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RESUMO

Nesta pesquisa apresentamos um estudo sobre os estilos musicais de preferência de 84 alunos 
de três quartas séries do Ensino Fundamental, de duas escolas públicas, sendo uma municipal 
e outra estadual. Com base no conceito de cultura e de indústria cultural elaboramos um breve 
histórico sobre a educação musical no Brasil para assim compreender como se constituiu e se 
apresenta na sociedade brasileira contemporanêa. Para a análise tomamos como instrumento 
metodológico um questionário aplicado no ano de 2010 por pesquisadores do projeto “Ensino 
de História e Cultura Contemporânea: Relações com o Saber e Perspectivas Didáticas” e com 
base nos dados obtidos analisamos as opções das crianças relacionando com a influência da 
mídia. Os estilos que predominaram foram: o  Funk, o Rap, a música Eletrônica, o Pop, o 
Rock e a música Sertaneja. Constatamos nesta variedade de estilos musicais a necessidade de 
maior aproximação pelos professores e familiares ao que ouvem e cantam as crianças para a 
construção de senso crítico perante o que dispõe a mídia.

Palavras-chave:  Estilo  musical.  Crianças.  Ensino  Fundamental.  Cultura  Contemporânea. 
Mídia.
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"Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças"

Carlos Drummond de Andrade

Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender

Que é em vocês natural.

Eu queria uma escola que educasse seu corpo e seus movimentos:

Que possibilitasse seu crescimento físico e sadio. Normal.

Eu queria uma escola que lhe ensinasse tudo sobre a natureza,

O ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo. Deus.

Mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação.

E que dessas coisas lhes ensinasse não só o conhecer, como também

A aceitar, a amar e preservar.

Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a nossa história

E a nossa terra de uma maneira viva e atraente.

Eu queria uma escola que lhes

Ensinasse a usarem bem a nossa língua, a pensarem e a se expressarem

Com clareza.

Eu queria uma escola que lhes ensinassem a pensar, a raciocinar,

A procurar soluções.

Eu queria uma escola que desde cedo usasse materiais concretos para que vocês

Pudessem ir formando corretamente os conceitos matemáticos, os conceitos de números,

As operações... Pedrinhas... Só porcariinhas!...

Fazendo vocês aprenderem brincando...

Oh! Meu Deus!

Deus que livre vocês de uma escola em que tenham que copiar pontos.

Deus que livre vocês de decorar sem entender, nomes, datas, fatos...

Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos "prontos",

Mediocremente embalados nos livros didáticos descartáveis.

Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo,

Repetindo, repetindo...

Eu também queria uma escola

Que ensinasse a conviver, a cooperar,

A respeitar, a esperar, a saber viver

Em comunidade, em união.

Que vocês aprendessem a transformar e criar.

Que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada sentimento,

Cada drama, cada emoção.

Ah! E antes que eu me esqueça:

Deus que livre vocês de um professor incompetente.

Que Escola maravilhosa !!!

Vamos sonhar com o grande escritor.
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E que Deus nos ajude e as famílias também.

INTRODUÇÃO

Carlos  Drummond de  Andrade  não foi  nenhum pedagogo  e  nem 

escritor sobre a educação sendo a presença do poema acima resultado de opções 

que resultaram na crença de que a escola deveria ser um lugar mágico, de grandes 

descobertas, de experiências, um lugar, onde todos fossem respeitados.

Em estudos realizados e na observação das crianças nas escolas, 

nas  ruas e  em outros  espaços  constatamos  que elas  se  interessam por  filmes, 

seriados,  literatura  e  por  música,  enfim,  por  linguagens  que  possibilitem  a 

imaginação,  dar  vida  a  personagens de ficção  e  históricos.  A  criança como um 

grande maestro dá vida a abstrações e ao conhecimento circulante como se fossem 

notas  musicais,  onde  os  lugares  e  fatos  históricos  se  transformam  em  cada 

instrumento. 

Acreditamos que a música é capaz de comover,  de emocionar,  é 

uma maneira de exteriorizar as emoções e os pensamentos, é expressão corporal e 

mental.  Segundo Jeandot (1990, p.13) a criança é muito afetada pela Música na 

questão da sensibilização afetiva e sensorial o que a conduz a expressar aquilo que 

sente, o que torna pertinente o estudo de suas opções na cultura contemporânea.

Levando em consideração princípios relacionados à democracia e 

deixando de lado discursos que a tornam como recurso para a homogeneização, 

entendemos  a  organização  social  como  processo  histórico  e  sociocultural  se 

constitui  permeado  por  mudanças,  quanto  por  representações,  constituindo,  no 

conjunto, a identidade dos indivíduos. Encontramos em Goffman (1988, p. 66) este 

entendimento ao ter a identidade como produto social que terá em seu processo de 

constituição  a  relação  com  o  ‘outro’  como  fundamental  o  que  nos  levou  à 

importância do processo educativo na formação das pessoas.

Sendo a interação social  parte da constituição de identidade, nos 

chama  atenção  a  apropriação  pelo  capital  das  expressões  populares,  que, 

paulatinamente, as transformam em mera mercadoria na qual se perde as tradições 

que a permeiam. 
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Tal  compreensão se  relaciona  a  princípios  que se  distanciam do 

entendimento de que há necessidade de homogeneização das expressões culturais 

ao ter por base o discurso da “racionalidade técnica” de Adorno (1982), onde se 

considera a racionalidade técnica como domínio de caráter repressivo situado em 

sociedade  que  se  auto-aliena.  Entendemos  que  a  organização  social  como 

conseqüência histórica e cultural das interações sociais dos indivíduos, permeada 

por mudanças, quanto por representações, constitui, no conjunto, a identidade dos 

indivíduos.

Sendo  crianças  os  sujeitos  sociais  desta  investigação 

compreendemos com Lahire (1997) que não poderíamos entender suas opções “[...] 

fora  das  relações  sociais  que  se  tecem  [...]  Ela  [a  criança]  não  “reproduz”, 

necessariamente  e  de  maneira  direta,  as  formas  de  agir  de  sua  família,  mas 

encontra sua própria modalidade de comportamento em função da configuração das 

relações  de  interdependência  no  seio  da  qual  está  inserida.”  (p.17).  Tal 

reconhecimento reforça a questão da interação social o que em nossa análise não 

estará diretamente ligado ao âmbito familiar, mas ao contexto sociocultural em que 

se inserem de maneira mais ampla, ou seja, pela ação do que a mídia tem produzido 

sobre as escolhas das crianças em questão, o que não se manifesta em um “vazio 

de relações sociais”. (LAHIRE, 1997, p.18)

Assim, foi  pela participação no projeto  “Cultura Contemporânea e 

Ensino de História: relações com o saber e perspectivas didáticas.” 1 que tem como 

objetivo estabelecer relações entre alunos e professores da escola básica com a 

cultura contemporânea, identificando como estes relacionam os conteúdos escolares 

aos artefatos tecnológicos contemporâneos na cultura escolar e suas repercussões 

para o conhecimento histórico, que traçamos como intento nos aproximarmos das 

opções  musicais  de  crianças  em  contexto  onde  a  mídia  ‘parece’  nortear  suas 

preferências.

1 O referido projeto visa reconhecer aspectos do conjunto de saberes que constituem a cultura escolar 
para nela identificar  aproximações e/ou distanciamentos que apresenta  dos saberes da infância e da 
juventude, tendo como referência para tal análise os artefatos tecnológicos e a História ensinada. Este 
projeto teve sua origem na Universidade Estadual de Campinas (2007) e ao ter caráter interinstitucional 
abrange  vários  grupos  de  estudos  em  diversas  Universidades  nacionais  e  internacionais  como  a 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  de  Juiz  de  Fora,  de  Uberlândia,  do  Rio  Grande  do  Sul  e 
Universidad de Buenos Aires, dentre outras.
In: GALLO, Mariana Sieni Gallo Juliani.
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Por esta participação no projeto compreendemos com Gago (2007), 

que este estudo nos traria a oportunidade de aproximações às expressões da “[...] 

perspectiva de crescente complexidade desde a compreensão dos nossos padrões 

culturais e de vida; até uma consciência em que o pluralismo da diversidade de 

perspectivas é clarificada pela sua raiz temporal e espacial.  (GAGO, 2007, p. 134).

A inserção no projeto “Cultura Contemporânea e Ensino de História: 

Relações com o saber e Perspectivas didáticas’ aconteceu no ano de 2010 e em 

período no qual os estudos teóricos se apresentavam como prioritários, o que não 

possibilitou a participação na coleta de dados, mas da tabulação dos mesmos no 

primeiro  semestre  de  2011.  Esta  condição  foi  o  que  nos  aproximou  dos  estilos 

musicais que permeiam o cotidiano das crianças da faixa etária entre 9 e 13 anos, 

de três turmas da 4ª série, sendo duas de uma escola municipal rural e uma turma 

de escola estadual urbana (área central) o que nos remeteu às questões: Como a 

criança interage com a música na sociedade contemporânea? Como as tecnologias 

e a mídia influenciam nas opções musicais das crianças e adolescentes? 

Assim, tendo por base as questões acima e ciente de sua amplitude 

e complexidade, optamos por recorte trazido pela questão: Como a criança interage 

com a música na sociedade contemporânea? Esta questão nos levou à análise dos 

estilos musicais indicados pelas crianças da faixa etária entre nove e treze anos, 

tanto  da  área  rural,  quanto  da  área  urbana.  Reconhecendo  nossa  aproximação 

ainda  como  incipiente  ao  processo  da  formação  musical  em  construção  pelas 

crianças,  buscaremos  identificar  além  deste  reconhecimento,  as  diferenças 

presentes  ou  não  entre  os  estilos  musicais  indicados  como os  preferidos  pelas 

crianças. Os recursos presentes na escola que visam à garantia das necessidades 

culturais infantis, no caso, os relacionados à música, serão pontuados em momentos 

que se tornem necessários ao esclarecimento dos estilos musicais apontados. 

Ter como objetivo reconhecer os estilos musicais apontados pelas 

crianças nos remete à necessidade de indicar como entendemos estilo, ou seja, que 

para este estudo ‘estilo’ será utilizado com o sentido de “reproducción de modelos,  

ya sea em el  comportamiento  humano,  que resulta  de  uma serie  de elecciones 

realizadas dentro de algún conjunto de constricciones” (MEYER, 2000, p.19).

Entendemos que este conceito é amplo e que em nosso caso será 

utilizado para o entendimento daquelas construções socioculturais e históricas que 

se estabelecem nas interações de determinado contexto, o que traz a condição de 
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expressão individual e social por meio de modelos heterogêneos, no caso naquilo 

que se relaciona às preferências de estilo musical apontado pelas crianças.

A  base  empírica  será  trazida  pelos  questionários  aplicados  às 

crianças  de  4ª  série  das  duas  escolas.  Ainda  por  meio  dos  questionários 

analisaremos as diferenças presentes ou não nas opções das crianças do espaço 

rural e o urbano. Estudos bibliográficos sobre a educação e a música, assim como 

do documento - PCN de Arte-Educação elaborado sob a responsabilidade do MEC e 

divulgado no ano de 1997 nos embasaram na efetivação desta investigação.

A  mídia,  na  atualidade  assumiu  papel  importante,  principalmente 

pela Internet por sua agilidade e rapidez na veiculação de informações o que gera 

questões importantes como: de que maneira essas informações são trabalhadas? 

Como ‘chegam’ até as crianças?  Como é trabalhada essa situação na escola?  Tais 

questões  por  sua  complexidade  não  estão  presentes  no  âmbito  desta  análise 

ressaltando-se a questão da mídia no percurso da pesquisa que será dividida da 

seguinte  forma:  no  Capítulo  1  serão  apresentadas  as  opções  metodológicas 

situando o ambiente escolar a serem analisados, os sujeitos, e a maneira que foi 

constituído o questionário e sua aplicação nas diferentes escolas. O Capitulo 2 foi 

constituído na apresentação do conceito de indústria cultural e de que modo este 

processo pode influenciar na área da arte, da educação e da música. Nele iremos 

também fazer um breve resumo histórico e cultural da música na educação, para 

assim  compreender  como  se  constituiu  e  se  apresenta  na  sociedade 

contemporânea.

No 3º  Capitulo  faremos a análise do indicado pelas crianças por 

meio  dos  questionários  relacionando  com  a  educação,  com  a  infância  para 

tentarmos responder à questão já explicitada acima. Na conclusão apresentaremos 

as respostas mais relevantes em relação ao estudo e também sua repercussão para 

a  minha  formação,  que  com  certeza  serão  importantes  para  escolhas  na 

continuidade da minha formação acadêmica, pois a pedagogia é apenas o começo 

de uma grande caminhada.
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CAPÍTULO I

OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMINHO

 

A vontade de pesquisar a influência da música sobre as crianças e 

adolescentes, teve seu principio em um bairro de periferia onde convivo, observando 

a ‘molecada’ que sempre se aglomerava em frente de casa conversando e cantando 

músicas que expressavam o ambiente em viviam, seus sentimentos, explicações e 

convicções. Esta sensibilização pelo tema se tornou mais clara quando compreendi 

com Moroz (2002) que: “A produção de idéias e, portanto, do conhecimento tem um 

caráter  social:  as  idéias  e  o  conhecimento  são  representações  da  vida  do  ser 

humano, num dado momento de sua história; em outras palavras, o conhecimento 

reflete o contexto social no qual é produzido.” (p.09)

Em  minha  história  de  vida  compreendi  que  a  música  pode  ser 

aproveitada  como um instrumento  para  a  promoção  da capacidade criadora,  da 

singularidade,  além de  ser  um recurso  admirável  para  equilibrar  e  humanizar  o 

processo educacional. Nesse percurso tive sucessivas experiências práticas ligadas 

a movimentos culturais e nestes o Hip Hop que segundo Silva (1999).

