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“É chegado o tempo de se renunciar a títulos, hinos nacionais, bandeiras e insígnias. 

Teremos de aprender a esquecer que somos doutores, professores, diretores ou 

alemães, americanos, japoneses, indianos, brasileiros, ou qualquer outra 

nacionalidade, uma vez que se trata do homem. Teremos de aprender a ser sobretudo 

gente, “apenas” gente, e estenderemos nossa consciência nacional a uma consciência 

supranacional. Teremos de desenvolver sentimento de solidariedade de todas as 

nações, a consciência de compromisso perante uma comunidade cultural e política 

universal. Teremos de entender que tudo o que hoje ainda nos parece particularidade 

nacional, no fundo é apenas o fenômeno individual de uma só e mesma coisa: ou 

seja, o ser humano. No século XX somos chamados a formar esse homem livre, 

destituído de preconceitos, que pensa e sente em termos supranacionais, a 

desenvolver suas capacidades e a preparar um mundo realmente humano. Por isso, 

parece-me necessário elaborar um sistema educacional em cujo centro se encontre 

um fórum de intercâmbio de ideias supranacionais – um local de cooperação 

cultural, uma escola de pensamento universal na medida do homem.” 

(KoeullReutter, p. 114. 1993). 



 

 

Resumo 
 

 

Esta pesquisa apresenta uma análise longitudinal das contribuições das oficinas de violão, 

oferecidas pelo Programa atividades lúdicas e musicais na Brinquedoteca e Lan House da 

UFSJ, para o desenvolvimento musical de adolescentes acolhidos como medida protetiva. O 

estudo é fundamentado pela Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical de Swanwick e 

Tillman (1986) e usa como metodologia de análise qualitativa a Teoria Fundamentada 

(Charmaz, 2009). Os dados foram coletados em oficinas de musicalização realizadas com os 

adolescentes abrigados em registro feitos a partir de diários e gravações de exercícios. As 

performances e criações dos participantes foram submetidas a três jurados experientes em 

Música e educação musical, que participaram de um treinamento sobre a espiral e sobre as 

categorias observadas. Cada jurado classificou as produções de acordo com a proposta da 

espiral. Foram realizadas entrevistas com os jurados para a compreensão dos resultados 

apontados por estes. As discussões e os resultados derivados das avaliações dos produtos 

coletados durante as oficinas, indicaram diferenças entre as avaliações dos jurados, 

principalmente relacionadas a indicação do nível da espiral reconhecido para cada 

participante, apesar deste fato apontam para o entendimento de que os participantes obtiveram 

desenvolvimento musical. Considera-se contudo que é importante o desenvolvimento de um 

método próprio de avaliação dos níveis da espiral, devido a importância da abordagem da 

Teoria da Espiral para a compreensão do desenvolvimento musical. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento musical. Situação de abrigo. Oficinas de musicalização. 



 

 

Abstract 
 

 

This research presents a longitudinal analysis of the contributions of the guitar workshops, 

offered by the Program playful and musical activities in the Brinquedoteca and Lan House of 

UFSJ, for the musical development of adolescents in shelter situation as a protective measure. 

The study is based on the Spiral Theory of Musical Development by Swanwick and Tillman 

(1986) and uses the Grounded Theory as a qualitative analysis methodology (Charmaz, 2009). 

Data were collected in musicalization workshops held with adolescents by notes taken in 

diaries and exercise recordings. The performances and creations of the participants were 

submitted to three experienced judges in Music and in Music Education, whom participated in 

a training on the spiral and on the categories observed. Each judge rated the productions 

according to the spiral's proposal. Interviews were conducted with the judges to understand 

the results pointed out by them. The discussions and the results derived from the evaluations 

of the products collected during the workshops, indicated differences between the judges' 

evaluations, mainly related to the indication of the level of the spiral recognized for each 

participant, althugh the data pointed to the understanding that the participants achieved 

musical development . However, it is considered that it is important to develop its own 

method of evaluating the levels of the spiral, due to the importance of the Spiral Theory 

approach for the understanding of musical development. 
 

