos condutas, que levará ao 
aprofundamento do pensamento referente à área, aos alunos, 
agentes/pacientes da ação educativa, e aos professores e 
pesquisadores responsáveis pela ação e reflexão a respeito da 
música e de seu ensino e aprendizagem”  (2008, p. 12).  

O ensino, hoje, deve ser multidisciplinar, pois, a aprendizagem prescinde de 

compartimentação.  

“Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, 
isolar e, não a unir conhecimentos, o conjunto deles constitui um 
quebra-cabeças ininteligível. As interações, as retroações, os 
contextos e as complexidades que se encontram na man’s land entre 
as disciplinas se tornam invisíveis. Os grandes problemas humanos 
desaparecem em benefício dos problemas técnicos particulares. A 
incapacidade de organizar o saber disperso e compartimentado 
conduz à atrofia da disposição mental natural de contextualizar e de 
globalizar. (…) É a unidade humana que traz em si princípios de suas 
múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua 
unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso 
conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno” (MORIN, 
2004, pp. 42-3, 55). 

Para Schafer esta interface era mais do que clara; era natural e inevitável. 

“O território básico dos estudos da paisagem sonora estará situado a 
meio caminho entre ciência, a sociedade e as artes. Com a acústica 
e a psico-acústica aprenderemos a respeito das propriedades físicas 
do som e do modo pelo qual este é interpretado pelo cérebro 
humano. Com a sociedade aprenderemos como o homem se 
comporta com os sons e de que maneira estes afetam e modificam 
seu comportamento. Com as artes, e particularmente com a música, 
aprenderemos de que modo o homem cria paisagens sonoras ideais 
para aquela outra vida que é a da imaginação e da reflexão psíquica. 
Com a base nesses estudos, começaremos a construir os 
fundamentos de uma nova interdisciplina – o projeto acústico” (2001, 
p. 18). 
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Entendemos que o conceito é fundamental como ponto de partida, ou seja, 

para o conhecimento do fenômeno em si e, paralelamente, para a absorção 

fundamental da importante e intrínseca relação do homem com o meio, porém, 

devemos ter a clareza de que “o desencantamento do conceito é o antídoto da 

filosofia. Ele impede o seu supercrescimento: ele impede que ela se 

autoabsolutize” (ADORNO, 2009, p. 19). 

A Educação Musical, em suas possibilidades de intervenção no que tange às 

questões relacionadas à poluição sonora, parece ignorar a paisagem sonora como 

algo a ser observado com critério e cuidado no sentido de buscar entendimento 

sobre nossa realidade sônica, o que abre uma lacuna na formação de alunos, 

professores e cidadãos. Entretanto, “se ainda acreditamos na educação como 

alavanca para transformação social, concordamos que ela deve ser estendida além 

dos muros da escola, inserida em todos os ambientes sociais”, (CASTRO 2001, p. 

06).  

Galiazzi, em sua pesquisa empreendida no ambiente de formação de 

professores de ciências, nos chama também a atenção para a lacuna existente entre 

realidade e preparação docente. Segundo a pesquisadora: “Outro dos dilemas a 

serem superados pelos cursos de Licenciatura é a falta de integração entre a 

Licenciatura e a realidade. Há pouca consonância entre quem forma o futuro 

professor e os sistemas que o absorvem como profissional” (2003, p. 23); isto nos 

faz ver que o ensino de música deve se apropriar deste pensar em direção ao 

ambiente sonoro. Entretanto constatamos que, “(...) o som ambiental e as questões 

que o cercam têm, ainda, pouco espaço de divulgação. Em alguns países 

desenvolvidos, existe uma certa preocupação a esse respeito, mas nos países em 

desenvolvimento, entre os quais o Brasil, a questão é praticamente 

inexistente” (FONTERRADA, 2004, p. 43). Percebemos, assim, a importância do 

lugar que se constitui ao educador musical na discussão e pesquisa de temas 

relacionados a escuta.  

Em 1998, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Pro-Arte, no 

Rio de Janeiro, um grupo de pesquisadores, dentre eles Fonterrada e Tato Taborda, 

publicou uma cartilha chamada “Escuta: a paisagem sonora da cidade” onde,  “O 

que se constata é que, dentro do perímetro urbano, especialmente nas cidades 

grandes, a população é submetida a índices de ruído cada vez mais intensos, 
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constituindo-se a poluição sonora uma das principais fontes de conflito da vida 

moderna” (ibidem). 

 A Paisagem Sonora que, apesar de estar diretamente relacionada a poluição 

sonora e ligada à vida em toda sociedade, parece-nos porém, um tema de estudo 

pouco abordado no âmbito da pesquisa em Educação, em especial, no Ensino de 

Música que parece somente entender o termo “Paisagem Sonora” sob um olhar 

exclusivamente estético da arte musical. Percebe-se aqui que, “(...) é o próprio 

conceito de estética (e arte) que não está suficientemente discutido entre os 

educadores musicais, pedindo por esclarecimento” (FONTERRADA, 2008, p. 116).   

 Schafer nos dá, o que parece-nos dever ser a máxima do trabalho de 

Educação Musical, onde,  

“(…) compreender que a educação musical não é apenas uma 
atividade destinada a divertir e entreter as pessoas, tampouco um 
conjunto de técnicas, métodos e atividades com o propósito de 
desenvolver habilidades e criar competências, embora essa seja 
parte importante de sua tarefa. O mais significativo na educação 
musical é que ela pode ser o espaço de inserção da arte na vida do 
ser humano, dando-lhe possibilidade de atingir outras dimensões de 
si mesmo e de ampliar e aprofundar seus modos de relação consigo 
próprio, como outro e com o mundo” (SCHAFER apud 
FONTERRADA, 2008, p.117).  

Assim, a educação e a construção do processo de acuidade sonora a partir 

do ensino de Música, pode contribuir para busca de uma sociedade madura em 

relação à consciência sonora. Adorno diz: “O problema que se impõe nesta medida é 

saber se por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em relação à 

barbárie (…)” (1995, p. 155); A barbárie referida por Adorno, se enquadra 

perfeitamente em nosso estudo sonoro, pois, entendendo “(…) por barbárie algo 

muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento 

tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente 

disforme em relação a própria civilização” (ibidem), vemos como isto ocorre no 

panorama sônico de nossos dias. Assim, pensamos que estudos relacionados à 

paisagem sonora não se constituem em caminho único e muito menos saída 

redentora, porém, se tornam essenciais para o aprendizado e construção de uma 
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tomada de consciência ecologicamente sonora, consciência esta que buscamos a 

partir do conceito que chamamos de Audição Inteligente. 

  5.4.2 Construindo o conceito 

Ander-Egg nos mostra que, “(…) sem conceitos ou, mais precisamente sem 

um sistema conceptual, não é possível o método científico e consequentemente a 

ciência” (Ander-Egg apud Cunha, 2009, p. 45). 

Durante todo o percurso desta investigação trabalhamos para este momento. 

A construção efetiva de um conceito que, com a abordagem proposta, ainda não 

encontra precedentes no âmbito da Educação Musical. Importante saber que: 

“Entende-se por “conceito”, uma abstracção, uma construção lógica que torna 

possível a apreensão de um facto e a sua comunicação” (CUNHA, 2009, p. 45).  

É possível que, pesquisadores de outras áreas já tenham se utilizado do 

termo; é possível, também, que algum teórico da área de Educação Musical possa, 

em algum momento, tê-lo citado; contudo, estamos certos de que numa aceção 

diferente da que propomos.  

Entendemos que “A construção desse sistema conceitual nas ciências sociais 

e humanas é mais complexa do que nas outras ciências” (ibidem); assim, 

destacamos Willems, por mais se aproximar de nossa proposta. Para Willems, “(…) 

toda criança pode ser preparada auditivamente, de modo a aprender a ouvir os 

materiais sonoros básicos e a organizá-los como experiência musical” (in 

FONTERRADA, 2008, p. 138). Ele também se pôs a investigar o som e seu 

processo de formação; “(…) o pensamento de Willems está estritamente alinhado ao 

de Helmholtz e a sua “legalidade natural” (…)” (idem, p.140). Aqui há uma 

importante questão. Ele também fala de inteligência auditiva, porém, fica claro que 

nossos objetivos e realidades são distintas, não excludentes, mas, relativamente 

diferentes.  

“A escuta sensível raramente vem só, sendo acompanhada de 
efeitos autônomos, concomitantes e consecutivos, de ordem física ou 
mental. Segundo Willems, esse tipo de escuta não se dá com sons 
isolados, mas pressupõe sua organização em forma de 

música” (FONTERRADA, 2008, p. 144).  
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É justamente neste ponto que nos diferenciamos.  

Em nossa pesquisa, mesmo sendo pensada através da música e da 

educação musical cuidadosamente planejada, constatamos que, ao se dar conta da 

importante relação existente entre a acuidade sonora, a poluição do ambiente 

sonoro e suas consequências, os participantes da pesquisa, mesmo os que não 

tinham formação musical ou jamais haviam tido contato com o ensino musical, quer 

seja ele formal ou não, apresentaram significativos sinais de aumento da 

sensibilidade auditiva. É evidente que os participantes que já tinham ou tiveram 

algum contato com ensino musical sistematizado, reconheciam esta possível 

interface mais rapidamente, porém, percebemos que a audição seletiva prescinde do 

contato com ensino musical. Isto não afasta a importante contribuição que o ensino 

de música pode dar no desenvolvimento de tal processo; muito pelo contrário; 

pensamos que a esta altura isto já tenha se evidenciado durante toda a construção 

desta Tese, pois, a “(…) participação ativa do sujeito no ato da musicalização não 

mobiliza apenas os aspectos mentais conscientes que conduzem a uma apreciação 

da música, mas também uma gama ampla e difusa de sentimentos e tendências 

pessoais” (GAINZA, 1988, p. 34). O  acesso a audição sensível do panorama sonoro 

de nossa paisagem sonora, pode se dar pelo simples contato com os resultados 

desta investigação científica, num bate papo mais detalhado acerca destas questões 

inerentes ao processo ou no ensino sistematizado de música; a profundidade deste 

acesso é que será diferente a partir da forma como ele se dará. 

O conceito que propomos aqui, Audição Inteligente – AI – é, durante todo 

processo de construção textual desta Tese de Doutoramento, articulado ao conceito 

adorniano de indústria cultural, portanto, analogamente, parte do princípio de 

autonomia e respeito auditivo. Silva nos diz que: “Para nós, a educação de conduzir 

ao limite da liberdade pessoal e individual, onde se localizem as metas dos deveres 

e dos direitos de cada, bem como o papel a desempenhar por cada agente da 

educação e, por consequência cada agente de liberdade” (2006, p. 196), deve ser 

preponderante ao processo educativo; assim entendemos. 

Vejamos o quadro analítico comparativo das atribuições sonoras e seus 

desdobramentos a partir dos conceitos de Indústria Cultural, cunhado por Adorno, e 

Audição Inteligente, construído por nós nesta Tese, respetivamente. 
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Tabela nº 5 - Quadro analítico comparativo das atribuições sonoras. 

Ninguém deve ser obrigado a ouvir algo que não selecionou para ouvir, ou 

seja, algo que por vezes é ruído para si. A questão, primordialmente delicada, deste 

princípio é a falta educação sonora; falta alfabetização sonora por grande parte da 

sociedade e é importante ressaltar que, tratamos aqui especificamente, da 

sociedade pesquisada. A tal fenômeno, atribuímos a direta influência dos meios de 

comunicação de massa, na paisagem sonora cotidiana da sociedade que, por 

conseguinte, é agravada pela ausência de uma política efetiva de educação musical 

e sonora nas escolas brasileiras. Percebemos sons de pássaros sem maiores 

problemas, porém, somente um ouvinte atento e informado pode perceber e 

reconhecer um uirapuru; ou seja, somente um ouvinte educado para ouvir é capaz 

de perceber e identificar especificidades sonoras. Schafer nos diz que: “Nem mesmo 

duas gotas de chuva soam do mesmo modo, como o ouvido atento poderá 

comprovar” (2001, p. 38).  

Há a necessidade de desenvolvimento social da sensibilidade auditiva, assim, 

poderemos de forma “inteligente” selecionar o som que queremos ouvir ou ainda, o 

som que desejamos banir de nosso ambiente. O ser humano pouco atento aos sons 

que houve é como alguém que enxerga mais não vê e nós educadores, temos uma 

tarefa maior do que ensinar rudimentos teóricos sobre nossa arte ou ciências. Para 

permitir o acesso ao universo sonoro de forma interdisciplinar, o professor, seja ele, 

de ciências ou artes, pode e deve se utilizar dos elementos sonoros bem como sua 

formação na construção de uma tomada de consciência crítica acerca das questões 

educacionais e sociais.  
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Ouvinte

Indústria Cultural Audição Inteligente

Sem Ensino Musical Educação Sonora Ensino 

Musical

Alienação Tomada de consciência

Manipulação Poder de escolha

Mercado de consumo Liberdade artística

Ignora o ambiente sonoro Atento à paisagem sonora
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“Um copo de cristal, ao cair, produz um som de determinadas 
características: uma altura ou freqüência dominante, certo grau de 
intensidade, um timbre peculiar. O sujeito desprevenido que o escuta 
vai se deter por um instante mais ou menos prolongado sobre esses 
aspectos, para passar imediatamente a operar em dimensão 
subjetiva, registrando uma série de sensações e emoções. Então o 
som aparecerá lindo ou feio, agradável ou desagradável etc. Por 
essa via poderá afastar-se tanto que talvez se esqueça, em certo 
momento, do cristal quebrado para passar a viver intensamente uma 
sensação de incomodidade ou sobressalto associada com o temor 
de que outras coisas se quebrem ou desapareçam” (GAINZA, 1988, 
p. 34-5).  

O som, por ser volátil, dissipando-se no ar, pode contribuir para a negligente 

ação do ser humano em relação a seu incômodo momentâneo. Sendo assim, a 

tomada de consciência em relação a esta questão, juntamente com um efetivo 

trabalho de educação sonora, poderá alertar a sociedade, contribuindo assim, para 

um olhar menos fragmentado e mais consciente do panorama sonoro do ambiente 

social. Adorno nos diz que,  

"A escuta consciente é confundida com um comportamento frio e 
extrinsecamente reflexivo diante da música. Com ímpeto, o tipo 
emocional opõe-se às tentativas de ensejar-lhes uma escuta 
estrutural – talvez, com mais impetuosidade que o consumidor 
cultural, que, por fim, estaria disposto a isto por amor à 
cultura" (2011, p. 68).  

Este olhar deve ser refutado, pois, segundo Schafer, 

“A ecologia acústica é, assim, o estudo dos sons em relação à vida e 
à sociedade. Isso não pode ser realizado em laboratório. Só poderá 
ser desenvolvido se forem considerados, no próprio local, os efeitos 
do ambiente acústico sobre as criaturas que ali vivem” (2001, p. 
287).  
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A isto nos propomos neste trabalho para que pudéssemos elaborar o conceito 

de Audição Inteligente, aqui em questão; fomos a campo e vivenciamos o cotidiano 

sonoro investigado. Para isto a teoria se coloca e se consubstancia quando se torna 

exequível, pois, “O ouvinte inteligente deve estar preparado para aumentar a sua 

percepção do material musical e do que acontece a ele” (COPLAND, 1974, p. 26). 

Segundo Schafer, devemos nos colocar a projetar acusticamente o ambiente 

que queremos, assim, a “primeira tarefa do projetista acústico é aprender a 

ouvir” (2001, p. 291). Isto posto, nos é inexoravelmente importante que, o educador 

musical do século XXI, dedique-se primordialmente e em primeiro lugar, à formação 

do ouvinte atento, da audição seletiva buscando uma forma de escuta ecológica do 

ambiente, por conseguinte, do lugar onde a música, enquanto manifestação do 

espírito, enquanto arte, se manifesta e se propaga. Assim, chegamos ao conceito 

propriamente dito.  

A Audição Inteligente, se traduz no arcabouço sonoro e educativo da prática 

auditiva, seja ela musical ou não. A Audição Inteligente, se dá quando o ouvinte, 

a partir de sua própria tomada de consciência, coloca em uso seu poder de 

“discernimento auditivo”, ou seja, quando o ouvinte é capaz de selecionar o 

som que será processado pelo órgão auditivo e seus desdobramentos, 

ouvindo o que selecionou para ouvir.  
É, a Audição Inteligente, o próprio discernimento auditivo.  

O conceito de audição que construimos tem, na filosofia adorniana e na 

proposta de educação musical schafeneriana, fundamento inerentemente heurístico. 

É, em si, um conceito dialético, pois, que (…) se o que é real entrou nos conceitos, 

neles se legitima e os fundamenta de modo inteligente” (ADORNO, 2010, p.21). 

 Nossa tese tem bases empíricas, porém, sólida fundamentação 

epistemológica e conceitual, posto que “(…) constrói ideias que iluminam e 

distribuem a massa simples ente, // e ao redor das quais os elementos do ente 

aderem ao conhecimento. Essas ideias se apresentam nos conceitos 

dialéticos” (idem, p. 23-4).  

Tal conceito deve ser perseguido pela sociedade, mas, para que isto ocorra, 

ela deve, primeiramente, se apropriar dele. Este deve ser o objetivo primeiro do 

educador musical que, percebendo o ser humano como sujeito cognoscente, propõe 

ações que contribuam para o entendimento do arcabouço do saber que há por trás 
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do conceito, para que possamos projetar um ambiente sonoro mais equilibrado e 

propício, inclusive, ao fazer artístico-musical. 
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CONCLUSÃO 

Neste capítulo chegamos ao conceito, fundamentalmente, importante e chave 

desta investigação.  

A partir do contexto histórico, buscamos situar-nos em relação a evolução 

sociocultural da música, bem como, entender os mecanismos de manipulação que a 

indústria cultural lega ao nosso tempo e impõe a nossa cultura. Através da tríade 

adorniana, que chamamos de TAH, pudemos entender melhor, como a indústria 

cultural influencia e manipula a produção musical em nosso tempo social, 

contribuindo a fornecer norte conceitual e sustentação teórica ao objeto proposto 

que, no obstante, são elementos vitais para a construção do cerne desta 

investigação.  

A partir e no duo indissociável entre música e sociedade, traçamos paralelo 

entre indústria cultural e produção artístico-musical. 

Percebemos que o termo Paisagem Sonora não é privilégio do nosso tempo e 

que a análise musical do contexto histórico de uma determinada época faz-se 

imprescindível e fundamentalmente significativo para o entendimento do contexto 

social vivido por esta sociedade, aliás, como afirma Adorno, de forma melhor que 

documentos. 

Seguimos pensando ser possível delimitar um conceito de música a trabalhar 

na tese e na importância que se consubstancia na observação do panorama sônico 

como forma de estabelecimento ecológico na relação da música, com o meio social, 

e do ser humano, com o equilíbrio sonoro em geral.  

Evidenciamos o plano consciente como sendo, dentre os PHA, o que mais 

nos interessa na construção do conceito de Audição Inteligente. 

Partindo ao estabelecimento claro do lugar que se constitui único pelo 

educador musical, percebemos a relevância que o ensino sistemático de música tem 

frente ao panorama sonoro de nossa sociedade e entendemos claramente que ruído 

é um som não desejado; assim, há como, conscientemente, discernir sobre o que 

queremos ouvir, que sons queremos preservar ou eliminar do nosso convívio. Os 

Planos Hipotéticos de Audição, que chamamos de PHA, nos dão clareza desta 

importância e poderão ser apropriados por nossos professores. No Brasil, Villa-
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Lobos já vislumbrava tal perigo e por isso, talvez, tenha dedicado tantos anos de seu 

tempo à Educação Musical sistemática. 

Na busca pelo conhecimento científico, onde a filosofia, “(…) baseia-se no 

sentido consolidado no final do século XIX, como triunfo de um trabalho de pesquisa 

sólido sobre a ilusão dialético-especulativa(…) (ADORNO, 2015, p. 99), percebemos 

que a partir desta pesquisa, a busca pela audição proposta é fundamental para o 

desenvolvimento do ensino de música no Brasil. Portanto, entendendo que a 

poluição sonora se configura em uma patologia social e que a música pode 

contribuir para minimizar seus efeitos sobre a sociedade, o conceito de Audição 

Inteligente, aqui cuidadosamente fundamentado e construído, deverá se fazer 

presente de forma natural em nossos diálogos usuais;  seja no café da manhã, em 

nosso caminho para o trabalho, em nossos momentos de lazer, em nossos planos 

de aula, em nosso cotidiano, enfim, em nossa vida consciente e a procura de um 

ambiente sonoro equilibrado. 

!174



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

!176



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

INTRODUÇÃO 

“Só uma completa avaliação do ambiente acústico pode 
nos fornecer os recursos para melhorar a orquestração 
da paisagem sonora” (SCHAFER, 2001). 

Esta pesquisa, de maneira indireta, tem início às portas do século XXI, no ano 

de 2001, quando num curso de especialização em docência do ensino superior, 

pensamos em estabelecer uma interface entre música, meio ambiente e educação 

de maneira interdisciplinar. Naquele momento, pouco tínhamos de contato concreto 

com pesquisas, neste olhar, empreendidas no campo da Educação Musical, assim 

como, publicações no Brasil e tendo como primeira graduação o bacharelado em 

contrabaixo, portanto, na área de performance, tínhamos conhecimento específico 

no assunto um tanto fragmentado. Percebendo que: “Uma tese estuda um objeto por 

meio de determinados instrumentos” (ECO, 2003, p. 35) e como se espera que uma 

investigação científica parta de uma lacuna, de um problema a ser solucionado, o 

estabelecimento desta interface pareceu-nos uma questão interessante para que 

nos debruçássemos sobre o assunto.  

Pelo prisma filosófico, percebemos que,  

“Do movimento do próprio pensamento filosófico é possível deduzir 
aquilo que ocorre com ele em meio ao progresso incontornável de 
seu controle e autocontrole científicos. Ao se tornar verdadeiro, ele 
abdica da verdade. Quem reflete em liberdade sobre os objetos 
apreendidos pelas ciências organizadas talvez consiga escapar por 
vezes do taedium scientiae, mas não é recompensado por isto 
apenas com aquele elogio ignominioso de que foi estimulante e 
intuitivo” (ADORNO, 2015a, pp. 88-9). 

Tal pesquisa originou a publicação de um primeiro livro: “Música... Educação, 

Cultura e Integração Social” (2001), editado no mesmo ano pela iEditora em São 

Paulo, Brasil. Mais tarde, já no Mestrado, demos continuidade a este estudo de 

forma stricto sensu. Em Dissertação, “Imagens Sonoras do Ambiente e Educação: 

relato de uma Pesquisa Participante no Ensino Superior de Licenciatura em Música 
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(2006)”, concluída em 2005, defendida em março de 2006, aprovada com louvor 

com indicação para publicação e editada pela EdUFMA em novembro de 2011, após 

inscrição e seleção em Edital para publicação do Centro de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão sob o título “Imagens sonoras do ambiente: 

Interface entre ensino de música e educação ambiental” (2011).  

Buscando maior aprofundamento na temática, empreendemos esta 

investigação, tendo como base o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora, 

idealizado, organizado e por nós coordenado no curso de licenciatura em música da 

Universidade Federal do Maranhão, Brasil. Grupo este registrado no CNPQ – 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no Brasil, 

certificado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação/PPPG da Universidade 

Federal do Maranhão , com projeto de pesquisa registrado e reconhecido em todas 41

as instâncias acadêmicas e administrativas da Universidade em questão. 

Neste capítulo, passamos então, à descrição metodológica da investigação 

proposta. 

 3.1 Pergunta de partida 

 A pesquisa científica se move, via de regra, por uma questão a investigar, 

uma lacuna a preencher, um conhecimento a construir e validar. São tais lacunas, 

perguntas e questionamentos que movem o fazer científico, contribuindo assim, para 

o desenvolvimento da sociedade, da ciência e do planeta. Gil nos diz que: “No 

processo de investigação social, a primeira tarefa é escolher o problema a ser 

pesquisado. Esta escolha, por sua vez, conduz a indagações” (2014, p.34). É, 

através da pergunta de partida, ou seja, do questionamento inicial, que o 

pesquisador se debruça logo no primeiro momento da investigação, portanto, se 

constitui o primeiro passo a ser dado no empreender de todo processo de pesquisa. 

Cunha destaca: “(…) A questão ou pergunta de partida é formulada com a intenção 

de compreender ou explicar determinada realidade, que constitui o objeto de estudo” 

(2009, p. 43). Portanto, a “pergunta de partida é o primeiro fio condutor da 

investigação (…)” (ibidem) e “(…) na acepção científica, problema é qualquer 

questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do 

 Anexo I41
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conhecimento (GIL, 2014, 33). 

 Para Adorno,  

“A prioridade e a posição particular dos atos objetivantes, (…) 
permitem utilizar a coisa constituída como “fio condutor” da análise 
constitucional, e deduzir a “estrutura transcendental” da consciência 
coisal. Metodologicamente, portanto, a teoria do conhecimento 
pressupõe aquilo cuja dedução seria sua única raison 
d’entre” (2015a, p. 278). 

 Thiollent nos mostra: “Na pesquisa científica, o problema ideal pode remeter à 

constatação de um fato real que não seja adequadamente explicado pelo 

conhecimento disponível” (2002, p. 53), de tal forma, entendemos que numa 

investigação, primordialmente, numa pesquisa onde se pretende elaborar uma tese 

de doutoramento, é a pergunta de partida, ou seja, o problema inicial proposto, que 

nos fornece todo o suporte para a busca em que se consubstancia a pesquisa 

acadêmica. 

 É necessário objetividade na formulação da pergunta de partida. Segundo 

Lakatos e Marconi,  

“Determinar com precisão significa enunciar um problema, isto é, 
determinar o objetivo central da indagação. Assim, enquanto o tema 
de uma pesquisa é uma proposição até certo ponto abrangente, a 
formulação do problema é mais específica: indica exatamente qual a 
dificuldade que se pretende resolver” (1986, p. 121). 

  

 Thiollent nos diz que, em relação a estudos que têm como metodologia a 

pesquisa ação, em nosso caso específico, a pesquisa participante com viés 

qualitativo, “(…) os problemas colocados são inicialmente de ordem prática.  Trata-

se de procurar soluções para se chegar a alcançar um objetivo ou realizar uma 

possível transformação dentro da situação observada” (2002, p. 53); isto é 

pressuposto básico. Ainda em relação ao questionamento inicial, ou seja, a pergunta 

de partida,   
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“Na sua formulação, um problema desta natureza é colocado da 
seguinte forma: a) análise e delimitação da situação inicial; b) 
delineamento da situação final, em função dos critérios de 
desejabilidade e de factibilidade; c) identificação de todos os 
problemas a serem resolvidos para permitir a passagem (a) e (b); d) 
planejamento das ações correspondentes; e) execução e avaliação 
das ações” (THIOLLENT, 2002, pp. 53-4). 

 Entendemos a importância vital para a investigação que exerce a pergunta de 

partida e com que cuidado ela deva ser formulada, uma vez que, partindo dela se 

delineia todo o processo de investigação. Acerca disto, Cunha nos diz que,  

“Para desempenhar correctamente a sua função, a pergunta de 
partida deve apresentar qualidades : de clareza, (ser precisa, concisa 
e unívoca); de exequibilidade (ser realista) e de pertinência (ser uma 
verdadeira pergunta e ter uma intenção de compreensão dos 
fenómenos estudados), isto é, deve deixar transparecer que o 
problema que traduz é um problema significativo” (2009, pp. 43-4). 

 É preponderantemente importante, traduzir de forma clara e direta, a lacuna 

existente e que se pretende preencher; assim entendemos que,  

“Formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, 
compreensível e operacional, qual a dificuldade com a qual nos 
defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e 
apresentando suas características. Desta forma, o objetivo da 
formulação do problema da pesquisa é torná-lo individualizado, 
específico, inconfundível” (RUDIO apud LAKATOS & MARCONI, 
1986, p.121). 

 Assim, a partir do que foi exposto acima e entendendo o vínculo que se 

estabelece entre Ensino de Música e o termo “Paisagem Sonora”, termo este 

cunhado pelo compositor e pesquisador canadense R. Murray Schafer, partimos a 

evidenciar a pergunta que nos levou ao problema central da investigação. 

!180



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Como a interface existente entre o Ensino de Música e a Paisagem 

Sonora pode contribuir para a construção do conceito de Audição Inteligente a 

partir do pensamento adorniano de Indústria Cultural? 

 3.2 Problemática 

 Uma vez que se torna claro e conciso o questionamento que nos move, nos 

deparamos com a problemática a evidenciar.  

 Entendemos que, “(…) em termos gerais, uma problemática pode ser 

considerada como a colocação dos problemas que se pretende resolver dentro de 

um certo campo teórico e prático” (THIOLENT, 2002, p. 53).  

 Em si, é  a problemática “(…) a abordagem que se decide adoptar para tratar o 

problema colocado peta pergunta de partida” (CUNHA, 2009, p. 42).  

 A construção do conceito que nos propomos nesta investigação, tem como 

objetivo primordial, responder nossa questão inicial. Pensamos que apropriação de 

tal conceito, uma vez construído, possa nos trazer respostas. Entretanto, não  

vemos a problemática como algo que nos antecipa ao questionamento proposto, e 

sim, como um conjunto de elementos que nos conduz à elucidação do estratagema 

inicial. A antecipação de uma ou mais respostas se deve única e exclusivamente às 

hipóteses que serão descritas posteriormente. Segundo Quivy e Campenhoudt,   

“A formulação da problemática, condensando-a numa interrogação, 
clarifica e simplifica a questão. Defini-la é descrever o quadro 
científico em que se inscreve o percurso pessoal do investigador, 
precisar os conceitos fundamentais, as ligações entre eles, bem 
como desenhar a estrutura conceptual em que se vão fundar as 
proposições elaboradas em resposta pergunta de partida, sendo 
nesta fase que se elabora também o plano em que se assenta a 
construção do modelo de análise” (In CUNHA, 2009, pp.. 42-3).  

 Partindo da interrogação inicialmente proposta, ou seja, de nossa pergunta de 

partida, percebemos a importância na apropriação e construção dos conceitos para 

a investigação, pois, “(…) se o que é real entrou nos conceitos, neles se legitima e 

os fundamenta de modo inteligente”. (ADORNO, 2010a, p. 21).  
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 Em Eco, corroboramos o anteriormente destacado, uma vez que: “Uma tese 

estuda um objeto por meio de determinados instrumentos” (2003, p. 35). Partindo 

deste pressuposto, entendemos que a “problemática é o modo de colocação do 

problema de acordo com o marco teórico-conceitual adotado” (THIOLLENT, 2002, p. 