[...] é uma manifestação cultural juvenil que surgiu no final dos anos 70 em 
Nova  Iorque  e  que  atualmente  está  presente  em  diferentes  metrópoles 
mundiais. Jovens afro-americanos e caribenhos que viviam nos EUA foram 
decisivos  para  a  constituição  deste  Movimento,  de  forma  que  “a  dança 
break”,  a  arte  visual  materializada  no  grafite  e  o  Rap  como  expressão 
poético-musical  integraram-se  como parte  do  sistema cultural  juvenil  em 
construção (p. 26). 

Vale ressaltar  que o ‘break’ é dançado pelos chamados  b.boys e 

b.girls (breakers boys e breakers girls), sendo o grafite realizado pelos grafiteiros e o 

Rap composto pelo  Dj (disc-joquey),  responsável  pela  montagem das músicas e 

pelo  Mc (mestre  de cerimônia),  cantor  e,  na maioria  das vezes,  compositor  das 

letras. 

A  origem  do  hip  hop  –  que  significa  balançar  o  quadril,  um  convite  à 
diversão –,  sempre teve em sua proposta inicial  a PAZ. Ele foi  criado e 
continua com o mesmo propósito:  canalizar  energias que poderiam estar 
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voltadas  à  criminalidade  centralizando-as  na  produção  artística.  E  é 
exatamente essa a questão incompreendida do Rap, quando ouvimos essa 
tendência musical dotada de pré-conceitos (ANDRADE, 1999, p. 86,). 

E foi  neste  contexto  que obtive  constantes  oportunidades de  me 

expressar e ser ouvida e em alguns momentos compreendida. As dificuldades foram 

aparecendo em pessoas que discriminavam o hip hop considerando-o como ‘cultura 

marginal’  como  afirma  o  maestro  Júlio  Medaglia  (2011)  em  uma  entrevista  no 

programa Provocações na TV Cultura quando comenta que “[...] é muito fácil fazer é 

o  hip  hop  é  a  música  mais  democrática,  qualquer  retardado  mental  pode  fazer 

aquilo”.2 Este  comentário  deixa  explicito  o  equívoco  relacionado  ao  sentido  que 

atribui ao que considera ‘democrático’, ou seja, que esta condição está relacionada 

ao que pode ser feito de qualquer maneira, o que se pressupõe abranger os menos 

favorecidos, o que emerge da maneira irônica quando a utiliza nas comparações que 

faz com os Rappers, ao se referir a pessoas com necessidades especiais, inclusive 

a mental. 

As dúvidas em relação ao que expressa o maestro como preconceito 

é dissipada quando em outra fala a uma revista3 reafirma seu discurso dizendo que: 

“O negro americano foi quem criou o valor cultural do século em seu país, e agora 

chega esse pessoal da periferia de Los Angeles, puxa um fumozinho, acha que não 

deu certo na vida porque a humanidade está contra ele, e vem com essa verborragia 

insuportável do Rap”.  A exemplificação da ainda presente discriminação em relação 

a este movimento musical e cultural textualiza o que foi e é sentido em cotidiano que 

ao  mesmo  tempo  em  que  tenta  compensar  necessidades  de  inclusão  leva  a 

situações de explicitação do preconceito.

 Em meio a estas contradições na opção pelo curso superior entendi 

o curso de Pedagogia como espaço que poderia proporcionar o entendimento do 

‘lugar’  onde  se  situa  a  música  no  processo  educacional,  o  que  no  decorrer  do 

mesmo foi sendo possibilitado por variadas situações e mais especificamente, nas 

reflexões propiciadas pela pesquisa realizada para a elaboração do TCC. 

Neste processo comecei a ampliar o entendimento da música como 

objeto de estudo possível para a pesquisa ao conter fundamentos que poderiam se 

2 Fonte http://www.youtube.com/watch?v=I1mNJvURtxg. Vídeo postado 19/04/2011. Retirado dia 22 de 
setembro de 2011
3 http://www.revistabrasileiros.com.br/edicoes/ Edição 43 (Fevereiro/2011) - Quebrando tudo!
Retirado dia 22 de setembro de 2011
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constituir  como princípio  científico o que no pensamento de Pedro Demo (1991, 

p.50) para Pescuma; Castilho (2006) se constituiria no: “[...] diálogo constante com a 

realidade  com a  finalidade  de  descobrir  e  criar  conhecimento  fundamentado  no 

confronto entre teoria, método, experiência e prática.” (p.13).

Na continuidade de estudos com base em Pedro Demo (1991, p.78-

94) os autores acima indicam que o princípio educativo que permeia a pesquisa ao 

suscitar no sujeito a inventividade, a analise critica e ações emancipatórias.

Sentindo  como  transformação  social  e  pessoal  o  processo  de 

pesquisa no entendimento acima indicado, no decorrer do curso de Pedagogia em 

várias ocasiões na sala de aula relacionei a música às práticas educativas, o que me 

levou a desenvolver um pré-projeto na área de música, mais especificamente no Hip 

Hop.  Em  2009,  esta  intenção  foi  interrompida  por  problemas  que  levaram  ao 

afastamento  do  curso  retomado  em 2010  quando  passei  a  participar  do  projeto 

“Cultura Contemporânea e Ensino de História: relações com o saber e perspectivas 

didáticas”.

Iniciei  estudos  teóricos  que  abordavam  questões  relacionadas  à 

cultura e entendemos com Eagleton (2005) que este conceito é amplo assim como é 

muitas  vezes  apresentado  de  forma  restrita.  Nesta  contradição  entre  diversos 

estudiosos, entendemos que “[...] cultura significa o domínio da subjetividade social 

– um domínio que é mais amplo do que a ideologia, porém mais estreito do que a 

sociedade, menos palpável do que a economia porém mais tangível do que a teoria”. 

(p.62) 

Dentre  as  variadas  concepções  de  cultura,  o  autor  manifesta 

preocupação com a  contradição gerada pelo  entendimento enviesado do próprio 

conceito de pluralismo cultural, ao propiciar este o reconhecimento das diferenças. O 

que o preocupa é a possibilidade de cada grupo fechar-se sobre seus referenciais e 

assim gerar preconceitos intergrupos em relação às diferenças que os constituem. O 

que pode ocorrer é que cada grupo se apropria da cultura pluralista:

[...]  de qualquer forma exclusivista,  já que precisa excluir  os inimigos do 
pluralismo. E uma vez que as comunidades marginais tendem a considerar 
a  cultura  mais  ampla  sufocantemente  opressivas,  com  freqüência  por 
excelentes  razões,  elas  podem vir  a  compartilhar  aquela  aversão  pelos 
hábitos  da  maioria  que  é  uma  característica  permanente  da  cultura 
“elevada” ou estética. (EAGLETON, 2005, p.66).
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Esta preocupação se insere neste estudo ao não compartilharmos 

pretensões nem de ‘exaltar’ o que se supõe como ‘erudição’ ou como ‘massa’ e sim, 

reconhecer  as  diferenças  entre  os  estilos  musicais  que  são  ‘consumidos’  pelas 

crianças e que se relacionam ao tipo de música veiculado pela mídia, que como 

parte da indústria cultural conforme Theodor Adorno (1982) é caracterizado como 

um processo de apropriação que ocorre no contexto da economia capitalista em um 

movimento monopolista que tem o poder de se apropriar e produzir bens culturais 

para a massa.

 

Paralelamente  aos  estudos  teóricos  realizados  no  projeto  outros 

pesquisadores do mesmo realizavam coleta de dados por meio de questionário que 

se constituíram a base empírica deste estudo no que se refere a três turmas no ano 

de 2010 sendo uma turma da escola central. Este questionário4 foi elaborado por 

Souza (2010)  5 para estudos realizados em 2009 em uma turma da 4ª série  da 

escola rural. Posteriormente, no ano de 2010, o mesmo questionário foi aplicado, 

pela pesquisadora do projeto Ana Claudia Cerini Trevisan, para três turmas de 4ª 

série das duas escolas (rural e central), abrangendo 84 alunos.

A escola rural iniciou suas atividades em março de 1955. Devido á 

sua proximidade à área urbana e avanço dos condomínios  horizontais  sobre os 

espaços  basicamente  rurais,  temos  autores  que  denominam  tais  áreas  como 

rurbanas.  A  referida  escola  iniciou  suas  atividades  em  um  terreno  doado  pelo 

proprietário de um loteamento local, sendo administrados pela Secretaria Estadual 

de  Educação.  Após trinta  e  três  anos,  em 1988,  passa a  ser  administrada pela 

Secretaria Municipal de Educação, quando recebe novo nome, sendo o mesmo até 

hoje. 

Segundo Trevisan6 (2011) em 2010 a escola adota a educação em 

tempo  integral,  acontecendo  as  oficinas  pedagógicas  pela  manhã  e  as  aulas 

regulares  no período da tarde.  A  escola  atendia por  volta  de 221 alunos de 11 

localidades diferentes, em um raio de 10 quilômetros da escola, sendo a maioria dos 

alunos proveniente da região rural.

4 Questionário em Anexo C.
5 SOUZA,  Natalia Lobo de.  Cartografia Da Sala de Aula -  trabalho de conclusão de curso - ano 2010 
- orientadora: Sandra Regina de Oliveira.
6 TREVISAN, Ana Claudia Cerini. Tecnologias e História: a Cultura da escola e os saberes de professoras 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental  – Dissertação de Mestrado – ano 2011 – Orientadora:  Magda 
Tuma.
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A autora ainda informa que a estrutura física do prédio constitui-se 

em  uma  quadra  poliesportiva;  biblioteca;  uma  cantina;  uma  dependência  para 

merenda (refeitório); cinco salas de aula em alvenaria para ensino regular; uma sala 

em madeira; dois banheiros para alunos, sendo um feminino e outro masculino; um 

banheiro para professores e equipe pedagógica. Há ainda uma sala pequena para 

trabalho da Equipe Pedagógica, na qual  os professores se reúnem para realizar 

suas atividades bem como, lanches e descanso nos intervalos entre aulas. Havia 

uma sala maior para tal destinação, contudo esta precisou ser realocada como sala 

de aula. O espaço da escola é pequeno, o que facilita o encontro de todos, todavia, 

frente às demandas que surgem, apresenta necessidade urgente da readequação 

dos espaços.

Trevisan (2011) ainda informa que a escola situada na área urbana 

de  Londrina  deu  início  a  suas  atividades  como instituição  de  ensino  (março  de 

1960),  como  conveniada  à  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  Cultura  e  à 

Congregação dos Padres Palotinos, já que o espaço pertence ao Seminário Vicente 

Pallotti. No ano de 2010 o prédio da escola continuava pertencendo à Congregação 

com o pagamento do aluguel pela Secretaria da Educação do Estado. Em 2011 a 

escola foi municipalizada.

Essa escola urbana conta com uma área de 1.100 m2, com numero 

excessivo de alunos para a construção que é compacta e impossibilitada em sofrer 

ampliação por ser em um prédio locado. Possui Quadra Poliesportiva; Biblioteca e 

sala de vídeo; cozinha com despensa conjugada; refeitório; seis salas de aula para 

ensino regular; uma sala de material de Educação Física e Arte; sala das serventes; 

sala  de  professores;  sala  para  trabalho  da  Equipe  Pedagógica;  doze  sanitários, 

sendo um banheiro para portadores de necessidades especiais. Em 2010, atendia 

aproximadamente 300 alunos procedentes de 89 localidades diferentes da região, 

sendo as mais constantes as regiões centrais e bairros próximos. Também atende 

alunos oriundos de localidades mais distantes como do Município de Cambé e da 

zona norte do município de Londrina. A maioria dos alunos vai para a Escola de 

carro e de transporte escolar. No ano de 2010, a escola alcançou nas avaliações de 

desempenho escolar propostas pelo Ministério da Educação a média projetada pelo 

IDEB  (Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica)  para  o  ano  de  2015, 

firmando-se como uma escola com ensino de qualidade. Sendo municipalizada em 
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2011 foi mantida a mesma estrutura física com alteração completa do quadro de 

professores e gestores.

O  material  em  análise  originado  pela  aplicação  do  questionário 

acima referido foi composto por 41 questões. Os dias dedicados à tabulação dos 

dados  contidos  nas  respostas  dos  alunos  nos  permitiram  aproximação  aos 

posicionamentos, desejos, inquietações, relações que se estabelecem no interior da 

escola, o que nos trouxe de certa forma certa tranqüilidade em relação ao fato de 

não termos aplicado os questionários, o que nos causava desconforto pela ausência 

da proximidade que nos traz a observação direta sobre o ‘lugar’ dos sujeitos sociais. 