Keywords: Musical development. Shelter situation. Music workshops. 
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Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento Musical de Adolescentes 

Acolhidos 

 

Introdução 

 

Um novo tipo de sociedade requer um novo tipo de arte que acompanhe as 

demandas da sociedade, governada por novos esquemas, novas condições econômicas e 

novas organizações sociais (Koellreutter, 1997). Portanto, a atualidade demanda um 

novo tipo de arte e, consequentemente, uma nova forma de pensar o ensino artístico. A 

“nova sociedade” a que Koellreutter (1997) se refere é uma sociedade hiperconectada. 

Socieciedade a qual Sibilia (2012) questiona. Ela escreve que nessa era digital e 

hiper conectada em que vivemos, a escola estaria se tornando obsoleta. Segundo ela, 

para entendermos melhor essa questão é necessário pensar em quais tipos de corpos e 

subjetividades gostaríamos de estimular hoje em dia, pensando no presente e no futuro 

da sociedade. 

É necessário pensar na escola como um dispositivo tecnológico que destinasse a 

produção de algo. Pensando dessa forma, podemos concluir que essa (a escola) seria 

uma tecnologia de época, um aparelho historicamente configurado que está se tornando 

incompatível com os corpos e as subjetividades das crianças de hoje, assim como as 

escolas de música, que em quase todo o mundo, estão historicamente configuradas em 

formar músicos para sociedades obsoletas. 

Indo de encontro à esse ponto de vista, Koellreutter (1997) afirma que a música 

no passado fazia parte de um campo intelectual em que seu ensino era um privilégio da 

elite, enquanto a sociedade contemporânea, com suas tecnologias, encara a arte e a 

cultura como um meio de informação e de comunicação, incluindo-a entre os processos 

que tornam possível a existência dessa civilização. A música serve como instrumento de 

preservação e fortalecimento da comunicação, sublimação promovedora da paz e dos 

sentimentos dos homens, fazendo com que a arte na nova sociedade seja um meio 

indispensável de educação. 
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Já em 1993, Koellreutter escrevia sobre o “mundo aberto”. Uma ideia e projeção 

que ele entendia como sendo o futuro da sociedade. O mundo aberto para ele quer dizer: 

comunicação, superação do espaço separador, ininterrupta aceleração dos meios de 

transporte e comunicação, progressiva melhoria dos meios de informação, aproximação 

das culturas e ampliação do espaço virtual. A definição de mundo aberto soa como uma 

descrição do mundo atual. 

Sendo assim, Koellreutter (1993) ressalta que cultura universal não se refere ao 

conceito de cultura criado pela burguesia no século XIX. Segundo ele a cultura deve ser 

um mundo de integração e interdependência. Um conjunto de tudo que o homem cria, 

inventa, organiza, ordena e estabelece. Tudo que não é proporcionado pela natureza. 

Mesmo que no século XXI tratemos a arte e a cultura de uma forma universal, 

ainda podemos considerar que a música é um campo intelectual de privilégio da elite, 

considerando os dados do IBGE que mostram que 25% da população Brasileira não 

possui acesso à internet. Internet que hoje é um dos principais meios de comunicação e 

acesso à multimídia. Esse estudo que leva o nome de Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - Contínua Tecnologia de Informação e Comunicação (pnd Contínua TIC, 

2018), aponta que 4,61% das pessoas que não possuem acesso à internet afirmam não 

acessá-la por não saberem usá-la. 31,6% diz não ter interesse, 11,8% consideram o 

serviço de acesso caro e 5,7 não possuem aparelhos que permitem o acesso à internet. 

Segundo essa mesma pesquisa do IBGE (pnd Contínua TIC, 2018), 99,2% dos 

domicílios tem o celular como principal aparelho de acesso à internet e 96% desses 

utilizam a internet com o fim de receber e enviar mensagens de texto, voz e imagens. 

esses dados reforçam a ideia de que o acesso amplo às principais plataformas digitais de 

streaming de música continua inacessíveis por grande parte da população. 