53). 

 Portanto, julgamos ser a problemática da investigação entender como o ensino 

de música contribui para a melhora do ambiente sonoro ao qual estamos expostos 

na sociedade atual. 

Desta forma concluímos que, tal pesquisa se dá, a partir da análise do 

conceito de Paisagem Sonora, na interlocução com aporte teórico de Schafer, do 

pensamento adorniano de Indústria Cultural e da análise do mapeamento do 

ambiente sonoro de parte do centro histórico de uma capital brasileira; e, como 

corolário desta questão, investigamos de que modo construir uma escuta sensível 

em alunos do curso de licenciatura em música, durante seu período de formação, 

através do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora/GEPES , de modo a 42

habilitá-los a construir trabalhos de educação musical interligados às questões da 

paisagem sonora e seus desdobramentos educativos e sociais.  

  

3.3 Objetivos  

Os objetivos são a finalidade do processo de investigação, ou seja, onde o 

pesquisador espera chegar.  

Tais objetivos se dividem entre objetivos gerais e específicos. 

 3.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é onde o pesquisador, efetivamente, quer chegar; onde 

pretende que sua investigação alcance e, se possível, contribua para a resposta ao 

seu problema de partida. Cunha nos diz que,  

 Grupo de pesquisa registrado no CNPq e certificado pela UFMA  (Anexo I).42
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“Definido o problema e formulada a pergunta de partida, importa 
redigir os objectivos, procurando responder ao que se quer saber 
sobre o tema escolhido. Especifica-se então o que se pretende com 
o desenvolvimento da pesquisa e os resultados que se procuram 
atingir” (2009, p. 44) 

Segundo Lakatos e Marconi: “A formulação dos objetivos significa definir com 

precisão o que se visa com o trabalho sobre dois aspectos: geral e 

específico” (2003, p. 247). 

Em relação ao objetivo geral, destacamos que, 

“Relacionado à ideia central que serve de “fio condutor” no estudo 
proposto de fenômenos e eventos particulares: encontra-se ligado à 
compreensão geral do todo, vinculando-se diretamente à própria 
significação da tese que se propôs defender e explanar” (idem, p. 
247). 

 De tal feito que definimos como nosso objetivo geral: construir o conceito de 

Audição Inteligente, entendendo a relação entre Ensino de Música e Paisagem 

Sonora a partir do aporte teórico de Murray Schafer, na compreensão e análise da 

relação indústria cultural e meio social a partir do pensamento filosófico de Theodor 

Adorno e da análise do ambiente sonoro de parte do centro histórico da cidade de 

São Luís, Maranhão, Brasil. 

 3.3.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos são os passos que, efetivamente, dará o 

pesquisador no sentido de alcançar seu objetivo geral; em suma, respondendo à 

questão central da pesquisa, ou seja, sua pergunta inicial. 

 Lakatos e Marconi definem objetivo específico que: “Em âmbito mais restrito, 

compreende etapas intermediárias, que, sob aspectos instrumentais, permite o 

objetivo geral” (1986, p. 247). Segundo Goldenberg, os objetivos específicos são 

(…) questões secundárias a serem respondidas, relacionadas à questão principal 

(…)” (2003, p. 76), ou seja, ao objetivo geral. 
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 Neste sentido efetivo, são estes nossos objetivos específicos: 

 Entender os conceitos de Paisagem Sonora, som e ruído, a partir do aporte 

teórico de Murray Schafer; entender a relação entre Música e Paisagem Sonora 

através de breve revisão literária dos estudos da paisagem sonora, da pré-história 

até o século XXI, estabelecendo a relação entre o Ensino de Música e Paisagem 

Sonora; entender o conceito de música a ser utilizado na pesquisa através do 

pensamento de Theodor Adorno acerca da indústria cultural e seus desdobramentos 

sociais e artísticos; conhecer e mapear a realidade sonora de parte do centro 

histórico da cidade de São Luís, Maranhão/Brasil; analisar os dados coletados e 

avaliados, refutando ou corroborando as hipóteses propostas; construir efetivamente 

o conceito de Audição Inteligente. 

 3.4 Hipóteses 

 São hipóteses, antecipações aos questionamentos sugeridos e realizados na 

pesquisa. São respostas que antecipamos ao problema proposto e elas devem, ao 

fim do processo de pesquisa, serem corroboradas ou refutadas. Hipóteses são 

afirmações de caráter efêmero, em si, são “Hipóteses afirmações provisórias a 

respeito de determinado fenômeno em estudo. Uma hipótese é uma suposição 

duvidosa, algo provável, que poderá ser posteriormente confirmada ou 

rejeitada” (GOLDENBERG, 2003, p.79). 

 Segundo Gil, “O primeiro passo a ser dado numa pesquisa científica (…) é a 

formulação do problema. O seguinte é a construção de hipóteses” (2014), 41). Neste 

sentido, observamos que, “Hipótese é uma preposição enunciada para responder 

tentativamente a um problema” (PARDINAS apud LAKATOS & MARCONI, 1986, p.

118).  

 Tal colocação leva-nos a perceber como significativo que, “O estudo deve 

fornecer elementos para sua verificação e a contestação das hipóteses 

apresentadas (…) (ECO, 2003, p. 23).  

 Se é o problema, um questionamento que move a investigação, por outro 

lado, as hipóteses fornecem combustível para tal movimento. São elas que orientam 

o percurso de pesquisa e são elas que vão nos fornecer os elementos básicos 

inerentes à resolução ou não do problema proposto. 
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 Percebemos que,  

“Após ter inventariado o problema e descrito os seus contornos, é 
chegado o momento do investigador definir as relações que entende 
poderem ser mais plausíveis, a fim de poderem ser contestadas, isto 
é, define as hipóteses. É a partir do problema que se estabelecem as 
h i p ó t e s e s , r e s p o s t a s p o s s í v e i s e p r o v i s ó r i a s a u m 
problema” (CUNHA, 2009, p. 47). 

 Durante o percurso de investigação, devemos ter bem claramente, possíveis 

respostas ao problema proposto. Tais respostas são provisórias e deverão ser 

colocadas à prova sempre que necessário. Uma hipótese é algo que pode se tornar 

verdade ou não; é a hipótese “(…) o ponto de chegada do primeiro movimento de 

um percurso de pesquisa e é a explicação ou solução mais plausível de um 

problema” ( ibidem). 

 Gil destaca que,  

“O papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações 
para os fatos. Essas sugestões podem ser a solução para o 
problema. Podem ser verdadeiras ou falsas, mas, sempre que bem 
elaboradas, conduzem à verificação empírica, que é o propósito da 
pesquisa científica” (2014, p. 41). 

 Sempre que há uma pergunta a se responder, haverá hipóteses a se 

antecipar à resposta final investigada; em si, “As hipóteses são as respostas 

prováveis à uma pergunta de partida de qualquer investigação, procurando esta 

saber qual será a mais provável” (ibidem). Esta é a capital importância das hipóteses 

num processo de pesquisa científica. 

 Lakatos e Marconi nos dizem que, “Uma vez formulado o problema, com a 

certeza de ser cientificamente válido, propõe-se uma resposta “suposta, provável e 

provisória”, isto é, uma hipótese” (1986, p. 122). 

 É isto uma hipótese; uma resposta a um problema proposto, com o cuidado 

de se entendê-la como provisório; como algo que ainda necessita ser corroborada 

ou refutada o que, certamente, só poderá acontecer ao final do processo de 

pesquisa. 
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 Constatamos que “Há várias maneiras de formular hipóteses, porém, a mais 

comum é “Se p,  então q” (ou “Se x,  então y”, onde p e q (ou x e y) são variáveis ou 

constructos, ligados entre si pelas palavras “se” e “então”.” (LAKATOS & MARCONI, 

1986, p.122). Tal forma nos dá apenas duas variáveis, contudo, podemos ter muito 

mais. 

 É de suma importância ratificar que, nos aportes metodológicos de pesquisa 

ação, pesquisa participante ou observação participativa, o processo de análise são 

menos rígidos; contudo, não abandonamos e nem devemos, a descrição e análise 

por meio de hipotético. Thiollent destaca que,  

“Essas instruções possuem um caráter bem menos rígido do que as 

hipóteses, porém, desempenham uma função semelhante. Com os 
resultados da pesquisa, essa instruções podem sair fortalecidas ou, 
caso contrário, devem ser alteradas, abandonadas ou substituídas 
por outras. A nosso ver a substituição das hipóteses por diretrizes 
não implica que a forma de raciocínio hipotética seja dispensável no 
decorrer da pesquisa. Trata-se de definir problemas de conhecimento 
ou de ação cujas possíveis soluções, num primeiro momento, são 
consideradas como suposições (quase-hipóteses) e, num segundo 
momento, objeto de verificação, discriminação e comprovação e 
função de situações constatadas” (2002, p. 33). 

  

 Portanto, passamos a enunciar as hipóteses formuladas para este estudo. 

H1 Um estudo sobre a paisagem sonora de um determinado ambiente possui 

elementos que contribuem para a ampliação da escuta e análise de seu 

ambiente sonoro;  

H2 o educador musical se torna uma peça chave na construção de uma 

audição cuidadosa e atenta, voltada para a qualidade dos sons e 

preocupada com o ambiente sonoro atual e futuro;  

H3 a educação musical pode despertar para uma tomada consciência 

responsável acerca do ambiente sônico; 

H4 há importância fundamental a construção de conceitos para o fomento da 

acuidade sonora do ambiente; 
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H5 não há relação entre ensino de música e poluição sonora; 

H6 ensinar música não tem relação com acuidade sonora; 

H7 em nossa sociedade ainda prevalece uma visão naturalizada de meio 

ambiente; 

H8 a construção do conceito que chamamos Audição Inteligente, é de 

extrema relevância para que o Ensino de Música no contexto atual, tornando 

a educação sonora mo primeiro acesso ao ensino de música propriamente 

dito.  

  3.5 Variáveis 

 Entendemos por variáveis elementos que se constituem em partes das 

hipóteses; para Lakatos e Marconi, são as “(…) variáveis elementos constitutivos 

das hipóteses” (1986, p 152). Gil nos esclarece que, “O termo variável é dos mais 

empregados na linguagem das ciências sociais. A apreensão correta de seu 

significado é necessária para a adequada caracterização das hipóteses deste grupo 

(2014, p. 42). 

 Percebemos que, “Para verificação empírica das hipóteses seleccionam-se 

variáveis, cujos fundamentos radicam no mesmo referente teórico” (CUNHA, 2009, 

p. 50). 

 Uma hipótese pode ter uma ou mais variáveis. Entendemos então, que uma 

ou mais variáveis podem ser percebidas como forma de mensurar, de aferir uma 

hipótese.  

 Destacamos que, “(…) uma variável pode ser considerada uma classificação 

ou uma medida; uma quantidade que varia; um conceito, constructo ou conceito 

operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, 

discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração (…) (LAKATOS & 

MARCONI, 1986, p. 151). 

 Entendemos as variáveis como elementos de verificação das hipóteses 

enunciadas; são as variáveis, “(…) características que mudam de grandeza entre 

indivíduos ou conjuntos(…) (CUNHA, 2009, p. 50) e que, (…) desempenham um 

papel-chave na investigação, na medida em que permitem uma melhor 

compreensão do estudo ao observarmos como variam. São elementos que variam e, 
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por conseguinte, sofrem alterações quantitativas ao longo da investigação” (ibidem). 

 As variáveis podem ser independentes e dependentes. 

 Nossa pesquisa é qualitativa, portanto, destacamos como variáveis 

independentes, a percepção sonora do ambiente, audição seletiva, educação 

sonora, ensino de música, isto, através de inquérito com a população do bairro Praia 

Grande no centro histórico de São Luís, entendendo portanto, como o sujeito se 

relaciona com a poluição sonora e como a educação musical interfere na sua 

audição no cotidiano. Tais elementos influenciam e determinam umas as outras. 

Acerca disto, Lakatos e Marconi nos esclarecem que: “Variável independente (x) é 

aquela que influencia, determina ou afeta uma outra variável” (1986, p. 163). Faz 

toda a diferença, por exemplo, entender como o sujeito entrevistado se relaciona 

com o ambiente pesquisado; como a educação musical ou a falta dela interfere na 

sua perceção do ambiente sonoro. De tal feito, “(…) é fator determinante, condição 

ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência” (ibidem).  

 Para tornar claro o exposto, entendemos que: “De maneira bem prática, pode-

se dizer que variável é qualquer coisa que pode ser classificada em duas categorias” 

(GIL, 2014, p. 42), ou seja, a influência ou não da educação musical para a 

construção da audição seletiva pode variar em sim ou não e ainda, talvez. 

 Assim posto, nossas variáveis independentes são preponderantemente 

importantes para a verificação das hipóteses propostas e o entendimento e perceção 

deste fator, em toda sua solidez, pois, contribui para a análise do resultado final na 

investigação. 

 Como variáveis dependentes, destacamos a importância da pesquisa para a 

audição dos pesquisadores/participantes, assim como, qual a influência da 

participação no GEPES para o futuro profissional dos pesquisadores/participantes, 

uma vez que entendemos como variáveis dependentes valores a serem identificados 

e elucidados pela análise de tais variáveis.  

 Lakatos e Marconi nos mostram que,  
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“Variável dependente (y) consiste naqueles valores (fenômenos, 
fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem 
influenciados, determinados ou afetados pela variável independente; 
é o fator que aparece, desaparece ou varia à medida que o 
investigador introduz, tira ou modifica a variável independente; a 
propriedade ou fator que é efeito, resultado, consequência ou 
resposta a algo que foi manipulado (variável independente)” (1986, p. 
163). 

 Entendemos que na pesquisa, “(…) a variável independente é o antecedente e 

a variável dependente é o consequente” (LAKATOS & MARCONI, 1986, p. 163). As 

variáveis qualitativas, nosso caso, “(…) apresentam como possíveis realizações 

qualidades ou atributos dos indivíduos pesquisados” (SILVA, 2012, p. 72). De tal 

forma, percebemos que a medida que os pesquisadores/participantes foram se 

munindo de informação e se apropriando do conhecimento construído e dos saberes 

inerentes à ele, a variável dependente se transforma, varia a partir deste momento, 

pois, “Nas variareis qualitativas, as características são medidas em escala nominal 

ou ordinal(…)” (ibidem). 

 Como nos mostra Gil, numa pesquisa qualitativa, a variável em relação ao 

indivíduo pesquisado, pode por exemplo, “(…) defini-lo teoricamente como posição 

de um indivíduo na sociedade, tomando-se como referência a posição dos outros 

indivíduos em relação à sua” (2014, p. 80). Logicamente isto a torna uma variável 

complexa, contudo, não há método infalível e todos os esforços foram empreendidos 

para que a qualidade dos dados não fosse comprometida.  

 Corroborando com nossa abordagem em relação as variáveis, vemos em 

Lakatos e Marconi que,  

“As variareis sociológicas (assim como as das demais ciências 
sociais) têm a característica de se apresentarem ”em blocos”, isto é 
indivíduos, grupos, associações, regiões etc. podem ser 
caracterizados em termos de uma pluralidade de dimensões". (2003, 
p. 149). 
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3.6 Caracterização Geral dos Sujeitos da Amostra 

  3.6.1 População  

 Entendemos por população, o conjunto geral, um grupo de pessoas a se 

beneficiar com este estudo. Portanto, a totalidade de pessoas, grupos, eventos ou 

objetos definidos que desejamos investigar realizando um estudo sistemático, 

efetuando-se assim, tanto quanto possível, generalizações. 

Gil define população como,   

“(…) um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 
características. Comumente fala-se de população como referência ao 
total de habitantes de determinado lugar. Todavia, em termos 
estatísticos, pode-se entender como população o conjunto de alunos 
matriculados numa escola, operários filiados a um sindicato, os 
integrantes de um rebanho de determinada localidade, o total de 
indústrias de uma cidade, ou a produção de televisores de uma 
fábrica em determinado período” (2014, pp. 89-90). 

Em nosso caso específico e investigação empreendida, definimos como 

população os transeuntes presentes no centro histórico pesquisado por ocasião de 

trabalho de campo. Tais entrevistas têm como pressuposto, contribuir para o 

entendimento dos sujeitos diretos na pesquisa acerca da relação entre educação 

musical e a construção de uma audição seletiva e atenta ao universo sonoro atual. 

Destacamos também, como população de relevante importância à nossa 

investigação, estudantes de licenciatura em música, professores de educação 

musical - já que na elaboração conceitual que se pretende eles ocupam lugar 

primordial -,  integrantes e participantes do GEPES - sujeitos envolvidos diretamente 

no processo de investigação - onde destacamos: alunos e o professor coordenador 

do GEPES – da UFMA. A partir disto, não obstante, entendemos que: “Na medida 

em que o sujeito fornece o princípio, a partir do qual todo e qualquer ser provém, ele 

eleva a si mesmo” (ADORNO, 2015a, p. 49), portanto, há benefício para si e para a 

coletividade. 
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A questão primordial desta pesquisa residiu na construção do conceito de 

Audição Inteligente, buscando entender como a interface existente entre o Ensino de 

Música e a Paisagem Sonora, pode contribuir para a construção de tal conceito.  

 Percebemos de forma profícua durante nosso percurso de investigação que, 

“Os conceitos e as questões que se colocam são instrumentos privilegiados do 

invest igador para conhecer a ópt ica pela qual deve conduzir seu 

estudo[…]” (CUNHA, 2009, p. 46).  

Percebemos, também, que, 

“Na pesquisa pode trabalhar-se com um único sujeito, com mais do 
que um, ou ainda com um número bastante maior (…) Cabe ao 
investigador, de acordo com a investigação que pretende levar a 
cabo, fazer sua opção e delinear o trabalho de forma a que este 
tenha consciência e matéria suficiente e segura” (CUNHA, 2009, p.
91) 

A partir desta premissa, observamos de que modo construir uma escuta 

sensível em alunos do curso de licenciatura em música, educação artística e 

mestrado em cultura e sociedade, durante seu período de formação, através do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora/GEPES, de modo a habilitá-los a 

construir trabalhos em educação, trabalhos estes interligados às questões da 

paisagem sonora e seus desdobramentos educativos e sociais. Assim, entendemos 

que: “Os axiomas lógicos, elevados ao nível de princípios em si, oferecem o modelo 

de essencialidades(…) (ADORNO, 2015a, p.159), de tal forma que, tal escuta, 

corrobore para a tomada de consciência que se consubstancia. 

  3.6.2 Amostra 

A Amostra é um recorte delimitado da população destacada para o estudo; 

uma parte que isolamos para empreender a observação e análise. É na amostra 

que,  

“(…) se recolhe em função da metodologia, é uma parte da 
população possuidora de todas as características desta, que a 
representa em sua totalidade e que pode, por isso, considerar-se 
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uma pequena parcela representativa do universo de uma 
investigação, porque reúne em si, desde que bem construída, 
condições para substituir, com razoável segurança, o universo em 
análise” (CUNHA, 2009, p. 92).   

Nossa pesquisa é qualitativa e não temos intenção de elaborar um material de 

cunho estatístico, visto que “A amostragem se fundamenta em leis estatísticas que 

lhe conferem fundamentação científica” (GIL, 2014, p. 90). Contudo, tais dados nos 

servem como elementos de entendimento do universo sonoro em que a pesquisa se 

assenta. Entendendo a importância de tais parâmetros para a pesquisa acadêmica, 

Gil define amostra como “subconjunto do universo ou da população, por meio do 

qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo 

população” (2014, p. 90). Ele segue esclarecendo que, “Uma amostra pode ser 

constituída, por exemplo, por cem empregados de uma população de 4.000 que 

trabalham em uma fábrica” (ibidem).  

Destacamos que, nossa amostra, constituída da população de transeuntes do 

bairro estudado, constitui-se em amostra aleatória simples; entendendo que tal 

amostragem se constitui em básico tipo de amostra em uma investigação 

acadêmica. Segundo Gil: “A amostragem aleatória simples é o procedimento básico 

da amostragem cientifica . Pode-se dizer mesmo que todos os outros procedimentos 

adotados para compor amostras são variações deste” (2014, p.91).  

Na pesquisa em tela, nossa amostra reune 332 entrevistados, de uma 

população que, em média é de 2.000 pessoas que transitam pelo bairro destacado 

para a observação e 6 alunos/participantes, de 24 alunos da disciplina de história da 

Música do curso de licenciatura em Música.  

É comum, em alguns procedimentos para escolha da amostra aleatória 

simples, a utilização de sorteio; Segundo Gil a “(…) amostragem aleatória simples 

consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois 

selecionar alguns desses elementos de forma casual” (2014, p. 91). Acerca disto 

Cunha nos diz que, (…) a amostra aleatória simples, a mais elementar deste tipo de 

amostras, que é formada por sorteio e dá, à partida, a todos os elementos da 

população alvo a mesma oportunidade de serem selecionados” (2009, p. 94). Isto, 

nos referindo ao sorteio, não foi necessário, pois, os entrevistados eram, 

aleatoriamente escolhidos, à medida que passavam pelo local e convidados a 
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responder às perguntas selecionadas para entrevista, assim como, os 6 alunos/

participantes na pesquisa, manifestaram seu interesse em participar do processo de 

pesquisa proposto aos 24 alunos da  referida classe. 

A flexibilidade, inerente à pesquisa participante qualitativa proposta, nos 

aproxima do objeto estudado e “De acordo com o princípio da participação, são 

destacadas as condições da colaboração entre pesquisadores e pessoas ou grupos 

envolvidos na situação investigada” (THIOLLENT, 2002, p. 49), ou seja, entre os 

entrevistados e os alunos/participantes e pesquisadores. 

Nosso grupo de estudos e pesquisa era, no momento de empreendimento da 

pesquisa em tela, novo no universo acadêmico. Como já relatado anteriormente, 

começamos a divulgar nossas pretenções investigativas em nossas 2 (duas) classes 

de História da Música, classes estas que contavam com um total de 24 alunos. Sem 

ainda, nenhuma estrutura física que nos proporcionasse conforto e garantisse que 

nosso projeto de pesquisa seria leva à cabo, 6 (seis) alunos do total de 24 (vinte e 

quatro), se interessaram em participar deste pioneiro trabalho de pesquisa em nossa 

Universidade. É oportuno ressaltar que, o universo de alunos de licenciatura em 

música, no Maranhão, é exíguo; poucos jovens se interessam em seguir o caminho 

da docência neste estado e em nosso país. De tal forma, nos sentimos prestigiados 

pelos alunos que, juntamente conosco, acreditaram que a pesquisa era importante e 

possível. Assim, mesmo tendo número significativo para amostragem, observamos, 

como propõe Albarello (1997), que a representação da, “(…) da amostra não tem a 

ver com número de indivíduos que a constituem (…)”, assim percebemos que o 

número de indivíduos tem relação “(…) com o tipo de análise que se pretende, (…) 

de acordo com as hipóteses formuladas” (ibidem). 

Numa pesquisa qualitativa, a qualidade da informação é mais relevante que 

números estatísticos. Entendemos que,  

“A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e varáveis 
relevantes de situasse que podem ser estudadas quantitativamente. 
É inegável a riqueza que pode ser explorar os casos desviantes da 
“ m é d i a ” q u e f i c a m o b s c u r e c i d o s n o s r e l a t ó r i o s 
estatísticos” (GOLDENBERG, 2003, p.63). 
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Para a realização deste estudo, julgamos ser mais adequado às nossas 

necessidades de investigação, adotar os procedimentos da pesquisa participante a 

partir do paradigma qualitativo, como aporte metodológico, sendo que o pesquisador 

desta Tese, é também, o coordenador do GEPES–UFMA, grupo este, base 

fundamental para este estudo fosse possível.  

Uma vez identificado o panorama onde se dará a  

“(…) observação participante, por um longo período de tempo, o 
pesquisador coleta os dados através de sua participação na vida 
cotidiana do grupo ou da organização que estuda, observa as 
pessoas para ver como se comportam, conversa para descobrir as 
interpretações que têm sobre as situasse que observou, podendo 
comparar e interpretar as respostas dadas em diferentes 
situações” (GOLDENBERG, 2003, p. 47). 

De tal forma, nos colocamos em nosso percurso de investigação, juntamente 

com os alunos/participantes que, são ao mesmo tempo observados e observadores. 

Entendemos que: “A observação participante permite assim que se colha uma série 

de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados por meio de 

perguntas ou em documentos quantitativos, pois devem ser observados em sua 

plena realidade” (EARP, 2012, pp. 201-02), não havendo rigidez na recolha dos 

dados neste sentido estrito. 

Acerca da rigidez na recolha de amostras, Thiollent nos diz que, “A 

necessidade de construir amostras para a observação de uma parte representativa 

do conjunto da população considerada na pesquisa-ação, é assunto controvertido. 

Existem várias posições” (2002, p. 61). Enquanto alguns pesquisadores excluem a 

investigação por amostra, outros sinalizam que ela deva ser apenas uma pequena 

representação da qual o grupo investigado faz parte. Entendemos e partilhamos da 

visão deste segundo grupo que orienta o uso da amostragem, “De acordo com a 

concepção da sondagem, a pesquisa é efetuada dentro de um pequeno número de 

unidades (pessoas ou outras) que é estatisticamente representativo do conjunto da 

população” (THIOLLENT, 2002, p. 61). 

Entendemos que nossos alunos/participantes no processo de pesquisa, 

representam parte significativa dos licenciados em música que não reconhecem ou 
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reconheciam a proposta de um estudo sonoro sistematizado no âmbito do ensino de 

música; evidenciamos que, tal lacuna já foi extensamente abordada e fundamentada 

nesta tese e é em si, o que moveu-nos a investigar tal temática que, reiteramos ser 

incipiente e exígua no universo da educação musical no Brasil. Destacamos 

também, que  os 332 entrevistados representam significativamente a população que 

transita diariamente pelo bairro em questão, validando, assim, nossa amostragem. 

Somente com o intuito de tornar ainda mais claro o exposto, Fonterrada, uma 

das maiores autoridades em Educação Sonora da América Latina, auxiliar de 

Schafer no projeto sonoro “Pátria” e tradutora de seus livros para o português, nos 

mostra que: “Hábitos de escuta e prática musical foram abandonados e já não fazem 

parte da vida escolar” (FONTERRADA, 2008, p. 14).  E mais,  

“Quanto à Educação Musical, é o debruçar-se sobre as questões que 
a cercam, sobre seus valores, sentidos condutas, que levará ao 
aprofundamento do pensamento referente à área, aos alunos, 
agentes/pacientes da ação educativa, e aos professores e 
pesquisadores responsáveis pela ação e reflexão a respeito da 
música e de seu ensino e aprendizagem” (FONTERRADA, 2008, p. 
12).  

Nossas amostras aleatórias são intencionais, pois, segundo Thiollent,  

“(…) um pequeno número de pessoas que são escolhidas 
intencionalmente em função da relevância que elas apresentam em 
re lação a um determinado assunto . Es te pr inc íp io é 
sistematicamente aplicado(…) Pessoas ou grupos são escolhidos em 
função de sua representatividade social dentro da situação 
considerada” (2002, p. 62). 

 O espaço demarcado como fonte de coleta e análise de dados que foi, num 

primeiro momento sugerido por nós da coordenação, seria o bairro Praia Grande. 

Logo no início de nossas reuniões e encontros para estudo bibliográfico, primeira 

fase efetivamente participante, tal espaço foi redefinido com o auxílio dos alunos/

participantes que, sendo, em sua maioria, nascidos na região, logo trataram de 

mostrar-nos o quão amplo seria empreender um estudo no bairro como um todo; 

percebemos, imediatamente, que o Bairro Praia Grande era muito maior que o 
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espaço eleito por nós, inicialmente como campo de observação, assim, após um 

reconhecimento do campo a ser demarcado, estudado e analisado, 

redimensionamos nosso espaço de forma que fosse possível a observação e as 

possíveis intervenções no ambiente.   

 Assim, o espaço urbano a ser investigado constituiu-se, efetivamente, de 

parte do Bairro Praia Grande, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, Brasil, 

próximo à Av. Senador Vitorino Freire e as Ruas da Alfândega, do Comércio, 

Portugal e Djalma Dutra.  

Também, constituiu-se em espaço de trabalho para a esta pesquisa duas 

salas da Universidade Federal do Maranhão, situada à Av. dos Portugueses, s/n, 

bairro Bacana, São Luís, Maranhão, Brasil, no Bloco do Centro de Ciências 

Humanas – CCH, bloco 6 (seis) que observamos, de forma particular, ser um espaço 

de muita diversidade sonora, pois, mesmo abrigando um curso licenciatura em 

música, não há nenhuma sala com tratamento acústico adequado; o som das outras 

salas próximas, de obras e manifestações de qualquer ordem, pode ser ouvido, 

facilmente, de qualquer outra sala, sem maiores interferências. Também, podemos 

considerar como espaço de trabalho, o escritório particular que constituiu-se de uma 

sala em minha residência. 

3.6.2.1 O GEPES 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora – GEPES, foi idealizado 

em Vila Real, Portugal, no ano de 2010, por ocasião de nossa estada nesta deliciosa 

cidade da região transmontana, ao norte da cidade do Porto. Em Julho de 2010, 

estivemos cursando 3 (três) disciplinas do Doutoramento em Língua e Cultura 

Portuguesas, curso que integramos antes de migrar para o Doutoramento em 

Ciências da Educação – Especialização em Estudos Musicais – que dá origem a 

esta tese.  

Neste período de intenso estudo e de efervescência de reflexões, 

percebemos que, logo que retornássemos ao Brasil, deveríamos criar um Grupo de 

Pesquisa que nos desce autonomia na condução da investigação que estava sendo 

pensada e seria empreendida. É oportuno ressaltar que, o projeto de pesquisa em 

questão, foi apresentado em assembléia no DEART da UFMA, com primeiro parecer 
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emitido em 30 de dezembro de 2009 ; em 22 de janeiro de 2010, foi enviado, 43

aprovado, ao CCH  dando início assim, ao processo de tramitação nas diversas 44

instâncias da Universidade até sua aprovação no CONSEPE e no CONSUN , o que 45

ocorreu em 03 de janeiro de 2011 e 28 de fevereiro de 2011, respetivamente. Para 

os padrões universitários europeus, pode parecer muito tempo de tramitação, 

contudo é de extrema importância ressaltar que, para o padrões das universidades 

públicas brasileiras, foi um trâmite recorde; em média, na Universidade Federal do 

Maranhão, leva-se mais de 2 (dois) anos para aprovação de um projeto de 

pesquisa .  46

Portanto, o pensado e planejado foi realizado. 