Acrescemos à tentativa de superar parcialmente esta condição uma visita às escolas 

para o reconhecimento de seus espaços, formas de organização e cotidiano

Também entendemos que o uso de instrumentos como questionário 

contém em seu teor a ‘elaboração’ do sujeito que está relacionada à história de vida 

de cada um, ainda que de ‘vidas tão breves’ por apresentarem nossos sujeitos a 

faixa etária entre 9 e 13 anos, distribuídos conforme segue no gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Faixa Etária dos Alunos

Fonte - Projeto: Cultura Contemporânea e Ensino de História: Relações com o saber 

e Perspectivas didáticas. 2011.
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Em relação à composição por  gênero  as  turmas apresentaram a 

seguinte proporção:

Gráfico 2 – Sexo

Fonte: Projeto:  Cultura  Contemporânea  e  Ensino  de  História:  Relações  com  o  saber  e 

Perspectivas didáticas. 2011.

Outra  questão  que  consideramos  é  o  fato  de  que  a  criança  foi 

colocada perante um questionário que traduz um discurso de um ‘outro’  que tem 

uma intencionalidade, o que para Grillo; Dobranszky; Laplane (2004), com base na 

teoria de Bakhtin (1992) “tanto prevê o interlocutor específico quanto o condiciona a 

assumir determinados comportamentos” (p.220).

Os questionários foram compostos por 41 perguntas distribuídas  em 

duas (2) seções abordando cada uma os seguintes aspectos :1.  Dados gerais e 

relacionados à escolaridade, condição familiar e socioeconômico e a seção 2 que foi 

subdividida  em:  2.a  Computador;  2.b  TV,  Filmes,  Leituras  e  Músicas;  2.c  Sobre 

Vestimentas. Como na aplicação foram omitidas as questões 39, 40 e 41, para duas 

turmas,  desconsideramos  as  respostas  relacionadas  às  referidas  questões  que 

abordavam o lazer e a religião. A tabulação aconteceu em dupla com a participação 

da acadêmica Claudia Rafaelli Burakovski que também participa do projeto. 

Para a análise selecionamos as questões de número 33 e 34 por 

estarem diretamente relacionadas ao nosso tema de estudo, mas no decorrer da 
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análise verificamos que apesar de ter por foco reconhecer os estilos musicais que 

permeiam o cotidiano das crianças, percebemos que para a análise teríamos que 

reconhecer estes sujeitos de forma mais ampla o que nos remeteu à busca de dados 

oriundos das duas seções que compõem o questionário.

De  posse  dos  documentos  tínhamos  clareza  de  que  nenhum 

instrumento é perfeito o que exige a consideração de suas falhas e limites conforme 

já indicamos. Tal questão também estava obviamente relacionada às decisões que 

seriam tomadas no momento de acesso às informações para tabulação, o que nos 

levou  a  estabelecermos  algumas  regras:  em questões  objetivas  consideramos a 

resposta conforme o enunciado. As questões em que a criança assinalou mais de 

uma opção foram classificadas como categoria  ‘branco’.  Para melhor  ilustrar,  na 

pergunta  sobre  ‘estilo’  quando  a  criança  assinalou  duas  opções  a  questão  era 

incorporada  como  parte  das  respostas  denominadas  como  ‘branco’.  Todas  as 

respostas das questões de múltipla escolha foram transcritas. Em outras questões 

objetivas algumas respostas assinaladas com mais de uma opção, foram transcritas 

como, por exemplo, aquelas que abordavam a disciplina que a criança mais gosta 

de estudar. Perante as respostas de várias crianças que colocaram mais de uma 

disciplina,  optamos  por  enumerá-las:  português  e  matemática,  ciências  e 

matemática e assim em diante. 

  Dentre  os  sujeitos  sociais  com os  quais  dialogamos duas  das 

crianças  apontaram  que  não  vivem  com  a  família  entendida  na  composição 

tradicional, ou seja, composta por pais e irmãos e eventualmente por outro familiar 

como os avós ou tios, sendo que uma vive com o pai adotivo e outra com o primo.

 A renda das famílias situa-se entre valor (R$ 465,00 e mais de R$ 

3.000,00) como expresso no gráfico:
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3 – Faixa de renda da Família

Gráfico 3 – Faixa de renda da Família

Fonte: Projeto:  Cultura  Contemporânea  e  Ensino  de  História:  Relações  com  o  saber  e 

Perspectivas didáticas. 2011.

Em relação à escolaridade dos pais constatamos a predominância 

de maior escolaridade para as mães conforme se visualiza abaixo:

Gráfico 4 – Escolaridade do Pai

Fonte: Projeto:  Cultura  Contemporânea  e  Ensino  de  História:  Relações  com  o  saber  e 

Perspectivas didáticas. 2011.
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Gráfico 5 – Escolaridade da Mãe

Fonte: Projeto:  Cultura  Contemporânea  e  Ensino  de  História:  Relações  com  o  saber  e 

Perspectivas didáticas. 2011.

Apesar  de  trabalharmos  com  dados  empíricos  obtidos  de  forma 

quantitativa no primeiro momento, esta pesquisa se situa na abordagem qualitativa 

entendida  como  estudo  que  visa:  [...]  áreas  em  que  se  observam  lacunas  no 

conhecimento existente ou inconsistências decorrentes de teorias, observações ou 

divergências  entre  pesquisas,  portanto  “a  vertente  qualitativa  trabalha 

preferencialmente no contexto da descoberta”. (ALVES, 1991, p.57).

Ao  entendermos  esta  análise  como  um  diálogo  em  que  nos 

propomos a compreender aspectos relacionados à cultura de crianças no que se 

refere aos estilos musicais, nos colocamos em situação na qual não trabalhamos 

com um a priori e sim com a intencionalidade de aproximação a contextos traduzidos 

por esta linguagem que é a música. 
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CAPÍTULO II

 A INDÚSTRIA CULTURAL E A MÚSICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

A indústria cultural se expressa tanto no cinema, em revistas, e no 

rádio, assim como por meio de outras mídias trazidas pelos avanços tecnológicos 

(internet).

Em  meio  à  imensa  produção  cultural  temos  a  atribuição  de 

designações que inserem os estilos musicais na classificação de ‘Populares’ ou de 

‘eruditos’  gerando  na  dicotomia  a  discriminação  por  estabelecer  valores 

diferenciados que geram a exclusão pela classificação, supostamente de mérito, o 

que expõe o não respeito  pelas diferenças que manteria  a  relação entre  uma e 

outra de forma excludente. Tal classificação, de maneira pejorativa, atribui à cultura 

Popular um lugar de mercadoria a ser consumida por grande numero de pessoas, 

sendo esta condição relacionada à alienação de um segmento Populacional  que 

mesmo sendo a maioria é desqualificada.

 Tal desqualificação já se evidencia na participação da produção, 

pois, mesmo aqueles que se autodenominam ‘artesãos’, com exceções, apresentam 

produções que não superam a mera repetição, cópia. Na atualidade, a cultura de 

massa já não tem a pretensão de conscientizar a sociedade, mas segue a lógica 

capitalista, objetivando a alienação presente na substituição do conhecimento pela 

informação, ao se apresentar dados fragmentados, o que se evidencia no uso de 

tecnologias como a internet (GALLO, 2011; TREVISAN, 2011).

Introduzimos  tal  diferenciação  por  considerarmos  com  base  em 

Baccega (2001) que o conhecimento

[...] é um processo que prevê a condição de reelaborar o que vem como um 
dado,  possibilitando  que  não  sejamos  meros  reprodutores;  inclui  a 
capacidade  de  elaborações  novas,  permitindo  reconhecer,  trazer  à 
superfície  o  que  ainda  é  virtual,  o  que,  na  sociedade,  está  ainda  mal 
desenhado, com contornos borrados. Para tanto, o conhecimento prevê a 
construção de uma visão que totalize os fatos, inter-relacionando todas as 
esferas da sociedade, percebendo que o que esta acontecendo em cada 
uma delas é resultado da dinâmica que faz com que todas interajam, dentro 
das  possibilidades  daquela  formação  social,  naquele  momento  histórico; 
permite  perceber,  enfim,  que  os  diversos  fenômenos  da  vida  social 
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estabelecem suas relações tendo como referencia a sociedade como um 
todo. 

As  pessoas  estão  envolvidas  em  um  processo  permeado  pela 

acumulação do capital,  ou seja,  em um consumo desenfreado por  produtos que 

consideram como portadores de bem estar. Esse movimento tem feito as pessoas 

se deixarem levar pela indústria cultural o que segundo Adorno (1982, p. 69) remete 

o  consumidor  à  condição  em  que  “não  há  mais  nada  a  classificar  que  o 

esquematismo da produção já [não] tenha antecipadamente classificado. A arte, sem 

sonho, para o povo realiza aquele idealismo sonhador [...].” 7 

Essa massificação pode não permitir ao individuo se expressar por 

meio de sua cultura, o que remete a preocupações relacionadas às práticas sociais 

e  especificamente  à  pedagógica  que  ocorre  em  espaços  educativos.  É  o 

distanciamento entre realidade e ficção que pode estar presente na formação de 

crianças e adulto o que nos levou a este estudo, pois entendemos com Adorno que 

na sociedade atual corremos o risco da

[...] atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de 
hoje [que] não tem necessidade de ser explicada. A violência da sociedade 
industrial opera nos homens de uma vez por todas. Os produtos da indústria 
cultural podem estar certos de serem jovialmente consumidos, mesmo em 
estado de distração. (ADORNO, 1982, p. 165) 8.

A  música  como  uma  forma  de  expressão  do  ‘pensamento’  e  da 

‘História’ de uma determinada sociedade em determinado tempo, para BONA (1997, 

p.2) 9 é também “a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o 

som”. Esta condição dá ao conhecimento de diferentes manifestações da linguagem 

musical a condição de nos levar à reflexão sobre as opções de sujeitos sociais para 

o  reconhecimento  das  dimensões  que  atribuem à  música  situada  em diferentes 

culturas.  Remeter  ao  reconhecimento  de  que  a  sua  cultura  é  uma  forma  de 

manifestação  é  reconhecer  a  multiculturalidade,  o  que  possibilita  valorizar  as 

diferenças como riqueza e a relação intercultural para superação da classificação de 

uma  cultura  como  superior/inferior  a  outra.  Esta  perspectiva  intercultural  é 

necessário ao não florescimento de preconceitos e o fortalecimento de relações de 

7 ADORNO, T. W.; HORKHEINMER, M. Teoria da Comunicação de Massa. IN: Cap. 5 – A indústria cultural: 
o iluminismo como mistificação de massas, 3ª ed., Rio de Janeiro – RJ, Ed. Paz e Terra, 1982, p.163.
8ADORNO, T. W.; HORKHEINMER, M. Teoria da Comunicação de Massa. IN: Cap. 5 – A indústria cultural: 
o iluminismo como mistificação de massas, 3ª ed., Rio de Janeiro – RJ, Ed. Paz e Terra, 1982, p.165.
9 BONA, Paschoal. Método Musical. São Paulo: IGAL, 1997.
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alteridade o que implica em reconhecer o ‘outro’ como diferente, mas também como 

o ‘mesmo’. 

Os Parâmetros Curriculares de Artes contemplam esta preocupação 

como  componente  do  processo  educativo  indicando  que  ao  professor  será 

possibilitado:

[...]  descobrir,  em primeiro lugar para si mesmo, o valor e a riqueza das 
manifestações  artísticas  brasileiras  na  sua  variedade.  Além  disso,  pode 
encontrar,  na  arte  local  de  sua  comunidade,  uma  fonte  inestimável  de 
aprendizagem para seus alunos. (BRASIL, 1997. P. 75).10

Mas, em leitura mais atenta do referido documento observamos que 

este  não  oferece  de  forma  clara  informações  sobre  quais  são  as  iniciativas  do 

governo para garantir essa prática nos espaços educativos. Não está assegurado, 

em nossa perspectiva, na realidade educacional, o contato pelo professor com a 

cultura de maneira mais ampla.

Sendo  nosso  objeto  de  estudo  o  estilo  musical  indicado  pelas 

crianças  da  4ª  série  do  Ensino  Fundamental  como  os  de  sua  preferência, 

consideramos importante trazer alguns dos aspectos que compõem a presença da 

música em diferentes espaços e períodos históricos, assim como a sua relação com 

a  educação,  o  que  nos  levou  à  Grécia  como  referência  para  o  ocidente,  pois 

conforme Fonterrada (2005, p. 18) o entendimento de 

[...] que a música influía no humor e no espírito dos cidadãos e, por isso, 
não podia ser deixada exclusivamente por conta dos artistas executantes. 
Nas cidades-estado, ela foi objeto de preocupação dos governantes e dos 
cidadãos,  e a responsabilidade por sua organização e pela maneira que 
seria apresentada ao povo estava na mão dos legisladores.

 A  música  fazia  parte  da  educação  tanto  na  infância  quanto  na 

juventude  e  o  Estado supervisionava  tais  práticas.  Por  outro  lado  a  música  era 

usada para a adoração aos deuses e para a manipulação que traria a obediência 

dos cidadãos às leis.  Para os gregos conforme Fonterrada (2005, p.18) “[...]  era 

grande  o  valor  atribuído  a  música,  pois  se  acreditava  que  ela  colaborava  na 

formação do caráter e da cidadania [...]”. Os cantos levavam aos jovens um senso 

de ordem, dignidade, obediência às leis, além da capacidade para tomar decisões. 