Considerando que atualmente os meios de comunicação representam as 

principais vias de acesso e disseminação da cultura, Costa Silva (2016) sintetiza as 
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principais ideias estéticas de Koellreutter, colocando a música como um meio de 

comunicação que serve como linguagem para comunicar para a cultura as novidades do 

pensamento, pois: 1) existe um vínculo necessário entre música e pensamento, cuja 

existência é observada na correspondência entre as fases históricas do pensamento – a 

pré-racionalista; a racionalista; a racionalista-positivista e a relativista e os diferentes 

sistemas de estruturação musical; 2) a sociedade reconhece e aceita as novidades do 

pensamento que a música comunica (Koellreutter, 1997). 

Sendo a música uma ferramenta de comunicação ligada ao pensamento, 

Bourdieu (1996), assim como Koellreutter, supõe que o acesso a ela é imprescindível. 

Ele escreve que o acesso a capitais culturais da elite dá oportunidade ao sujeito de se 

estruturar artisticamente e ser reconhecido como um bom artista. Por exemplo, uma 

pessoa que nasce em uma família financeiramente privilegiada terá acesso a aulas de 

música, espetáculos artísticos, à compra de materiais musicais físicos e digitais, além de 

ter mais tempo disponível para estudar. Enquanto uma pessoa que nasceu num ambiente 

de vulnerabilidade social, embora tenha acesso a culturas diversificadas, pode ter o 

desenvolvimento musical interrompido em função da necessidade de sua energia ser 

direcionada aos meios que garantam a sua sobrevivência, como o trabalho e participar 

do cuidado com a família. Além disso, a cultura musical popular sofre preconceito por 

não estar ligada à cultura da elite nem incluída, na maioria das vezes, no ensino musical. 

Se tratando de cultura popular, Swanwick (2014) escreve que dentro do campo 

da música popular encontramos elementos distintivos de estilo de vida que permeiam 

muitos grupos de pessoas cujos mundos musicais podem estar centrados no reggae, no 

disco, no soul ou no heavy metal, gêneros em destaque na época em que esse livro foi 

publicado. Segundo ele, o estilo de vida e o estilo de música que os acompanham estão 

tão fortemente ligados, transmissão não é para tirar o que exclui de sinais contraditórios, 

é sentida como dissonante. 
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Com base no que foi escrito acima sobre música popular, podemos dizer que a 

música popular é sectária e que a moda entre os jovens está em constante mudança e 

ressignificação. Atualmente os bailes funk`s reúnem milhares de pessoas por mês nas 

comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo e tem se espalhado por outros estados 

mesmo em tempos de pandemia. Em São Paulo, moradores relatam que bailes funk 

nunca pararam de acontecer durante a pandemia e reúne milhares de jovens durante os 

finais de semana (R7, 2021). E mesmo com restrições, jovens organizaram baile funk 

que reuniu multidão em praça pública, segundo o site de notícias G1 (2021). A 

proporção e crescimento de ouvintes de funk nos permite presumir que o idioma musical 

dos adolescentes atualmente gira em torno do rap e do funk. 

As crianças acolhidas em instituição, devido ao ambiente caótico familiar, têm 

tão pouco acesso a outros idiomas musicais quanto moradores de favelas ou crianças 

financeiramente desfavorecidas que não têm acesso a aprendizagem musical tradicional. 

Assim como nas comunidades mais pobres, o idioma musical dentro da instituição gira 

em torno do funk e rap. 