Assim que retornamos ao Brasil e às atividades docentes e de pesquisa na 

Universidade, elaboramos o projeto do Grupo de Estudos e Pesquisa, que foi 

aprovado no Departamento de Artes; demos entrada no Departamento de Pesquisa 

em 12 de agosto de 2010 e a efetivação do registro do Grupo no Departamento de 

Pesquisa/Divisão de Acompanhamento e Divulgação de Projetos se deu em 13 de 

agosto de 2010 . Do início deste processo à aprovação do GEPES na Universidade 47

foram, exatos, 5 dias; isto foi recorde e inédito na UFMA. Entendamos aqui que, são 

2 (dois) processos distintos em trâmite; o primeiro o Projeto de Pesquisa em si e 

outro de criação e registro do GEPES.  

Após a aprovação do Grupo de Pesquisa na Universidade, prontamente  

coloca-mo-nos à tarefa de registrá-lo no CNPq ; o registro foi aceito e certificado 48

pela UFMA no dia 17 de agosto de 2010. Isto feito, conseguimos uma liberação de 

20 horas semanais de nossa carga horária na Universidade que era de 40 horas, 

para dedicar-nos à minha pesquisa e ao Grupo de Estudos e Pesquisa, o que  

 Anexo III43

 Anexo IV44

 Anexo V45

 Ter este projeto de pesquisa proposto e aprovado em aproximadamente 1 (um) ano só foi possível 46

devido ao nosso esforço hercúleo, indo de departamento em departamento com cada requerimento 
exigido “debaixo dos braços”– como dizemos no Brasil quando, o interessado, faz-se o de  
mensageiro a si próprio para ter seu intendo realizado.

 Anexos VI47

 Vide anexo I48

!197



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

possibilitou-nos empreender o estudo, planejamento, reuniões, visitas a campo, 

enfim, entrega ao trabalho proposto com o mínimo de tranquilidade. 

A pesquisa, no Brasil, ainda é um bebê que engatinha; é ainda, incipiente. 

Percebemos que: “Grande parte dos problemas aqui apontados é, evidentemente, 

decorrência da imaturidade do desenvolvimento científico entre nós, que ainda 

somos, também, neste campo, um país subdesenvolvido” (CARDOSO, 2011, p. 

108). Temos frentes muito relevantes e com resultados de primeira ordem, como de 

alguns centros de pesquisa que citamos: FIOCRUZ no Rio de Janeiro e USP em 

São Paulo, e seus obstinados pesquisadores, são exemplos, porém, estamos muito 

distantes, de modo amplo e geral, dos países desenvolvidos. 

No que tange à pesquisa em Ecologia Sonora, estamos restritos a programas 

de Física, Geografia, Meio Ambiente e alguns outros, mas, especificamente na área 

de Música, não vemos, pelo menos no Brasil, programas de pesquisa que 

privilegiem tal temática e área de abrangência em pesquisa. Seríamos, 

demasiadamente, injustos se não falássemos do trabalho hercúleo que a professora 

Dra Marisa Trench de Oliveira Fonterrada tem empreendido, durante décadas, no 

Brasil. Se hoje, nas graduações, nossos alunos leem Schafer, devemos a ela pela 

tradução de três obras de capital importância: A Afinação do Mundo (2001). São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP; O Ouvido Pensante (1991). São Paulo: 

Fundação Editora da UNESP; Educação Sonora (2009). São Paulo: Melhoramentos. 

Ela, também, coordena um efetivo Grupo de Pesquisa e lhe agradecemos, com 

muita honra, o prefácio maravilhoso que escreveu em nosso livro publicado 

"Imagens Sonoras do Ambiente: interface entre ensino de música e educação 

ambiental" (2011). São Luís: EDUFMA. Entretanto, no Brasil, o GEPES foi o primeiro 

Grupo de Pesquisa em Ecologia Sonora ligado, diretamente, a um curso de 

licenciatura em música registrado com esse fim.  

Pensamos, peremptoriamente, que o “mais importante é construir uma atitude 

de curiosidade intelectual (através das hipóteses gerais da ciência) e apresentar os 

recursos necessários (técnicas científicas rigorosas) para tratar os problemas 

humanos, enriquecendo sempre esse conhecimento pelas perspectivas de 

atuação” (CARDOSO, 2011, p. 111). Assim, colocamo-nos ao trabalho de 

investigação com a população acima descrita. 

!198



CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

3.6.3  Recolha de Dados 

Tendo como pressuposto metodológico os princípios da Pesquisa Participante 

a partir do paradigma qualitativo, nossa coleta de dados tem início a partir do 

momento em que nos colocamos à fase de estudo bibliográfico com o grupo. Ou 

seja: “Organizar uma bibliografia significa buscar aquilo cuja existência ainda se 

ignora. O bom pesquisador é aquele que é capaz de entrar numa biblioteca ser ter a 

mínima idéia sobre um tema e sair dali sabendo um pouco sobre ele” (ECO, 2003, p. 

42). Concordamos, plenamente com Eco; “A coleta de dados é efetuada por grupos 

e pesquisadores sob controle do seminário central” (THIOLLENT, 2002, p. 64), por 

conseguinte, tal contato nesta fase de apropriação do saber por parte dos 

participantes da pesquisa, tornou-se primordial para os primeiros passos efetivos da 

proposta de investigação. Assim procedemos.  

Segundo Thiollent: “As principais técnicas são a entrevista coletiva nos locais 

de moradia ou de trabalho e a entrevista individual aplicada (…)” (ibidem). Assim, a 

utilização de questionários foi necessária para o entendimento do olhar de parte da 

população investigada por nós pesquisadores e alunos/pesquisadores. 

  3.6.3.1 Entrevista por Questionário 

 A entrevista é um importante aliado, uma ferramenta significativa na recolha e 

aferição de dados numa pesquisa, muito embora, em nossa pesquisa não haja 

preocupação nem objetivo de quantificar os dados. Percebemos que,  

“No contexto particular da pesquisa-ação, o questionário não é 
suficiente em si mesmo. Ele traz informações sobre o universo 
considerado que serão analisadas e discutidas em reuniões e 
s e m i n á r i o s c o m a p a r t i c i p a ç ã o d a s p e s s o a s 
representativas” (THIOLLENT, 2002, p. 65).  

 Mesmo possuindo a pesquisa participante sutil diferença da pesquisa-ação, no 

que concerne ao questionário são similares as aplicabilidades. Segundo Gil: “(…) a 

entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos 

(…)” (2014, p. 109) 
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 O Questionário, “(…) trás informações sobre o universo considerado que serão 

analisadas e discutidas em reuniões e seminários com a participação de pessoas 

representativas” (THIOLLENT, 2002, p. 65). Tais pessoas a que se refere Thilollent, 

em nossa investigação, são os integrantes do GEPES, pois, “O processamento 

adequado sempre requer uma função argumentativa dando relevo e conteúdo social 

às interpretações”. (ibidem).  

 O recurso de entrevista serviu-nos como instrumento auxiliar na recolha dos 

dados, pois, sua função primordial foi fornecer elementos à reflexão de nossos 

aluno/participantes do processo de investigação. Percebemos que, “(...) os 

questionários consistem um valioso instrumento de coleta de dados para pesquisas 

e avaliações” (ELLIOT, et al., 2012, p. 25).  

 A pesquisa participante é aporte metodológico cada vez mais utilizado nas 

pesquisas em educação, assim como, a “(…) entrevista é uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências (…)” (GIL, 2014, p.109). Desta 

forma, “Psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais e praticamente todos 

os outros profissionais que tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica, 

não apenas para coleta de dados, mas, também como objetivos voltados para 

diagnósticos e orientação” (idem). 

 Percebemos o cuidado necessário na elaboração do questionário, pois,  

“Além da ampla utilização em pesquisa social, a seguir, em outras 
áreas de investigação como também na avaliação, os questionários 
possuem características de elaboração e de aplicação que 
representam vantagens pata o uso do instrumento. As perguntas, 
tecnicamente elaboradas favorecem a obtenção de respostas mais 
precisas” (ELLIOT, et al., 2012, p.26)   

 De tal forma, com foco em relação as especificidades inerentes à investigação 

proposta, nos utilizamos de um modelo de entrevista semiestruturado com 8 (oito) 

perguntas que foram formuladas à população do bairro Praia Grande, sendo, 7 

(sete) fechadas e 1 (uma) aberta. 

 Como nos mostra Thiollent: “No contexto particular da pesquisa-ação , os 49

questionários obedecem a algumas das regras dos questionários comuns (clareza 

 No nosso contexto, pesquisa participante.49
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das perguntas, perguntas fechadas, escolha múltipla, perguntas abertas, 

etc.)” (2002, p. 65). O que caracteriza tal instrumento de coleta de dados como 

entrevista é a forma como são coletadas as informações, ou seja, os entrevistados 

respondem ao questionário semiestruturado através do contato com os alunos/

pesquisadores; os entrevistados não têm que preencher a um formulário; são 

entrevistados através de um questionário. Assim constatamos que,  

“Quando a entrevista é totalmente estruturada, com alternativas de 
respostas previamente estabelecidas, aproxima-se do questionário. 
Alguns autores preferem designar este procedimento como 
questionário por contato direto” (GIL, 2014, p.113). 

 Por tratar-se a pesquisa participante de aporte metodológico que dá certa 

flexibilidade ao pesquisador, optamos por um questionário que contivesse ao menos 

uma questão não estruturada. Isto contribuiu para as reflexões com o grupo de 

pesquisadores, ou seja, alunos/pesquisadores. Como veremos adiante, tais 

entrevistas que, foram discutidas amplamente em nossos seminários centrais, 

reuniões semanais do grupo de pesquisa, nos muniram de elementos acerca da 

inerente influência da paisagem sonora no panorama auditivo e percetivo da 

população entrevistada.  

 Nossos alunos/participantes foram, passo a passo, percebendo a importância 

de um estudo sonoro que se torna imprescindível nas escolas, num primeiro plano, e 

em outros ambientes sociais, de forma mais ampla; isto se deu, em boa parte, pela 

entrevista empreendida no espaço delimitado para a pesquisa de campo. 

Percebemos, em relação a entrevista que: “O pesquisador deve ter em mente que 

cada questão precisa estar relacionada aos objetivos do estudo” (GOLDENBERG, 

2003, p. 86). Portanto, tal instrumento de recolha de dados, a entrevista 

semiestruturada, foi utilizado como objeto auxiliar nesta investigação.  

 3.6.3.2 Pré-Teste dos Instrumentos de Recolha Dados 

  

  Uma vez definido o formato e roteiro da entrevista ou questionário, deve-se 

empreender um teste em grupo determinado e representativo para o objeto de 

estudo, com o intuito de identificar possíveis erros ou simplesmente para verificar se 
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algum ajuste faz-se necessário. É o que chamamos de pré-teste, pois, “Como o 

próprio nome indica, o pré-teste é a testagem anterior do questionário junto a 

representantes do grupo em que o instrumento será, efetivamente, 

aplicado” (ELLIOT, et al., 2012, p. 55). Segundo Gil: “O pré-teste é realizado 

mediante a aplicação de alguns questionários a elementos que pertencem à 

população pesquisada” (2014, p.134). 

 Ainda em Gil, percebemos a relevância do pré-teste: 

“A finalidade desta prova, geralmente designada como pré-teste, é 
evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: 
complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade 
das questões, constrangimentos ao informante, exaustão, etc” (2014, 
p.134). 

  
De acordo com o que nos evidencia Lakatos e Marconi,  

“O pré-teste é sempre aplicado para uma amostra reduzida, cujo o 
processo de seleção é idêntico ao previsto para a execução da 
pesquisa, mas os elementos entrevistados não poderão figurar na 
amostra final (para evitar contaminação)” (2003, p. 228). 

De tal forma, realizamos o pré-teste com os alunos da classe de História da 

Música, no segundo semestre de 2010, num total de 24 questionários aplicados e 

como o “(…) pré-teste de um instrumento de coleta de dados tem por objetivo 

assegurar-lhe validade e precisão” (ibidem), evidenciamos a necessidade de 

acrescentar uma questão ao modelo que havíamos inicialmente proposto. 

  

 3.7 Método e Tratamento dos Dados 

 Nossa pesquisa é qualitativa e encontra apoio no aporte metodológico da 

Pesquisa Participante, com o padrão qualitativo, dando-nos flexibilidade necessária 

à coleta, análise e interpretação dos dados coletados na investigação que poderão, 

por sua vez, tornar-se uma forma atraente de difusão dos resultados conquistados 

na pesquisa. É portanto, a observação nossa principal técnica, uma vez que,  
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“Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
o r g a n i z a ç ã o , d e u m a i n s t i t u i ç ã o , d e u m a t r a j e t ó r i a 
etc.” (GOLDENBERG, 2003, p. 14). 

Fonterrada, nos descreve de maneira profícua que: "Nossa intenção é ajudá-

lo a se transformar em alguém capaz de escutar com atenção e consciência" (2004, 

p. 10), e assim perceber, "que a escuta dos sons do ambiente o levará à escuta da 

música" (ibidem).  

A importância na articulação – conhecimento e aplicabilidade visando uma 

melhoria nas relações do homem com a sociedade – que se faz presente neste tipo 

de pesquisa social, nos é primordial, não havendo lugar para uma forma mais 

convencional de investigação. Ao nosso olhar, de nada adiantaria um relato 

quantitativo e ilustrativo, sem que houvesse um retorno para o seio social, buscando 

interação e possível transformação do ambiente social. 

Investigamos, diretamente, de que modo construir uma escuta sensível em 

alunos do curso de licenciatura em música – com a participação de alunos de 

educação artística e do mestrado em cultura e sociedade –, durante seu período de 

formação, através do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora/GEPES ; 50

“De início, definem-se os termos usados (…)” (ECO, 2003, p. 114). Com o cuidado 

de trilhar este percurso, fomos, passo-a-passo dedicando-nos ao entendimento e 

construção de conceitos inerentes à nossa proposta, buscando entender como a 

interface existente entre o ensino de música e a paisagem sonora, pode contribuir 

para a construção de nosso conceito proposto com objetivo primordial. 

 Nossa abordagem foi avaliativa qualitativa, pois, sendo uma pesquisa  

qualitativa, evidenciamos que em tais “(…) estudos qualitativos não se coloca 

mesmo a questão da representatividade, no sentido estatíst ico do 

termo.” (ALBARELLO, et al.,1997, p. 103). Em virtude disto e buscando assim, uma 

forma de habilitar os pesquisadores/participantes a planejar ações e trabalhos em 

educação interligados às questões da paisagem sonora e seus desdobramentos 

 Grupo de pesquisa registrado no CNPq e certificado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-50

graduação/PPPG da Universidade Federal do Maranhão.
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educativos e sociais, nossa observação se deu a partir dos pressupostos da 

pesquisa participante, ou seja, baseados numa fase exploratória e ao final, a fase de 

divulgação dos resultados. 

Thiollent nos mostra que: “O planejamento de uma pesquisa-ação  é muito 51

flexível. Contrariamente a outros tipos de pesquisa, não se segue uma série de 

fases rigidamente ordenadas – Todavia, vários autores partidários da pesquisa 

participante têm proposto sequências e fases bem definidas” (2002, p. 47) portanto, 

no sentido de melhor contribuir para o processo investigativo sistematizado, 

propomos nosso processo de pesquisa a partir das seguintes etapas: estudo 

bibliográfico; discussões e reflexões em grupo com descrição do processo 

metodológico; pesquisa de campo; conclusão do processo com análise e relatório 

final em que se consiste esta tese. 

Apesar das especificidades de cada uma destas etapas, elas serão 

apresentadas conjuntamente, pois, formam um todo e não há, neste aporte 

metodológico, um seguir enfrente sem que, hora ou outra, retornemos ao ponto 

inicial e vice-versa. Durante o processo, fizemos uso de tal metodologia visando 

“(…) a necessidade de observar, medir, quantificar (…) (THIOLLENT, 2002, p. 98), 

contudo, sem desprezar a importância em que “(…) haja espaço para os 

procedimentos de argumentação e interpretação, com base na discussão 

(…)” (ibidem); isto nos levou, frequentemente, a rever bibliografia abordada, 

relatórios registrados e argumentações junto aos participantes. 

Partindo de nossas hipóteses centrais que, pensamos ser preponderantes ao 

objetivo primordial da tese que é a construção do conceito de Audição Inteligente em 

sua relevância que se consubstancia para nosso norte reflexivo de nosso grupo de 

pesquisa, pensamos a todo instante nesta abordagem técnica para o tratamento dos 

dados recolhidos. Uma vez que, numa pesquisa participante buscamos entender 

mais sobre algo que envolve uma comunidade, um grupo específico, a entrevista por 

questionário muito contribuiu para tal ação dentro do processo de investigação. 

Cunha nos diz: “A investigação participativa (…) é o processo que uma determinada 

comunidade leva a cabo para atingir um conhecimento mais profundo dos seus 

problemas(…)” (2009, p. 83). Assim, como forma de conhecer o seio da comunidade 

investigada, o inquérito semiestruturado mostrou-se eficaz. Todos os dados sempre 

 Em nosso caso específico, numa pesquisa social.51
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foram postos e discutidos em reuniões semanais com o GEPES. 

É oportuno ressaltar que, a observação é pressuposto da pesquisa 

participante e “(…) é possível aproveitar o próprio meio como instrumento de retorno 

da pesquisa” (THIOLLENT, 2002, p. 72). Deste feito, os encontros semanais, 

seminários e conversas pela nossa página na internet, foram importantes 

instrumentos de recolha de dados e nos serviram, o tempo todo, como viés analítico 

e formulações em nossas reflexões. 

  3.7.1 Espaço e Materiais utilizados na recolha de dados 

 O ambiente onde ocorreram as reuniões, seminários e, por conseguinte, a 

análise dos dados recolhidos nesta investigação foram as salas na UFMA: uma no 

2º andar, constituída de 3 (três) mesas de escritório, 6 (seis) cadeiras, 1 (um) 

ventilador e muita poeira; a outra no 1º andar, sala de aula denominada de “sala 

especial”, com 1 (uma) lousa, 1 (um) piano elétrico, 2 (dois) aparelhos de ar 

condicionado, 1 (uma) mesa para professor com 1 (uma) cadeira e 30 (trinta) 

carteiras para alunos, onde foi realizado o pré-teste. Também constituiu-se de 

espaço aos trabalhos empreendidos na investigação, meu escritório particular 

constituído de sala com sofá, mesa de escritório, acesso a internet; à nossa 

disposição meu equipamento pessoal, computador MacBook White – com sistema 

MACINTOSH OS Lion, teclado e mouse sem fio Apple –, impressora multifuncional 

HP F300, decibelímetro digital Instrutherm-DEC-460, iPad 32 GB com software de 

gravação e análise de ruídos Decibel Ultra, gravador de áudio Zoom Hand recorrer – 

H4n, sistema portátil de home studio, com mesa de som de 16 canais, amplificador 

Alesis RA100, monitores de referência Yamaha NS 10, softwares musicais Pró Tools 

7.4 – gravação e edição de áudio –, Finale – editoração de partituras – softwares de 

editoração textual Pages, keynote, Numbers – Apple – e Office completo – microsoft. 

Neste último espaço, foram gravados os depoimentos dos integrantes do GEPES. 
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3.8 Metodologia  

 É inerente a uma pesquisa de Doutoramento, com bases na investigação 

participante, que o investigador proporcione à comunidade científica, aos envolvidos 

direta e indiretamente, enfim, à sociedade, acesso amplo no campo epistemológico 

e que, validado o conhecimento inicialmente hipotético, algo novo de relevante 

interesse proporcione aos anseios sociais.  

 Nosso aporte metodológico pressupõe observação constante,  

“A observação constitui o procedimento básico da investigação 
científica, da experimentação. Laboratórios e observatórios são 
locais por excelência construídos com o propósito de observar. 
Também em Ciências Sociais e Humanas costumam configurar 
análises a partir de observações por estudiosos” (ELLIOT, et al., 
2012, p.198). 

 Buscando, a partir do axioma proposto, estabelecer e reconhecer elo entre 

episteme e ação, procuramos desde o primeiro momento, contar com a participação 

dos atores que, direta ou indiretamente, estariam envolvidos no processo de 

pesquisa; isto fez-se, inexoravelmente significativo, para que a escolha do percurso 

metodológico fosse a mais adequada às necessidades de investigação na pesquisa 

proposta e empreendida.  

Ao nosso olhar, Thiollent, como aporte teórico metodológico principal e nosso 

orientador, professor Doutor Levi Leonido Fernandes da Silva, conduziram-nos 

sagazmente por este caminho; assim, percebemos que este seria o percurso mais 

adequado e determinante, consubstancialmente, para auxiliar-nos na construção do 

conceito chave desta Tese de Doutoramento, uma vez que, “Entende-se por 

“conceito”, uma abstração, uma construção lógica que torna possível a apreensão 

de um facto e a sua comunicação” (CUNHA, 2009, p. 45). Desta forma, pensamos 

ser a pesquisa participante a partir do paradigma qualitativo, o princípio 

metodológico mais adequado às nossas necessidades de investigação, por 

conseguinte, caminho científico justo e aplicável. 
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  3.8.1 Pesquisa Participante 

 O processo de investigação aplicado a esta pesquisa tem, apoiado na 

observação, coleta, interpretação, argumentação e construção do processo 

epistemológico, intrínseca relação com as bases da pesquisa participativa, onde há 

a flexibilidade necessária para a construção do saber, sem o processo de  

engessamento tão característico em técnicas e aportes metodológicos que não 

resultam em retorno à sociedade do que foi investigado, construído e aplicado no 

seio social. Gil nos mostra que: “Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa 

participante se caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores e dos 

pesquisados no processo de pesquisa” , 2014, p. 31) e este retorno mencionado 

acima, configura-se em elemento de atração e talvez, por isso, este tipo de pesquisa 

venha sendo cada vez mais desenvolvido na área educacional e nas Ciências 

Humanas.  

Portanto, o aporte metodológico da Pesquisa Participante (dentro do 

paradigma qualitativo) forneceu-nos, de forma profícua, flexibilidade necessária à 

coleta, análise e interpretação dos sons do ambiente cotidiano que puderam, por sua 

vez, tornar-se atraente forma de difusão dos resultados conquistados na pesquisa. 

Durante o processo de investigação, entendemos que, a pesquisa participante, 

apesar de relativamente recente nas pesquisas acadêmicas no Brasil, tem-se 

configurado em relevante aporte metodológico cada dia mais utilizado no âmbito das 

pesquisas em Educação. 

No cotidiano de nosso processo de investigação percebemos que, “Numa 

Pesquisa sempre é preciso pensar, isto é, buscar ou comparar informações, articular 

conceitos, avaliar ou discutir resultados, elaborar generalizações, etc” (THIOLLENT, 

2002, p. 27). Entendemos, ainda, através de Thiollent que, neste tipo de pesquisa, a 

estrutura de raciocínio é mais flexível do que na linha de pesquisa que ele denomina 

como convencional; assim, há espaço tanto para o aporte teórico, inerente a toda 

pesquisa cientifica e sem o qual não se constrói o saber, quanto para a vivência 

empírica, a experimentação, elementos tão característicos e presentes na pesquisa 

em Ciências; por conseguinte, há equidade no espaço para a discussão e a 

argumentação entre pesquisadores e participantes, conservando, tanto como 

possível, as especificidades de cada um.  
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Observar é algo inerente ao ser humano atento, ao ser humano curioso e a  

“(…) observação é a primeira forma de aproximação do indivíduo com o mundo em 

que vive. Pelo olhar, entramos no mundo, estabelecemos comunicações e iniciamos 

conhecimento sobre os seres que nele habitam” (TURA apud ELLIOT at al., 2012, p.

198); é em si a curiosidade que nos leva a investigação seja ela de que natureza for. 

A educação musical, em suas possibilidades de intervenção no que tange às 

questões relacionadas à poluição sonora, parece ignorar a paisagem sonora como 

algo a ser observado com critério e cuidado no sentido de buscar entendimento 

sobre nossa realidade sônica, o que abre uma lacuna na formação de alunos, 

professores e cidadãos. Pensamos: “Se ainda acreditamos na educação como 

alavanca para transformação social, concordamos que ela deve ser estendida além 

dos muros da escola, inserida em todos os ambientes sociais” (CASTRO, 2001, p. 

06). Ilustrando de maneira profícua esta constatação, Galiazzi em sua pesquisa 

empreendida no ambiente de formação de professores de ciências, nos chama, 

também, a atenção para a lacuna existente entre realidade e preparação docente. 

Segundo a pesquisadora:  

“Outro dos dilemas a serem superados pelos cursos de Licenciatura 
é a falta de integração entre a Licenciatura e a realidade. Há pouca 
consonância entre quem forma o futuro professor e os sistemas que 
o absorvem como profissional” (2003, p. 23). 

Isto não é diferente no ensino de música e artes; somos levados a entender 

que o ensino de música deve apropriar-se deste pensar em direção ao ambiente 

sonoro. Entretanto,  

“(...) o som ambiental e as questões que o cercam têm, ainda, pouco 
espaço de divulgação. Em alguns países desenvolvidos, existe uma 
certa preocupação a esse respeito, mas nos países em 
desenvolvimento, entre os quais o Brasil, a questão é praticamente 
inexistente” FONTERRADA, 2004, p. 43).  

A partir de inúmeras intervenções de interlocutores com tamanha relevância 

acadêmico-científica, percebemos assim, a importância do lugar que se constitui ao 

educador musical na discussão e pesquisa de temas relacionados à escuta. 
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Portanto, não se pode conceber uma pesquisa participante sem que os 

componentes do grupo que integram a pesquisa tenham espaço para relatar suas 

experiências sobre o assunto estudado. Não se trata aqui de uma super valorização 

do senso-comum, mas sim, de uma cuidadosa avaliação das competências trazidas 

pelos participantes, que devem ser ouvidas e analisadas para, a partir daí, 

aproveitadas ou não na pesquisa ou ainda transformadas, retornarem mais bem 

elaboradas à apreciação do grupo.  

Em nosso ambiente de investigação, “O Saber informal dos usuários não é 

desprezado e sim, posto em relação com o saber formal dos especialistas no intuito 

do enriquecimento mútuo” (THIOLLENT, 2002, p. 101). Nada deve ser desprezado a 

partir deste conceito metodológico; tudo, quanto possível, deve ser analisado e 

considerado dado relevante na organização do discurso final. Aliás, como nos coloca 

Eco, "(...) a tese é como um porco: nada se desperdiça, tudo se aproveita” (2003, p.

169. 

Como relataremos no próximo capítulo, nossas intervenções ocorreram entre 

o segundo semestre letivo de 2010 e o segundo semestre letivo de 2011 e 

entendemos que numa pesquisa qualitativa, “A quantidade é, então, substituída pela 

intensidade, pela imersão profunda” (GOLDENBERG, 2003, p. 50). Tal fenômeno 

contribuiu sobremaneira para que tanto os alunos/participantes da pesquisa, quanto 

o pesquisador envolvido no processo, se apropriassem, em toda completude, do 

universo investigado. Isto é pressuposto básico da pesquisa participante, pois, “(…) 

através da observação participante por um período longo de tempo, das entrevistas 

em profundidade, da análise de diferentes fontes que possam ser cruzadas - que 

atinge níveis de compreensão que não podem ser alcançados através de uma 

pesquisa quantitativa” (ibidem). Tal imersão no universo pesquisa se deu da seguinte 

forma: 

Após uma década de intenso labor e interesse pela temática que, estabelece 

como base primordial um caminho interdisciplinar de estudo entre música, educação 

e meio ambiente, prestamos concurso para a Universidade Federal do Maranhão, 

através de seu curso de licenciatura em música; fomos aprovados e convocados, 

logo em seguida, para assumir o cargo de Professor Assistente I no Departamento 

de Artes da referida Universidade Brasileira. Além de patrimônio da humanidade, 

São Luís possui grande importância para o estabelecimento do norte/nordeste do 
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Brasil como colônia portuguesa. Há relatos de incursões de visitantes estrangeiros 

ao litoral maranhense por volta do fim do século XV, contudo, como descreve Claude 

d’Abbeville, no capítulo descrito como, “Do empreendimento da viagem ao 

Maranhão”, foi no século seguinte que surge o interesse, dos franceses, por esta 

parte do que seria território brasileiro. Observemos a descrição que se segue: 

“O reinado pacífico e feliz de Henrique, o Grande, quarto do nome, 
rei de França e de Navarra, um capitão francês por nome Riffault, 
tendo equipado três navios, partiu para o Brasil a 15 de maio do ano 
de 1594 com intenção de possíveis conquistas, o que se lhe 
afigurava fácil em vista das boas relações que mantinha com um 
índio brasileiro chamado Uirapive , em nossa língua francesa 52

“Árvore sêca” (D’ABBEVILLE, 1975,  p.22). 

Hoje, apesar de capital do estado do Maranhão, São Luís destaca-se no 

cenário nacional, não especificamente, por suas belezas naturais, por sua 

potencialidade turística, por seu modelo de educação, programa científico ou por ser 

considerada patrimônio cultural da humanidade. São Luís destaca-se por sua rica 

diversidade cultural – também, por inúmeros escândalos e desmandos políticos, 

mas, não é este o foco de nosso processo de investigação, portanto, não nos 

ateremos a isto –; sendo assim, um projeto de pesquisa, interdisciplinar, partindo do 

seio da Universidade para o meio social, para a comunidade, no âmbito das 

Ciências Humanas, pareceu-nos uma iniciativa louvável, oportuna e extremamente 

interessante.  

Chegamos a São Luís para dar início às atividades docentes e de pesquisa 

em agosto de 2009; a esta altura, já havíamos percebido que o centro histórico de 

São Luís constitui-se de um espaço sonoramente rico a partir de uma ótica científica; 

além disto, observamos uma arquitetura que data, primordialmente, dentre os 

séculos XVII, XVIII e XIX. Este cenário histórico e que nos remete a uma paisagem 

sonora de um tempo passado, atualmente, contrasta com as mais variadas formas 

sonoras que se misturam, a este e neste ambiente, formando uma peculiar 

paisagem sonora. Há um forte movimento de reggae – movimento este que confere 

à cidade o título de "Jamaica brasileira" –, o Boi e o Tambor de Crioula – folclore 

 “OUYRAPIUE – guerrier Indien... qui signifie en nostre langue Françoise Arbre sec. – Será ubyrá-52

upi  de ubyrá árvore, pau e upi sêco (água, seiva tirada).
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tradicional maranhense –, além de movimento de Choro, Samba e Música 

Instrumental. Todo este universo sonoro pode ser encontrado pelo centro histórico 

de São Luís, inclusive no espaço mapeado e delimitado para nossa observação, 

sendo assim, o estabelecimento de tal espaço, cidade, estado e país, como cenário 

para a pesquisa pareceu-nos proficiente.  