A  música  grega  influenciou  Roma  que  mantendo  suas  características  próprias 

10 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
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desenvolvem-se  técnicas  em  que  estabeleciam  relações  entre  a  música  e  a 

matemática.

Mais  tarde,  em período que abrange a  denominada Idade Média 

temos sociedades onde a grande influência está relacionada às “forças espirituais”, 

ou seja, ao cristianismo, sendo a música justificada com base na liturgia teológica. 

Escritores da época, neoplatônicos e neopitagóricos expressavam a música em um 

contexto denominado como mágico-cosmico. 

Pitágoras é um dos principais nomes na expressão musical da Idade 

Média por sua influência na matematização da música e decorrente inserção no 

processo educacional. A presença da música está no quadrivium onde figura dentre 

as sete artes liberais dividindo espaço com a aritmética, astronomia e geometria. 

Santo Agostinho (Século IV) classificava a música como ciência ao obedecer esta as 

regras matemáticas. Agostinho, Boécio e outros escritores tiveram grande influência 

sobre a música clássica no período.

Este breve relato  nos ajuda a situar,  minimamente, a importância 

atribuída à presença da música em processos educacionais e no permite trazermos 

alguns aspectos do ensino de Música nas escolas brasileiras, que de acordo com 

Pinto  (1998),  estava  relacionado  à  catequização  dos  indígenas  pelos  padres 

jesuítas; sendo importante em orações e documentos que eram transformados em 

canções para conversão dos indígenas ao catolicismo. Para o autor:

Com a música os padres ensinavam a ler e a contar,  utilizando jogos e 
brincadeiras.  Os  ensinamentos  musicais  tinham  como  base  o  canto 
gregoriano, usando mais tarde a modinha Popular. Também era ministrado 
na igreja o ensino de instrumento de sopro e cordas, mas a forma preferida 
pelos padres era os Autos peças teatrais religiosas e morais cantadas que 
eram representadas pelos padres e índios em palcos improvisados dentro 
ou juntos a igreja. (PINTO, 1998, P.13).

No Brasil  do século XVI,  a música foi  utilizada como instrumento 

para auxiliar na colonização dos índios que segundo Budasz (2006 p. 15):

[...]  foi  marcada  por  iniciativas  e  regulamentações  contraditórias,  que, 
enquanto estimulavam a vinda de colonos, reprimiam o desenvolvimento de 
uma identidade brasileira por proibir  o surgimento de casas impressoras, 
periódicos e universidades. Para o colono, a única forma de literatura era 
muitas  vezes  aquela  transmitida  oralmente,  nos  romances  Populares 
ibéricos de teor histórico ou moral. 
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A literatura, especificamente, o  romance,  em sua maior  parte  era 

transmitida  de  forma  cantada,  assim  como  alguns  contos  conforme  exemplifica 

Budasz (2006) com as obras: Conde Claros; A Bela Infanta; Gerineldo e outras que 

são ainda reconhecidas tanto em Portugal quanto no Brasil. Algumas cantigas eram 

trabalhadas  tanto  em  português,  como  em  tupi  e  suas  letras  retratavam  cenas 

cotidianas  que  também  cantadas  pelos  escravos  em  “rodas”  nas  fazendas  dos 

latifundiários. O que temos é contexto em que

[...] a prática musical também fazia parte da instrução dos filhos e afilhados 
do  senhor  de  engenho.  Formação  diferente,  e  para  cumprir  tarefas 
diferentes, teriam os músicos escravos — cantores e charameleiros — que 
participariam  do  aparato  de  propaganda  e  demonstração  de  poder  do 
senhor de engenho, sendo muitas vezes emprestados às Igrejas e vilas por 
ocasião  de  festas  religiosas  e  cívicas.  [...]  Depois  deles,  representando 
oficialmente o estabelecimento musical da Igreja, aparecem os mestres de 
capela,  enviados  de  Portugal  para  organizar  a  atividade  musical  de 
determinada região, mas que também exerciam a função de instrutores da 
arte da música para quem pudesse pagar. (BUDASZ, 2006, p.17).

Segundo o referido autor, a aristocracia e a burguesia, manifestavam 

interesse profundo pela música figurando dentre eles compositores competentes. 

Índios, negros e mulatos, instruídos por mestres –capela para o cântico de músicas 

européias.  No período colonial  tal  condição interage com o  impedimento  para  a 

criação e elaboração de músicas o que também era compartilhada e apreciada pelos 

filhos dos senhores de engenho que mais tarde iriam se especializar em Portugal.

 A música estava presente tanto na religião como no militarismo, 

sendo instrumentalizada para a educação civil e religiosa da época, entendida como 

“elemento de civilidade”  11 e não como forma de sustento. No Brasil seiscentista a 

igreja por sua vez tinha grande resistência em aceitar músicas não religiosas, ou 

seja, as músicas Populares eram consideradas “invenção do demônio”. Mas para 

Budasz (2006) a grande difusão das “modas” 12 pela colônia no final do século XVIII 

e inicio do século XIX, e a criação das casas de óperas e academias, nos legou a 

permanência de grande acervo que nos traz a compreensão do que se ouvia, tocava 

e se cantava no período.

É importante ressaltar  que no século XVIII,  o período Pombalino, 

com a  expulsão dos jesuítas  e a proposição de outra  forma de organização de 

ensino,  afetará  principalmente  o  ensino  de  Música,  iniciando  “[...]  o  gradativo 

11 Expressão utilizada na época.
12 Expressão utilizada para designar a música.
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processo de desligamento da prática musical  na escola regular,  passando isto a 

acontecer nos conservatórios e academias, visando mais o aprendizado técnico da 

música” (PINTO, 1998, p.14).

Assim, com a saída dos Jesuítas  no século XVIII  até  o inicio  do 

século XX pouco foi feito em relação ao ensino de música nas escolas públicas. Na 

primeira metade do século XX foi fortalecida a presença das disciplinas de Desenho, 

Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico em programas das escolas primárias 

e secundárias.

Com o advento do Estado Novo a música torna-se, pela primeira vez, 

uma disciplina  obrigatória  nos  currículos  escolares.  O  governo  buscava,  através 

dela,  proporcionar uma formação moral e cívica através do Canto Orfeônico que 

difundia as idéias de coletividade e civismo.

Em 1942 foi criado o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico para 

formação de professores em nível de segundo grau, responsáveis pelo ensino de 

Música nas escolas. Em 1960 surgiram os primeiros cursos de formação musical em 

nível superior.

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 4024, 

transformou o Canto Orfeônico em Educação Musical, trazendo enfoque que dava à 

música outras dimensões, pois além de ser cantada deveria ser sentida, dançada e 

tocada.  Sugeria-se  a  estimulação  da  imaginação  das  crianças,  utilizando-se  de 

jogos,  instrumentos  de  percussão,  rodas  e  brincadeiras,  com  a  finalidade  de 

promover  o  desenvolvimento  auditivo  e  rítmico,  além da expressão corporal  e  a 

socialização das crianças, que deveriam experimentar, improvisar e criar.

Com  a  Lei  5692/71  que  alterou  a  Lei  4024/61  há  a  inserção  da 

Educação Artística e a extinção da disciplina Educação Musical. As áreas de artes 

visuais, cênicas e música foram incorporadas ao ensino de educação artística, o que 

quase  resultou  no  desaparecimento  das  atividades  musicais  na  escola,  pois  o 

professor de artes não tinha conhecimento sobre essas linguagens, sendo que:

A partir dos anos 80 constitui-se o movimento Arte-Educação com finalidade 
de conscientizar  e organizar  os profissionais de Arte,  tanto da educação 
formal como da informal. Isso permitiu que se ampliassem as discussões 
sobre a valorização e o aprimoramento do professor, que reconhecia o seu 
isolamento  dentro  da  escola  e  a  insuficiência  de  conhecimentos  e 
competência na área, com o intuito de rever e propor novos andamentos à 
ação educativa. (BRASIL, 1997, p.30).
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A lei 9.394/96 torna a música obrigatória na educação básica, mas 

ainda incorporada ao ensino de arte como a dança e o teatro, em aprendizagem que 

coloca  os  alunos  como  ouvintes,  intérpretes  e  não  como  compositores  e/ou 

improvisadores/criadores. 

Esta questão que permanece tem colocado os alunos na condição 

de  passividade  ao  reproduzirem  expressões  musicais  e  ao  fortalecer  a  falsa 

separação entre a música que deve ser apreciada e ouvida dentro e fora da escola. 

Não  há  pelo  que  observamos  em  escolas  onde  estagiamos  ou  desenvolvemos 

projetos, a presença de trabalhos que propiciariam o diálogo amplo da criança com 

grupos  musicais  locais  e  nem  o  incentivo  à  participação  de  shows,  concertos, 

festivais  e  etc.,  como uma maneira  de  conhecer  diferentes  culturas  e diferentes 

formas de expressão da sociedade. O que se tem é a perda da experiência de uma 

expressão  significativa,  que  faz  parte  da  vida  das  pessoas  e  é  uma  forma  de 

comunicação que é:

A experiência mais familiar aos jovens é a [...] música que toma conta deles: 
sabem bem que a música não os prende apenas de um determinado lado, 
não os atinge só em um determinado aspecto deles mesmos, mas toca o 
centro de sua existência, atinge o conjunto de sua pessoa, coração, espírito, 
corpo (SNYDERS, 1997, p.79).

 Existem  varias  definições  de  música  e  o  que  ela  significa  em 

diferentes sociedades, mas como ela pode fazer parte da educação e até mesmo da 

construção de uma sociedade? Como a criança interage com a música na sociedade 

contemporânea? Como as tecnologias e a mídia influenciam no modo de vida e na 

aprendizagem das crianças e dos adolescentes? É partindo dessas indagações que 

fizemos  este  pequeno  e  resumido  histórico  da  música,  para  que  analisemos  as 

preferências musicais de crianças da faixa etária entre 9 e 13 anos, tanto de área 

rural como urbana, situando os tipos de estilos musicais que as sensibilizam e se 

apresentam  como  suas  preferências  musicais.  Ainda  que  nos  aproximemos  de 

forma reduzida  à  formação  musical  em processo  de  construção  pelas  crianças, 

buscaremos  identificar além deste reconhecimento, as diferenças presentes ou não 

entre os estilos musicais indicados como os preferidos pelas crianças considerando 

a localização espacial onde vivem na configuração do município.

31



CAPÍTULO III

A EDUCAÇÃO, A INFÂNCIA E A MÚSICA

A criança vive em um mundo musical, ou seja, um mundo no qual 

sons, ritmos e melodias misturam-se. Estudos afirmam que a sua sensibilidade é 

extremamente  apurada  para  a  captação  deste  universo  sonoro.  Para  Jeandot 

(1990), a criança, antes mesmo de nascer, já tem o primeiro contato com um dos 

elementos fundamentais da Música – o ritmo, através das pulsações do coração 

materno. Após o nascimento, a criança encontra-se com o universo sonoro que a 

cerca e que representa agora seu novo contexto começando a ter contato direto com 

sons variados, sejam aqueles produzidos por objetos ou pelos seres vivos. 

 Neste  percurso  de  reconhecimento/conhecimento  do  mundo  a 

música permanece e propicia à criança chegar à escola impregnada por ritmos, sons 

etc.,  que  devem  ser  considerados  no  processo  educativo.  Neste  contexto, 

oportunidades para viver apreciando, cantando e criando a música, fazendo Arte e 

compondo Música deveriam se tornar parte da escola que:

[...] é uma realidade complexa e dinâmica: produto histórico da sociedade 
na  qual  se  insere,  não  deixa  de  influenciá-la,  também  produzindo  essa 
mesma sociedade. É, portanto um espaço vivo, onde o processo de ensino 
aprendizagem, no seu fazer-se a cada dia, é um movimento que traz em si a 
possibilidade  do  novo.  A  musicalização,  portanto,  não  deve  trazer  um 
padrão  musical  exterior  e  alheio,  impondo-o  para  ser  reverenciado,  em 
contraposição à vivência do aluno (ABRAMOVICH, 1986, p.31).

Este  reconhecimento  leva  ao  professor  à  responsabilidade  de 

também  considerar  a  trajetória  dos  alunos  no  que  se  refere  às  preferências 

musicais, ampliando também sua própria cultura musical ao tematizar o ensino de 

música  na  sala  de  aula.  Este  cuidado  se  configura  como  necessário  por 

entendermos  que esta  aproximação  aos saberes  experienciais  dos  alunos pelos 

professores  significa  que  entendem  o  aprendizado  como  relacionado  ao 

desenvolvimento desde o início da vida humana, sendo “um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e  especificamente humanas.” (VYGOTSKY, 1984, p. 101) 

Para Snyders (1997, p.62) um universo amplo estará na sala de aula 

onde “As variações do gosto não anulam as obras-primas, mas fazem com que elas 
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sejam ouvidas diferentemente, comentadas diferentemente segundo a época - e é 

por isso que elas vivem: seu sentido permanece aberto, jamais está acabado, não 

se esgota jamais”. O que o autor ressalta é a importância do professor estar sempre 

atento ao gosto musical dos alunos, às mudanças socioculturais e históricas de seu 

tempo para não permanecer estagnado em sua própria realidade.  