Muitos dos estudos clássicos na área da educação musical, bem como os estudos 

sobre desenvolvimento como os de Émile-Jaque, Dalcroze, Zoltaán Kodály, Carl Orf, 

Edgar Willems, Shinichi Suzuki, Murray Shaffer, citados por Fonterrada (2005) e os 

estudos de Keith Swanwick foram desenvolvidos em contextos de escolas regulares e 

escolas especializadas. Em Popular Music and the Teacher, Swanwick (1968) trata 

sobre o papel e a importância da música popular no ensino, em vista das aulas de 

música nas escolas serem tidas quase como arbitrárias, seguindo uma tradição da 

música erudita em escolas regulares. Diante desse conflito filosófico, sobre música e a 

maneira como se dá o aprendizado dela, ele escreveu Belief and Action in Music 

Education (1977) na tentativa de trazer uma discussão sobre essas questões, propondo 
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então em 1982, por meio da pesquisa Discovering Music, sugestões práticas para ajudar 

a gerar atividades curriculares mais fundamentadas. 

Até aqui, Swanwick havia desenvolvido pesquisas voltadas para o contexto 

escolar e acadêmico na Inglaterra, onde até então já havia o ensino de música em 

escolas regulares. No Brasil, França e Swanwick (2002) analisaram o desenvolvimento 

musical de crianças de uma escola especializada em Belo Horizonte-MG. Essa escola 

oferece uma educação musical com uma abrangência de experiência que os permitiu 

investigar o desenvolvimento dos alunos através das três modalidades C(L)A(S)P, 

modelo de ensino desenvolvido por França (1994) que insere no ensino musical as 

categorias de Criação, Apreciação e Performance, principalmente. 

Quando Swanwick (2014) trata sobre o conceito de imitação na arte sendo a 

representação da vida, ele se apoia e concorda com a teoria de Piaget (1951) que 

considera que o ambiente é fundamental para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo. Novamente ressalta-se que o ambiente em que se 

desenvolve o presente estudo se trata de uma instituição de acolhimento que atende  

bebês, crianças e adolescentes.. 

Esses bebês, crianças e adolescentes, estão protegidos pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei Federal (nº 8.069), promulgada em 13 de Julho, com o 

objetivo de garantir direitos a crianças e a adolescentes historicamente fragilizados, 

principalmente os provenientes de classes sociais menos favorecidas. Muitas dessas 

crianças e adolescentes são acolhidos como medida de proteção, como ocorre na 

instituição onde se pretende realizar este estudo. 

A instituição de acolhimento em que se realizou esta pesquisa atende crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos de idade que se encontram em situação de risco social. A 

instituição trabalha com 3 comarcas que atendem 9 municípios da região de um 

município de Minas Gerais e é mantida financeiramente por repasses dos municípios 
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feitos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes (CISVER). Na casa, no 

momento da pesquisa, residiam 4 bebês, 10 crianças, 21 adolescentes, sendo que estes 

números variam com frequência, e trabalhavam 24 funcionários Além da direção, a casa 

conta com pedagoga, assistente social, psicóloga, cuidadores, cozinheiros e serviços 

gerais. 

Existem regras na instituição para o uso de aparelhos eletrônicos que permitem o 

acesso a música. Aquelas crianças que possuem caixinhas de som, geralmente ganhadas 

de parentes ou conhecidos fora e dentro da instituição, têm livre acesso a elas. O 

problema é que nem todos têm contatos externos ou condições financeiras de ter uma 

caixinha de som. Uma vez por semana os adolescentes frequentam a Lan House do 

Programa Brinquedoteca no LAPIP, programa de extensão da Universidade Federal de 

São João del Rei, onde todos têm acesso a sites como o Youtube, que contém vídeos que 

permitem o acesso a uma variedade de gêneros musicais e a outras formas de arte. 

Nesse momento aqueles que possuem caixas de som também têm a oportunidade de 

fazer downloads de músicas em mp3 para reprodução em seus dispositivos. A televisão 

e o videogame são de acesso comum a todos e podem ser usados livremente com 

supervisão dos monitores. Os poucos adolescentes que possuem celulares podem 

utilizá-los sob a supervisão da coordenadora da instituição e responsável legal dos 

adolescentes. 