A partir de tal panorama pensamos que,  

“Com o desenvolvimento de suas exigências metodológicas, as 
propostas de pesquisa participante e ação poderão vir a 
desempenhar um importante papel nos estudos e na aprendizagem 
dos pesquisadores e de todas as pessoas ou grupos implicados em 
situações problemáticas” (THIOLLENT, 2002, p. 8).  

A partir desta premissa, percebemos com um rápido levantamento junto aos 

alunos da classe já citada e com algumas visitas ao centro histórico da cidade que, a 

diversidade sonora do local contrastava com o ambiente de forma perigosa e 

nociva . Percebemos ainda, que os alunos, futuros participantes da pesquisa, não 53

possuíam as competências básicas que os permitissem contribuir para uma tomada 

de consciência acerca da problemática encontrada. Assim, como “(…) um dos 

principais objetivos dessas propostas consiste em dar aos pesquisadores e grupos 

participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência 

aos problemas da situação em que vivem, em particular sob forma de diretrizes de 

ação transformadora” (ibidem), pareceu-nos a pesquisa participante metodologia de 

relevância vital para o sucesso da investigação a ser empreendida. 

Tal abordagem metodológica não prescinde de disciplina ao objeto 

investigado, ao mesmo tempo, que o pesquisador precisa manter-se distanciado o 

bastante para não se influenciar nem contaminar os dados recolhidos. Goldenberg 

nos mostra que: “O pesquisador qualitativo buscará casos exemplares que possam 

ser reveladores da cultura em que estão inseridos. O número de pessoas é menos 

importante do que a teimosia em enxergar a questão sob várias perspectivas” (2003, 

p.50). 

  O cenário onde se desenvolve a pesquisa foi o formado por parte do centro histórico da cidade de 53

São Luís, Maranhão, Brasil. 
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Nosso estudo tem apoio em lacuna premente no ensino musical no Brasil e 

“(…) fazer progredir a consciência dos participantes no que diz respeito à existência 

de soluções e de obstáculos” (THIOLLENT, 2002, p. 20), foi nossa busca durante 

todo o processo. No desenvolvimento desta pesquisa, a troca, na busca do axioma 

primordial, foi tanto constante quanto real.  
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CONCLUSÃO 

Numa investigação cientifica, a escolha do aporte metodológico mais 

adequado tem intrínseca ligação com os pressupostos que tangem o objeto de 

estudo. Em nossa pesquisa, entender a paisagem sonora como conjunto de sons de 

um determinado ambiente, nos leva a ouvir, mais cuidadosamente, a este requisito.  

Discussões em torno de questões acerca da preservação ambiental 

ganharam espaço considerável na agenda da comunidade acadêmica e científica, 

assim como, cresce a pesquisa participante como metodologia que ganha 

aplicabilidade, não somente campo das Ciências Sociais, mas, também, nas 

Ciências Humanas e nas Artes. Assim, como nos diz Thiollent, “(…) as propostas de 

pesquisa alternativa (participante e ação) poderão vir a desempenhar um importante 

papel nos estudos e na aprendizagem dos pesquisadores (…) (Ibidem)” e de seus 

alunos. 

Como dissemos anteriormente, a escola não é o único lugar em que se 

constrói o saber, contudo, dela muito se espera. Neste ínterim, percebemos como 

Arnold Schoenberg - em seu primeiro prefácio da antológica obra “Harmonia”, ainda 

em 1911 -, mostra-nos ser à frente de seu tempo também na forma em pensava 

sobre o ofício de ensinar. Ele nos diz que,  

“O professor que não se entusiasma, por somente dizer “aquilo que 
sabe”, desperta muito pouco as forças de seus alunos. O movimento 
deve originar-se dele mesmo e transportar sua inquietude a seus 
aprendizes. Então, eles buscarão como ele. Não disseminará, desse 
modo, formação, e isto será bom. Pois, “formação, hoje significa 
saber um pouco de tudo sem compreender nada de coisa alguma. 
Todavia, é outro o sentido dessa maravilhosa palavra e, visto que 
significa atualmente coisas tão depreciadas, deveria substituir-se por 
instrução, preparação integral” (SCHOENBERG, 2001, p. 33) . 

Cada momento social contribui para o arcabouço que se apresenta para a 

educação "(...) é importante que se reconheça esse fato para que se compreenda a 

problemática do ensino de música hoje, e, assim possam surgir soluções para 

ele" (FONTERRADA, 2008, p. 25).  
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Devemos estar atentos para a importância do ouvir, da consciência sonora e 

da interface que se estabelece entre paisagem sonora e ensino de música; posto 

que, 

“Também nas Ciências da Educação a formação de professores tem 
vindo a ser alvo de uma atenção muito particular. Infelizmente, a 
resolução de muitos dos problemas referenciados, desde há alguns 
anos, não corresponde minimamente à quantidade de estudos 
produzidos sobre a matéria. Nunca o sistema de formação consegue 
superar as necessidades criadas pela evolução social” (NEVES, 
2012, p. 94).  

Sendo assim, uma proposta metodológica que parte da Universidade para a 

comunidade e para a comunidade retorna com seus resultados e desdobramentos, 

se torna imprescindível no momento vivido pela educação musical no Brasil. 

Entendendo que “(…) em cada época, os valores, a visão de mundo, os 

modos de conceber a ciência dão suporte à prática musical, à ciência da música e à 

educação musical" (FONTERRADA, 2008, p. 25), concluímos que o processo de 

investigação aplicado e apoiado na observação, coleta, interpretação e 

argumentação, encontrados na pesquisa participante/qualitativa, tem intrínseca 

relação com nossas pretensões investigativas; assim, optamos pela flexibilidade 

necessária para a construção do saber, sem a rigidez despreocupada de aportes 

metodológicos que não resultem em retorno à sociedade do que foi investigado, 

construído e aplicado ao meio social. Este retorno, configura-se em elemento de 

relevante importância para a área educacional e para as Ciências Humanas, de 

forma ampla e geral. 
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INTRODUÇÃO 

“(…) Evidências recentes demonstram que o homem 
moderno está ficando gradualmente surdo. Ele está se 
matando com som. A poluição sonora é um dos grandes 
problemas da vida contemporânea (…)” (SCHAFER, 
1992).  

Neste capítulo, procedemos à análise e interpretação dos dados recolhidos na 

investigação.  

Schafer, como nosso aporte teórico primordial no que tange a educação 

sonora e musical, nos servirá de apoio à análise da recolha de dados empreendida 

em campo.  

Como já dito, o aporte metodológico mais adequado às nossas pretenções de 

investigação segue os padrões da pesquisa participante qualitativa. Neste aporte 

metodológico, Thiollent nos evidencia que: “A coleta de dados é efetuada por grupos 

de observação e pesquisadores de controle do seminário central” ( 2002, p. 64).  

Como se trata de uma pesquisa qualitativa e exploratória, faremos breve  

apresentação estatística dos questionários listando, somente, o número de 

entrevistados, bem como, uma interpretação qualitativa de tais entrevistas, pois,  

como argumenta Thiollent, nesta abordagem metodológica, “O processamento 

adequado sempre requer uma função argumentativa dando relevo e conteúdo social 

às interpretações” (2002, p. 65).  

Mesmo sendo o questionário uma importante ferramenta na recolha e análise 

dos dados, sozinhos eles não podem fazer muito pela pesquisa em si. Como 

instrumento, “Ele traz informações sobre o universo considerado que serão 

analisadas e discutidas em reuniões e seminários (…)” (Ibidem), sempre realizadas 

com os participantes.  

Faremos, também, exposição das aferições e análise dos relatórios finais 

entregues pelos participantes. 

De tal feito, procedemos então, ao relato da pesquisa participante, a 

apresentação do quadro de verificação das hipóteses e conclusão deste capítulo.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A análise dos dados recolhidos na investigação, é instante precioso para o 

pesquisador. De forma geral, é aqui que ele vê refutadas ou corroboradas as 

hipóteses formuladas que, por conseguinte, são respostas antecipadas ao problema 

central proposto. 

A redação do relatório final, aqui apresentado em tese, é um momento 

solitário. 

“O objetivo do relatório é permitir a comunicação da pesquisa para 
um público mais amplo, que pode ser a agência que financiou o 
projeto, a universidade, os colegas de profissão. É um momento 
difícil da pesquisa” (GOLDENBERG, 2003, p.96). 

Como nos diz Eco: “O estudo deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito 

ou rever sob uma óptica diferente o que já disse” (2003, p. 22). Este objetivo foi por 

nós perseguido e como já narramos anteriormente, nosso conceito de Audição 

Inteligente, construído a partir desta pesquisa, é sob ótica prevista novo. 

Ainda acerca da redação e análise do material investigado,  

“Devemos entender por escrever o ato exercitado em nossos 
escritórios ou residências, longe do campo, partir do “caderno de 
campo” e da “caderneta de campo” cujas características o 
singularizam de forma marcante, sobretudo quando o compararmos 
com o que se escreve no campo, seja ao fazermos nosso diário, seja 
nas anotações que rabiscamos em nossas cadernetas” (ELLIOT, 
2012, p. 221). 

Tal procedimento foi respeitado e em nosso escritório particular, com as atas 

de nossas reuniões, entrevistas, fotos e vídeos, procedemos à redação da tese em 

tela, relatório final da pesquisa. 

Procedemos a investigação a partir dos pressupostos metodológicos da 

pesquisa participante e, como corolário desta questão, investigamos de que modo,  

pela pesquisa de campo e dos estudos em grupo, construir uma escuta sensível em 

alunos do curso de licenciatura em música durante seu período de formação, 
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através do GEPES, de modo a habilitá-los a construir trabalhos de educação musical 

interligados às questões da paisagem sonora e seus desdobramentos educativos e 

sociais. Nossos objetivos específicos, juntamente com nossas hipóteses serviram-

nos de categorias de análise, pois, 

“(…) categorias de análise podem ser criadas a partir de termos 
criados pelo observador, bem como podem surgir de termos e 
expressões nativas. Categorias nativas observadas em campo – 
lembrar que observar significa neste tipo de investigação olhar e 
ouvir - podem construir classificações do grupo investigado” (ELLIOT 
et al., 2012, p. 222). 

Nosso mundo é sonoro. A sociedade é sonora. Perceber isto não é tarefa 

complicada, porém, entender de maneira significativa o universo sonoro e como ele 

influencia na educação musical, se traduz em complexa problemática. Assim, tal 

pesquisa se deu, a partir da análise do conceito de Paisagem Sonora na 

interlocução com aporte teórico de Schafer, do pensamento adorniano de Indústria 

Cultural e da análise do mapeamento do ambiente sonoro de parte do centro 

histórico de São Luís, Maranhão, Brasil.  

  4.1 Relato de Pesquisa Participante realizada com o GEPES  

Nossa observação tinha, como objeto primordial, a construção e 

entendimento do conceito de Audição Inteligente – AI, conceito este que, no contexto 

de estudos em educação musical no Brasil e com o olhar com que é por nós 

abordado, faz-se inédito, sendo construído, pela primeira vez nesta pesquisa que dá 

origem a esta tese de Doutoramento. 

Numa pesquisa científica, segundo Eco: “De início, definem-se os termos 

usados (…)” (2003, p. 114). Com o cuidado de trilhar este percurso, fomos, passo a 

passo dedicando-nos ao entendimento e construção de conceitos inerentes à nossa 

proposta, buscando entender como a interface existente entre o ensino de música e 

a paisagem sonora, pode contribuir para a construção de nosso conceito. 

Entendemos que, “Os conceitos e as questões que se colocam são instrumentos 

privilegiados do investigador para conhecer a óptica pela qual deve conduzir o seu 
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estudo e, de modo geral, o seu modelo de análise” (CUNHA, 2009, p. 46). 

Colocamo-nos, então, mesmo antes de concluído o processo de tramitação do 

projeto de pesquisa na universidade proposta, à fase de estudo bibliográfico, 

entendendo que, a partir dele os conceitos apropriados “(…) orientam a observação 

e o questionamento dos fenómenos sociais e constituem, para além disso, a base do 

método científico (…)” (Ibidem). 

Com o propósito de construção conceitual do termo Audição Inteligente - A.I.-, 

investigamos, diretamente, de que modo construir uma escuta sensível em alunos 

do curso e licenciatura em música na Universidade Federal do Maranhão. Com 

efeito, a construção de tal conceito, motivou-nos por se configurar uma forma 

cientificamente comprovada de tomada de consciência por parte dos educadores 

musicais, acerca do importante lugar a se ocupar e que se consubstancia na 

ampliação de que conteúdos devemos abordar em nossos planos de aula em 

música. Não obstante que, “(…) reconhece um limite do próprio conhecimento. A 

própria dialética só seria ultrapassada pela práxis transformadora” (ADORNO, 

2015a, p. 85). 

Tornou-se primordial fazer-se entender que, nosso ambiente é repleto de sons 

que são parte integrante da paisagem sonora que o compõe e se transforma à 

medida que sons e mais sons são acrescidos ou suprimidos do ambiente, em 

grande parte, pela ação do próprio ser humano. Na contemporaneidade, produzimos 

cada vez mais sons que, de forma desatenta e desordenada, vão se tornando parte 

do nosso meio ambiente transformando-o dia-a-dia numa hiperexposição sonora 

que, vem deixando surda, gradualmente, nossa sociedade. 

A partir do processo de tomada de consciência que se pretende com a 

utilização do conceito de Audição Inteligente construído na pesquisa empreendida, 

entendemos que a educação musical se configura em relevante ferramenta para 

reflexão na construção de uma paisagem sonora equilibrada. Schafer nos mostra 

que, 

“Esses novos sons, que diferem em qualidade e intensidade 
daqueles do passado, têm alertado muitos pesquisadores quanto aos 
perigos de uma difusão indiscriminada e imperialista de sons, em 
maior quantidade e volume, em cada reduto da vida humana” (2001, 
p. 17).  
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Fontes poluentes em potencial então mais perto de nós do que se pode 

imaginar e o conteúdo construído a partir do entendimento destes fenômenos pode 

tornar o alunado, por conseguinte, a sociedade, mais sensível em relação ao 

universo sonoro. Uma das exigências da pesquisa participante, é contribuir para a 

tomada de consciência dos alunos/participantes em relação a existência de soluções 

e de obstáculos a serem transpostos. Com esse cuidado, durante todo o processo, 

buscamos uma forma exequível de habilitar nossos alunos/participantes na 

pesquisa, a ter autonomia necessária para o planejamento de estratégias e ações 

em trabalhos de educação musical em suas tangências e ligações inerentes a 

interface entre educação e paisagem sonora em seus desdobramentos 

socioeducativos; assim, nossa observação foi estruturada a partir dos pressupostos 

metodológicos da pesquisa participante, sendo baseados numa fase exploratória, 

estabelecendo “(…) um vínculo entre, de um lado, o raciocínio hipotético e as 

exigências de comprovação, e por outro lado, as argumentações dos pesquisadores 

e participantes” (THIOLLENT, 2002, p. 13) e, ao final desta fase, partimos à 

divulgação dos resultados, divulgação esta, predominantemente importante para os 

objetivos propostos por tal metodologia.  

Segundo Elliot at al.,  

“A observação participante, como método de investigação, é filha da 
Antropologia, cuja forma privilegiada de coleta de dados e 
informações é a chamada observação participante, desde que 
Malinowski fundou esse tipo de pesquisa, revelada ao mundo por 
meio do seu clássico livro Os Argonautas do Pacífico Sul, publicado 
em 1934” (2012, p. 200). 

Desta forma, nestas bases e pressupostos, começamos pelo estudo proposto, 

ou seja, a apresentação do projeto de pesquisa, bem como, sua descrição 

detalhada; logo após, partimos ao estudo bibliográfico com discussões e reflexões 

constantes. Entendendo o percurso metodológico a trilhar, passamos para o trabalho 

de campo com as entrevistas, aferições com decibelímetro e pesquisa da legislação 

ambiental em seus órgãos de competência; por fim, concluímos o processo de 

investigação com análise dos dados em grupo e, numa reunião final, os participantes 
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gravaram, espontaneamente, um vídeo com depoimentos sobre sua participação no 

processo de pesquisa. 

Mesmo sendo estas etapas bem destacadas e elaboradamente planejadas, 

aqui as apresentaremos conjuntamente, pois, como propõe este aporte 

metodológico, tais etapas formam um todo uno e não há como seguimentá-los. 

Portando, fundamentado em Thiollent acima citado, podemos, vez por outra, retornar 

ao ponto inicial para melhor compreensão do processo. 

  4.2 Etapas  
  

Tais etapas, seguem o percurso metodológico exploratório de difusão dos 

resultados, percurso este inerente aos pressupostos da pesquisa participante/

investigação participativa e da pesquisa-ação onde, “De acordo com o princípio da 

participação, são destacadas as condições da colaboração entre pesquisadores e 

pessoas ou grupos envolvidos na situação investigada” (THIOLLENT, 2002, p. 49). 

Desta forma, seguimos para seleção dos participantes na pesquisa respondendo, a 

questões iniciais propostas na pesquisa, onde possíveis respostas deverão servir de 

norte para o estudo da problemática, bem como, da participação dos possíveis 

interessados em compor a equipe de estudos e investigação. São estas algumas 

delas: ”(…) Quem são essas pessoas ou grupos em termos sociais e culturais? Já 

participaram em experiências semelhantes? (…) como são representados os 

problemas e possíveis soluções? Existe vontade de participar?” (ibidem). 

Procurando responder a estas questões, colocamo-nos a divulgar no 

ambiente da universidade nossas pretensões investigativas, sabendo que o espaço 

para tal proposta é extremamente incipiente. Morin esclarece que, “(…) uma das 

tragédias do pensamento atual é que nossas universidades e escolas superiores 

p r o d u z e m e m i n e n t e s e s p e c i a l i s t a s c u j o o p e n s a m e n t o é m u i t o 

compartimentado” (2013, p. 13). Estamos repletos destes “especialistas" que, 

ingenuamente, pensam que a educação sonora não merece espaço privilegiado no 

currículo da educação musical. 

Como descrito na Ficha Técnica do projeto de pesquisa nº 08632010-68 ,  54

como professor do curso de Licenciatura em Música/Departamento de Artes da 

 Anexo VII -  Ficha Técnica do Projeto 54
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UFMA, proponente e pesquisador responsável pelo projeto, divulgamos, em aulas 

de História da Música – curso de licenciatura em Educação Artística – e História da 

Música I – licenciatura em Música, as bases do projeto de pesquisa que estava 

tramitando na universidade  e iríamos colocar em prática. 55

De acordo com as atas do GEPES, o período de trabalho de pesquisa, que 

vai da fase de estudo bibliográfico a entrega dos relatórios pelos participantes na 

conclusão da fase exploratória da pesquisa, se deu entre março de 2010 a agosto 

de 2011. A fase de divulgação dos resultados ocorre entre o fim do segundo 

semestre letivo de 2010, que no Brasil ocorre em dezembro, até o início do segundo 

semestre letivo de 2011, que no Brasil acontece em agosto. 

   

  4.2.1 Estudo Bibliográfico 

 Começamos o processo de pesquisa, propriamente dito, pelo estudo 

bibliográfico, pois, “Organizar a bibliografia significa buscar aquilo cuja existência 

ainda se ignora” (ECO, 2003, p. 42).  

Entendendo que nossos alunos, aqui pesquisadores/participantes, não tinham 

conhecimento sistêmico prévio estabelecido sobre o tema e seu objeto de estudo, 

colocamo-nos a conhecer mais sobre a pesquisa em si, pois, como nos diz Eco: “O 

bom pesquisador é aquele que é capaz de entrar numa biblioteca sem ter a mínima 

ideia sobre um tema e ser dali sabendo um pouco mais sobre ele” (Ibidem).  

Conforme ata lavrada, em 02 de março de 2010, às 10:30h, na sala do 

Professor Gersino dos Santos Martins, bloco 06, 2º andar, no Centro de Ciências 

Humanas – CCH, da Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Brasil, 

aconteceu a 1ª reunião dos interessados em participar do projeto de pesquisa. Nesta 

reunião estavam presentes, alunos do curso de licenciatura em música e eu, 

professor no curso, proponente e coordenador da pesquisa.  

Neste 1º encontro apresentamos o projeto de pesquisa proposto – “A 

paisagem sonora da cidade: um mapeamento do panorama sonoro do Bairro Praia 

Grande em São Luís” –; tal projeto seria a base da investigação de campo para esta 

Tese de Doutoramento, o que foi narrado aos futuros participantes. Nesta ocasião, 

foi apresentado aos interessados um primeiro cronograma dando início à fase de 

 Anexo VIII -  Projeto Original55
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estudo bibliográfico, primeira parte da pesquisa exploratória, com sugestão de textos 

para leitura, aprofundamento acerca da temática por parte dos futuros participantes 

da pesquisa e posterior discussão. Por fim, foi decidido pelos presentes neste 

primeiro e decisivo contato, que nossos encontros teriam a periodicidade semanal, 

sendo, às sextas-feiras, às 10:30 h, no mesmo local deste primeiro encontro.  

Para dinamizar nosso trabalho e tornar nosso contato mais próximo possível 

já a partir deste primeiro encontro, criamos uma página na internet que funcionou 

como fórum, ponto de interseção e contato diário entre os participantes. Sendo 

assim, nosso estudo, sugestões, possíveis dúvidas ou propostas de intervenção, se 

tornariam possíveis mesmo entre um encontro e outro, ampliando assim, nosso 

tempo de dedicação à pesquisa . O endereço eletrônico da página é (http://56

br.groups.yahoo.com/group/gepesufma ). 57

Esta página eletrônica foi feita a partir de um provedor aberto para dar maior 

agilidade ao processo .  58

A partir da premissa de se construir uma página simples e objetiva, colocamo-

nos ao trabalho desta forma e assim a página foi elaborada. Um correio eletrônico foi 

criado para comunicação entre os participantes – gpesufma@yahoo.com.br –, e 

o u t r o p a r a o e n v i o d e s o l i c i t a ç õ e s p a r a i n g r e s s o n o g r u p o –

gepesufma@yahoo.com.br – desta forma, mesmo distantes do nosso núcleo de 

trabalho, pesquisadores, estudantes e demais interessados no estudo e pela 

temática abordada, poderiam acompanhar o desenvolvimento do processo de 

investigação e ainda, participar ativamente, mesmo a distância. 

  4.2.2 Pesquisa de Campo 

Para tornar a pesquisa de campo exequível, houve a necessidade de uma 

delimitação mais específica do ambiente a ser pesquisado, pois, como não 

conhecíamos os pormenores do local, fomos alertados pelos participantes que, o 

 Anexo IX56

 Nossa página continua ativa e com acessos periódicos.57

 Foi solicitado ao NTI/UFMA que nos fosse fornecido um domínio no sistema institucional para que 58

pudéssemos colocar nossa página no ar; algo que deveria ser rápido e sem maiores entraves, porém, 
como tudo no sistema de nossa Universidade caminha a passos lentíssimos, não esperamos que isso 
ocorresse o que, te fato, até a redação deste texto, anos após a solicitação, ainda não ocorreu. 
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bairro Praia Grande era, demasiadamente vasto, para que pudéssemos empreender 

a pesquisa em sua solidez. Tal recorte foi estabelecido, a priori, de forma teórica 

através de mapas e conhecimento prévio dos participantes do local e logo em 

seguida, com uma visita in loco.  

Observamos que, os participantes, após a primeira semana de trabalho, não 

se apropriaram de forma adequada do aporte teórico que lhes foi entregue. Este 

panorama, de dificuldade de leitura por parte dos participantes, se deu durante todo 

o processo de investigação. O esforço de nossa parte, enquanto coordenador do 

grupo de pesquisa, do projeto de pesquisa e professor/pesquisador, foi hercúleo no 

sentido de fomentar o hábito pela leitura e a importância da fundamentação teórica 

para sustentação de toda ideia científica. Segundo Galiazzi: “Uma das 

aprendizagens possíveis quando se faz pesquisa com os alunos é o entendimento 

de incompletude sobre o processo de formação” (2003, p. 246). Percebemos neste 

percurso de narrativa do processo de pesquisa que, tal processo resulta em 

metodologia de ensino/aprendizagem, pois, é em si “(…) um modelo bem mais 

complexo que utiliza a pesquisa como metodologia de ensino por meio da resolução 

de problemas relevantes (…) (GALIAZZI, 2003, p. 91). Desta forma, dia a dia, fomos 

trabalhando no sentido de valorização do lugar do professor de música na 

construção da acuidade sonora que, por sua vez, se faz presente no cerne do 

conceito que propomo-nos a construir.  

Entender que a educação sonora é, nos dias atuais, um estágio anterior ao 

que se pensa de educação musical, prescinde de uma ampla visão do momento 

social. Houve sim, um retrocesso! Agora, precisamos ensinar a sociedade a "ouvir". 

Não especificamente, música, mas, "ouvir" com atenção e educadamente o mundo 

ao seu redor. Educação sonora, deve ser a próxima luta a ser travada. A educação 

sonora é, ao mesmo tempo que, parte integrante da educação musical, um estágio 

anterior ao processo de musicalização como está posto em nossos currículos. 

Imaginar a educação sonora como simples conteúdo a ser tratado na educação 

musical, seria possível, no Brasil, se não tivéssemos negligenciado, durante 

décadas, o ensino de música nas escolas. Hoje, educação sonora é, 

primordialmente, levar a acuidade sonora ao alcance da sociedade; isto engloba, 

alunos, pais, professores, diretores, médicos e todos integrantes de nosso meio 

social. Este é o panorama da educação musical no Brasil.  
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 Entendendo, um pouco este panorama, Morin nos diz que: “A inteligência que 

sabe apenas separar quebra a complexidade do mundo em fragmentos isolados, 

diminuindo as chances de compreensão e reflexão” (2013, p.13). Como já vimos 

anteriormente nesta tese, é exatamente isto que aconteceu no Brasil quando, em 

1961, se deixou de ensinar música nas escolas. Tal despropósito, forçou-nos a 

fragmentação da audição e, hoje, nos vemos perdidos numa odisseia sonora 

devastadora e repleta de lixo sonoro, onde a indústria cultural, encontra farto campo 

de exploração imposto, cotidianamente, a nossos ouvidos. Portanto, “(…) quanto 

mais os problemas se tornam planetários, mais se tornam impensados; quanto mais 

avança a crise, mais avança a incapacidade para pensá-la” (ibidem).  

Esta desconstrução, processo inerente à investigação científica, foi a cada 

palestra, curso, aula, conversa, necessária para que os interlocutores se fizessem 

presentes, proporcionando um “olhar auditivo” mais amplo. 

Nosso estudo bibliográfico, nosso processo de investigação e nossas 

conversas foram tomando corpo e inscrevemos o projeto de pesquisa no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, tanto na Universidade Federal 

do Maranhão, quanto na Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico do Maranhão – FAPEMA, sendo contemplado com uma bolsa em cada 

programa. Foi a primeira vez que o curso de música teve um projeto contemplado. 

Por conta de problemas burocráticos em nossas agências de fomento, fomos 

obrigados a abrir mão de uma das bolsas, pois, não poderia eu, com titulação de 

Mestre, ter um projeto investigação de com dois bolsistas. Após decidido pelos 

participantes quem deveria ser contemplado(a) com a bolsa, a aluna contemplada 

optou pela bolsa institucional da Universidade e, mesmo tendo mais 3 alunos 

inscritos oficialmente no projeto naquele momento, abrimos mão da outra bolsa. 

Pois, assim são as coisas no Brasil e talvez, por isso, seja tão difícil empreender 

pesquisas por este lado do atlântico. Contudo, ficamos felizes; já algo ganhamos.  

Uma vez que os participantes alcançaram certo nível de conhecimento 

teórico-científico acerca da temática e sua proposta, passamos à pesquisa de 

campo, onde empreendemos visitas ao cenário proposto para entrevistas, com 

questionário semiestruturado e aferições em decibéis - dB(A), com auxílio de um 

decibelímetro. 
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  4.2.3 Análise da Entrevista por Questionário 

 Foi aplicado um questionário em entrevista com a população que transita pelo 59

bairro Praia Grande, em São Luis/MA.  

 Como descrito no capítulo III, o cenário onde se desenvolveu a pesquisa foi 

formado por parte do centro histórico da cidade de São Luís, Maranhão, Brasil. 

Assim, o espaço urbano investigado constituiu-se, efetivamente, de parte do bairro 

Praia Grande, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, próximo à Av. Senador 

Vitorino Freire e as Ruas da Alfândega, do Comércio, Portugal e Djalma Dutra. 

Neste espaço, foram feitas as entrevistas e aferições com decibelímetro. 

 Foram entrevistadas 332 pessoas no período de 17 de dezembro de 2010 a 26 

de junho de 2011, de uma média de, aproximadamente, 2.000 transeuntes.  

 Vejamos: 

 Questão nº 1 do questionário. 

 Tabela nº 6 - O que faz no bairro Praia Grande?  

Percebemos que parte significativa das pessoas que circulam pelo bairro em 

questão, é constituída por trabalhadores; a maior parte se constitui em público que o 

utiliza para lazer, porém, uma minoria reside no local. Entendemos que o bairro 

Praia Grande, centro histórico de importância relevante para a cidade de São Luis 

serve, sobremaneira, para a sobrevivência e lazer das pessoas. 

 Anexo X - Questionário aplicado, referência para recolha de dados. 59
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Tabela nº 6
Respostas Quantidade  (%)
Trabalha 132 40,0
Estuda 40 12,0
Reside 8 2,0
Lazer 152 46,0
Total 332 100,0
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Questão nº 2 do questionário. 

Tabela nº 7 - Se sente incomodado pelo ruído urbano no bairro Praia Grande?  

Constatamos que 41% dos entrevistados sentem-se incomodados pelo ruído que 

percebemos no bairro Praia Grande. Talvez, por falta de uma audição seletiva este 

número não tenha sido mais expressivo; também, o fato de haver apenas 2% de 

residentes no local, possa ter contribuído para que este incômodo não tenha sido 

maior. É significativo, aqui, retornar ao conceito de ruído que nos utilizamos na 

pesquisa. Segundo Schafer: “Ruído é o som indesejável. (…) Ruído é qualquer som 

que interfere. É o destruidor do que queremos ouvir” (1991, p. 68-9). Sem acesso a 

informação, há uma tendência em aceitar o que nos parece ser imutável. 