Para Libâneo (1993, p. 99) o papel fundamental do professor é [...] 

“ter em mente a formação de personalidade dos alunos, não somente no aspecto 

intelectual,  como  também  nos  aspectos  moral,  afetivo  e  físico”.  Em  algumas 

realidades  escolares  nos  deparamos  com  professores  que  priorizam  em  seus 

valores a tradição da memorização no uso da “cabeça” para “pensar ou decorar” as 

questões e os conceitos e as mãos para “copiar” os repetitivos exercícios do quadro 

negro.

São  contextos  em  que  há  a  ausência  do  professor  que  deveria 

priorizar o: 

[...] desejo e o gosto pelo estudo, mostra a importância dos conhecimentos 
para a vida e para o trabalho, exige atenção e força de vontade para realizar 
as  tarefas;  cria  situações  estimulantes  de  pensar,  analisar,  relacionar 
aspectos da realidade estudada nas matérias; preocupa-se com a solidez 
dos  conhecimentos  e  com  o  desenvolvimento  do  pensamento 
independente;  propõe  exercícios  de  consolidação  do  aprendizado  e  da 
aplicação dos conhecimentos. (LIBÂNEO, 1993, p.99)

Esta realidade de desesperança que atinge muitos professores se 

insere dentre aqueles efeitos sobre os quais alertavam no século XIX os pensadores 

Karl  Marx  e  Friedrich  Engels  (  2007,  p.52),  quando  indicavam  a  severidade  do 

sistema capitalista em suas possíveis repercussões para as relações das pessoas 

com a arte. Evidentemente eles não se referiam ao professor da atualidade e nem 

aos  processos  educacionais,  mas  em  muitos  momentos  nos  deparamos  com 

trabalhadores  de  variados  segmentos  em  postura  perante  a  vida  e  a  arte  que 

exemplificam esta desesperança.  A impressão que se tem é que a arte que deveria 

permear a vida das pessoas passa a ser apenas mais um objeto mercadológico. 

Para  Max  Horkheimer  e  Theodor  W. Adorno  (1982,  p.  162)  este 

processo pode ser relacionado ao que denominam de indústria cultural, ou seja, que 

a

[...]  indústria  cultural  atesta  a  unidade  –  em  formação  –  da  política. 
Distinções enfáticas, como entre filmes de classe A e B, ou entre estórias 
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em revistas  a preços diversificados,  não são tão fundadas na realidade, 
quanto, antes, servem para classificar e organizar os consumidores a fim de 
padronizá-los. Para todos, alguma coisa é prevista a fim de que nenhum 
possa escapar; as diferenças vêm cunhadas e difundidas artificialmente. [...] 
Cada um deve-se portar, por assim dizer, espontaneamente, segundo o seu 
nível, determinado a priori por índices estáticos, e dirige-se à categoria de 
produtos de massa que foi preparada para o seu tipo. Reduzido a material 
estatístico, os consumidores são divididos [...]. 

De que maneira este processo é concebido na educação básica? 

Como o professor responde a tal contexto? A cultura realmente é importante ou é 

apenas  um  fetiche  da  indústria  cultural?  Estas  são  questões  que  permeiam  a 

discussão sobre a música e o processo de formação educacional,  mas que pela 

complexidade e abrangência nos leva nesta análise a optar pelo reconhecimento 

dos estilos musicais preferidos por 84 crianças, buscando aproximações por meio 

das  respostas  que  elas  dão  ao  contexto  sociocultural  e  histórico  a  que  estão 

expostas no que se refere à música. 

3.1 Qual é a música? Os estilos musicais preferidos pelas crianças da 4ª série 

do Ensino Fundamental

Ao analisarmos os  questionários  de  33  alunos da  4ª  série  C da 

escola  urbana e  51  alunos  das  turmas  da  4ª  série  A  e  B  da  escola  rural 

percebemos a variedade de ‘estilo musical’ apontado pelas crianças na análise da 

questão  número  33  onde  a  pergunta  para  os  alunos  foi  redigida  da  seguinte 

maneira: Estilo de música que mais gosta? 

Apresentada a questão como de múltipla escolha, na tabela abaixo 

apresentamos para melhor visualização os estilos indicado
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Tabela 1 – Estilo de Música que mais gosta

01- Estilo de Música que mais Gosta (Múltipla Indicação)

Estilo Musical Preferido Carlos Dietz Luis M. Castelo Total

 4ª C 4ª A 4ª B  

Batidão 0 2 5 7

Black 0 1 0 1

Confundiu com grupo 0 1 0 1

Dance 1 1 0 2

Drama 1 0 0 1

Eletrônica 2 8 2 12

Emo 2 0 0 2

Forró 2 0 0 2

Funk 5 12 21 38

Gospel evangélica 1 1 0 2

Hippie 1 0 0 1

Inglês 1 0 1 2

MPB 1 0 0 1

Music 1 0 0 1

Músicas muito loucas (rápidas) 1 0 0 1

Pancadão 0 0 1 1

POP 13 3 1 17

Pop Internacional 1 0 0 1

Pop-Rock 2 1 0 3

Rap (hip hop) 2 6 10 18

Rock 5 5 2 12

Rock internacional 0 1 0 1

Romance 1 1 0 2

Samba 2 0 0 2

Sertanejo 5 11 11 27

Sertanejo Pop 0 1 0 1

Sertanejo universitário  0 0 1 1

Todos  0 1 0 1

Nenhum 1 1 1 3

Branco 2 0 0 2

Total 53 57 56 166
Fonte: Projeto: Cultura Contemporânea e Ensino de História: Relações com o saber e Perspectivas 

didáticas. 2011.
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A forma de elaboração da questão 33 permitiu em sua proposição 

respostas abertas ao não impor limites para as indicações das crianças, o que nos 

levou ao registro na tabela acima de todos os estilos apontados, o que justifica a 

presença de maior número de indicações do que o número de participantes. Para 

exemplificar  temos  o  caso  de  V  (9  anos)  que  indicou  os  estilos  na  seguinte 

seqüência:  Sertanejo, Pop e Drama. Perante esta resposta os três estilos foram 

registrados. Há casos de crianças que apontaram de um a seis estilos sendo todos 

registrados na tabela acima.  Esta opção nos permitiu verificar  a  diversidade dos 

estilos de música que estas crianças têm acesso, sendo que optamos pela análise 

dos estilos mais indicados e que estão em negrito na tabela acima.

Pudemos observar  que  sete  crianças  da escola rural  apontaram 

como  ‘estilo’  de  música  favorita  o  ‘batidão’  e  uma  como  ‘pancadão’.  Esta 

denominação também está relacionada ao ‘Funk’, que foi o estilo apontado por 38 

crianças  das  três  turmas.  Neste  aspecto  percebemos  que  muitas  delas  não 

entendem que estão indicando um mesmo estilo, pois os sete (7) que indicaram o 

‘batidão’ em seguida acrescentaram o Funk. Este tipo de equívocos em relação a 

estas diferenciações é comum pela pouca divulgação das características dos estilos.

 O Funk é estilo em que sempre há a presença da voz do morro, o 

som da massa, como comenta Adriana Facina (2009, p.01) ao considerar que este é 

visto por muitos como:

[...]  um  dos  ritmos  mais  malditos  da  cultura  Popular  brasileira.  Seus 
detratores  afirmam  que  o  Funk  não  é  música,  que  seus  cantores  são 
desafinados, suas letras e melodias são pobres e simples cópias mal feitas 
de canções Pop ou mesmo de cantigas tradicionais Populares. Há ainda os 
que demonizam o batidão, associando-o à criminalidade, à violência urbana 
ou à dissolução moral. Ao criminalizarem o Funk, e o estilo de vida daqueles 
que se identificam como Funkeiros, os que hoje defendem sua proibição 
são  os  herdeiros  históricos  daqueles  que  perseguiam  os  batuques  nas 
senzalas,  nos  fazendo  ver,  de  modo  contraditório,  as  potencialidades 
rebeldes do ritmo que vem das favelas.

Constituído  por  letras  simples,  acompanhadas de  sons  feitos  por 

colagens,  o  Funk  não  traz  a  necessidade  de  uma  formação  musical  formal  e 

especializada.  Ainda  segundo  Facina  (2009,  p.3-4)  sua  história  tem  origem  na 

conexão de tradições musicais afrodescendentes brasileiras e estadunidenses. No 

Brasil este estilo não se resume apenas em uma adaptação da música estrangeira, 

mas sim em uma releitura de um tipo de música ligado à diáspora africana.
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Essa  história  envolve  a  percepção  de  que  essa  música  negra 

estadunidense foi incorporada aos ritmos presentes na constituição cultural da nossa 

sociedade, sendo que por volta de 1980 o Funk se tornou acontecimento de massa 

ao se disseminar pelos bailes dos subúrbios e periferias cariocas. Neste período, 

ainda era pouco conhecido pela  juventude de classe média da Zona Sul  e pela 

grande mídia, que apenas na década de 1990 passou a dar espaço com diversas 

publicações,  geralmente  em  noticiários  policiais,  o  que  reafirma  o  foco 

preconceituoso que recai sobre este estilo.

Facina (2009, p.4) comenta que a presença do tráfico de drogas nos 

bailes Funk acontece a partir  de 1995, ressaltando que foi  quando os traficantes 

passaram a ser:

[...] ao mesmo tempo incentivadores da violência, buscando tornar vitoriosas 
nos  embates  as  galeras  das  localidades  sob  seu  comando,  e  também 
patrocinadores diretos dos bailes nas favelas, com o objetivo de aumentar a 
venda de drogas num momento em que os jovens “do asfalto” começam a 
se interessar pelo ritmo que vinha dos morros.

Com a  ‘incorporação’  dos  traficantes  aos  bailes  Funk  a  situação 

piorou e em 1999 foi instaurado uma CPI no Rio de Janeiro que tinha como objetivo 

central  “investigar  os  bailes Funk com indícios de violência,  drogas e desvio  de 

comportamento  do  público  infanto-juvenil”  o  que  na  justificativa  da  proposta  do 

projeto em seu art. 1º dispõe sobre: 

Estamos assistindo freqüentemente pela imprensa, a violência gerada neste 
segmento social. É notório nestes bailes, a ingestão de bebidas alcoólicas 
vendidas  a  adolescentes,  e  o  consumo  de  drogas.  O  comissariado  de 
menores recentemente apontou estes fatos, sem falar na violência nestes 
recintos.  A  sociedade  espera  que  o  Poder  Público  apure  estes  desvios 
comportamentais  causando  graves  lesões  corporais  e  até  mortes. 
Recentemente num clube na zona da Leopoldina, em Ramos, houve morte 
de um adolescente de 12 anos, e foi constatada a irregularidade de alvará 
de  licença  autorizando  o  funcionamento  desta  atividade.  Estamos 
cumprindo o nosso papel,  esperamos contar com o apoio da sociedade, 
imprensa e membros de Casa. (MARTINS, 2006)

Esta proposição de Projeto foi rejeitada e no início dos anos 2000, o 

Funk continuou em suas letras a retratar  o cotidiano de moradores das grandes 

periferias.  Uma  questão  preocupante  que  se  consolidou  foi  o  fato  de  que  os 

compositores como membros da comunidade, utilizam como fonte de inspiração as 

facções criminosas e reforçam o sexo de forma muito agressiva em suas letras. 
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Atualmente é conhecido como “proibidão” o que para Facina (2009, p.04) é estilo 

que se apoia na “[...] apologia ao crime até músicas que simplesmente relatam uma 

realidade  indigesta  de  forma  nua  e  crua,  esse  tipo  de  Funk  rendeu  inquéritos 

policiais, reportagens e muitas acusações.”

Notamos a  influência  da  mídia  sobre  a  configuração do Funk na 

sociedade brasileira, pois no que se refere às telecomunicações, temos área com 

crescimento recorde nas ultimas duas décadas. A ampliação do acesso às variadas 

mídias faz parte de contexto que para Cecília Von Feilitzena (1999) se apresenta 

como uma “explosão da mídia [que] significou uma verdadeira globalização. Além 

disso, como a mídia é, em muitos aspectos, pré-requisito para o funcionamento da 

sociedade atual, nem sempre é possível diferenciar mídia de sociedade.” (p. 19). É 

neste contexto que inserimos a mídia em sua influência sobre as opções musicais 

das crianças. 

A mídia predomina como forma de acesso possibilitado às crianças 

com as quais dialogamos, pois suas idades não ultrapassam os 13 anos, sendo este 

contexto  aquele  que nos permite  enfatizar  esta  forte  influência  sobre  as  opções 

musicais de crianças que estão afastadas dos ambientes de produção deste estilo. 

Temos clareza do limite  deste  estudo em relação aos ambientes  que a  criança 

freqüenta como lazer. Este reconhecimento não nos permite a afirmativa de que não 

freqüentam  bailes  Funks,  mas  temos  dados  suficientes  para  afirmamos  que  a 

maioria  possui  acesso  às  mídias  como  internet,  televisão  e  rádio.  Também  a 

questão 34 que solicita  a  indicação das bandas e/ou grupos musicais  que mais 

gostam nos reforça ao constatarmos que indicam bandas que não pertencem ao 

estilo musical indicado, ou seja, ao Funk.