Dentro do contexto dessa instituição de acolhimento foram realizadas pesquisas 

que trataram de diferentes temas, mas que corroboram para pensar a proposta desta 

pesquisa. Como a pesquisa de Mião (2016) que desenvolveu um estudo a fim de 

compreender como as oficinas de musicalização podem contribuir para o 

desenvolvimento de bebês de até 2 anos de idade, que se encontravam em situação de 

acolhimento durante o período em que foi realizada a pesquisa. Mião (2016) conseguiu 

comprovar sua hipótese de que bebês agrupam suas ações musicais e os resultados 
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mostraram que a organização tem ligação direta com o desenvolvimento das funções 

superiores que envolvem atenção, memória sequencial, organização lógica, estrutura da 

fala, dentre outros. Oliveira (2007) também desenvolveu sua pesquisa dentro da 

instituição e observou que a experiência vivida por aqueles que estão em situação de 

acolhimento é carregada por sentidos que se contrapõem a partir do momento que estão 

associados ao desamparo, ao sofrimento, aos estigmas e relacionados a alimentação, 

conforto e moradia. 

Vaz-Oliveira (2018) analisou as possíveis contribuições das interações em 

oficinas de capoeira no desenvolvimento dos adolescentes acolhidos na instituição de 

abrigo como medida protetiva. E, por meio, do modelo Bioecológico do 

Desenvolvimento Humano (Bronfenbrenner, 2002; 2011) e a Teoria Fundamentada 

(Charmaz, 2009), a autora apresenta resultados que mostram que a interação promovida 

pelas oficinas contribuiu para o desenvolvimento desses adolescentes. 

As pesquisas citadas acima tiveram como campo de pesquisa as oficinas 

oferecidas por programas de extensão da UFSJ, como o Programa atividades lúdicas e 

musicais na Brinquedoteca e a Lan House da UFSJ que desenvolve atividades desde 

2003. Esse programa une três projetos: 1. Atividades Lúdicas na Brinquedoteca; 2. Uma 

Lan House enquanto laboratório de pesquisa e extensão; 3. Oficinas de Violão 

Musicalizador. Os espaços onde ocorrem as oficinas são localizados no Laboratório de 

Intervenção Psicossocial (LAPIP) ou nas próprias instituições. O programa atende 

crianças e adolescentes egressos da APAE, adultos e idosos da comunidade via 

disponibilização de brinquedos e brincadeiras, ou tecnologias de informação e 

comunicação. Os trabalhos são desenvolvidos com a preocupação de agir de acordo 

com os interesses dos participantes para que esses atribuam sentido às suas 

experiências. 
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A Brinquedoteca da UFSJ, Lan House e as oficinas de violão musicalizador 

desenvolvem seus trabalhos apoiados em estudos em torno da ludicidade. Em Homo 

Ludens, Huizinga (1939/1996) defende o lúdico como sendo construções nobres da 

humanidade, incluindo a música, a poesia e a própria ciência. Segundo Santos, Fonseca 

e Scarpellini (2019), as maneiras como a ludicidade é vivenciada nos oferece um 

espelho de um novo homem e de suas práticas, além de guardar um aspecto positivo 

potencial. Durante o processo de desenvolvimento dos seres humanos, ocorre uma 

negociação contínua entre as necessidades dos sujeitos e as pressões exercidas pelo 

ambiente em que vivem, envolvendo um esforço de adaptação constante que não se dá 

sem conflitos.  A atividade lúdica exerce importante função de mediação, possibilitando 

aprendizagem sobre os próprios sujeitos, assim como sobre a realidade que os envolve. 

A função simbólica e a capacidade de construir cultura como prerrogativas humanas são 

processos que se apoiam, em grandes proporções, na atividade lúdica. 

Foram as oficinas de violão musicalizador que serviram de campo para este 

estudo que teve como objetivo analisar as possíveis contribuições das oficinas no 

desenvolvimento musical de adolescentes abrigados em situação de acolhimento. As 

oficinas ocorreram dentro do Programa Atividades Lúdicas e Musicais na 

Brinquedoteca e na Lan House da UFSJ desde 2018.  E para o trabalho foi utilizado o 

Modelo CLASP, que foi exposto de forma mais abrangente na fundamentação teórica. 