Significativo notar que, “O som se desgasta; morre ao longe (…)” (SCHAFER, 1991, 

p. 182), assim, é natural que as pessoas esperem que o som se dissipe sem 

perceber que ele gerou incômodo. Discordamos de Schafer, quando ele diz que: 

“Para os insensíveis, o conceito de ruído não é válido. Alguém que dorme como uma 

pedra não ouve nada” (1991, p. 69), pois, mesmo sem ter ideia de que a exposição 

ao ruído possa afetar sua saúde, o ser humano não deixa de ser afetado por tal 

exposição; ela é fisiológica, quer ele queira, quer não. O ser humano pode ter, em 

maior ou menor grau, sensibilidade auditiva e estes níveis podem ser desenvolvidos.  

Destacamos, “Schopeunhauer disse que a sensibilidade do homem para a música 

varia inversamente de acordo com a quantidade de ruído com a qual é capaz de 

conviver” (in SCHAFER, 1991, p. 69). Com isso concordamos; “(…) quanto mais 

selecionamos os sons para ouvir, mas somos progressivamente perturbados pelos 

sinais sonoros que interferem (…) ( Ibidem) ; Murgel nos fala que,  

“Independentemente dos limites legais e dos efeitos na saúde, os níveis de 

aceitação do ruído variam conforme o receptor e o ruído de fundo existente”  (2007, 

!228

Tabela nº 7

Respostas Quantidade  (%)

Sim 136 41,0

Não 196 59,0

Total 332 100,0
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p.37), assim, precisamos e podemos desenvolver tal sensibilidade que nos torna 

mais atentos sonoramente. 

 Questão nº 3 do questionário. 

 Tabela nº 8 - Sabe se há algum órgão de fiscalização acerca da poluição 

sonora no município ou no estado? 

Neste quadro percebemos que, grande maioria das pessoas entrevistadas, jamais 

ouviu falar sobre órgãos de fiscalização ambiental acerca da poluição sonora, no 

município ou no estado. Pensamos que, perpassa tal dado por dois aspectos 

relevantes: desinformação e desinteresse. Schafer nos diz que, “(…) o ambiente 

acústico geral de uma sociedade pode ser lido como um indicador das condições 

sociais que o produzem e nos contar muita coisa a respeito das tendências e da 

evolução dessa sociedade” (2001, p. 23). Deve o cidadão, buscar mecanismos para 

seu próprio bem estar, contudo, colocamo-nos à tarefa de contribuir a isto, pois, 

“Levar os indivíduos e os grupos associados a tomarem consciência do meio 

ambiente global e de problemas conexos e de se mostrarem sensíveis aos mesmos” 

(in REIGOTA, 2001, p.31) é um dos objetivos previstos na Carta de Belgrado e 

entendemos, através da interface inerente entre educação musical e o ambiente 

social já construída nesta tese que, nossa contribuição devemos dar. 

Na questão nº 4 -“Qual som/ruído que mais lhe incomoda?” 

Nesta questão do questionário, “Qual som/ruído que mais lhe incomoda?”, por ser 

uma pergunta aberta, as respostas variaram mesmo divididas dentre os que se 

incomodam e os que não se incomodam. Citamos as mais relevantes: 
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Tabela nº 8

Respostas Quantidade  (%)

Sim 92 28,0

Não 240 72,0

Total 332 100,0
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 1  Dentre os que não se incomodam, “nenhum” foi a resposta mais citada; 

 2 Dentre os que se incomodam, “som automotivo”, “sons do trânsito”, “som 

  das bicicletas com caixa de som”, “radiolas de reggae” e “som de shows”, 

  foram as mais citadas. 

É importante ressaltar que, a questão nº 4 tem intrínseca relação com a questão nº 

2; assim, a porcentagem a se observar é de 41% para o “sim” e 59% para o “não”. 

Dentre os entrevistados que não se incomodam com o volume sonoro do local 

(59%), era natural que a resposta fosse “nenhum”, já que não se importam com o 

ruído excessivo ou não têm esta percepção do fato. Entretanto, a diversificação de 

respostas/motivos, que geram incômodo em (41%), demonstra que há uma 

infinidade de situações que expõe a população ao ruído excessivo. Tal dado, nos 

leva a perceber que há no centro histórico um ambiente sonoramente em 

desequilíbrio. Segundo Schafer, “Hoje, o mundo sofre de uma superpopulação de 

sons. Há tanta informação acústica que pouco dela pode emergir com 

clareza” (2001, p. 107). 

  

 Questão nº 5 do questionário. 

 Tabela nº 9 - Já soube de alguma campanha prevista ou em andamento 

que previna a população acerca dos riscos da poluição sonora 

indiscriminada? 

Percebemos aqui, nesta questão, que o resultado é bem próximo ao da questão nº 

3, o que demonstra fidelidade dos dados recolhidos neste questionário. Em nosso 

trabalho de coleta de dados, tivemos acesso a um folder informativo acerca da 
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Tabela nº 9

Respostas Quantidade  (%)

Sim 96 29,0

Não 236 71,0

Total 332 100,0
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legislação existente, com telefones para contato e informações sobre os níveis de 

exposição sonora nocivos à saúde . Assim, constatamos que, ou houve falha na 60

distribuição e divulgação de tais informações pelo órgão competente ou a população 

não deu a devida importância ao tema exposto. Pensamos que, tanto um quanto 

outro aspecto pode ter contribuído, conjuntamente, para que 71% dos entrevistados 

não tivessem acesso a tal informação. Segundo Schafer: “Todo objeto na terra 

possui uma alma sonora - ou pelo menos todo objeto que se move, soa. Isto não 

quer dizer que produza um som sempre encantador, apenas que ele pode ser 

percebido se pusermos os ouvidos a trabalhar” (1991, p.105). Colocar os ouvidos a 

trabalhar em favor de uma paisagem sonora equilibrada, é o que nos diz Schafer e é 

o que nosso conceito se propõe a legar. 

Questão nº 6 do questionário. 

Tabela nº 10 - Sabe que a exposição a ruídos em níveis aproximados de 85 dBA 
pode causar a longo prazo surdez irreversível? 

Na questão nº 6, os entrevistados demonstram saber que a exposição sistemática a 

níveis de ruído acima de 85 dB(A) é perigosa para saúde. Apesar da falta de 

campanhas sobre o assunto (em alegações dos próprios entrevistados) e da forma 

negligente com que a temática tem sido tratada em nosso meio social, parece-nos 

que, de alguma forma, há algum acesso ou abertura para tal. O GEPES tem 

contribuído, mesmo que ainda de forma incidente, para que a informação chegue à 

sociedade. Entendendo que a “(…) poluição sonora é hoje um problema 

mundial” (SCHAFER, 1001, p.17), colocamo-nos a dar nossa parcela de acesso e 

informação. 

 Vide fig. 29.60
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Tabela nº 10

Respostas Quantidade  (%)

Sim 264 80,0

Não 68 20,0

Total 332 100,0
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Questão nº 7 do questionário. 

Tabela nº 11 - Já ouviu falar em “Ecologia Sonora”? 

A Ecologia Sonora é tema ainda incipiente. No quadro acima, constatamos que, 57% 

dos entrevistados afirmam já ter ouvido falar sobre Ecologia Sonora; contudo, 

percebemos, ao longo de nosso processo de investigação que, tal conhecimento é 

ainda fragmentado e superficial. Observamos que: “O homem moderno começa a 

habitar um mundo que tem um ambiente acústico radicalmente diverso de qualquer 

outro que tenha conhecido até aqui” (SCHAFER, 2001, p.17). Ainda percebemos 

que, “(…) estes novos sons que diferem em qualidade e intensidade daqueles do 

passado, têm alertado muitos pesquisadores quanto aos perigos de uma difusão 

indiscriminada e imperialista de sons, em maior quantidade e volume, em cada 

reduto da vida humana” (ibidem). Assim, nos sentimos atraídos pelo assunto, 

estabelecendo interface entre o ensino de música e a acuidade sonora, entendendo 

que: “Recursos didáticos mais artísticos e criativos são mais adequados à 

perspectiva inovadora da educação ambiental” (REIGOTA, 2001, p. 49), de maneira 

interdisciplinar, propomos tal acesso através de nossa investigação. 

Questão nº 8 do questionário 

 Tabela 12 - Já estudou música? 
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Tabela nº 11

Respostas Quantidade  (%)

Sim 188 57,0

Não 144 43,0

Total 332 100,0

Tabela nº 12

Respostas Quantidade  (%)

Sim 132 40,0

Não 200 60,0

Total 332 100,0
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Mesmo sendo, São Luís, uma capital com efervescente movimento musical e 

cultural, o quadro acima demonstra que apenas 40% dos entrevistados tiveram 

algum contato formal com ensino de música. Tendo Schafer como nosso principal 

interlocutor no que concerne a educação sonora e musical, percebemos o quão 

preocupante este dado pode ser e quanto pode revelar. Entendemos que: “Os 

ouvidos de uma pessoa verdadeiramente sensível estão sempre abertos. Não 

existem pálpebras nos ouvidos” (SCHAFER, 1991, p. 288). Assim, o ensino de 

música deve ser acessível e fazer parte do cotidiano de toda sociedade que 

pretende ter um ambiente sônico equilibrado e saudável. Vejamos como Schafer, 

compositor que se dedica há décadas ao ensino de música e à acuidade sonora, 

discorre sobre isto: “Minha abordagem acerca desse problema trata a paisagem 

sonora do mundo como uma enorme composição marcosósmica. O homem é seu 

principal criador. Ele tem o poder de fazê-la mais ou menos bela” (1991, p. 289). Ele 

nos mostra: “O primeiro passo é aprender a ouvir essa paisagem sonora como um 

peça de música - ouvi-la tão intensamente como se ouviria uma Sinfonia de Mozart. 

Somente quanto tivermos verdadeiramente aprendido a ouvi-la é que poderemos 

começar a fazer julgamentos de valor” (ibidem). Contudo, como aprender a ouvir 

sem que o ensino de música se coloque a isto? Ou ainda, como aprender a ouvir 

sem ensino de música? “Se quisermos continuar a ouvir pássaros, teremos que 

fazer alguma coisa com os sons de helicópteros e motocicletas. Esta é uma atitude 

positiva quanto ao problema da poluição sonora, e eu a considero como a única que 

tem chances de sucesso” (SCHAFER, 1991, pp. 289-90). Assim, a missão nos 

pertence, pois, entende ele que tal tarefa deva “(…) ser iniciada pelos músicos, pois 

somos os arquitetos dos sons e estamos interessados em organizar e equilibrar 

sons interessantes, para produzir os efeitos estáticos desejados” (ibidem). Neste 

instante de nosso percurso de pesquisa, as definições previamente elaboradas 

durante todo esta investigação, tomam mais importância e solidez. Seguimos a 

descrição dos quadros das aferições realizadas. 

   

!233



CAPÍTULO IV- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

  4.2.4 Aferições 

 Foram realizadas 45 aferições de dB(A), com auxílio de um decibelímetro, em 

dias e horários diferentes sendo, manhã, tarde e noite, aferições estas que, serviram 

de referência para a pesquisa . 61

“Para medição de nível de ruído é utilizado um aparelho denominado 
medidor de nível sonoro, popularmente conhecido como 
“decibelímetro”. O medidor de nível sonoro básico é composto de um 
microfone de precisão para transformar a vibração do ar (pressão 
acústica) em sinal elétrico. Esse sinal, de pequena potência, deve 
passar por um pré-amplificador linear e pelo circuito de 
compensação (correções da escala A). Depois é novamente 
amplificado, sendo avaliada a sua intensidade por meio de um sinal 
analógico ou digital gerado para indicação instantânea no mostrador 
ou armazenado em memór ia de ava l iação dese jados 
(…)” (MURGEL, 2007, p. 30). 

 Tais padrões foram respeitados e utilizamos um decibelímetro digital 

Instrutherm-DEC-460, com sound level lo=35/hi=65 e correções para a escala A que 

torna os padrões aplicáveis a audição humana, adquirido na ITEST - Medição e 

automação LTDA, São Paulo, Brasil . 62

  

       

 Ressaltamos que, outras aferições foram realizadas no sentido de dar suporte técnico aos alunos/61

participantes do processo de investigação.

 Foto do decibelímetro utilizado.62
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 Fig. 27
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 Nossas aferições, nesta pesquisa, foram exclusivamente utilizadas para 

recolha de dados sem nenhuma função fiscalizadora. 

 Nossos alunos/participantes do processo de pesquisa, tiveram acesso aos 

padrões máximos de ruído externo conforme norma técnica NBR 10.151 de 2000, 

disposta pela ABNT.  

 Foi importante entender que,   

“Em 8 março de 1990 foi publicada a Resolução nº 1, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama), que, em linhas gerais, 
mantinha os principais pontos da Resolução nº 92/1980 quando o 
ruído de veículos, ambientes internos e locais de trabalho, mas 
criava novos padrões de ruído ambiental, determinando que fossem 
respeitados aqueles fixados na norma NBR 10.151, da 
ABNT” (MURGEL, 2007, p.61-2). 

 Vejamos: 

 Tabela nº 13 - Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em 

dB(A) . 63

 ABNT, norma 10.151/2000, p.3.63
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Tipos de áreas Diurno Noturno

Áreas de sítios e fazendas 40 35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais 
ou de escolas

50 45

Área mista, predominantemente residencial 55 50

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55

Área mista, com vocação recreacional 65 55

Área predominantemente industrial 70 60
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 Havia também, de acordo com a Superintendência de Monitoramento e 

Controle da Qualidade Ambiental do Estado do Maranhão, legislação estadual que 

tratava da qualidade sonora ambiental. Tal lei foi descrita como: “Lei do Silêncio”, nº 

8.364/2006. 

 Observemos, abaixo, um folder informativo acerca da legislação existente, com 

telefones para contato e inclusive valor das possíveis penalidades a se aplicar. 

  

  

 A OMS mostra que, a exposição contínua em níveis superiores a 75 dB(A) 

durante longo tempo, pode causar danos irreversíveis a audição humana. Assim, 

colocamo-nos à tarefa de analisar os dados obtidos nas aferições, apontando o 

período do dia, com seu nível mínimo e máximo de dB(A) e a respectiva média. 

 Os níveis máximos de ruído que, recomenda a OMS, para ambientes com 

circulação de pessoas, estão na tabela  a seguir: 
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Fig. 28
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Tabela nº 14  – Níveis limites de ruído, segundo a OMS  64

  

  

Primeira aferição, realizada no dia 17/12/2000, pela manhã. 

 Quadro nº 1 

Nesta primeira aferição de referência para pesquisa, escolhemos o horário da 

manhã por simples conveniência para os integrantes do grupo. Percebemos, nesta 

 in Bergund e Lindvall (1995) e Bergund, Lindval, Schwela (1999).64
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Locais Nível de ruído 
Limite – dB(A)

Interferência na comunicação – torna difícil a conversa 
entre duas pessoas, ou dificulta falar no telefone, ou ouvir 
rádio ou televisão.

50

Risco de perda auditiva – a pessoa exposta pode contrair 
perda de audição induzida por ruído para exposições de 8 
horas diárias.

75

Perturbação do sono – a pessoa não relaxa totalmente 
durante o sono, não atingindo os estágios mais profundos 
do sono e reduzindo o tempo.

30

Estresse leve com excitação do sistema nervoso e 
produção de desconforto acústico.

55

Perda da concentração e do rendimento em tarefas que 
exijam capacidade de cálculo.

60

Escolas – no interior das salas de aulas. 30

Hospitais - em quartos e apartamentos. 35
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incursão, que o nível de ruído variava em limites que iam de 55,4 dB(A) a 81 dB(A), 

ultrapassando assim, já pela manhã, o nível máximo estabelecido em norma da 

ABNT, como NCA para ambientes externos - área mista, com vocação comercial e 

administrativa -, que é de 60 dB(A) para o período da manhã. Também, foi 

observado que tal limite ultrapassava o nível de risco de perda auditiva - por ruído 

para exposições de 8 horas diárias -, estabelecido pela OMS que é de 75 dB(A). 

 Segunda aferição, realizada no dia 26/06/2011, à noite. 

 Quadro nº 2 

Nesta segunda aferição de referência para pesquisa, escolhemos o horário da noite 

propositadamente. No período noturno, o movimento no bairro Praia Grande é bem 

acentuado. Há música ao vivo em bares e praças, com grande circulação de 

pessoas. Pensamos, então, em empreender nossa aferição neste turno que 

prometia nos dar números bem preocupantes. Constatamos níveis assustadores de 

exposição sonora, como esperado. Os limites que foram de 69,8 dB(A) a 100,9 

dB(A), ultrapassando o nível estabelecido em norma da ABNT como NCA para 

ambientes externos - área mista, com vocação recreacional -, que é de 55 dB(A) 

para o período noturno. Observamos também que, foram ultrapassados os limites 

relativos ao nível de risco de perda auditiva - por ruído para exposições de 8 horas 

diárias -, estabelecido pela OMS que é de 75 dB(A). Percebam que, alteramos o tipo 

de área local de acordo com o horário. Pela manhã, vocação comercial e 

administrativa; já à noite, vocação recreacional. Isto se deu por ser o bairro utilizado, 

prioritariamente, para o trabalho, durante o dia e para lazer, durante a noite. 
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Terceira aferição, realizada no dia 04/08/2011, à tarde. 

 Quadro nº 3 

Nesta terceira aferição de referência para pesquisa, escolhemos o horário da tarde 

por ser o único que restava ser aferido . Sendo o turno vespertino também utilizado 65

ao trabalho no local, mantemos como tipo de área, área mista, com vocação 

comercial e administrativa. Constatamos níveis preocupantes também neste 

período. Os limites aferidos variaram dentre de 59,8 dB(A) a 92,7 dB(A), 

ultrapassando o nível estabelecido em norma da ABNT como NCA para ambientes 

externos - área mista, com vocação comercial e administrativa -, que é de 60 dB(A) 

para o período diurno. Ultrapassando, também, o nível de risco de perda auditiva - 

por ruído para exposições de 8 horas diárias -, estabelecido pela OMS que é de 75 

dB(A). Como descrito acima, mantivemos como tipo de área para este turno, área 

mista, com vocação comercial e administrativa. 

  

   

 Ressaltamos que, não realizamos aferições pela madrugada, pois, o bairro tem pouca vocação 65

residencial. 
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  4.2.5 Descrição da Fase de Divulgação dos Resultados    

“(…) parece-nos desejável haver um retorno da 
informação entre os participantes que conversaram, 
participaram, investigaram, agiram, etc.” (THIOLLENT, 
2002) 

Com reuniões, que seguiram a periodicidade semanal durante os anos de 

2010 e 2011, o GEPES trilhou o caminho planejado.  

Nos primeiros contatos, como já narrado, colocamo-nos ao estudo  

bibliográfico acerca da temática proposta no projeto de pesquisa; logo em seguida 

passamos à pesquisa de campo e, por conseguinte, com discussões e reflexões 

acerca do trabalho, analisamos os dados colhidos a partir do percurso metodológico 

adotado. Com atenção, observamos que, “(…) antes do retorno há todo um trabalho 

de investigação e de interpretação dentro da problemática adotada e levando em 

conta a pesquisa com elementos “explicativos” e a discussão em grupos 

(…)” (THIOLLENT, 2002, p. 71). 

Após tal percurso, é necessário fazer conhecer os resultados obtidos. Assim,  

“Trata-se de fazer conhecer os resultados de uma pesquisa que, por sua vez, poderá 

gerar reações e contribuir para a dinâmica da tomada de consciência(…)” (Ibidem). 

Nosso principal meio de divulgação, O EDITORIAL DO GEPES, foi planejado 

ainda quando o projeto de investigação estava apenas no papel. Já no segundo 

semestre de 2010, lançamos o primeiro número que, ao mesmo tempo que serviria 

de elemento de divulgação de nossas “incursões" científicas, servia-nos de objeto de 

fomento a informação acerca da temática, ainda árida, na educação musical. A este 

modelo de divulgação seguiram-se os Editoriais nº 2 ano 2 e nº 3 ano 2 .  66

A pesquisa empreendida teve repercussão e tivemos nosso trabalho 

publicado por entrevistas em jornal impresso, em tele-jornal e em mídia online . 67

Observamos que: “Os canais de divulgação, sobretudo informais, são aproveitados 

para fortalecer a tomada de consciência do conjunto da população interessada (não 

limitada aos participantes ativos)” (THIOLLENT, op. cit., p. 72). 

 Anexo XI – Editoriais nº1 ano 1, nº 2 e 3, ano 2 do GEPES.66

 Anexo XII67
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Nossos editoriais foram ainda publicados no site do pesquisador, Doutor pela 

USP, Prof. Marcelo Petraglia  e ainda hoje, vez ou outra, aparecem em algum link 68

da rede mundial de computadores. 

Nossa página virtual, serviu-nos tanto à fase exploratória quanto à fase de 

divulgação dos resultados, servindo como termômetro acerca do envolvimento dos 

participantes com o processo de pesquisa e continua ativa servindo para consulta de 

interessados em nosso trabalho de investigação. 

 Também, de forma a fortalecer a tomada de consciência por parte dos 

participantes, foi a eles solicitado que, ao fim do trabalho apresentassem um 

relatório descritivo acerca das atividades empreendidas, bem como, das 

competências construídas a partir de tal labor. 

 Apesar do trabalho ativo dos alunos/participantes, somente, dois entregaram o 

relatório descritivo final . Mesmo assim, destacamos dois importantes trechos de 69

tais relatórios, em nota abaixo, tal qual constam no original . 70

 Foram assim, os relatórios, importante ferramenta na divulgação dos resultados 

alcançados no processo de pesquisa, pois, ”A tomada de consciência se desenvolve 

quando as pessoas descobrem que outras pessoas ou outros grupos vivem mais ou 

menos a mesma situação." (THIOLLENT, 2002, p.72). Tais textos nos mostram, o 

quanto a investigação contribuiu e pode ainda contribuir, para a formação de 

professores de educação musical mais atentos aos aspectos sonoros e seus 

www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes1.pdf   (Anexo XI) 68

www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes2.pdf   (Anexo XI) 
www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes3.pdf  (Anexo XI)

 Relatório descritivo final dos participantes e fotos diversas - Anexo XIII69

 “Por que será que um elemento tão benéfico pode nos ser ao mesmo tempo tão prejudicial? Será a 70

qualidade da música? Será o gênero musical? Será o estilo musical? Nenhuma das três últimas 
questões responde a primeira. A resposta adequada é a qualidade sonora, nossa sociedade está 
perdendo a sensibilidade de ouvir. Como ficar tranqüilo, relaxar em um ambiente no qual nosso 
ouvido é literalmente bombardeado por uma diversidade de fontes sonoras, nas quais o número de 
decibéis dB (A) é superior ao que convém à audição humana? Para alguns talvez seja possível, no 
entanto, cedo ou tarde será notória na vida deste indivíduo à perca de pelo menos 50 % da audição, 
ou seja, a pessoa realiza seu ego através da música, mas em troca, acarreta prejuízos para a 
saúde” . 
“O Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora como um dos pioneiros na pesquisa em 
ecologia sonora ligada a um programa de educação musical no Brasil teve em sua primeira etapa 
grandes realizações e resultados significativos para a área da educação musical aliada com o meio 
ambiente. O grupo mesmo em sua fase inicial produziu além do programado para a primeira etapa, o 
que o torna especial em relação a tantos outros grupos de estudos que passam anos sem produzir e 
sem dar resultados positivos como retorno à sociedade. A jornada do GEPES ainda não encerrou, o 
grupo tem mais um ano e meio para trabalhar arduamente, para alcançar os objetivos almejados e 
assim, poder contribuir para a melhoria do bem estar da comunidade pesquisada” (Textos que 
integram a conclusão dos relatório de dois participantes - Anexo 13).

!241

http://www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes1.pdf
http://www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes2.pdf
http://www.ouvirativo.com.br/mp7/pdf/tx_co_gepes3.pdf


CAPÍTULO IV- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

desdobramentos educativos. 

Enfim, a fase de divulgação dos resultados começa já com a publicação do 

primeiro editorial, lançado em dezembro de 2010, que divulga o início do processo 

de investigação e apresenta o GEPES à sociedade; segue, oficialmente, todo o ano  

de 2011, com a publicação dos 3 (três) editoriais do GEPES, entrevistas em jornal 

impresso, publicações online na página da UFMA e entrevista de rádio. 

4.3 Quadro de verificação das hipóteses 

No quadro que se segue, procedemos a verificação das hipóteses propostas 

nesta investigação. 

Tabela nº 15 

HIPÓTESE SIM NÃO

H1 Um estudo sobre a Paisagem Sonora de um determinado 
ambiente possui elementos que contribuem para a ampliação 
da escuta e análise de seu ambiente sonoro.

X

H2 O educador musical se torna uma peça chave na construção 
de uma audição cuidadosa e atenta, voltada para a qualidade 
dos sons e preocupada com o ambiente sonoro atual e futuro. 

X

H3 A educação musical pode despertar para uma tomada 
consciência responsável acerca do ambiente sônico.

X

H4  Há importância fundamental a construção de conceitos para 
o fomento da acuidade sonora do ambiente.

X

H5  Não há relação entre ensino de música e poluição sonora. X

H6  Ensinar música não tem relação com acuidade sonora. X

H7 Em nossa sociedade ainda prevalece uma visão 
naturalizada de meio ambiente.

X

H8 A construção do conceito que chamamos Audição 
Inteligente, é de extrema relevância para que o Ensino de 
Música no contexto atual, tornando a educação sonora o 
primeiro acesso ao ensino de música propriamente dito.

X
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CONCLUSÃO 

Neste capítulo, percebemos a natureza multidisciplinar que hoje devemos 

adotar como norte em nossa prática educativa. Assim, “(…) como um estudo dos 

padrões requer a visualização e o mapeamento, toda vez que esse estudo assumiu 

a dianteira, os artistas contribuíram significativamente para o avanço da 

ciência” (CAPRA, 2006, p. 50). 

Percebemos, e é imprescindível destacar que: “Mesmo quando não se 

pretende trabalhar com hipóteses relacionando variáveis quantitativas, é preciso 

observar muitos cuidados na sua formulação” (THIOLLENT, 2002, p. 56) e, por 

conseguinte, em sua análise a partir da observação empreendida no estudo.  

Em nosso percurso na pesquisa, desde o estudo bibliográfico até a redação 

desta tese (relatório final), entendemos que, na (…) pesquisa-ação , recorre-se a 71

técnicas de coleta de grupo e aos mais diversos procedimentos, inclusive 

questionários e entrevistas (…)” (THIOLLENT, 2002, p. 57); sempre com cuidado e 

“(…) Mediante um controle metodológico adequado, essas técnicas são, no entanto, 

utilizadas como instrumentos de captação auxiliar” (ibidem), o que ocorreu em nossa 

investigação e já foi descrito exaustivamente neste texto. 

Thiollent, uma das maiores autoridades em pesquisa participante, citado por 

inúmeros autores de tratados de metodologia, nos diz acerca do inquérito que 

propõe uma tomada de consciência que,  

“Este esquema consiste na definição de um tema para cada um dos 
grupos de pesquisa. Este tema remete a um “objeto-problema” 
específico a ser pesquisado (…) O Objeto é analisado a partir da 
seleção de hipóteses. Uma hipótese é definida como “tentativa de 
resposta operativa à questão contida no objeto”. As hipóteses são 
selecionadas em função da possibilidade de comprovação e de sua 
pertinência com relação à ação. Cada hipótese é verificada a partir 
de indicadores definidos como “elementos observáveis e 
mensurareis escolhidos em função de sua capacidade de verificação 
da hipótese” (2002, 57-9). 

 Aqui, pesquisa participante que, uma vez mais destacamos, têm semelhanças com a pesquisa-71

ação.
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De tal forma, avaliando nossas hipóteses propostas a partir da análise dos 

dados recolhidos na pesquisa participante em tela, concluímos as que foram 

corroboradas no estudo e passamos a destacá-las: 

 H1  Um estudo sobre a Paisagem Sonora de um determinado ambiente possui 

elementos que contribuem para a ampliação da escuta e análise de seu ambiente 

sonoro. 

      H2   O educador musical  torna-se  peça chave na construção de uma audição 

cuidadosa e atenta, voltada para a qualidade dos sons e preocupada com o 

ambiente sonoro atual e futuro. 

 H3  A educação musical pode despertar uma tomada de consciência 

responsável acerca do ambiente sônico. 

 H4  Há importância fundamental a construção de conceitos para o fomento da 

acuidade sonora do ambiente. 

 H7  Em nossa sociedade ainda prevalece uma visão naturalizada de meio 

ambiente. 

 H8  A construção do conceito que chamamos Audição Inteligente, é de 

extrema relevância para que o Ensino de Música no contexto atual, tornando a 

educação sonora o primeiro acesso ao ensino de música propriamente dito. 

Avaliando nossas hipóteses propostas a partir da análise dos dados 

recolhidos na pesquisa participante em tela, concluímos as que foram refutadas no 

estudo e passamos a destacá-las: 

 H5  Não há relação entre ensino de música e poluição sonora. 

 H6  Ensinar música não tem relação com acuidade sonora. 

Portanto, concluímos que, tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade 

entrevistada, ao início do processo, não possuíam as competências mínimas 

necessárias para uma elaborada ideia do que e de quanto a música pode contribuir 

para a construção da acuidade sonora do ambiente social de forma abrangente. 

Como feito e presente em nosso texto de tese, por mais de uma vez, chamamos as 

atenções para a lacuna existente, no Brasil, em relação ao processo de educação 
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musical; isto contribuiu, certamente, para que tal panorama sonoro caótico tenha se 

estabelecido com tanta propriedade.  

Buscamos e entendemos que: “A concepção moderna de professor o define 

essencialmente como orientador do processo de questionamento reconstrutivo no 

aluno, supondo obviamente que detenha esta mesma competência. Neste sentido, o 

que mais o define é a pesquisa” (DEMO, 2005, p. 78). Assim, evidenciamos que os 

alunos/participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa, conseguiram, ao longo do 

processo de investigação, se munir de elementos para uma consubstancial mudança 

de postura frente ao desafio de ensinar música a partir da educação sonora.  

Ecoa por variados cantos os resultados de nossa pesquisa demonstrando-nos 

que valeu o enfrentamento de tantas intempéries no percurso de nosso trabalho. 

Percebemos que, “(…) o projeto da paisagem sonora não pode ser planejado de 

cima ou de longe, mas do lado de dentro, por meio do estimulo a um número cada 

vez maior de pessoas, para que ouçam os sons do seu entorno com maior atenção 

crítica” (SCHAFER, 2009, pp. 16-7). O GEPES continua atuante e, atualmente, 

fazemos parte de um projeto de formação de plateia que, periodicamente, leva 

público aos concertos realizados no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em um 

ambiente em desequilíbrio sonoro, há de se planejar ações para que, se não for 

possível resolver, ao menos consiga-se minimizar seus efeitos.  