Entre os  45 alunos que indicaram o estilo musical ‘Funk’ discutido 

acima,  12 deles indicaram na questão 34 a banda ‘Restart’ como a preferida. Esta 

indicação nos demonstra como se apropriam dos estilos musicais levados mais pela 

sonoridade,  ritmo e  forte  divulgação pela  mídia  do  que pelo  reconhecimento  do 

estilo. É claro que não podemos exigir das crianças esta condição, mas entendemos 

que nesta constatação temos elementos que podem alertar pais e professores para 

a necessidade do reconhecimento do que ouvem e cantam as crianças para que 

situem estes  estilos  ampliando  a  compreensão  dos mesmos.  No caso,  a  banda 
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Restart faz parte do que é veiculado na internet como Tenn Pop13, que é um ‘estilo’ 

de música ‘comercial’ que visa geralmente o público infanto-juvenil. Tal afirmativa é 

confirmada na indicação de outros grupos ou bandas feita por todos os alunos, ou 

seja, pelos 84 alunos, que também podem ser consideradas como parte do Tenn 

Pop que apresenta o seguinte resultado: Restart com 30 indicações;  Justin Bieber 

com 17 indicações e NX Zero com 10 indicações. 

Essas indicações deixam de forma clara a influência da mídia sobre 

as crianças com base na intensa comercialização o que é potencializado pela ampla 

divulgação pelo rádio e televisão. Feilitzena (1999) nos auxilia nesta leitura quando 

explica que: 

[...] relação entre a mídia e seu público é de uma ação recíproca. Entretanto, 
apenas enfatizar o fato de que os usuários da mídia são criadores ativos, e 
desprezar  totalmente  as  influências  da  mídia,  seria  o  mesmo  que  o 
Populismo, e uma falsa ideologia que erroneamente dá rédeas ao poder da 
mídia.  Nossas  escolhas  também  dependem  muito  daquilo  que  a  mídia 
oferece. E como a mídia ganha um papel cada vez maior na sociedade, é 
por  meio  dela  que  boa  parte  da  discussão  e  da  comunicação  pública 
acontece, é por meio dela que obtemos muitas de nossas idéias e a mídia 
deveria ser,  portanto,  um instrumento importante para a democracia. Em 
conseqüência,  as  construções  da  mídia  desempenham  um  papel  na 
formação das noções dos adultos sobre as crianças. (p. 25) 

É a questão indicada acima que constatamos em nossos sujeitos, ou 

seja, suas escolhas musicais estão subordinadas ao que é veiculado pela mídia e 

sem questionamento, visando muito mais o pertencimento ao grupo, o que fica claro 

quando optam pelo Funk que tem em suas letras a violência como forte referência. 

Também,  por  meio  desta  constatação  temos  a  demonstração  da  fragilidade  do 

controle sobre os estilos musicais aos quais as crianças têm acesso, assim como a 

desconsideração do que estabelece o Estatuto  da Criança e do Adolescente de 

1990 nos artigos 78 e 79:

 Art.  78.  As  revistas  e  publicações  contendo  material  impróprio  ou 
inadequado  a  crianças  e  adolescentes  deverão  ser  comercializadas  em 
embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.
Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao publico infanto-juvenil não 
poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de 
bebidas  alcoólicas,  tabaco,  armas  e  munições  e  deverão  respeitar  os 
valores éticos e sociais da pessoa e da família.

13 É considerado Tenn Pop, porque a maioria de seus compositores são adolescentes. Os produtores Max 
Martin, Kara DioGuardi e Jay Orpin são os compositores pioneiros deste gênero de música.
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O Rap foi outro estilo musical apontado por 18 crianças. Como uma 

criação tecnológica de acordo com Silva; Soares (2004, p.2) o Rap foi feito a partir 

de  elementos  acústicos  e  fragmentos de diversos  outros padrões musicais,  com 

“batidas  rítmicas  influenciadas  principalmente  pelo Funk”.  É  também considerado 

por algumas pessoas como cultura marginalizada como já indicamos em discussões 

anteriores sobre o Funk.

O Rap e o Funk estão próximos, ao apresentarem uma trajetória 

muito semelhante, [...] tido, muitas vezes, como expressões de um mesmo estilo e 

não  sem  razão.  Os  dois  possuem  a  mesma  origem  musical  (a  música  negra 

americana),  chegaram ao Brasil  na mesma época,  por jovens de mesma origem 

social: pobre e negros, em sua maioria (Dayrell, 2005, p.1114.). O Rap como o Funk 

é  uma  maneira  de  jovens  de  periferia  se  expressar  mostrando  as  diversas  [...] 

ambigüidades e contradições de uma sociedade desigual e injusta, questionando [...] 

a democracia racial. (Dayrell, 2005, p.13.)

A proximidade entre o Rap e o Funk também aparece nas ‘batidas’ 

ou  seja,  na  harmonia,  mas eles  se  distanciam ao ser  o  Rap mais  presente  em 

questões sociais e fazer parte do hip hop. Como o movimento hip hop pode ser parte 

significativa da vida dos sujeitos por ele envolvidos,  este movimento tem gerado 

investigações sobre o fazer musical de jovens da cultura hip hop. Neste enfoque, 

Fialho15 (2003, p. 89) constatou o papel que a música ocupa na vida dos jovens 

como algo que:

[...]  vai  muito  além do significado comumente atribuído a ela,  como,  por 
exemplo, o de entretenimento [...] na medida em que os hip hoppers vão 
passando, gradativamente, de consumidores para produtores dessa música 
há uma transformação significativa em suas vidas. Muitos contam que antes 
de estar na cultura hip hop, fazendo Rap, eram usuários de drogas. Outros 
praticavam crimes, como assaltos à mão armada e tráfico. Nessa realidade 
o Rap surgiu como uma alternativa, onde foi possível deixarem as drogas e 
o crime, trocando-os pela música, e conquistando ou mantendo um status e 
reconhecimento dentro da sua comunidade. Eles atribuem ao Rap o seu 
desligamento “das coisas negativas.

Esta constatação nos leva à contradição de estilo musical que ao ser 

preconceituosamente predestinado à marginalidade tem promovido o afastamento 

14 DAYRELL,  Juarez.  A  música  entra  em  cena:  o  Rap  e  o  Funk  na  socialização  da  juventude.  Belo 
Horizonte: Ed UFMG, 2005.
15 FIALHO,  Vânia.  Hip  Hop  Sul: um  espaço  televisivo  de  formação  e  atuação  musical.  Dissertação 
(Mestrado  em  Música)–Programa  de  Pós-Graduação  Mestrado  e  Doutorado  em  Música,  Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
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de  muitos  jovens  das  drogas,  assim  como  tem  denunciado  em  suas  letras  a 

realidade e os problemas da periferia, principalmente no que se refere à exclusão 

social, injustiças e discriminação do jovem negro e pobre.  Silva e Soares (2004, 

p.06) em suas análises afirmam que as letras de Rap pretendem:

[...]  alertar  o  jovem  para  as  possíveis  situações  perigosas  e  criar  uma 
identidade  comum de  proteção  entre  eles.  Para  a  sociedade  o  Rap  se 
apresenta  como  um  discurso  de  enfrentamento,  de  ameaça,  como  se 
chamasse a atenção: olhem o que a sua sociedade produziu, estamos de 
olho em vocês!

Esta análise nos remete ainda segundo os autores ao discurso das 

letras como “de revolta,  de denúncia da realidade, e que para os Rappers é um 

importante instrumento de catarse, de descarga emocional da violência e da cólera.” 

(SILVA; SOARES 2004, p.06).

Para  trazer  maior  clareza  sobre  esta  na  opção  das  18  crianças 

avaliamos a indicação expressa na questão 34 onde ao serem questionados sobre: 

Bandas ou grupos musicais que mais gostam (questão de múltipla escolha),  cinco 

crianças identificaram como grupo favorito os ‘Racionais’ que é grupo de Rap que 

expressa em suas letras  de  maneira  violenta  a  realidade da periferia.  Uma das 

músicas mais conhecidas e mais veiculadas principalmente através da internet pode 

exemplificar  este  comentário,  sendo  ela  a  música  composta  pelo  Mano  Brow 

intitulada  como  ‘Vida  Loka’,  onde  encontramos  denúncias  sociais,  assim  como, 

expressões inconvenientes à formação das crianças. 

O que nos preocupa nestas indicações infantis relacionadas ao Funk 

e Rap é o tipo de mensagem que estão sendo transmitidas e se disseminando, seja 

por meio do Rap que se aproxima muito mais de questões sociais ou pelo Funk. 

Ambos apresentam letras agressivas que contribuem para a formação infantil  de 

maneira ainda não clara, mas que já se inserem de maneira expressiva como parte 

do repertório musical infantil que indicaram o grupo ‘Racionais’ como referência. O 

que preocupa é o fato de que as duas músicas de sucesso na mídia: Vida loka e 

Nego  drama  estão  associados  à  fase  do  grupo  em  que  sexo  e  violência  são 

abordados  de  maneira  escancarada  e  com  vocabulário  explícito.  Anexo  A  e  B 

(Música Vida Loka e Funk).
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Recentemente  Mano  Brow  que  é  uma  liderança  do  movimento 

realizou uma entrevista  em uma revista  on-line16 onde deixa como conselho aos 

seus fãs “[...] Tomar cuidado com as informações rápidas e erradas. A impressão é 

que não existe coisa para conquistar. Ao mesmo tempo, protestar virou moda, tem 

que  tomar  cuidado  pro  protesto  não  ficar  apenas  entre  aspas”. Este  Rapper 

recentemente  participou  do  filme "Marighella"  que  envolve  questões  políticas, 

retratando questões da época da ditadura militar. A composição que produziu tem o 

nome do filme e em sua letra deixa um alerta para os militantes do movimento hip 

hop chamando-os para o engajamento consciente em questões do povo brasileiro. 

Mas esta mudança não tem tido a repercussão das letras mais agressivas. 

O que é preocupante é o apelo precoce contido nestes estilos no 

que se refere à banalização da violência e da sexualidade e também a linguagem 

não  adequada às crianças de faixa etária de nove e treze anos, seja de área rural 

ou urbana.

Para  12  crianças o  estilo  musical  predileto  é  a  eletrônica.  Para 

compreender esse estilo vamos considerar dois aspectos da cultura: a técnica e a 

tecnologia que são inerentes à produção musical, onde técnica é conceituada por 

Iazzetta  (1993,  p.  01)17 como “[...]  processos  e  métodos  desenvolvidos  para   a 

realização  de  uma  determinada  tarefa”  sendo  a  tecnologia  relacionada  a  “[...] 

ferramentas,  conceituais  ou  materiais,  utilizadas  nessa  realização.  Instrumentos 

musicais podem ser vistos como extensões tecnológicas de nossas habilidades de 

produzir  sons”.  O  que  se  tem  é  que  para  a  produção  de  som  é  necessário  o 

desenvolvimento de técnicas para a manipulação desses aparatos tecnológicos e a 

obtenção dos resultados desejados.  Para Iazzeta (1993,  p.01)  são para que “as 

ondas sonoras que atingem nosso aparelho auditivo possuam a mesma natureza, 

sejam elas provenientes das batidas de um tambor ou dos osciladores eletrônicos 

contidos  em  um  sintetizador,  [mesmo  sendo]  seus  processos  de  produção  [...] 

radicalmente diferentes”.

As crianças não fizeram suas indicações considerando a relação da 

música eletrônica com grupos ou bandas, o que atribuímos ao fato de que a maioria 

das músicas eletrônicas se resume apenas a ritmos ou batidas.  As letras foram 

16 Entrevista  realizada  dia  18/08/2011.  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/961331-marighella-
lembra-public-enemy-e-racionais-diz-mano-brown.shtml acesso em 09/10/2011
17 Fernando Iazzetta.  É autor do livro "Música: Processo e Dinâmica" (Editora AnnaBlume,  São Paulo, 
1993).
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pouco consideradas, pois sempre são mínimas e em algumas vezes apresentadas 

em  outro  idioma  como  o  inglês.  São  músicas  que  geralmente  são  tocadas  em 

‘boates’ que não são freqüentadas pelas crianças, levando em consideração a sua 

faixa etária, mas que são amplamente divulgadas pela mídia e pelo fato de que as 

crianças se relacionam atualmente com diferentes mídias, principalmente a internet. 

Esta afirmativa está embasada na questão de número 20 do questionário, onde 50 

crianças, ou seja, 60% afirmam ter acesso a internet como ilustra o gráfico abaixo:

Gráfico 6 – Tem Acesso a Internet

Fonte: Projeto:  Cultura  Contemporânea  e  Ensino  de  História:  Relações  com  o  saber  e 

Perspectivas didáticas. 2011.
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Partindo do pressuposto de que a mídia pode influenciar as crianças, 

aqui em especifico sobre as opções musicais e que a maior parte das informações 

são obtidas pelos programas televisivos, pois apenas uma criança indicou que não 

tinha TV em casa na questão de número 25, temos na tabela esta presença

Tabela 2 – Canal que mais Assiste

25- CANAL QUE MAIS ASSISTE (múltipla indicação)

Canais Assistidos
Carlos Dietz Luis M. 

Castelo
 

Total

 4ª C 4ª A 4ª B  

Canais de filmes pagos 6 2 5 13

Cultura /Futura 2 3 9 14

MTV 9 4 10 23

Outros 5 2 2 9

Record      16 17 19 52

Rede Globo 21 16 26 63

SBT 16 20 25 61

Todos 3 3  0 6

Branco
  

0
  
0

  
0

  
0

Não tenho TV em casa 0 0 1 1

TOTAL 78 67 97 242
Fonte: Projeto: Cultura Contemporânea e Ensino de História: Relações com o saber e Perspectivas 

didáticas. 2011.

Com o acesso facilitado à TV e à internet a probabilidade do contato 

com a música dos mais variados estilos se amplia, como a música eletrônica, que 

está presente nas opções de estilos, mas que não são reconhecidos como banda.

A presença do estilo musical Pop que foi indicado por  17 crianças 

se refere àquele estilo  que visa o público infanto-juvenil,  objetivando o consumo 

rápido e ampliado também de objetos como camisetas, tênis, bolsas. O conteúdo 

que apresenta tem perfil romântico e idealista, sendo este termo Pop considerado 

por Junior e Filho (2006, p.02) como “manifestações musicais que seguem formatos 

já testados e que obtiveram sucesso”. Para compreender este conceito histórico do 

Pop os autores em estudos sobre o sociólogo Simon Frith (1996) comentam as três 

fases históricas indicadas pelo mesmo sobre o processo de produção, circulação e 

consumo da música Pop e explicam que: 
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[...] o estágio folk, no qual a música é produzida e armazenada através do 
corpo (humano ou dos instrumentos) e executada mediante performances, 
estágio fundamental para a chamada música Popular. O estágio artístico, no 
qual a música pode ser armazenada através das notações e partituras (que 
concede uma produção e existência ideais à obra) e caracteriza as peças da 
música erudita. E, finalmente, um estágio Pop, no qual a música é produzida 
mediante  um  diálogo  com  a  indústria  fonográfica,  armazenada  em 
fonogramas  e  executada  mecanicamente  ou  Eletrônicamente  para  o 
consumo de um público extremamente amplo. (FILHO; JÚNIOR, 2006, p.03)

Assim, nos referimos à música Pop como aquela manobrada apenas 

para o consumo, e sendo este seu objetivo não será diferente no que oferecem às 

crianças, principalmente por ser este estilo de música um dos estilos mais valorizado 

pela mídia. O que temos é um estilo musical que tem grande inserção no cotidiano 

das crianças que ao se apoiar na mídia se fortalece: 

[...]  através  da  divulgação  via  cinema,  rádio,  TV,  computador,  etc.; 
apoiando-se em modelos de divulgação em que até as divisões entre estilos 
musicais tendem a ser embotados. Nessa direção, pode-se perceber como 
é  possível  falar  de  música  Pop  tanto  para  se  referir  ao  consumo 
indiscriminado de qualquer música, quanto para aludir aos estilos musicais 
[...]. (FILHO; JÚNIOR, 2006, p.06)

A  música  que  consumimos  na  cultura  contemporânea,  está 

indissociavelmente  atrelada  à  mídia,  que  também  ‘produziu’  o  estilo  musical 

conhecido  como  Rock  que  foi  apontado  por  12  crianças. Desse  modo,  iremos 

apontar  alguns  aspectos  deste  estilo  que  apresenta  diversas  possibilidades  de 

configurações como o  Heavy Metal,  Punk, Rock Progressivo  entre outros que se 

articula em um processo de interdependência, sendo, por esse motivo, diferente em 

cada região e também historicamente, ou seja, no tempo. 

Vamos resumidamente  elencar  alguns pontos  comuns ao que se 

designa como  Rock valendo ressaltar a afirmação de que as “[...]  expressões do 

Rock passam  por  valores  que  envolvem  desejos,  as  frustrações  e  os  medos 

presentes na adolescência”. (JEDER JANOTTO Jr, 2003 p.21).

O Rock pressupõe integração entre os ouvintes, no caso, para as 

crianças que responderam o questionário, a música faz parte daqueles ritmos que 

movimentam o corpo, entre o cantar e o dançar. Para Chacon (1979, p.06) o Rock é: 

[...] antes de tudo, som. Ao contrário de outras artes que nos tocam pelo 
mais racional órgão dos sentidos, que é a visão, a música nos atinge pelo 
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mais sensível, que é a audição. Para nos desviarmos de um quadro que não 
nos agrada,  teremos muito  mais  facilidade do que de uma música.  Seu 
leque  de  ação  no  espaço  parece  ser  muito  mais  aberto,  quase  infinito, 
porque as notas se espalham em ondas mais  amplas do que os traços 
presos  aos  limites  concretos  das  molduras.  Nesse  sentido,  dentro  da 
música, uma nota distorcida de guitarra parece atingir não só o ouvido e o 
cérebro, mas cada uma das células do corpo humano, fazendo do Rock um 
dos  ritmos  musicais  mais  agitados  que  se  conhece  nas  sociedades 
modernas.

O Rock é muito mais do que um tipo de música: ele se tornou uma 

maneira de ser, uma ótica da realidade, uma forma de comportamento (CHACON, 

1979, p.09). Um estilo que sempre está engajado em denúncias sociais, e isso se 

expressa em suas letras, por esse motivo é o publico que define o Rock. Neste estilo 

musical, além das lutas sociais existentes entre os que optaram pelo estilo, podemos 

observar também o uso das vestimentas como forma de expressão. 

 Assim,  como  já  observamos  em  relação  ao  Rap  e  Funk, 

percebemos que as crianças confundem estilos musicais, sendo que tal equívoco 

também aparece na relação com a forma de se vestir, pois ao se identificarem com o 

estilo  musical  ‘roqueiro’  em  seguida  indicam  o  estilo  de  vestuário  na  opção 

‘boyzinho’ ou ‘patricinha’, que são estilos criticados pelo  Rock pelo apego material 

que os caracteriza.

Na  tabela  abaixo  se  verifica  o  que  as  crianças  possuem  como 

referência de vestuário em relação à auto-imagem:

Tabela 3 – Com qual estilo se Identifica?

3 – Com qual Estilo se Identifica?

Estilo que se Identifica Carlos Dietz Luis M. Castelo Total

 4ª C 4ª A 4ª B  

Alternativo 12 3 2 17

Boyzinho 1 1 3 5

Emo 2 0 1 3

Emo e Alternativo 1 0 0 1

Emo, Hippie, Roqueiro e Boyzinho  0 1 0 1

Hippie 2 1 1 4

Não me identifico com nenhum deles 14 10 14 38

Outros (esportista) 0 1 0 1

Patricinha  0 4 5 9

Roqueiro 1 0 2 3

Roqueiro e Boyzinho  0 1 0 1

Roqueiro e Patricinha  0 1  0 1
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Total 33 23 28 84
Fonte: Projeto: Cultura Contemporânea e Ensino de História: Relações com o saber e Perspectivas 

didáticas. 2011.

Essa confusão pode ser causada pelo não entendimento da questão 

e também pela mídia que conforme já indicamos, aumentou o número de ouvintes e 

telespectadores oportunizando a democratização tanto do estilo musical quanto do 

vestuário,  mas não possibilitou a compreensão de seus objetivos, de aprender o 

pensamento  que  norteia  cada  um  e  apenas  estimulou  o  setor  de  produção,  a 

comercialização, propaganda, com o mero objetivo de alcançar o lucro via consumo.

A  questão  de  número  33  nos  colocou perante  o  fato  de  que no 

universo de 84 crianças,  dentre  os 51 alunos da escola rural,  apenas  cinco  (5) 

indicaram o Sertanejo, sendo que na área urbana 22 crianças optaram pelo referido 

estilo, quando tínhamos a expectativa de encontrarmos o oposto.

 Analisando  o  Sertanejo  como  estilo  musical  oriundo  do  campo, 

temos a partir da década de 60 o evento de forte movimento migratório do homem 

do  campo para  a  cidade,  onde  passou  a  fazer  parte  da  classe  operária  ou  da 

prestação de serviços ou ainda daquela categoria de subempregos como o de bóia-

fria. Mas, as referências culturais, os saberes destas pessoas não se perdem em 

suas  memórias  o  que  permite  nas  novas  relações  que  estabelecem  entre  as 

pessoas  do  campo  e  do  urbano,  um  intercruzamento  de  estilos  musicais.  Tal 

realidade é percebida em várias canções, que na maioria das vezes expressam o 

discurso da realidade em que vivem e também de suas perdas. Para exemplificar 

melhor o retrato deste sentimento apresentamos a letra da música:

É só eu pega na viola, me vem a recordação:
o tempo do meu sitinho,
que tudo era bom, ai
que tudo era bom.
[...]
“Depois tudo se acabô.
Tive um grande prejuizão.
Viero os gafanhoto,
me dexaro eu na mão, ai...
me dexaro eu na mão.
“Hoje eu me vejo em São Paulo,
nessa rica povoação,
trabaiando de operário
sendo que já fui patrão, ai...

47



sendo que já fui patrão.18

Percebe-se  na  letra  acima,  mesmo  que  de  forma  idealizada,  a 

permanência do conflito no processo de apropriação da cultura urbana que se dá por 

meio  de  estranhamentos,  que paulatinamente  e  quase  que  de forma obrigatória 

sufoca a origem rural e leva à aceitação das condições impostas. Mas o Sertanejo 

jamais esquece sua origem e um dos meios utilizados para tal  fim foi  a música, 

como afirma Roger Bastide:

Os  camponeses  que  foram  atraídos  pelos  salários  altos  [...]  trouxeram 
consigo a civilização  rural,  a  qual,  porém não subsiste além da primeira 
geração, obrigando-os a adotar uma estética nova. No entanto, como não 
possuem a cultura necessária para criar para si verdadeiros valores, adotam 
padrões urbanos de seu novo meio, enfraquecendo-os através de seu uso 
pessoal.  É  assim  que  a  poesia  toma  entre  eles  a  forma  de  canção. 
(BASTIDE, 1971, p. 121-122).

Mas, o conceito de música sertaneja que verificamos como parte da 

indicação das crianças seja rural ou urbano, na atualidade, não se vincula à música 

caipira em sua criação original, e sim, àquela que segundo Waldenyr Caldas (1977) 

é uma versão da música caipira, pois:  

O discurso que se verifica na canção sertaneja é essencialmente profano, o 
que não ocorre freqüentemente na caipira.  O texto da canção sertaneja, 
embora  aborde  também  o  cotidiano  (falando  sempre  da  problemática 
amorosa),  o  faz  de  forma  particularizante,  prendendo-se  somente  à 
‘expressão de motivações e nas experiências individuais’, sua poesia não 
adquire participação no universo (CALDAS, 1977, p. 82).

Dessa forma a música sertaneja na atualidade apresenta algumas 

características que a identificam e a situam na influência da indústria cultural. O que 

se  tem é  a  apropriação das músicas,  compositores  e intérpretes  que passam a 

vender seu trabalho ao mercado e estes ao se submeterem ao poder das grandes 

gravadoras, seguem as regras e temas, inclusive no discurso das composições. As 

gravadoras  negociam e  intermediam a  força  de  trabalho  desses compositores  e 

intérpretes, sobretudo no que se refere ao lucro. Devido ao forte apelo comercial, o 

tempo de duração das músicas sertanejas passa a obedecer aos critérios impostos 

pelas gravadoras, o que muitas vezes descaracteriza a história das canções, mas 

18 “Sodade do tempo véio”, de Sorocabinha, com Mandy e Sorocabinha.
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permite o enquadramento nos formatos exigidos pelas emissoras de rádio e TV que 

levam a sério a máxima “tempo é dinheiro”. 

Segundo  Martins,  “a  música  de  duração  excessiva  passou  a  ser 

definida  como  tecnicamente  inferior,  originando-se  daí  um  dos  fatores  de 

degradação do acontecimento como objeto da música” (MARTINS, 1975, p. 124).

A área geográfica da música sertaneja compreende a mesma área 

da música caipira, o que permite afirmar que também o caipira se apropriou desse 

“novo” estilo. A música caipira tinha como principal tema o discurso rural, na música 

sertaneja isso é transplantado para o meio urbano e, Caldas (1977), indica que a 

partir da década de 1960 há uma dimensão geográfica maior de sua propagação o 

que traz a “urbanização da música sertaneja [que] é, antes de tudo, um fenômeno 

sociológico de grande importância, que ocorre não apenas no meio urbano, mas que 

atinge toda a cultura das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil” (CALDAS, 

1977, p. 12).

Partindo  das  opções  musicais  das  crianças  observamos  que  se 

evidencia a ‘urbanização’ da música sertaneja, pois entre os  27  que indicaram o 

estilo 22 são  da  área urbana.   Nas indicações das bandas ou grupos,  os  mais 

indicados no que se refere ao Sertanejo foram Luan Santana com 19 indicações, 

Fernando e Sorocaba com cinco, Jorge e Matheus com três, Vitor e Léo com três. 