Entendemos através de nosso percurso de investigação que,  

“O professor universitário deveria ser menos um pesquisador 
propedêutico, assumindo o papel de orientador da pesquisa no 
aluno. Assim, desfaz-se a experiência vã do aluno de comparecer 
para escutar a aula, colocando em seu lugar o compromisso do 
questionamento reconstrut ivo, trabalhando junto com o 
professor” (DEMO, 2005, p.70) 

Portanto, assumindo nosso lugar que se consubstancia, agimos como 

orientadores de nossos alunos/participantes e futuros professores no processo de 

formação de seu percurso acadêmico, propondo um “olhar” sonoro mais atento, não 

como única e redentora saída como já narramos, mas, como um percurso possível. 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CONCLUSÃO GERAL E PERSPETIVAS FUTURAS 

“Uma teoria deve ajudar e orientar estratégias cognitivas 
que são dirigidas por sujeitos humanos” (MORIN, 2004). 

Chegamos à conclusão da investigação.  

Tal investigação é, em si, fruto dos resultados e novas perspectivas 

empreendidas por nós no mestrado e, por conseguinte, apontará novos caminhos a 

trilhar, pois, a verdade absoluta não existe em si mesma. Morin nos diz: “Não 

esqueça que a realidade é mutante, não esqueça que o novo pode surgir e, de todo 

modo, vai surgir” (MORIN, 2011, p.83). 

Constatamos em nosso percurso de investigação e estudo que, o ser humano 

pouco atento aos sons que houve é como alguém que enxerga, mas, não vê e nós 

educadores, temos uma tarefa maior do ensinar rudimentos teóricos sobre nossa 

arte ou ciências. Percebemos que: “A prioridade universal do todo sobre as suas 

partes deveria resolver as antinomias da análise classif icatória da 

consciência” (ADORNO, 2015a, p. 261), contribuindo assim, para a sua tomada em 

toda a plenitude. 

Para permitir o acesso ao universo sonoro de forma interdisciplinar, o 

professor, seja ele, de ciências ou artes, deve utilizar-se dos elementos sonoros, 

bem como, de sua formação na construção de uma tomada de consciência crítica 

acerca de questões educacionais ou sociais. A partir do processo de tomada de 

consciência em relação ao universo sonoro, constatamos na investigação que, a 

educação musical se configura em relevante ferramenta para reflexão na construção 

de uma paisagem sonora equilibrada. Percebemos: ”A tomada de consciência se 

desenvolve quando as pessoas descobrem que outras pessoas ou outros grupos 

vivem mais ou menos a mesma situação" (THIOLLENT, 2002, p.72), e nosso 

conceito de Audição Inteligente, pode e deve ser apropriado pela sociedade como 

um direito de cidadania; como um direito à saúde auditiva; como um direito ao 

acesso a música fora da indústria cultural e dos bens de consumo sem detrimento 

da arte, da educação e da própria cultura. 

Numa investigação científica, primordialmente em nível de Doutoramento, 

espera-se algo novo, um conhecimento novo, uma nova teoria. Sensíveis a isto e 

percebendo a lacuna existente entre o ensino sistêmico de música e a audição 
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seletiva, trabalhamos no sentido de construção de um novo conceito, pois, “A 

problemática está traçada, as questões foram programadas e a investigação se 

ocupa da precisão dos conceitos” (KOSIK, 1976, p. 120). 

Sabendo que, “Uma ideia ou teoria não deveria ser simplesmente 

instrumentalizada, nem impor seu veredicto de modo autoritário; deveria ser 

relativizada e domesticada” (MORIN, 2004, p.29), buscamos intensamente 

fundamentação de interlocutores que dispensam maiores comentários curriculares; 

Adorno, Schafer; metodologicamente apoiados por Thiollent e Eco. Assim, seguimos 

nosso objetivo maior de construção do conceito que denominamos “Audição 

Inteligente”, pois, “(…) se o que é real entrou nos conceitos, neles se legitima e os 

fundamenta de modo inteligente” (ADORNO, 2010, p. 21). Este novo conceito, 

construído a partir de novos olhares tais como: a Tríade Adorniana Hipotética - TAH - 

que tem relação aos estudos realizados a partir de Adorno em seu conceito de 

Indústria Cultural -, orientados por reflexões a partir dos planos de escuta de Aaron 

Copland, bem como, a partir da análise dos dados recolhidos na pesquisa de campo 

empreendida, tomou corpo e se fez presente em nossas reflexões e anseios de algo 

novo realizar. 

A tomada de consciência, por parte de nossos alunos/participantes no 

processo de pesquisa, nos leva a concluir que, a lacuna entre causa (o som 

ambiental contemporâneo) e efeito (a escuta inteligente) deve ser, se não resolvida, 

pois, não temos tal pretensão, ao menos encontrar opção de caminho novo a ser 

trilhado.   

Entendemos que, ”(…) a dialética pode ser pensada como a capacidade de 

insuflar vida no pensamento coagulado (…) (ADORNO, 2010, p. 9); atentos a isto, 

precisamos tomar ciência de que, ”De algum modo, estamos sempre lidando com 

sons, mas nem sempre temos consciência dessa capacidade" (FONTERRADA, 

2004, p. 8). 

 Numa breve análise das falas, a seguir, de nossos alunos/participantes, 

percebemos a relevância que se consubstancia em nos debruçarmos sobre 

reflexões acerca da temática abordada, sobretudo, por legar aos alunos/

participantes e à comunidade investigada o acesso conceitual precioso acerca de 

nosso objeto de estudo. Através dos objetivos específicos que, numa acepção 

científica, via de regra se tornam categorias de análise, pudemos ter a dimensão 
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ampliada do problema proposto. Segundo Adorno, “A lei formal da filosofia exige a 

interpretação do real efetivo no contexto harmônico dos conceitos” (2010, p. 21) e 

deles fizemos uso interpretativo e analítico. 

Vejamos, portanto, algumas transcrições das falas dos alunos/participantes : 72

“(…) a paisagem sonora faz parte do cotidiano (…) como é 
importante a gente lidar com esse tema (…) o grupo GEPES tem 
como propósito fazer o mapeamento da Praia Grande, do centro 
histórico de São Luís, fazendo parte, e a importância de um local tão 
bonito que nunca se pensou neste aspecto sonoro e através do 
trabalho de pesquisa podemos constatar coisas bastante importantes 
que se trata da opinião das pessoas a respeito do ambiente sonoro, 
como ele está favorável ou não favorável para aquele ambiente que 
condiz até mesmo com a arquitetura deste local” (Átila Pereira 
Martins). 

Percebemos na fala deste participante que a relevância sobre a temática se 

consubstancia em seu entendimento no processo de ensino/aprendizagem em 

música; assim, constatamos a importante contribuição do GEPES nesta formação. 

“(…) uma área que hoje tem poucos pesquisadores explorando a 
educação musical aliada a poluição sonora, aliada a educação 
ambiental e a acuidade sonora e pra mim tem sido muito 
gratificante…tenho aprendido muito com esta experiência; tenho 
aprendido a escrever; ”tô” pegando gosto por escrever, a ler; a 
experiência tem sido muito gostosa, muito boa mesmo” (Indrid Kelly 
Castro e Silva). 

A partir do relato desta aluna/participante, percebemos o quanto o processo de 

pesquisa contribuiu para o fomento da escuta sonora e da leitura para a formação do 

profissional em música; percebemos também, a relevância que se estabelece sobre 

o professor/pesquisador, através da construção textual em nossos alunos. 

 Transcrição feita de forma literal como os alunos/participantes se manifestaram.72
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“Eu venho através deste depoimento falar um pouco da minha 
felicidade de participar do GEPES, grupo instituído na Universidade 
Federal do Maranhão. Pra mim tem sido uma satisfação imensa 
estar participando deste projeto; tenho aprendido muito; muitos 
conceitos que eu não sabia; um exemplo a paisagem sonora; não 
sabia que se estudava a respeito da paisagem sonora em si e 
através deste projeto tenho aprendido muito; tenho aprendido a ser 
pesquisador, um estudante/pesquisador; os fundamentos de um 
estudante/pesquisador; estou muito feliz com a perspectiva de nós 
sermos colaboradores de uma revista europeia; eu, enquanto 
estudante, fico mais feliz ainda porque vou ter a oportunidade de 
futuramente produzir um artigo em uma revista europeia; eu, 
Valberlino “né”! estou muito feliz com esta expectativa de um dia 
produzir, fazer um artigo e este artigo ser publicado por uma revista 
europeia, “né”? através deste projeto estou com ideia de produzir o 
meu projeto de pesquisa que vai servir para minha dissertação da 
minha monografia futuramente” (Valberlino Santos Gomes). 

Neste relato, talvez o mais emocionante feito, percebemos como a educação pode 

ser ferramenta de construção da cidadania; como através da valorização do 

indivíduo, podemos contribuir para um ser humano mais consciente de seu lugar. 

“Sim, Valberlino, você é importante para a educação e para a música”, pois, Morin 

nos diz que, em “Uma conscientização da amplitude, da profundidade da 

complexidade, dando conta de um novo começo (…)” (2013, p. 26), podemos ser o 

que quisermos ser. 

“O GEPES é um grupo de pesquisa pioneiro, pode-se dizer que é o 
único que trabalha diretamente com musica e ecologia sonora; é um 
trabalho ímpar que vai contribuir muito futuramente para os pares; o 
grupo vai poder contribuir com os indicadores sobre a acuidade 
sonora” (Munique Teixeira da Silva). 

Em mais um relato, percebemos o quando o processo de investigação foi e é 

importante aos nossos alunos/participantes. A participante em questão, apresentou 

recentemente, um projeto de intervenção denominado “Educação Sonora”, no curso 
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de extensão - “A escola e a cidade: policias públicas educacionais”-, na Universidade 

Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A ecologia sonora faz parte do equilíbrio de 

nossa sociedade, pois, como nos diz Viveret, “(…) haveremos de entender que 

nossas casinhas terrestres dependem diretamente do futuro da grande casa 

planetária, e que nossas casinhas estarão ameaçadas se a grande casa correr 

perigo”. (2013, p. 51). 

Nossa pesquisa é qualitativa, tivemos portanto, variáveis independentes e 

dependentes. As variáveis independentes traduziram-se da seguinte forma: na 

percepção sonora do ambiente, audição seletiva, educação sonora e no ensino de 

música. Entender os conceitos foi primordial para análise e percepção destas 

variáveis, onde constatamos como os sujeitos investigados se relacionam com a 

poluição sonora e como a educação musical interfere na sua audição no cotidiano 

social. Já as variáveis dependentes, traduziram-se na relevância do objeto de 

pesquisa para a audição dos alunos/pesquisadores/participantes, assim como, qual 

a influência da participação no GEPES para o futuro profissional dos próprios. 

“O esforço teórico do qual indicamos o movimento, ao desembocar 
naturalmente na relação sujeito-objeto, desemboca ao mesmo tempo 
na relação entre o pesquisador e o objeto do conhecimento: ao trazer 
consubstancialmente um princípio de incerteza e de autorreferência, 
ele traz em si um princípio autocrítico e autorreflexivo; através 
desses dois traços, ele já traz em si mesmo sua própria 
potencialidade epistemológica” (MORIN, 2011, p. 44). 

 Com um aporte metodológico que proporcionou a troca de saberes a cada 

instante durante o processo de investigação, constatamos que o processo, em seus 

desdobramentos e perspectivas futuras, poderá, como sugere Thiollent, “(…) gerar 

reações e contribuir para a dinâmica da tomada de consciência e, eventualmente, 

sugerir o início de mais um ciclo de ação e de investigação” (2002, p.71). 

Acerca destas perspectivas, na continuidade de investigação e de ações 

práticas, citamos dois exemplos recentes. 

O GEPES, em parceria com o TMRJ, dentro do projeto de “Formação de 

Plateia”, realiza ações de fomento ao “ouvir” atento, cultura e acuidade sonora, 

levando, só em 2015, mais de 500 novos apreciadores da música, em concertos  
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realizados no TMRJ com repertório da mais alta qualidade artística.  

A investigação científica desenvolvida pelo GEPES, promovendo a busca pela 

Audição Inteligente, foi tema de projeto de trabalho de intervenção pedagógica, 

apresentando à UFF pela professora Munique Teixeira da Silva, integrante do 

GEPES desde sua formação. O resultado final deste desdobramento de nossas 

ações de pesquisa foi a apresentação do trabalho final de curso de extensão “Escola 

e a cidade, políticas públicas educacionais. “Educação Sonora”, foi tema do trabalho 

de intervenção empreendido numa escola pública do Estado do Rio de Janeiro, pela 

professora Munique e indicado à publicação pela banca examinadora, sendo 

considerado de alto grau de inovação . 73

 A Educação Musical, nos dias atuais, prescinde de um estágio anterior, onde 

constatamos ter havido um retrocesso e se faz, inexoravelmente importante, ensinar 

a sociedade a “ouvir”; não somente ou especificamente, música, mas, "ouvir" de 

forma significativa e com orientação, o mundo ao seu redor. Educar para a audição 

atenta e seletiva, deve ser a próxima luta a ser travada. Talvez isto não tivesse 

ocorrido se, durante décadas a fio, não tivéssemos negligenciado o ensino de 

música nas escolas de nosso imenso e continental Brasil. Hoje, Educação Sonora é, 

primordialmente, levar a acuidade sonora ao alcance da sociedade; a isto se põe a 

Audição Inteligente. É a Audição Inteligente o poder de discernimento auditivo. 
 Morin nos diz: “A inteligência cega destrói o conjuntos e as tonalidades, isola 

todos os seus objetos do seu meio ambiente” (MORIN, 2011, p. 12). Portanto, 

devemos excluir, exterminar de nosso ambiente educacional a “surdez voluntária”. 

 Entendendo que a “(…) melhor coisa que qualquer professor pode fazer é 

colocar na cabeça dos alunos a centelha de um tema que faça crescer” (SCHAFER, 

1991, p.282), concluímos que, o labor inerente a uma investigação desta 

complexidade, com objetivo primordial de construção do conceito científico de 

Audição Inteligente, tem fundamento, relevância e se traduz em profícuo caminho a 

ser utilizado pelos professores de música; não como saída redentora, mas, como um 

percurso possível e exequível. 

 Fotos do projeto de formação de platéia e da apresentação do trabalho “Educação Sonora” em 73

registro fotográfico da tese
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 Alimentados por Schafer, que nos diz: 

“Acredito que o caminho para melhorar a paisagem sonora mundial é 
muito simples. Precisamos aprender a ouvir. Parece que 
esquecemos esse hábito. Precisamos sensibilizar o ouvido para o 
mundo miraculoso de sons à nossa volta. O objetivo maior é tornar 
consciente as decisões a respeito de projetos que afetam a 
paisagem sonora à nossa volta. (2009, p 17). 

  

 A partir de uma descrição dos objetivos de uma atividade que denominou, 

“sons da sala”, SILVA mostra-nos a importância no desenvolvimento de uma escuta 

atenta. Vejamos a proposta:  

“Desenvolver a capacidade auditiva e atenção ao mundo sonoro que 
rodeia os participantes. A escuta, a descoberta e a sistematização dos 
sons são aqui desenvolvidos e aperfeiçoados. Os sons de que 
falamos não são somente musicais de altura definida ou indefinida, 
assim como os sons que consideramos as fontes sonoras, ou seja, 
tudo o que produza som, o qual não tem que ser organizado nem 
afinado (arrastar uma cadeira, bater à porta etc.)” (SILVA, 2006, p. 
486).  

 Propomos, então, a partir deste imensurável percurso dos sons, um curso de 

Especialização, Pós-graduação Lato Sensu em Educação Musical, área de 

concentração “Educação Sonora”. Tal proposta é parte das perspectivas futuras 

desta tese de Doutoramento, pois, “(…) depois que tivermos desenvolvido alguma 

perspicácia crítica, poderemos caminhar em direção a projetos maiores, que tenham 

implicações sociais. Assim, as pessoas poderão ser influenciadas por nossas 

experiências” (SCHAFER, 2009, p. 17), por nossos caminhos investigados; 

indicando novas sendas a percorrer e novas perspectivas a se estabelecer. 
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PROJETO PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO SONORA 

APRESENTAÇÃO 

 Pensando numa forma de dar legitimidade aos mais diversos professores da 

grande área de Artes, logicamente pensamos em sons.  

 Nossa Educação Musical, negligenciada durante décadas, perdeu-se dando 

lugar a um universo de lixo sonoro em nossa sociedade atual. 

 Pois bem, A Ecologia Sonora, trata das relações entre os sons ambientais, a 

sociedade e o ser humano. Murray Schafer, compositor canadense, na década de 

1970, desenvolveu um projeto chamado The World Soundscape Project – Paisagem 

Sonora Mundial – em que realizou um estudo sistematizado da produção sonora em 

ambientes rurais e urbanos do Canadá e de algumas vilas européias (SILVA, 2015). 

 A interface entre Educação Musical e Educação Ambiental, tem sido foco de 

pesquisa empreendida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora/

GEPES, grupo este coordenado pelo autor desta investigação. “Parece-me 

absolutamente essencial que comecemos ouvir mais cuidadosa e criticamente a 

nova paisagem sonora do mundo moderno" (SCHAFER, 1991, p.13). 

 Em pesquisa realizada no bairro Praia Grande, em São Luís, Maranhão, Brasil, 

dentre os anos de 2010 e 2012 e tendo Schafer como aporte teórico primordial, 

percebemos que a paisagem sonora e seus desdobramentos sócio-culturais é, 

frequentente, negligenciada pela sociedade (SILVA, 2012). Assim, é de fundamental 

relevância que tal temática faça parte do cotidiano de formação dos futuros 

professores que terão a missão de educar musicalmente nossos alunos da 

Educação Básica, como determina a lei 11.769/2008, em vigor no Brasil.  

 Pensando no interesse internacional de difusão da língua portuguesa e da 

cultura lusófona, entendemos que seja imperativo um curso em parceria com 

universidades dentro e fora do Brasil, logicamente, em países que tenham a língua 

portuguesa como idioma oficial. Assim, a partir da interseção com empresas, 

organizações e universidades de referência no Brasil e exterior, buscamos abrir o 

diálogo permanente com projetos de formação de professores de música, artes e em 
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ciências, atualizando com frequência, práticas, metodologias e conceitos 

disponíveis. É por meio de parcerias como esta que nossos alunos em formação e 

pesquisadores se beneficiam de vivências internacionais e intercâmbio de 

conhecimento e saber. Assim, propomos um curso Lusófono de Educação Sonora e 

Musical, partilhando nossas realidades, saberes e cultura. 

  

OBJETIVO GERAL 

 Formar especialistas que poderão atuar na área de Educação Musical de 

maneira interdisciplinar, possibilitando aos professores e profissionais da área de 

Artes a ampliação do olhar e, por conseguinte, do campo de conhecimentos, 

particularmente em música, com o objetivo primordial de ampliação da escuta 

atenta, contribuindo  assim, para suprir a lacuna de educadores atuantes nessa área 

como determina a lei 11769/2008. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Capacitar professores de Artes para o ensino de música nas escolas; 

 - levar os cursandos a conhecer o universo sonoro proposto Schafer; 

 - entender os conceitos de som e ruído; 

 - entender a evolução do panorama musical ocidental; 

 - conhecer o que seja Paisagem Sonora; 

 -  perceber a relação entre educação musical e acuidade sonora; 

 -  contribuir para um programa de formação continuada para   

  professores de Artes, Música, Pedagogia e áreas correlatas. 

PÚBLICO ALVO 

 Professores de Artes, nas mais variadas formas reconhecidas por lei, 

detentores de diploma de curso superior, com formação em área específica de artes. 

Áreas afins como, Design, Arquitetura, Sonoplastia, Engenharia, Pedagogia, etc 

serão analisadas pela coordenação do curso a partir da proposta de pesquisa. 
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JUSTIFICATIVA 

 O curso trata da importância que o Ensino de Música ocupa na sociedade 

brasileira, tanto que, mesmo após anos fora da grade curricular, hoje, é obrigatório 

por força de lei. Também, evidenciamos a importância de conhecer a realidade do 

ensino de música na comunidade lusófona. A relação entre a poluição sonora e a 

falta de uma audição cuidadosa do ambiente, buscando assim, o entendimento do 

vínculo que se estabelece entre Ensino de Música e Paisagem Sonora, através da 

construção de uma audição seletiva, demonstra o lugar a ser ocupado pelo 

professor de música. A compreensão deste vínculo e a adoção de medidas 

necessárias ao desenvolvimento desse tipo de escuta, incidem na formação do 

profissional de educação musical e, sendo assim, têm implicações diretas na 

reflexão acerca dos currículos e ações desenvolvidas nos cursos de Licenciatura em 

Música e Educação Artística com habilitação em Música ou Educação Musical.  

 Que fique bem claro! Não defendemos a tão já criticada “polivalência” dos 

professores de Artes, contudo, buscamos alternativas para tornar exeqüível o 

acesso de nossos alunos e pares, professores, ao universo da matéria-prima da 

música, o som. 

O músico e pesquisador canadense Murray Schafer começou a desenvolver, a 

partir da década de 1970, um projeto - até então inédito - chamado The Soundscape 

Project , em que realizou um estudo sistematizado sobre a produção sonora em 74

ambientes rurais e urbanos, tendo como objetivo principal chamar a atenção da 

sociedade para a questão da escuta, apontando soluções práticas e contribuindo 

para a melhoria da perceção auditiva das pessoas. Este projeto, instigou meu senso 

de pesquisador, dando origem ao objeto de estudo proposto em minha pesquisa de 

Mestrado que aqui, se aprofunda em minha investigação de Doutoramento, na 

busca de construção do conceito proposto, conceito este, que se traduz em nova 

abordagem teórica no campo de estudos em Educação Musical. 

 Paisagem Sonora é, segundo o conceito que norteia nossa reflexão, uma 

expressão usada nos países latinos, traduzida do inglês Soundscape – neologismo 

criado por Schafer –, que busca descrever – qual em uma pintura – os sons de um 

determinado ambiente. 

  A Paisagem Sonora Mundial.74
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 A Educação Musical, em suas possibilidades de intervenção no que tange às 

questões relacionadas à poluição sonora, parece ignorar a Paisagem Sonora como 

algo a ser observado com critério e cuidado no sentido de buscar entendimento 

sobre nossa realidade sônica, o que abre uma lacuna na formação de alunos, 

professores e cidadãos.  Pois, “Se ainda acreditamos na educação como alavanca 

para transformação social, concordamos que ela deve ser estendida além dos muros 

da escola, inserida em todos os ambientes sociais” (CASTRO, 2001, p.6).  

 A lei 11.769/2008, tornou obrigatório, no Brasil, o ensino de música na 

educação básica, contudo, não há como suprir a demanda de professores de música 

que se faz presente na totalidade do território nacional. De tal feito, que propomos 

uma Especialização em Educação Musical, com ênfase em Ecologia Sonora, voltada 

para o professor de Artes, Música e áreas correlatas como, Design, Arquitetura, 

Sonoplastia, Engenharia, Pedagogia, etc, preparando-o para a aplicação de 

currículo que valorize a escuta atenta. Tal etapa é, para nós enquanto 

pesquisadores, primordial para a ampliação do "olhar" sonoro do meio social, 

possibilitando assim, a valorização da Arte Musical. 

          ESTRUTURA BÁSICA DO CURSO 

COORDENAÇÃO 

 A Coordenação será exercida conjuntamente entre as Universidades ou 

Instituições parceiras, sempre tendo um coordenador geral a dirigir e orientar os 

trabalhos.  

CORPO DOCENTE 

Formado por Mestres e Doutores altamente especializados. 
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PROGRAMA DO CURSO 

UNIDADES CURRICULARES 

Metodologia de Pesquisa Científica 30 h 

Metodologia do Ensino de Música 30 h 

Fundamentos de Teoria Musical I 30 h  

Fundamentos de Percepção Musical I 30h 

Psicologia da Educação 30 h 

História do Ensino da Arte e Música no Brasil e no Exterior 60 h 

Fundamentos de Teoria Musical II 30 h 

Fundamentos de Percepção Musical II 30h 

Música e sociedade 30 h 

Oficina de Criação Musical 30 h 

Didática e Docência do Ensino Superior 30 h 

Atividades Musicais Complementares 30h 

Trabalho Conclusão de Curso I presencial 30 h 

Trabalho Conclusão de Curso II  a distância 30 h 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 

450 h 

As unidades curriculares serão ofertadas presencialmente, podendo 20% destas, 

serem ofertas na modalidade a distância, de acordo a legislação vigente na 

modalidade de curso de especialização universitária com vistas à obtenção de 

certificado de pós-graduação por convalidação de competência de acordo com o 

artigo 62 e 62A, da Lei 9.394, de 20/12/1996. 

DURAÇÃO DO CURSO: 

18 meses - 450h 
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EMENTAS DAS UNIDADES CURRICULARES 

Música e sociedade 30 h 

Nesta unidade abordaremos a relação intrínseca entre música e o meio social, 

entendo sua simbiose e as correlações inerentes à esta ligação. Enquanto 

construção social, resultante de um processo histórico, a unidade estuda as relações 

de poder entre mercado, música e sociedade, relações estas singulares a partir da 

área de Música e a perspetiva da existência de múltiplas tendências. Percebendo a 

necessidade que se traduz em encaminhamentos e formas de suprir as demandas 

nas relações entre sociedade e processos educacionais a partir de demandas  para 

grupos sociais e indivíduos, abordaremos os seguintes eixos temáticos: a 

interpretação sociológica da arte; música e sociedade; arte como expressão social 

no momento histórico; o lugar a ser ocupado pelo professor de música; movimentos 

artísticos do século XX; a arte e sua relação com o ambiente social; a música e o 

coletivo social. 

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Theodor Wiesengrund. (2002). Filosofia da Nova Música. São Paulo: 

Editora Perspectiva. 

BABIN, P., Koulomdjian, M. (1989) Os novos modos de compreender.  São Paulo:  

Paulinas. 

BARRAUD, Henry. (1997). Para compreender as músicas de hoje. São Paulo: 

Editora Perspectiva. 

FREIRE, Vanda L. Bellard. (1999). Música e Sociedade – uma perspectiva histórica 

e uma refexão aplicada ao ensino superior de música. Salvador: ABEM. 

HALL, Stuart (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de 

Janeiro: DP&A. 

MORIN, Edgar. (2011). Introdução ao pensamento complexo. 4ª edição. Porto 

Alegre. Editora Sulina. 

___________. (2004). Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 

Paulo: Ed. Cortez. 

PENNA, Maura. A dupla dimensão da política educacional e a música na escola: II 

da legislação à prática escolar (2004). Revista da ABEM (Associação Brasileira 
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de Educação Musical). Porto Alegre. 

SILVA, MARCO AURÉLIO A. DA (2001). Música... Educação, Cultura e Integração 

Social. São Paulo: iEditora. 

História do Ensino da Arte e Música no Brasil e no Exterior 60 h 

Nesta unidade curricular entenderemos o contexto histórico em que a produção 

musical se manifesta no Brasil e no mundo a partir de ensino de artes. 

Entenderemos sua relação com o cotidiano do indivíduo no mundo através da 

história e seus desdobramentos sociais. Assim, abordaremos os seguintes eixos 

temáticos: a arte e o começo de tudo; origem da arte e da música; a Grécia e o 

sistema modal; os neumas e a evolução da escrita musical; os primeiros músicos e 

seus instrumentos; música medieval, renascentista, barroca, clássica, romântica, 

século XX e XXI; organum e a polifonia; o barroco mineiro; o classicismo e a 

homofonia; o romantismo e a emoção; o século XX e o dodecafonismo; o século XX 

e suas múltiplas vertentes; a arte moderna e a sociedade; o jazz e a música 

brasileira. 

BIBLIOGRAFIA 

BARBOSA, A.M. (1982). Recorte e colagem: a influência de John Dewey no ensino 

das artes no Brasil. São Paulo: Cortez. 

BARROS, José D'Assunção (2002). O Brasil e sua Música. Rio de Janeiro: 

Conservatório Brasileiro de Música. 

BENNETT, Roy (1998). Elementos Básicos da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor. 

BENNETT, Roy (1986). Uma Breve História da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor. 

CANDÉ, Roland (2001). História Universal da Música: volume 1 e 2. São Paulo: 

Martins Fontes. 

CARPEAUX, Otto Maria (2011). Uma Nova História da Música. São Paulo: Ediouro. 

COLI, Jorge (1983). O que é Arte. São Paulo: Editora Brasiliense. 

MORAES, José Geraldo Vinci de; SALIBA, Elias Tomé (orgs) (2010). História e 

Música no Brasil. São Paulo: Alameda. 

PAZ, Ermelinda Azevedo (2000). Pedagogia Musical brasileira no Século XX. 
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Metodologias e tendências. Brasília: Editora MusiMed. 

PINTO, Roquete E. Rondônia In BARROS, José D'Assunção (2002). O Brasil e sua 

Música. Rio de Janeiro: Conservatório Brasileiro de Música. 

Didática 30 h 

Nesta unidade curricular abordaremos a prática educativa em sociedade, por 

conseguinte na escola, buscando ampla visão da educação como processo de 

construção do indivíduo consciente de seu lugar no meio social, bem como, as 

técnicas de ensino ao dispor do educador, planejamento de aulas e a formação do 

professor pesquisador. Serão abordados os seguintes eixos temáticos: pesquisa, 

apreciação e discussão de material áudio-visual e bibliográfico sobre o conteúdo 

enfocado; produção de resenhas acerca dos debates promovidos em aula ou sobre 

os itens bibliográficos referentes; planejamentos em diferentes níveis educacionais; 

estudo do processo ensino-aprendizagem, de sua fundamentação histórica e dos 

desdobramentos metodológicos da didática, a partir do enfoque sistemático da ação 

docente, desenvolvendo a competência para a prática pedagógica, a partir de 

aquisição de conhecimentos específicos, legais e metodológicos. 

BIBLIOGRAFIA 

CANDAU, Vera Maria (Org.).(2003). A didática em questão. 22. ed. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Editora Vozes. 

DEMO, Pedro (2005). Educar pela pesquisa. Campinas - São Paulo: Editores 

Associados. 

FERNANDES, J. N. (1992) Pedagogia musical contemporânea: evolução das 

oficinas de música no Brasil e exterior. Monografia do Curso de Especialização 

em Educação Musical. Rio de Janeiro: Conservatório Brasileiro de Música. 

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. (2008). De tramas e fios: um ensaio 

sobre música e educação. São Paulo: Editora UNESP. 

LIBÂNEO, José Carlos (2008). Didática. São Paulo: Cortez Editora. 

MORETO, Vasco Pedro.  (2008). Prova: um momento privilegiado de estudo, não um 

acerto de contas. 8. ed. Rio de Janeiro: Lamparina. 