Apenas uma criança indicou Chico Rei e Paraná.

Luan Santana como produto da mídia é cantor que atualmente, tem 

um dos cachês mais caros do país. Seu primeiro álbum ao vivo foi um dos mais 

vendidos  durante  todo  o  ano  de 2010 com mais  de  400  mil  unidades. O  álbum 

apresenta canções como “Tô de Cara”; "Meteoro"; "Você não Sabe o que É Amor, 

"Sinais",  que  são  referências  para  as  crianças,  pois  no  ano  de  aplicação  deste 

questionário 2010, foi o ano em que a mídia, incluindo aqui TV, rádio, e internet, 

mais divulgou o cantor, sendo este fenômeno é percebido claramente nas opções 

das crianças. 

Aprofundar  as  nuances  que  permeiam  este  estilo  musical  passa 

pelas questões relacionadas à intensa urbanização ocorrida no Brasil  a partir  da 

década de 70, o avanço da tecnologia (mídia) pelo interior e este intenso diálogo 

entre o rural e o urbano. Neste contexto temos a escola que sem avaliar os estilos 

musicais que são trazidos pelas crianças muitas vezes os reforçam sem a devida 
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problematização e a possibilidade de educarmos as crianças para o consumo de 

estilos musicais ‘escolhidos ‘ pela mídia.

CONCLUSÃO

A música sempre teve grande influência nas minhas opções e não 

foi  diferente  na  escolha  do  tema  da  pesquisa,  onde  iniciei  traçando  um  breve 

histórico da música e como ela se configura na educação brasileira. Verifiquei como 

foi  incorporada  ao  ensino  enquanto  disciplina,  sua  alteração  e  sua  supressão. 

Atualmente algumas realidades escolares deixam de lado a música e esta deixa de 

fazer parte do cotidiano escolar, tornando-se vulnerável a ‘dominação’ da indústria 

cultural. Observamos a influência da mídia sobre as opções musicais de crianças de 

três turmas de 4ª serie da educação básica, principalmente no que diz respeito à 

mídia televisiva, ao rádio e não devemos deixar de considerar o principal meio de 

propagação dos estilos musicais de rápido consumo, a internet que na maioria das 

vezes traz consigo informações fragmentadas.

Observa-se através do questionário a variedade de estilos musicais, 

indicados pelas crianças, sendo estes na maioria das vezes produzidos pela mídia 

apenas para o  consumo.  Cada estilo  foi  resumidamente  exposto  para  situarmos 

seus  significados  na  sociedade  contemporânea,  com um breve  histórico  de  sua 

formação enquanto estilo musical. Na analise das opções sobre bandas e grupos 

preferidos,  percebe-se  grande  confusão,  pois  as  opções  referentes  aos  estilos 

musicais não estavam de acordo com as indicações sobre estilo, sendo na maioria 

das vezes relacionadas a grupos conhecidos como Tenn Pop, que não passam de 

um produto criado pela mídia para o consumo rápido e desenfreado pelo público 

infanto-juvenil.  Além  dessas  opções  nas  indicações  de  bandas  ou  grupos 

constatamos letras com conteúdos impróprios para a faixa etária.

No decorrer desta pesquisa nos questionamos por diversas vezes 

sobre o papel da educação no que se refere à produção e consumo em massa da 
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música, pois a música está presente na vida das crianças e com maior intensidade 

aquelas  que são incansavelmente divulgadas pela  mídia,  pois  todas as crianças 

responderam ao questionário indicando o estilo musical que conhecem e que mais 

gostam, o que afirma a presença significativa da música no cotidiano dos mesmos.

O que constatamos é que as crianças, não tem oportunidade para 

‘digerirem’ os significados das músicas que consomem e que chegam através de um 

bombardeio de informações fragmentadas e produzidas pela mídia, o que torna as 

crianças ‘vitimas’ de uma organização social onde a indústria cultural e o consumo 

em massa impera.

Neste contexto a educação tem que ter um olhar mais atento sobre 

essa produção e consumo musical, necessitando instruir as crianças para que não 

tomem para si  ídolos que não fazem parte da consciência critica que desejamos 

formar  no  sentido  de  se  exigir  uma  maior  qualidade  na  música.  É  necessário 

conhecer  a  música  e  considerar  as  relações  sociais  e  psicológicas  que  são 

estabelecidas  entre  as  crianças e  elas,  e  neste  contexto  a escola  um ambiente 

adequado para trabalhar  esse universo que é a música, que sempre de alguma 

forma nos transforma de seres passivos a ouvintes ativos e sempre atentos para 

supor e imaginar qual será a próxima nota musical da canção, que cada criança 

sonha,  só  que  agora  pensada,  reelaborada  e  não  mais  com  a  malícia  de  um 

‘traficante’ mas sim com a intrepidez de uma ‘arte’ infantil.

Concordo com o pedido de Carlos Drummond de Andrade em seu 

poema intitulado “Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças”, onde o escritor 

abrange a carência da escola em trabalhar com o concreto que no caso da pesquisa 

a música, que está presente em vários ambientes de nossas vidas e que às vezes 

por um descuido é esquecido na escola.

Consideramos também a importância do professor neste processo, 

que  deve  estar  sempre  atento  á  algumas  indicações  que  as  crianças  fazem  a 

respeito  de  suas  preferências  musicais,  priorizando  a  formação  no  aspecto 

intelectual  e  também  nos  aspectos  moral,  afetivo  e  físico,  onde  às  mudanças 

socioculturais e históricas não devem permanecer alheias ao ambiente escolar.  

Atualmente a música é obrigatória na educação básica, incorporada 

ainda ao ensino de arte, onde o objetivo maior é colocar os alunos como ouvintes, 

intérpretes  e  não  como  compositores  e/ou  improvisadores/criadores.  Mas  essa 

condição  necessita  ser  repensada  para  que  o  aluno  saia  da  passividade, 
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considerando  as  expressões  musicais  que  apreciam  e  ouvem  dentro  e  fora  da 

escola. É necessário que nas escolas as habilidades de trabalhar em grupo, sejam 

sempre ampliadas tanto para os professores quanto para os alunos, na busca de 

conhecimentos com especialistas em outras áreas (música).

A capacidade de aprender a aprender e também de ‘desaprender’ 

determinados paradigmas em raizados por meio do consumo da indústria cultural. 

Deve ser discutido em sala de aula como critério da cidadania, ou seja, da liberdade 

que temos para optar pelo estilo musical que realmente gostamos, sem influência da 

mídia.  Tal  opção  exige  uma  postura  corajosa  que  incentive  uma  leitura  de 

compreensão  do  ser  humano  em  seu  contexto  social  e  histórico.  Este 

reconhecimento também trará para as opções musicais, reflexões para a superação 

da  exigência  de  ser  rápido  consumo,  consciência  das  possíveis  manipulações 

colocadas pela indústria cultural.
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ANEXOS
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ANEXO A

Música Vida Loka (Racionais)
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MÚSICA: VIDA LOKA  

Compositor: Mano Brow

Grupo: Racionais

Vagabunda, queria ataca do malucão uso meu nome. O pipoca abraço
Foi na porta da minha casa lá boto pânico em todo mundo 3:00 da tarde
E eu nem tava la....vai vendo!!
-é mais aí Brown tem ums tipo de mulher truta que não da nem pra comenta...
-eu nem sei quem é os maluco isso que é foda
-ai vamo atras desse pipoca aí e já era.....
-ir atras de quem e aonde sei nem quem é mano...
Mano não devo não temo e da meu copo que ja era....

- e ai bandido mal como que é meu parceiro?
- e ai Abraao, firmão truta?
- firmeza total Brown... e a quebrada aí irmão?
- ta a pampa, aí fiquei sabendo do seu pai aí, lamentável truta, meu sentimento mesmo mano!
- vai vendo Brown, meu pai morreu e nem deixaram eu ir nem no enterro do meu coroa não 
irmão
- isso é loco, vc tava aonde na hora?
- tava batendo uma bola meu, fiquei na mó neurose irmão.
- ai foram te avisar?
- é vieram me avisar, mais ta firmao brou, eu to firmão, logo mais to ai na quebrada com 
vocês ai
- é quente, na rua também num ta facil não moro truta? Uns juntado inimigo, outros juntando 
dinheiro, sempre tem um pra testa sua fé mas
Tá ligado sempre tem um corre a mais pra faze, ai mano liga, liga nois ai qual quer coisa lado 
a lado nois até o fim moro mano?
-to ligado!

Fé em deus que ele é justo!
Ei irmão, nunca se esqueça
Na guarda, guerreiro levanta a cabeça, truta
Onde estiver, seja lá como for
Tenha fé, porque até no lixão nasce flor
Ore por nós pastor, lembra da gente
No culto dessa noite, firmão segue quente
Admiro os crentes, dá licença aqui
Mó função, mó tabela pô, desculpa aí
Eu me sinto às vezes meio pá, inseguro
Que nem um vira-lata, sem fé no futuro
Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom
Dá meu brinquedo de furar moletom!
Porque os bico que me vê, com os truta na balada
Tenta ver, quer saber, de mim não vê nada
Porque, a confiança é uma mulher ingrata
Que te beija e te abraça, te rouba e te mata
Desacreditar, nem pensar, só naquela
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Se uma mosca ameaçar, me catar piso nela
O bico deu mó guela, pique bandidão
Foi em casa na missão, me trombar na cohab
De camisa larga, vai saber
Deus que sabe, qual é maldade comigo, inimigo no migué
Tocou a campainha plim, pra trama meu fim
Dois maluco armado sim, um isqueiro e um estopim
Pronto pra chamar minha preta pra falar
Que eu comi a mina dele... há, se ela tava lá
Vadia mentirosa, nuca vi deu mó faia
Espírito do mau, cão! De buceta e saia.
Talarico nunca fui e é o seguinte
Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20
Já pensou doido e se eu tô com meu filho no sofá
De vacilo desarmado era aquilo
Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca
Ia nessa sem saber, pro cê vê, vidaloka!

-ai brown, nois ta aqui dentro mais demoro truta, liga nois irmão.
- não truta ai jamais vamo leva problema pro cêis ai, nois resolve na rua rapidinho também, 
mais ai nem esquenta, e ai e aquele jogo la do final do ano que cê falo?
- então truta demoro, no final do ano nós vamo marca aquele jogo lá, eu você, o Blue, os cara 
do Racionais, tudo ai moro meu? visita sua aqui é sagrada, safado num atravessa não moro?

Mais na rua não é não!
Até Jack! tem quem passe um pano
Impostor, pé de black, passa por malandro
A inveja existe, e a cada 10, 5 é na maldade
A mãe dos pecado capital é a vaidade,
Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome, eu vô
Fazer o que se cadeia é pra homem?
Malandrão eu? não, ninguém é bobo
Se quer guerra terá, se quer paz, quero em dobro
Mas, verme é verme, é o que é
Rastejando no chão,sempre embaixo do pé
E fala uma, duas vez, se marcá até três
Na quarta, xeque-mate que nem no xadrez
Eu sou guerreiro do rap,sempre em alta voltagem
Um por um, deus por nós, tô aqui de passagem
Vida loka, eu não tenho dom pra vítima
Justiça e liberdade, a causa é legítima
Meu rap faz o cântico, dos louco e dos romântico, vô
Por um sorriso de criança aonde eu for
Pros parceiros, tenho a oferecer minha presença
Talvez até confusa mas real e intensa
Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal
O que será será, é nóis vamo até o final
Liga eu, liga nóis, onde preciso for
No paraíso, ou no dia do juízo pastor
E liga eu e os irmãos é o ponto que eu peço
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Favela, fundão,imortal nos meus verso
Vida loka...
- e ai Brown é os espião irmão!
- to com os mano ai, eu vo, to indo ali na zona leste ai, tipo umas 11 horas eu já to voltando já 
moro?
- ta firmão ai Brown ai mano eu vo desliga, mais tu manda um salve pros mano da quebrada 
ai moro? o Giu moro mano? pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho pro Xande pro dé moro 
meu? Ai, no dia do jogo moro, os mano
Do Exaltasamba vão vir manda um salve para os pinha la moro? Fica com Deus meu irmão...
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ANEXO B

Música Atoladinha (Bola de Fogo e Tati Quebra Barraco)
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MÚSICA: ATOLADINHA

Interprete: Bola de Fogo e Tati Quebra Barraco.

Alô?

Qual é foguenta?

Quem tá falando?

Sou eu Bola De Fogo...e aê tá de bobeira hoje?

Tô...

Vamu dá um rolé na praia, mó solzão praia da Barra...

Já é.

Então vou ai ti buscar,valeu?

Valeu...

Então...Fui!!!

piririm piririm

alguém ligou pra mim

piririm piririm

alguém ligou pra mim

alô quem é?

sou eu bola de fogo,

e o calor ta de matar

vai à praia da barra,

que uma moda vou lançar

vai me enterrar na areia?

não,não,

vou atolar,

vai me enterrar na areia?

não,não vou atolar

to ficando atoladinha,to ficando atoladinha..........

calma calma foguetinha

to ficando atoladinha,

to ficando atoladinha.......

calma calma foguetinha
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ANEXO C

(Questionário)
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