MORIN, Edgar. (2004) Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 

Paulo: Ed. Cortez. 

MOYSÉS, Lúcia M. (1994). O desafio de saber ensinar. Rio de Janeiro: Ed Papirus. 
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NEVES, José António de Matos Esteves das (2012). O Ensino Artístico e a sua 

Didática como fatores determinantes da Educação: O Conservatório Regional 

de Música de Vila Real. Tese de Doutoramento. Portugal: UTAD. 

SILVA, Levi Leonido Fernandes da (2006). Proposta e avaliação de um método 

interdisciplinar de literacia musical. educação e sensibilização artística. Tese de 

Doutoramento. Espanha: Universidade de Salamanca. 

Fundamentos de Teoria Musical – módulo I –  30 h 

Nesta unidade curricular, dividida em dois módulos, daremos ao aluno uma noção 

dos rudimentos teórico-musicais necessários a apropriação do conteúdo inerente à 

disciplina. Entendendo que o fazer musical perpassa pela compreensão dos 

fenômenos musicais e suas formas de registros, o aluno deverá ao fim destas duas 

unidades ser capaz de entender a linguagem musical em suas várias formas de 

escrita e registro. Abordaremos neste módulo I o seguinte assuntos: escrita musical, 

sons e ritmos (processo histórico, teórico e prático); rudimentos de teoria musical 

(leitura, escrita e interpretação dos signos musicais); intervalos simples; entoação 

como forma de manifestação musical; parâmetros musicais; estudos de solfejos 

maiores e menores. 

BIBLIOGRAFIA 

BONA, Pascoal. (s/d). Método completo de divisão musical. Ed. Irmãos Vitale. 

GUEST, Ian. (2008)Harmonia método prático 1 e 2. Rio de Janeiro: Lumiar editora. 

KOELLREUTTER, H. J. (1978). Harmonia Funcional - introdução à teoria das 

funções harmônicas. São Paulo: Ricordi Brasileira S.A. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos (2000). Princípios Básicos da Música para a 

Juventude - 1º volume. Rio de janeiro: Casa Oliveira de Músicas Ltda. 

–––––––––––––––––––––––—– (1986). Princípios Básicos da Música para a 

Juventude - 2º volume. Rio de janeiro: Casa Oliveira de Músicas Ltda. 

HINDEMITH, Paul. (1988).Treinamento Elementar para Músicos. São Paulo: Ricordi.  

SILVA, Marco Aurélio. (2008). A Improvisação Consciente: O Primeiro Passo. Rio de 

Janeiro: Bruno Quaino Material Cultural Ltda. 
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Fundamentos de Teoria Musical – módulo II –  30 h 

Nesta unidade curricular, dividida em dois módulos, daremos ao aluno uma noção 

dos rudimentos teórico-musicais necessários a apropriação do conteúdo inerente à 

disciplina. Entendendo que o fazer musical perpassa pela compreensão dos 

fenômenos musicais e suas formas de registros, o aluno deverá ao fim destas duas 

unidades ser capaz de entender a linguagem musical em suas várias formas de 

escrita e registro. Abordaremos neste módulo II o seguinte assuntos: aspectos 

teóricos musicais e suas formas de aplicação; intervalos compostos; fundamentos 

de percepção musical, identificando e executando diversos sons e combinações 

musicais através da percepção sonora. 

BIBLIOGRAFIA 

GUEST, Ian. (1996).  Arranjo método prático 1. Rio de Janeiro: Lumiar editora. 

PEASE, Ted. (1979). Workbook for arranging 1. Los Angeles: Berklee College of 

Music. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos (2000). Princípios Básicos da Música para a 

Juventude - 1º volume. Rio de janeiro: Casa Oliveira de Músicas Ltda. 

–––––––––––––––––––––––—– (1986). Princípios Básicos da Música para a 

Juventude - 2º volume. Rio de janeiro: Casa Oliveira de Músicas Ltda. 

HINDEMITH, Paul. (1988).Treinamento Elementar para Músicos. São Paulo: Ricordi. 

  

SCHOENBERG, Arnold. (2004). Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via 

Lettera,. 
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Fundamentos de Percepção Musical – módulo I –  30 h 

Nesta unidade curricular, também dividida em dois módulos, o aluno terá com o 

universo da percepção musical e sonora necessários a apropriação do conteúdo 

inerente à disciplina. Entendendo que o fazer musical é algo prático e que os sons 

estão em toda a parte, pois, o silêncio absoluto não existe, buscamos a 

compreensão e o entendimento dos fenômenos musicais e suas formas sonoras 

assim, o aluno deverá ao fim destas duas unidades ser capaz de perceber, entender 

e identificar elementos sonoros musicais e não musicais através de sonoridades 

diversas. Abordaremos neste módulo I o seguinte eixo temático: desenvolver o 

reconhecimento auditivo das propriedades sonoras e de formação do som como: 

altura, duração, intensidade e timbre; enfocar os aspectos teóricos musicais e suas 

formas de aplicação na percepção sonora; a percepção sonora como meio de 

articulação da aprendizagem musical; reflexões sobre o lugar a ser constituído pelo 

educador musical; paisagem sonora e seus desdobramentos no ensino de música. 
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Fundamentos de Percepção Musical – módulo II –  30 h 

Nesta unidade curricular, também dividida em dois módulos, o aluno terá com o 

universo da percepção musical e sonora necessários a apropriação do conteúdo 

inerente à disciplina. Entendendo que o fazer musical é algo prático e que os sons 

estão em toda a parte, pois, o silêncio absoluto não existe, buscamos a 

compreensão e o entendimento dos fenômenos musicais e suas formas sonoras 

assim, o aluno deverá ao fim destas duas unidades ser capaz de perceber, entender 

e identificar elementos sonoros musicais e não musicais através de sonoridades 

diversas. Abordaremos neste módulo II o seguinte eixo temático: compreensão, 

leitura e escrita dos elementos sonoros inerentes à formação do som, como: valores 

de duração, pulsações sonoras, células rítmicas diversas, síncopes, contratempos, 

estudos melódicos e harmônicos; perceber, identificar e executar diversos sons e 

combinações musicais através da percepção sonora, diferentes concepções e 

formas de conhecimento, auxiliando uma maior compreensão do universo musical. 
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Psicologia da Educação 30 h 

Nesta unidade curricular faremos abordagem conceitual da psicologia, suas 

principais correntes, relevâncias e aplicabilidades na educação, bem como, uma 

breve introdução à psicologia na escola ou educacional em eixos temáticos a saber: 

abordagens e concepções de educação em suas teorias de aprendizagem e de 

desenvolvimento cognitivo; análise de problemas relativos à aprendizagem, campos 

de atuação e escolas da psicologia dentro do paradigma com base biológica 

comportamental dos fundamentos da psicologia educacional e seu desenvolvimento; 

análise do desenvolvimento da psicologia educacional, reconhecendo as referências 

teóricas principais. 
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Metodologia do Ensino de Música 30 h 

Nesta unidade curricular abordaremos a metodologia como ferramenta para 

construção do saber musical na escola básica. Buscaremos construir com os alunos 

as competências necessárias para o desenvolvimento do ensino de música em toda 

sua solidez, a partir de propostas práticas do universo sonoro. Esta unidade está 

divida em conteúdos da seguinte forma: principais métodos ativos aplicados à 

educação musical e suas especificidades; Dalcroze, Villa-Lobos, Schafer, etc.; a 

paisagem sonora natural, música e aspectos perceptivos; a relação da música com a 

sociedade através da percepção do ambiente; a prática musical como forma de 

abordagem metodológica; novos horizontes, exeqüíveis, propostos para a educação 

musical. 
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Metodologia de Pesquisa Científica 30 h 

Nesta Unidade curricular abordaremos a iniciação científica como forma de 

construção do saber.  Estão dispostos, os conteúdos, da seguinte forma a saber: 

atitude científica - conceitos básicos inerentes à atividade de pesquisa –  senso 

comum e suas características; a ciência e suas classificações, campo de estudo e 

abordagens; distinção entre fenômeno e essência; a pesquisa como princípio 

metodológico; educar pela pesquisa, o exercício da escrita como método articulador 

do pensamento e como forma de investigação; a construção do professor 

pesquisador. Os alunos serão capazes, ao final desta unidade de: desenvolver 

leituras e técnicas de estudo individual e em grupo, fichamento textual, bem como a 

elaboração de resumos e resenhas, o trabalho acadêmico e o uso do tempo, bem 

como a apresentação de trabalhos acadêmicos e normas técnicas de apresentação 

de relatório final de pesquisa. 
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Oficina de Criação Musical 30 h 

Nesta Unidade curricular, abordaremos o fazer prático e criativo em música, com 

suas implicações educacionais na educação básica. Abordaremos os seguintes 

eixos temáticos: o fazer criativo no ensino musical; a interdisciplinaridade entre as 

artes no aprendizado coletivo; a aprendizagem coletiva como técnica metodológica 

no ensino musical; oficinas instrumentais; a escolha do repertório adequado para 

diferentes grupos e níveis técnicos; técnicas de instrumentação básica para 

construção de arranjos musicais aplicados ao ensino coletivo; estudos dirigidos para 

a formação de grupos musicais de diferentes níveis técnicos e formações 

diferenciadas; estudo do desenvolvimento de ideias musicais próprias sobre temas 

musicais e harmonias diversas de diferentes gêneros e estilos; estudos 

fraseológicos e suas implicações práticas; cadências harmônicas na improvisação; a 

improvisação desde os primórdios na arte como prática de criação musical. 
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Atividades Musicais Complementares – 30h 

São as Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC/

Brasil, atividades extracurriculares obrigatórias nos cursos de graduação, que aqui, 

implementamos na especialização, e têm por finalidade principal estimular práticas 

para a formação profissional do acadêmico com foco na relação entre a teoria e 

prática, buscando a melhoria nas relações educativas e culturais do profissional em 

formação. Portanto, esta unidade curricular, tem como objetivo primordial, dar ao 

aluno a oportunidade de construção de saberes culturais inerentes ao contato com o 

universo artístico, histórico e, por conseguinte, cultural. Será, esta unidade, dirigida, 

elaborada e vivida pelos alunos; eles serão os “professores” a planejar seu percurso 

de ensino/aprendizagem. Portanto, através do contato direto dos cursandos com o 

universo da música como espetáculo; música de concerto; música instrumental; 

música vocal; musicais, etc, terão a oportunidade de interação entre teoria e prática. 

Farão, ao fim da unidade, um relatório descritivo com comprovantes de entrada em 

espetáculos culturais de relevância para sua formação. 
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Trabalho Conclusão de Curso – módulo I – 30 h 

Nesta unidade curricular, temos como objetivo principal, dar ao aluno instrumentos 

para a elaboração de artigos e demais instrumentos inerentes aos textos 

acadêmicos e científicos, sendo assim, abordaremos os seguintes eixos temáticos: 

O artigo científico; o tema; problematização e hipótese; objetivos: geral e 

específicos; normas da ABNT; formatação do texto; trabalhos científicos  e suas 

formas metodológicas; tipos de pesquisa: pesquisa social, pesquisa-ação, pesquisa 

participante, pesquisa quantitativa e qualitativa; instrumentos de análise de dados; o 

saber formal e não-formal. 
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Trabalho Conclusão de Curso – módulo II – 30 h 

Nesta unidade curricular, temos como objetivo principal, dar ao aluno instrumentos 

para a elaboração de seu trabalho final de conclusão de curso, seja ele uma 

monografia, um artigo científico ou uma produção artística. Assim, abordaremos os 

seguintes eixos temáticos: orientação metodológica; recorte temático para a 

pesquisa; fase processual de elaboração dos artigos científicos; forma do texto 

científico; introdução, justificativa, hipótese, objetivos, revisão bibliográfica, 

metodologia empregada, referências bibliográficas; revisão das normas da ABNT e 

APA; formatação e adequação do texto final. 
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ANEXO I 

Registro no CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, no Brasil e Certificação pela UFMA 
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Grupo de Pesquisa

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora - GEPES

Identificação Recursos Humanos Linhas de Pesquisa Indicadores do Grupo

 
 Identificação

 Dados básicos

Nome do grupo: Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora - GEPES
Status do grupo: certificado pela instituição
Ano de formação: 2010
Data da última atualização: 17/08/2010 14:47

Líder(es) do grupo: Marco Aurélio Aparecido da Silva - 

Área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Artes
Instituição: Universidade Federal do Maranhão - UFMA
órgão: Centro de Ciência Humanas Unidade: Departamento de Artes - DEART

 Endereço

Logradouro: Av. dos Portugueses, s/n ,Campus Universitário do Bacanga
Bairro: Bacanga CEP: 65085580
Cidade: Sao Luis UF: MA
Telefone: 33018323 Fax: 33018324

Home page: http://br.groups.yahoo.com/group/gepesufma

 Repercussões dos trabalhos do grupo

A sociedade é sonora! Nosso ambiente é repleto de sons que são parte integrante da Paisagem Sonora que o compõe e se
transforma à medida que sons e mais sons são acrescidos e ou suprimidos do ambiente, em boa parte, pela ação do ser
humano; hoje, produzimos, cada vez mais e de forma desordenada, sons que vão se tornando parte do ambiente
transformando-o dia-a-dia numa ?odisséia sonora? que vem deixando, gradualmente, surda nossa sociedade. Assim, com o
intuito de estabelecer interface entre Ensino de Música e ambiente, criamos o Grupo de estudos e pesquisa em Ecologia Sonora
- Gepes, onde empreendemos, no momento, um mapeamento sonoro do centro histórico do bairro Praia Grande, em São Luis,
Maranhão. Buscando um elo entre o saber e a ação através da participação dos atores que, ao nosso olhar, têm elementos para
auxiliar na construção de uma consciência ecológica acerca da acuidade auditiva, o Gepes, tem na pesquisa participante o
princípio metodológico mais adequado às nossas necessidades de investigação. Encontramos no DEART, em especial na
administração do Profo Gersino dos Santos Martins, o apoio incondicional para o O Gepes desenvolvimento de tal proposta,
inovadoramente ousada, no âmbito da Educação Musical no Brasil. Como nos mostra a pesquisadora Profa Dra Marisa Trench
de Oliveira Fonterrada, maior autoridade no assunto na América Latina e que muito tem nos apoiado: ?O professor Marco Aurélio
tem se mostrado um pesquisador interessado e atuante com inegáveis benefícios para a Universidade onde atua, para o estado
do Maranhão e para todo o Brasil e, em minha opinião tem o perfil acadêmico adequado para desenvolver os estudos a que se
propõe(...) Ele tem muito boa formação acadêmica e está investindo em uma área ainda iniciante no Brasil ? a da Ecologia
Acústica ? com aplicações nas áreas de Educação e de Artes(...)?

 Recursos humanos

 Pesquisadores Total: 1  
Marco Aurélio Aparecido da Silva - (líder)  
 Estudantes Total: 1  
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Átila Perreira Martins  
 Técnicos Total: 0  

 Linhas de pesquisa Total: 1  

Ecologia Sonora

 Empresas associadas ao grupo Total: 0  

  Indicadores de recursos humanos do grupo

Integrantes do grupo Total

Pesquisador(es) 1 
Estudante(s) 1 
Técnico(s) 0 

Nomes grafados em vermelho: integrantes sem Currículo Lattes ou com inconsistências nos dados de identificação entre os formulários
de Currículo e de Grupo de Pesquisa.
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos alunos/participantes na pesquisa 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ANEXO III 

Parecer sobre o projeto de pesquisa do GEPES em assembléia departamental no 

DEART/UFMA 
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ANEXO IV 

Encaminhamento do projeto de pesquisa do GEPES ao CCH 
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ANEXO V 
Aprovação e Registro no CONSEPE e no CONSUN da UFMA 
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ANEXO VI 

Registro de efetivação do do GEPES no DPq e DADP 
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ANEXO VII 
Ficha Técnica do projeto de pesquisa nº 08632010-68 

!331



    ANEXOS

!332



    ANEXOS

!333



    ANEXOS

!334



    ANEXOS

ANEXO VIII 

Projeto de pesquisa original proposto 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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPPG 
DEPARTAMENTO DE PESQUISA - DPq 

Projeto de Pesquisa 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO DE PESQUISA 

MAPEAMENTO SONORO DO BAIRRO PRAIA GRANDE –  
PROJETO PROPOSTO EM DUAS ETAPAS 

1. Nome do Programa / Projeto 

A PAISAGEM SONORA E SUA RELAÇÃO NO COTIDIANO DA CIDADE:  UM 
MAPEAMENTO  DO  PANORAMA SONORO  DO  BAIRRO  PRAIA GRANDE  EM 
SÃO LUIS

2. Instituição(ões) Envolvida (s) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

3. Departamento (s) Envolvido (s) 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

4. Coordenador (a) 

PROFº Ms MARCO AURÉLIO APARECIDO DA SILVA 

5 Equipe de Trabalho 

ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA E EDUCAÇÃO 
A RT Í S T I C A D A U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O M A R A N H Ã O E 
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DO BAIRRO PRAIA GRANDE. 

6 Período de Vigência 

2 SEMESTRES – 1ª Etapa (o presente projeto é composto de duas etapas, sendo, cada 
uma delas de doze meses; aqui contemplamos a 1ª etapa). 

 7.  Área de Abrangência  
MÚSICA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MEIO AMBIENTE 

 8. Clientela Atendida 

COMUNIDADE DO BAIRRO PRAIA GRANDE 
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2 JUSTIFICATIVA 

 A sociedade é sonora. Nosso ambiente é repleto de sons que são parte integrante da 

Paisagem Sonora que o compõe e se transforma à medida que sons e mais sons são acrescidos 

e ou suprimidos do ambiente, em boa parte, pela ação do ser humano, pois, hoje,  produzimos, 

cada vez mais e de forma desordenada, sons que vão se tornando parte do ambiente 

transformando-o dia-a-dia numa “odisséia sonora”- como nos coloca Schafer -, que vem 

deixando, gradualmente,  nossa sociedade surda. 

 Ainda hoje, é muito comum a associação do termo meio ambiente com espaços rurais 

ou simplesmente imagens ligadas à fauna e à flora, ou seja, uma visão ainda naturalizada de 

meio ambiente prevalece. Certamente estas imagens fazem parte do ambiente, porém, não 

estão sós. Nosso ambiente é formado por todos os elementos que nele estão contidos - 

agradáveis ou não - e nós fazemos parte dele.  Assim, não se pode ignorar o ambiente sonoro 

e suas implicações auditivas na sociedade e, devemos, também, nos preocupar com o quê e 

como ouvimos; sendo assim, o desenvolvimento da sociedade deve ser acompanhado de um 

pensar sonoro, pois,  nosso tempo é sonoro e o ruído faz parte deste universo desenhando 

nossa paisagem sonora; o ruído do ambiente, o ruído da sociedade, o ruído da vida; e esta 

paisagem sonora se torna para nós uma possível ferramenta na construção de uma relação 

ecológica, onde através da Audição Inteligente – terminologia que está sendo por nós 

desenvolvida em tese de Doutorado- seremos capazes de conviver com o desenvolvimento da 

sociedade sem a perda da qualidade sonora e, conseqüentemente, da qualidade de vida, seja 

em questões pontuais ou no ambiente social como um todo.  

São Luis tem sua história ligada, diretamente, ao descobrimento do Brasil, por 

conseguinte, a cidade possui riqueza cultural ímpar, significativa e singular. Seu Centro 

Histórico, hoje, convive com uma paisagem sonora muito diferente da original e é natural que 

seja assim, porém, esta nova paisagem sonora está em consonância com o ambiente em que 

interfere?  De que forma o ambiente (através de uma atmosfera boêmia) estimula a produção 

de som ou ruído, ou ainda, de que forma esta relação contribui para que sejamos induzidos  a 

“aceitar”, a tolerar, e assim,  permanecer, no ambiente?  Estas são questões interessantes e que 

nos levam à reflexão, a partir do momento que tomamos consciência do ambiente sonoro ao 

nosso redor. 
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 Há muito sabemos que, a escola não é o único lugar em que se aprende e se produz 

conhecimento, assim, buscamos no seio social os elementos necessários à nossa diagnose, 

buscando  estar atentos para a importância do ouvir; da consciência sonora; e pela interface 

que se estabelece entre Paisagem Sonora, Ensino de Música e Ambiente Social, o projeto tem 

como finalidade propor um estudo sonoro do bairro Praia Grande, objetivando entender, como 

a nova paisagem sonora que se constitui no lugar influi, se influi, no panorama sônico deste 

bairro que é, de estratégica importância histórico-social para a cidade de São Luis, 

contribuindo assim, para uma tomada de consciência por parte desta sociedade na construção 

de uma “olhar” sonoro mais atento. 

3. OBJETIVOS

3.1 Geral 

Construir um mapeamento do panorama sonoro do bairro Praia Grande, em São Luis, 

entendendo como se dá sua relação com a comunidade. 

3.2 Específicos 

-  Entender os conceitos de Paisagem e Imagem Sonora a partir do aporte teórico de 

Schafer; 

-  Construir os conceitos de som e ruído; 

- Levantar dados sobre a legislação sonora ambiental no âmbito municipal, estadual e 

federal; 

-  Entender a relação entre o Ensino de Música e Paisagem Sonora; 

-  Conhecer a realidade sonora do ambiente da comunidade do bairro Praia Grande; 

- Estabelecer um reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; 

-  Captar áudio do ambiente sonoro em questão; 

- Construir um registro visual do projeto empreendido; 

-  Conhecer as competências prévias que o grupo investigado possui sobre os conceitos 

de som e ruído através de um questionário semiestruturado. 

-  Mensurar o nível de conhecimento e preocupação que os participantes possuem sobre 

a qualidade do ambiente sônico em que estão inseridos; 
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-  Levantar e analisar dados sobre os impactos da Paisagem Sonora do ambiente em 

questão no cotidiano da comunidade; 

-  Analisar o áudio captado; 

-  Propor à comunidade uma reflexão sobre a qualidade sonora a partir da exposição do 

áudio captado; 

-  Comparar os dados colhidos após a nossa intervenção com dados anteriores a ela para 

observar a evolução do panorama sonoro em questão; 

-  Avaliar a  resposta do grupo investigado ao acesso à análise dos dados sobre os 

impactos da Paisagem Sonora no cotidiano da comunidade do bairro Praia Grande 

para seguirmos à 2ª etapa do projeto; 

- Editar o áudio coletado para que faça parte de um Cd educativo; 

-   Construir o texto final do relatório do projeto; 

-  Elaboração de cartilha educativa. 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa Participante 

 Buscando um elo entre o saber e a ação através da participação dos atores que, ao 

nosso olhar, têm elementos para auxiliar na construção de uma consciência ecológica acerca 

da acuidade auditiva, pensamos ser a pesquisa participante o princípio metodológico mais 

adequado às nossas necessidades de investigação. A importância na articulação – 

conhecimento e aplicabilidade visando uma melhoria nas relações do homem com a sociedade 

– que se faz presente neste tipo de pesquisa social nos é primordial, não havendo lugar para 

uma forma mais convencional de investigação, pois de nada adiantaria um relato quantitativo 

e ilustrativo, sem que houvesse um retorno para o seio social, buscando uma interação e uma 

possível transformação do ambiente social. 

 Nosso processo de investigação tem - apoiado no observar, coletar, interpretar, 

argumentar e construir - estreita relação com as bases da pesquisa participativa e, além disso, 

este tipo de pesquisa nos dá a flexibilidade que necessitamos para a construção do saber, sem 

nos engessarmos em técnicas metodológicas que não resultam em retorno à sociedade do que 

foi construído e investigado. Este retorno se configura em elemento de atração e talvez por 

isso, este tipo de pesquisa venha sendo cada vez mais desenvolvido na área educacional. 
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“Numa Pesquisa sempre é preciso pensar, isto é, buscar ou comparar informações, articular 

conceitos, avaliar ou discutir resultados, elaborar generalizações, etc”.   75

 Assim, nossa proposta está articulada em duas etapas: 

 1ª etapa: Reconhecimento, compreensão e análise da paisagem sonora do bairro praia 

grande – etapa que concerne a este projeto; 

 2ª etapa: A elaboração, a partir do que foi colhido e analisado na etapa anterior, em 

conjunto com a comunidade, de uma cartilha  que possibilite uma tomada de 76

consciência por parte da sociedade acerca das implicações decorrentes da exposição e 

produção sonora de forma desordenada e indiscriminada. 

O aporte  metodológico de Pesquisa Participante nos dá flexibilidade e os sons do 

ambiente cotidiano se tornam, também, uma forma atraente de difusão dos resultados 

conquistados no projeto, pois, através dele propomos um pensar sonoro em que a comunidade 

envolvida e pesquisada interferirá, diretamente, no andamento do projeto. 

 4.1 Atividades propostas: 

1- Realizar um reconhecimento da paisagem sonora do bairro Praia Grande; 

2- Conhecer, através de captação de áudio com gravador digital e aferição de decibéis  com 

um decibelímetro, a realidade sonora do ambiente da comunidade do bairro Praia Grande; 

3- Conhecer as competências prévias que o grupo investigado possui sobre os conceitos de 

som e ruído mensurando o nível de conhecimento e preocupação que o grupo possuem, 

através de um questionário semiestruturado; 

4- Coletar  dados sobre a legislação sonora ambiental no âmbito municipal, estadual e federal, 

entendendo se as regras vigentes são claras, e ainda, se são cumpridas; 

5- Levantar e analisar dados sobre os impactos da Paisagem Sonora do ambiente em questão 

no cotidiano da comunidade, propondo aos participantes, sempre que possível,  uma reflexão 

sobre a qualidade sonora a partir da exposição do áudio captado; 

6- Comparar os dados colhidos após a nossa intervenção com dados anteriores a ela para 

observar a evolução do panorama sonoro e questão; 

 THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p.27.75

 A cartilha será acompanhada de um CD ilustrativo.76
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7- Registrar através de fotografias todo o processo realizado; 

8- Editar o áudio coletado, se possível junto aos participantes, para que faça parte de Cd que 

acompanhará a cartilha educativa. 

5. METAS 

Ao fim do processo empreendido deveremos ser capazes de: 

1ª etapa 

- Estabelecer, através de intervenções semanais ou quinzenais na comunidade, 

um diálogo que suscite reflexões e fomente ações que possam mudar, de forma 

significativa e se necessário, o panorama sônico do ambiente investigado; 

- Analisar o material sonoro, coletado in loco, do ambiente em questão através 

de gravações e aferições em dBs; 

- Registrar em relatório os resultados conquistados nesta etapa do projeto. 

2ª etapa 

- Organizar uma cartilha explicativa e educativa para retorno à comunidade 

investigada e à sociedade em geral do que foi construído a partir do projeto 

empreendido; 

- Editar um CD com recortes da paisagem sonora registrada para ilustração da 

cartilha; 

- Editar e organizar as fotos que registraram  o processo de execução do projeto 

para que contribuam como ilustração da cartilha. 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

1ª ETAPA 2010  

M
A
R

ABR JUN JUL AGO SET OU
T

NOV DEZ JAN FEV MAR

Reconhecimento 
sonoro do local

X X

Construção dos 
conceitos inerentes à 
observação.

X X

Trabalho de coleta de 
dados, observação e 
intervenções.                                                                

X X X X X X X X X X

Diálogo com a 
comunidade

X X X X X X X X X X X

Capturar imagens  
sonoras para CD 
educativo

X

Registro visual do 
projeto

X X X X X X X X X X X

Edição de imagens  
sonoras para CD 
educativo 

X X X X X X X X X X X

Análise e 
interpretação dos 
dados                                                        

X X X X X

Elaboração de 
relatórios, artigos. 

X X X X X X X X X X X

2ª ETAPA 2011  

M
A
R

ABR JUN JUL AGO SET OU
T

NOV DEZ JAN FEV MAR

Diálogo com a 
comunidade

X X X X X X

Registro visual do 
projeto

X X X X X X X X X X X X

Seleção das fotos 
para ilustração da 
cartilha

X X X X X

Edição de imagens  
sonoras para CD 
educativo 

X X X X X X

Análise e 
interpretação dos 
dados                                                        

X X X X X X
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7 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

1ª Etapa: 

Profº Ms Marco Aurélio A. da Silva  77

Departamento de Artes 

Coordenador; carga horária semanal de dedicação 20h. 
Elaboração das estratégias de observação, ação e intervenção; mediação junto aos 
estagiários e comunidade investigada dos conceitos  a serem construídos; 
reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; levantamento de dados acerca da 
legislação sonora ambiental; diálogo com a comunidade, gravação em áudio da 
Paisagem Sonora do ambiente investigado, análise e interpretação do áudio coletado; 
elaboração dos relatórios. 

Renata Silva de Vasconcelos –  Aluna do curso de Licenciatura em Educação 
Artística  

Estagiária; carga horária semanal de dedicação 12h. 
Colaboração o reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; contato com a 
comunidade através de questionários semiestruturados; estudo e construção dos 
conceitos inerentes ao projeto; levantamento de dados acerca da legislação sonora 
ambiental; registro visual de todas as fases do projeto; colaboração na análise e 
interpretação dos dados coletados; diálogo com a comunidade; relatórios dos trabalhos 
parciais desenvolvidos. 

Saint-Clair Aragão Neves Neto – Aluno do curso de Licenciatura em Música 

Estagiário; carga horária semanal de dedicação 12h. 
Colaboração o reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; contato com a 
comunidade através de questionários semiestruturados; estudo e construção dos 
conceitos inerentes ao projeto; levantamento de dados acerca da legislação sonora 
ambiental; colaboração no registro de áudio da Paisagem Sonora do ambiente 

Elaboração textual da 
cartilha educativa.

X X X X X X

Arte final da cartilha X X X X

Finalização do 
projeto e divulgação 
dos resultados, bem 
como, do produto 
final.

X X

Lançamento da 
cartilha

X

 Memorial anexo77
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investigado; diálogo com a comunidade; colaboração na análise e interpretação dos 
dados coletados; relatórios dos trabalhos parciais desenvolvidos. 

Ingrid Kelly Castro e Silva – Aluna do curso de Licenciatura em Música 

Estagiária; carga horária semanal de dedicação 12h. 
Colaboração o reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; contato com a 
comunidade através de questionários semiestruturados; estudo e construção dos 
conceitos inerentes ao projeto; levantamento de dados acerca da legislação sonora 
ambiental; colaboração no registro de áudio da Paisagem Sonora do ambiente 
investigado; diálogo com a comunidade; colaboração na análise e interpretação dos 
dados coletados; relatórios dos trabalhos parciais desenvolvidos. 

Átila Martins – Aluno do curso de Licenciatura em Música 

Estagiário; carga horária semanal de dedicação 12h. 
Colaboração o reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; contato com a 
comunidade através de questionários semiestruturados; estudo e construção dos 
conceitos inerentes ao projeto; levantamento de dados acerca da legislação sonora 
ambiental; colaboração no registro de áudio da Paisagem Sonora do ambiente 
investigado; diálogo com a comunidade; colaboração na análise e interpretação dos 
dados coletados; relatórios dos trabalhos parciais desenvolvidos. 

Munique Teixeira da Silva – Membro externo 

Auxiliar de pesquisa; carga horária semanal de dedicação 12h  
Colaboração o reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande; responsável pela 
estrutura organizacional do orçamento da pesquisa; secretária direta do projeto junto 
ao pesquisador responsável e de controle da agenda do grupo. colaboração na análise e 
interpretação dos dados coletados; relatórios dos trabalhos parciais desenvolvidos. 
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8 RECURSOS FINANCEIROS 

Para custeio do material de consumo, buscaremos parceria com a FUNDAÇÃO VALE 

DO RIO DOCE que, em contrapartida, terá seu nome e consequentemente, sua marca 

vinculada e divulgada na cartilha educativa, bem como, em todo material de divulgação dos 

resultados obtidos na referida pesquisa. 

 Para ajuda de custos dos alunos envolvidos na pesquisa, buscaremos apoio nas 

agências de fomento de pesquisa, como: FAPEMA, CAPES e CNPQ. 

8.1 Material Permanente 

  O material abaixo relacionado e que será utilizado na referida pesquisa, servirá a 

posteriori  para montagem de um laboratório de áudio, permanente,  para o curso de música, o 

que contribuirá para a modernização de nosso curso preenchendo, assim, uma lacuna na 

relação construção do conhecimento e atualização profissional. 

LABORATÓRIO 

Equipamento Quantidade Valor Unitário 
( aproximado)

Valor Total

Computador  
Macintosh Mac Book 

pro 21 polegadas

2 R$ 3.600,00 R$ 7.200,00

Mouse Apple sem fio 2 R$ 280,00 R$ 560,00

Mesa de som digital 
com 12 canais Yamaha 

1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Microfones Over All 
SHURE com cabo 

balanceado

2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00

Impressora 
multifuncional 

1 R$ 400,00 R$ 400,00

Fones de ouvido AKG 
para edição de áudio 

2 R$ 350,00 R$ 700,00

Placa de som M Box 2 
Digidesign com 

Software de gravação e 
edição de áudio Pro 

Tools com duas licenças

1 R$ 2.500,00 R$ 1.000,00
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8.2 Material de consumo 

Data show portátil 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

Adaptadores VGA para 
data show para Mac 

Book Pro

2 R$120,00 R$ 240,00

Tela portátil para 
exposição da imagem 
projetada pelo data 

show 

1 R$200,00 R$ 200,00

HDs externos USB com 
1 TB cada 

2 R$ 750,00 R$ 1.500,00

“no breaks” 2 R$ 320,00 R$ 640,00

Pedestais para os 
microfones

2 R$ 75,00 R$ 150,00

Câmera fotográfica 
digital

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

Decibelímetro 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Custos com gráfica e 
prensagem de Cds

1000 Cartilhas R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

subtotal --- --- R$ 32.090,00

Material Quantidade Valor Unitário 
( aproximado)

Valor Total

Cartuchos para a 
impressora

20 R$ 60,00 R$ 1.200,00

Papel para impressão 
de relatórios e 

elementos necessários à 
diagnose

10 (resmas) R$ 12,00 R$ 360,00

Extensões elétricas de 
50 metros 

2 R$ 45,00 R$ 90,00

Mídias para 
armazenamento de 

dados

300 R$1,80 R$580,00

Deslocamentos e 
alimentação

--- R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

subtotal --- --- R$ 4.230,00

TOTAL R$ 36.320,00
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9 AVALIAÇÃO 

Considerando os objetivos pretendidos de se construir um mapeamento do panorama 

sonoro do bairro Praia Grande, em São Luis, a avaliação será processual, respeitando as 

competências desenvolvidas e as especificidades do grupo participante; ao final do projeto, 

esperamos entender como se dá a relação entre ambiente sonoro e comunidade, conhecendo 

assim, seus problemas e buscando soluções exeqüíveis. 

10. DADOS PESSOAIS DO COORDENADOR PROPOSTO 

10.1 Nome Completo (sem abreviação) 

MARCO AURÉLIO APARECIDO DA SILVA 

10.2 Identidade / Órgão Emissor / UF 

07.410.805-1 – DETRAN/RJ 

10.3 C.P.F. 

877.186.267-68 

10.4 Título de mais alto nível 

 Graduação    Especialização 

X Mestrado     Doutorado 

 Pós-Doutorado   Livre Docência 

10.5 Endereço p/ Correspondência 

 Residencial  X Institucional 
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Rua / Avenida  

Av. dos Portugueses, s/n, Campus Universitário do Bacanga 
Telefone: (98) 2109-8323/8324 – Email: deart@ufma.br 

CEP.: 65080-040 – São Luis – MA 

Bairro  

BACANGA

Cidade  

SÃO LUIS

UF  

MA

CEP  

65080-040 

Fone  

3248-3084

Celular  

8114-0309

Fax  E-mail  

marcoaurelio.musica@ufma.br
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ANEXO IX 
Imagem da página virtual do GEPES 
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ANEXO X 
Entrevista por questionário aplicado à recolha de dados em campo 
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Entrevista 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa: 
 
__________________________________________________________________________ 

      1) O que faz no bairo Praia Grande? (    ) Trabalha  (   )Estuda   (   )Reside   (   )Lazer 
(   ) Outros: ________________________________ 

2) Se sente incomodado pelo ruído urbano no bairro Praia Grande?  
(   ) SIM     (   ) NÃO 

3) Sabe se há algum órgão de  fiscalização acerca da poluição sonora no município ou 
no estado? 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

4) Qual som/ruído mais lhe incomoda? 
R____________________________________________________________________ 

5) Já soube de alguma campanha prevista ou em andamento que previna a população 
acerca dos riscos da poluição sonora indiscriminada? 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

6) Sabe que a exposição a ruídos em níveis aproximados de 85 dBA pode causar a 
longo prazo surdez irreverssível? 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

7) Já ouviu falar em “Ecologia Sonora”? 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

8) Já estudou música? 
(   ) SIM     (   ) NÃO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

As informações obtidas através desta pesquisa são exclusivas para fins de pesquisa e serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados serao divulgados de forma a 
possibilitar sua não identificação. 

Profº Ms  MARCO AURÉLIO APARECIDO DA SILVA 
Coordenador e Fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora da Universidade Federal do 

Maranhão – GEPES/UFMA. 
Professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Maranhão 

Mat. UFMA: 10876-6 

_______________________________________________ 
Entrevistado 

Doc. Identidade: _______________________________ 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ANEXO XI 

Editoriais nº1 ano 1, nº 2 e 3, ano 2 do GEPES 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Editorial 01/ano 01 
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Editorial 02/ano 01 
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Editorial 03/ano 01 
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ANEXO XII 

Publicações sobre a pesquisa 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 UFMA NOTÍCIAS

Imprimir esta pagina
14/09 - 12h23

Grupo de Pesquisa lança estudos sobre Ecologia
Sonora
Departamento de Artes da Universidade Federal do Maranhão abre o Gepes a fim de explorar o tema da
Ecologia Acústica

Gritarias, buzinadas e caixas de som nas alturas. Sinais de
um  trânsito  catastrófico,  esses  são  apenas  alguns  dos
elementos que caracterizam a poluição sonora no dia-a-dia.
Hoje,  o  ser  humano  vive  do  caos  por  boa  parte  dos
ambientes  sociais  onde  transita.  E  isso  se  deve,  em
princípio,  ao  emaranhado  de  atividades  desempenhadas
num curto espaço de tempo e distância.

Sem ter para onde correr, as pessoas se vêem encurraladas
numa verdadeira “odisséia sonora”, condição que deixou o
convívio  nas  metrópoles  quase  que  insuportável.  O
sofrimento auditivo tornou-se, então, apenas mais um dos
problemas  que  ferem  a  cidadania  humana.  Antes

inexistentes, demandas sociais pela melhoria na qualidade sonora passaram a ser comuns para toda a
sociedade civil.

Observando essas questões, o Departamento de Artes/Música (DEART) da UFMA criou o Grupo de Estudos
e Pesquisas em Ecologia Sonora (Gepes),  com o intuito de fazer um mapeamento sonoro do Centro
Histórico, no bairro da Praia Grande, em São Luís. A ideia é levar os alunos a campo, buscando entender
as circunstâncias sonoras e sua coesão com um ambiente que, no passado, não vivia de tantos barulhos.

A partir da interface entre ensino de música e ambiente, o Gepes está interessado em trazer à sociedade
uma consciência ecológica ainda ausente acerca da acuidade auditiva. O professor mestre da UFMA, Marco
Aurélio, é o responsável por esse projeto, que, através do apoio do DEART, traz uma proposta ousada
para a relação sonora entre homem e sociedade.

A professora doutora Marisa Trench de Oliveira, maior autoridade do assunto na América Latina, fala da
temática  explorada  pelo  professor  Marco  Aurélio  e  por  seu  grupo  de  estudos:  “Ele  tem muito  boa
formação acadêmica e está investindo numa área ainda iniciante no Brasil : a da Ecologia Acústica, com
aplicações nas áreas de Educação e Artes”.

O principal foco de um tema como a Ecologia Sonora é pensar o espaço onde se vive como bem público,
em que todos tem direitos e deveres a cumprir. O Gepes vem ressaltar exatamente isso, partindo do
pressuposto de que a educação é a ferramenta chave para uma consciência coletiva num espaço sonoro
dividido socialmente.

Por enquanto, as atividades de pesquisa e observação desse novo grupo só começaram. Ele, inclusive, já
tem algumas informações, como o artigo do professor Marco Aurélio sobre o tema “Música na Escola ou
Surdez Total”. Os interessados podem buscar mais informações em http:///br.groups.yahoo.com/grpoup
/gepesufma, no site do Gepes.

Lugar: Campus do Bacanga/SLZ
Fonte: Tiago Amate
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Imprimir esta pagina
30/11 - 10h27

Projeto sobre Ecologia Sonora é apresentado em São
Paulo
Docente da UFMA apresenta projeto pioneiro associado ao DEART

“A Paisagem Sonora e sua relação no cotidiano da cidade:
Um mapeamento do panorama sonoro do bairro da Praia
Grande” é o título do projeto desenvolvido pelo Grupo de
Estudos  e  Pesquisas  em  Ecologia  Sonora  (Gepes),
coordenado  por  Marco  Aurélio  A.  da  Silva,  professor  do
Departamento  de  Artes/Música  (DEART)  da  Universidade
Federal do Maranhão, e apresentado no dia 25 de novembro
no  II  Encontro  de  Educação  Musical  que  aconteceu  na
Universidade Estadual Paulista (UNESP).

O Profº  Marco  Aurélio  também apresentou  seu  Grupo  de
Pesquisa,  o  GEPES  –  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisa  em
Ecologia Sonora, e foi muito elogiado pela iniciativa pioneira

no âmbito da Educação Musical no Brasil. O II Encontro de Educação Musical é promovido pelo grupo de
pesquisa da Profª. Drª Marisa Trenchde Oliveira Fonterrada, que é a maior autoridade na área de Ecologia
Sonora na América Latina.

Saiba mais sobre o Projeto de Ecologia Sonora da UFMA
A Ecologia Sonora aborda as relações de equilíbrio da sociedade com o ambiente sonoro e é estudada em
Engenharia Ambiental,  Educação Ambiental,  Economia, etc. O Gepes é a primeira iniciativa a estudar
Ecologia  Sonora  associada  a  um  Curso  de  Licenciatura  em  Música  no  Brasil.  O  grupo  de  pesquisa
desenvolve  atividades  na  área  desde  fevereiro  de  2010,  sendo  registrado  oficialmente  no  Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em agosto.

Entre as ações que serão empreendidas estão: aferir com decibelímetro o nível de exposição sonora a que
os pedestres estão sujeitos, discutir ações para solucionar o problema, publicar artigos sobre o assunto e,
em um segundo momento, propor estas ações para os órgãos públicos, visando atender ao tripé pesquisa,
ensino e extensão.

Além de conscientizar tanto docentes quanto a comunidade em geral com relação à importância do tema,
há a preocupação em incentivar os alunos do Curso de Música a pesquisarem. Durante o XXII Seminário
de Iniciação Científica da UFMA, a aluna bolsista (PIBIC/FAPEMA) Ingrid Kelly Castro e Silva, orientada
pelo professor Silva, apresentou o mesmo projeto, tornando-se a primeira estudante do curso de Música a
apresentar trabalho no SEMIC.

O projeto também foi apresentado em 19 de outubro deste ano no Instituto Ouvir Ativo, em São Paulo,
que desenvolve atividades de audição seletiva no ambiente como um todo. Como fruto desta visita, Silva
foi convidado a contribuir para a revista eletrônica do Instituto, tendo publicado até o momento o artigo
“Música na escola ou surdez total”.

“O grupo de pesquisa carece de certa infraestrutura adequada, mas a UFMA tem dado apoio total, tanto
em nossas atividades locais quanto nas viagens para apresentação do projeto em outros estados”, declara
Silva.

Lugar: Campus do Bacanga/SLZ
Fonte: Rodrigo Oliveira/Ascom
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Ciência e tecnologia tornam-se mais interessantes quando descobrimos sua 
presença no nosso dia a dia. Olhe para o lado e tente observar nos equipamentos, na 
maneira como são utilizados os recursos naturais e até mesmo em suas roupas o quanto há 
de pesquisas científicas e inovações tecnológicas. Com um olhar aguçado, você as encontra 
onde nem poderia imaginar. Pois é. Ciência e tecnologia estão perto de você. 

E, para aproximá-las ainda mais da população é que o Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento 
Tecnológico (SECTEC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), em parceria com a Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Centro Universitário do Maranhão 
(UniCEUMA) e apoio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e da iniciativa privada, 
promove a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011 (SNCT) e a II Mostra Científica do 
Maranhão.

Uma programação diversificada foi pensada para que o Estado conheça suas 
próprias produções. Principalmente, aquilo que está sendo feito para promover um desen-
volvimento apoiado na conservação dos recursos naturais. Essa proposta combina com o 
tema da SNCT 2011: Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção de Riscos. O 
Governo do Estado traz a você uma mostra da ciência e tecnologia do Maranhão.  Aproveite!   

11h: Diversidade Sexual e Internet: A Internet como 
espaço de afirmação de 
identidades e papeis sexuais marginalizados nas 
redes sociais
Palestrante: Andréa Leite Costa

14h: Apresentação de grupo de estudo e reflexão 
sobre as ferramentas de análise de desenvolvimento 
e sustentabilidade das organizações internacionais 
PNUD/ONU
Palestrante: Cosme Oliveira Moura Junior

15h: Mudanças climáticas e conservação da 
biodiversidade
Palestrante: Dinnie Michelle Assunção Lacerda

Sessão de Pôsteres

A UDIT Ó RIO 1

A presentações: 14h às 17h
Local: Varal de Pôsteres

E xposição de Protótipos
A presentações: 10h às 17h
Local: Tenda 2

10h: Programa Cuidando do Futuro
Palestrante: Cristina Loyola

Palestras



    ANEXOS

!385

16h: A cidade de São Luís, ontem e hoje: a Galeria 
de São Pedro de Alcântara (1826) 
Palestrantes: Érico Peixoto Araújo e Marcelo 
Cheche Galves 

17h: Prioridades Globais de Desenvolvimento e 
Metas a serem alcançadas até 2015 pelos Estados 
Nações: Declaração do Milênio
Palestrante: Gabriel Nava Lima

18h: Leishmaniose Tegumentar Americana: da 
clínica ao tratamento
Palestrante: Guilherme Tude Coelho Neto

10h: Meteoritos no Maranhão
Palestrante: Manuel Ricardo de Jesus Costa

11h: Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e 
Renda no Maranhão
Palestrante: José Antônio Barros Heluy  

14h: A paisagem sonora e sua relação no cotidiano 
da cidade: um mapeamento do panorama sonoro do 
bairro Praia Grande em São Luís
Palestrante: Marco Aurélio Aparecido da Silva

15h: Ergonomia Postural
Palestrantes: Bruna Rayssa de Freitas Paulino e 
Nara Eli Linhares Pinheiro

16h: Economia Solidária e Desenvolvimento 
Tecnológico
Palestrante: Mariana Nascimento

17h: Ações Ambientais do Projeto Escritório na Praia
Palestrantes: Paula Maria Mesquita Santiago, Clóvis 
Lira da Rocha Júnior, Zeli Raquel da Rocha e Pauline 
Dulcinéia Mesquita Santiago

 
10h: O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão 
e as construções de Maranhão Possíveis
Palestrante: Rafael Aguiar dos Santos

11h: Ações de Defesa Civil
Palestrantes: Cel QOCBM Carlos Robério dos 
Santos e Maj QOCBM Manoel Teixeira Santos

14h: Prevenção de Acidentes Domésticos
Palestrantes: 2º Ten QOCBM Jorgeilson Costa 
Frazão e Cb BM Adailton de Lima Silva Júnior

A UDIT Ó RIO 2

A UDIT Ó RIO 3

15h: Combate a princípios incêndios com uso de 
aparelhos extintores portáteis
Palestrantes: 1º Sgt BM José de Ribamar Silva e 
Cb BM Gilson Almeida da Silva

16h: Evolução das técnicas de Salvamento no 
mar com uso de embarcações
Palestrantes: 2º Ten QOCBM Diego Renier da 
Luz Cantanhede Cardoso Machado e 2º Sgt BM 
Giovanes Macedo Rodrigues

17h: Atendimento em Acidentes Aeronáuticos
Palestrantes: 2º Ten QOCBM Herisson de 
Moraes Mouzinho e 1º Sgt BM Raimundo 
Nascimento de Oliveira Santos

10h: Atendimento pré-hospitalar
Palestrantes: Sds BMs Renato de Castro 
Mendes e Wellington Mark Pontes Costa

11h: Qualidade de Vida e Hipertensão Arterial
Palestrante: Rafael de Abreu Lima

14h: Cuidados e Prevenção de Acidentes em 
Idosos no Ambiente Domiciliar
Palestrante: Monica Andreia Miranda Aragão

15h: Residuos Sólidos no Ambiente Hospitalar
Palestrante: Wiljanita Costa Guimarães

16h: Sustentabilidade e Riscos Ambientais
Palestrante: Dinne Michele Assunção

17h: Educação e Saúde: promovendo a 
Sustentabilidade Ambiental
Palestrante: Alexandra Barros e Laise Lages

18h: Eventos Extremos de Chuva no Maranhão
Palestrante: Andréa Helena Machado dos Santos

09h às 18h: Seminário de Apresentação dos 
Projetos do PAPPE Integração

A UDIT Ó RIO 4

A UDIT Ó RIO 5
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
 CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 

INGRID KELLY CASTRO E SILVA 

“RELATÓRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 
ECOLOGIA SONORA” 

SÃO LUÍS - MA 
2011 
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INGRID KELLY CASTRO E SILVA 

“RELATÓRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 
ECOLOGIA SONORA” 

Projeto de pesquisa apresentado ao Professor 
Mestre Marco Aurélio A. da Silva como relatório 
parcial sobre as atividades realizadas pelo 
GEPES na primeira etapa do Projeto A Paisagem 
Sonora e sua relação no cotidiano da cidade: 
Um mapeamento do panorama sonoro do Bairro 
da Praia Grande em São Luís. 

SÃO LUÍS - MA 
2011 
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INGRID KELLY CASTRO E SILVA 

“RELATÓRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 
ECOLOGIA SONORA” 

Agradeço a todos que apoiaram e cooperaram para a evolução do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Ecologia Sonora, em especial ao nosso Professor Mestre Marco Aurélio que nos 

orientou sempre que precisamos e que trabalhou arduamente para que o Projeto crescesse e 

aparecesse tanto em nossa Universidade quanto fora do Estado, representando o GEPES em 

Simpósios e Encontros no Estado de São Paulo. Muito obrigada Mestre Marco. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem o propósito de descrever as atividades realizadas ao longo da 

primeira etapa do ano de 2010 do Projeto “A Paisagem Sonora e sua relação no cotidiano da 

cidade: Um mapeamento do panorama sonoro do Bairro da Praia Grande em São Luís” do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora. O objetivo primordial do GEPES é refletir 

sobre como a paisagem sonora interfere na sociedade contemporânea, e, a partir desse 

pressuposto, o grupo se propôs a um mapeamento do panorama sonoro do bairro da Praia 

Grande em São Luís do Maranhão, para se tomar conhecimento da realidade sonora do 

ambiente em questão. Neste ínterim o GEPES sob a coordenação do Professor Mestre Marco 

Aurélio, que não mediu esforços para que o projeto passasse por todas as fases que um grupo 

de estudos e pesquisa tem que passar para ser reconhecido oficialmente. O projeto de pesquisa 

mesmo em sua fase inicial, já tem dado resultados significantes, além de ser reconhecido 

como pesquisa de grande relevância pela Universidade, o que se pode observar em pauta na 

página da web da UFMA.  
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2. RELATÓRIO DESCRITIVO 

  

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora iniciou suas atividades 

oficialmente no dia dois de março de dois mil e dez, sob a coordenação do professor Mestre 

Marco Aurélio Aparecido da Silva, reuniram-se os alunos: Átila Pereira Martins, Ingrid Kelly 

Castro e Silva, Saint-Clair Aragão Neves Neto, sendo estes acadêmicos do curso de Música 

Licenciatura da UFMA e a aluna Renata Vasconcelos, acadêmica do curso de Artes Visuais 

Licenciatura da UFMA. Nesta primeira reunião o professor Marco Aurélio apresentou o 

Projeto, de sua autoria “A Paisagem Sonora e sua relação no cotidiano da cidade: um 

mapeamento do panorama sonoro do bairro da Praia Grande em São Luís”. Foi feita as 

recomendações bibliográficas para leitura e embasamento teórico, definição dos dias e 

horários para as reuniões do Grupo e a criação de um espaço na internet para assuntos de 

interesse do Grupo. 

No segundo encontro do GEPES, dia onze de março de dois mil e dez, o grupo 

discutiu sobre os textos recomendados pelo coordenador Marco Aurélio e ainda sobre a 

possível delimitação na paisagem do bairro da Praia Grande em São Luís, já que o bairro é 

muito extenso e o grupo possui poucos membros, houve a necessidade de fazer um recorte do 

bairro a ser mapeado, onde destacamos os principais pontos em que a aferição fosse mais 

interessante para a pesquisa do Grupo. O professor Marco Aurélio entrou em contato com a 

Secretaria de Meio Ambiente e com a Companhia Vale do Rio Doce para marcar entrevistas a 

fim de buscar parcerias para o desenvolvimento do projeto. 

Nas reuniões seguintes foram propostos novos textos e uma atividade em que os 

membros relatassem sua paisagem sonora cotidiana. Um novo aluno ingressou no quadro de 

membros do grupo de estudos, Valberlino Santos Gomes, também acadêmico do curso de 

Música Licenciatura, interessou-se na temática abordada pelo projeto de pesquisa. 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora foi devidamente registrado no 

Departamento de Pesquisa (DPq) da Universidade Federal do Maranhão, bem como no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). O grupo fez um 

projeto escrito para o Programa de Educação Tutorial (PET). 

O Grupo recebeu da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), uma bolsa pelo Programa Institucional de Bolsas de 
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Iniciação Científica (PIBIC), tendo sido a aluna Ingrid Kelly Castro e Silva  contemplada. Ao 

passo que, na tentativa de buscar amparo para todos, os membros do grupo inscreveram-se no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI), porém os membros não foram deferidos pelo programa. 

No mês de agosto de dois mil e dez, foi publicado o primeiro editorial do GEPES, 

produzido pelo professo Marco Aurélio e impresso na Gráfica da UFMA, neste editorial 

esteve em pauta um pouco sobre o processo de investigação do grupo, a metodologia e 

objetivos do GEPES, além do artigo do Mestre Marco Aurélio: “Música na Escola ou Surdez 

Total” que enfatiza sobre a interface entre educação musical e meio ambiente.  

Com a finalidade de buscar parcerias, o professor Marco Aurélio protocolou no 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFMA, os pedidos de equipamentos 

necessários para a pesquisa, que são: um computador desktop completo, um laptop, uma 

impressora multifuncional, um data show e uma tela para proteção. Foi solicitado em 

protocolo, ao Centro Ciências Humanas (CCH), o pedido de um espaço para a montagem de 

um laboratório de estudos, análise e adição de áudios para o GEPES. 

No mês de outubro de dois mil e dez foi realizado o vigésimo segundo Seminário de 

Iniciação Científica (SEMIC), onde o GEPES foi um dos pioneiros no curso de Música 

Licenciatura a apresentar um projeto de pesquisa em um Seminário desse porte. A bolsista, 

Ingrid Kelly Castro teve seu artigo aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PPPG), para se apresentar no XXII SEMIC, onde foi enquadrada na seção Poster e 

juntamente com os demais membros apresentou um banner sobre o GEPES. O painel do 

GEPES foi visitado pela banca do XXII SEMIC que avaliou muito bem e parabenizou a 

iniciativa do grupo. 

 Com o intuito de adiantar o processo de pesquisa do GEPES, o professor Marco 

Aurélio adquiriu por conta própria, o aparelho mais necessário para o mapeamento sonoro, o 

decibelímetro, que mede os níveis de decibéis em um ambiente, ou seja, mede os ruídos que 

interferem no ambiente. Através dessa iniciativa, o grupo já fez seu primeiro contato com o 

aparelho, onde já pôde fazer suas primeiras aferições dentro da UFMA e no bairro da Praia 

Grande, que é o recorte do mapeamento que está inserido no projeto.  

Dessa maneira o grupo realizou sua primeira pesquisa em campo, onde foram 

realizadas entrevistas com moradores e pessoas que trabalham no bairro, registros visuais e o 
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mais interessante, a emissora televisiva, Mirante, fez um convite para que pudessem fazer a 

cobertura da pesquisa do grupo, para mostrar a grande importância da pesquisa do GEPES. 

O GEPES não pára de fazer história só no Maranhão, o Grupo ficou conhecido 

também fora do Estado, onde o Professor Mestre Marco Aurélio pôde representar o GEPES 

no VII Simpósio de Educação Musical Especial e I Encontro de Musicografia Braille no 

Estado de São Paulo e em seguida também em São Paulo o Mestre Marco Aurélio foi 

selecionado para apresentação oral no II Encontro de Educação Musical da UNESP, 

organizado pela Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, uma das maiores referências que o 

grupo possui de pesquisadores no âmbito da Ecologia Acústica na América Latina. 
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3. CONCLUSÃO 

 O Grupo de Estudos e Pesquisa em Ecologia Sonora como um dos pioneiros na 

pesquisa em ecologia sonora no Brasil teve em sua primeira etapa grandes realizações e 

resultados significativos para a área da educação musical aliada com o meio ambiente. O 

grupo mesmo em sua fase inicial produziu além do programado para a primeira etapa, o que o 

torna especial em relação a tantos outros grupos de estudos que passam anos sem produzir e 

sem dar resultados positivos como retorno à sociedade. A jornada do GEPES ainda não 

encerrou, o grupo tem mais um ano para trabalhar arduamente para alcançar os objetivos 

almejados e assim poder contribuir para a melhoria do bem estar da comunidade pesquisada. 
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ECOLOGIA SONORA - 
GEPES 

RELATÓRIO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO ALUNO VALBERLINO GOMES 
E ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO GEPES EM 2010. 

O aluno Valberlino Santos Gomes teve como participação no GEPES seguintes 
atividades: 

• Construção de um diário sonoro. 
• Leituras e releituras bibliográficas sobre a linha de pesquisa do GEPES. 
• Pesquisa para levantamento de dados acerca da legislação sonoro ambiental(etapa não 

concluída). 
• Reconhecimento sonoro do bairro Praia Grande: campo de estudo acústico escolhido pelo 

grupo. 
• Elaboração de um modelo de artigo cientifica para apresentar a proposta da linha de 

pesquisa do GEPES(tarefa não concluída).  
• Foi elaborado um pequeno com o titulo “O cuidado na utilização do son”, para discussão 

dos integrantes do GEPES. 
• Divulgação do primeiro editorial do GEPES entre acadêmicos da UFMA e na segunda 

semana de música da UEMA. 
• Participação na apresentação do projeto no XXII SEMIC, apresentado pela aluna Ingrid 

Kelly. 
• Reconhecimento e manuseio do decibelímetro em setores da UFMA.  

Acontecimentos ocorridos no GEPES em 2010: 

• O GEPES foi registrado no CNPQ. 
• O professor Marco Aurélio silva foi a alguns órgãos públicos para apresentação do projeto 

e  angariação de fundos financeiros  necessários para o GEPES. 
• O reconhecimento do GEPES foi feito inúmeras vezes pela UFMA através da divulgação 

de matérias no site da mesma. 
• Foi elaborado o primeiro editorial do GEPES, pelo professor e orientador do projeto 

Marco Aurélio Silva. 
• Apresentação do projeto no XXII Seminário de Iniciação Cientifica. 
• O projeto foi apresentado pelo professor Marco Aurélio no Instituto Ouvir Ativo. 
• Apresentação do projeto II encontro de educação musical do instituto de artes da UNESP. 
• Reconhecido pela maior autoridade em ecologia acústica da América latina a professora 

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada.   
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Conclusão  

Por que será que um elemento tão benéfico pode nos ser ao mesmo tempo tão prejudicial? 
Será a qualidade da música? Será o gênero musical? Será o estilo musical? Nenhuma das três últimas 
questões responde a primeira. A resposta adequada é a qualidade sonora, nossa sociedade está 
perdendo a sensibilidade de ouvir. Como ficar tranqüilo, relaxar em um ambiente no qual nosso 
ouvido é literalmente bombardeado por uma diversidade de fontes sonoras, nas quais o número de 
decibéis dB (A) é superior ao que convém à audição humana? Para alguns talvez seja possível, no 
entanto, cedo ou tarde será notória na vida deste indivíduo à perca de pelo menos 50 % da audição, ou 
seja, a pessoa realiza seu ego através da música, mas em troca, acarreta prejuízos para a saúde.  

Dentro de tal problemática, cabe a nós futuros educadores musicais contribuir para que 
este quadro seja mudado. A tríade educação musical, paisagem sonora e meio ambiente, serão 
ferramentas de grande relevância para tomada de consciência acerca de uma audição mais cuidadosa, 
não somente musical, mais de todo ambiente, inclusive onde a arte música se processa. 
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