Os participantes, durante a pesquisa, tiveram semanalmente uma aula de instrumento 

em duplas e uma de musicalização em grupos (França & Swanwick, 2002). 
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Fundamentação Teórica 

 

C(L)A(S)P 

França (1998) oferece uma abordagem filosófica científica que trata sobre as 

modalidades de composição, apreciação e performance. Ela propõe que essas três 

modalidades sejam a base para o desenvolvimento na educação musical contemporânea 

e que essas três modalidades são interativas e integradas umas às outras. Por isso, 

França (1998) busca aspectos sejam determinantes no desenvolvimento dos indivíduos, 

tratando da relevância das três modalidades por meio de sua natureza psicológica e a 

interação entre elas. Embora a composição, apreciação e performance sejam diferentes, 

são indicadores da compreensão musical e janelas pelas quais podem ser investigadas. 

A composição é para França e Swanwick (2002) um processo importante por 

sua natureza pelo qual toda música é gerada, independente de estilo, complexidade ou 

contexto. A apreciação é essencial, pois o ouvir permeia toda a experiência musical 

ativa e a performance permite identificar e encorajar indivíduos talentosos e pode 

contribuir para o processo de desenvolvimento musical. 

Ainda segundo França e Swanick (2002), a composição é uma organização de 

ideias musicais como uma improvisação, concebida com total liberdade ou dentro de 

regras e conceitos estilísticos. Além de formar compositores especialistas, a composição 

é uma ferramenta poderosa para desenvolver a compreensão sobre o funcionamento dos 

elementos musicais, pois permite um relacionamento direto com o material sonoro 

(Swanwick, 1979). Sendo assim, é importante que haja um ambiente estimulante onde o 

aluno possa experimentar com liberdade os instrumentos, os objetos sonoros e a sua 

voz. 

A apreciação é fundamental, pois, conforme Swanwick (1979), o ouvir é a razão 

central e um objetivo constante da educação musical. A apreciação permite expandir a 
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compreensão musical, além de ser uma das atividades musicais de mais fácil acesso e 

que a maioria das pessoas irão experienciar durante suas vidas. França e Swanwick 

(2002) propõem que as atividades de apreciação devem levar aos alunos materiais 

sonoros, efeitos, gestos expressivos e uma variedade de músicas que alimentem o 

repertório de possibilidades criativas, recursos com os quais os alunos podem 

transformar, reconstruir, dar forma e novos significados. 

Segundo França e Swanwick (2002), a performance musical é constantemente 

ligada ao virtuosismo musical, o que pode levar a realização e a experiência musical a 

uma performance mecânica, comprometendo o desenvolvimento musical do aluno. A 

performance musical, para esses autores, vai além do paradigma do instrumentista 

virtuose e abrange qualquer comportamento musical observável. A técnica deve ser 

utilizada como ferramenta para traduzir intenções musicais e intenções sonoras. 

Composição, apreciação e performance dividem habilidades e, por isso, devem 

ser integradas à educação musical contemporânea. A composição depende da habilidade 

de apreciar as possibilidades da linguagem. A apreciação bem sucedida depende das 

ideias adquiridas a partir da manipulação do material sonoro na composição e uma 

performance bem sucedida depende dos julgamentos sobre a música como resultado de 

uma compreensão e não de uma imitação (Gane, 1996). 

A pesquisa feita pelos educadores França e Swanwick (2002) em 1997 teve 

como contexto alunos de educação musical entre 5 a 13 anos, com duas aulas semanais, 

uma de instrumento e uma de musicalização. Segundo os autores, crianças nessa idade 

já teriam desenvolvido ampla vivência de composição e seriam capazes de articular 

verbalmente suas experiências de apreciação. 

A pesquisa de França e Swanwick (2002) avaliou a produção musical de 20 

alunos nas três modalidades, segundo os critérios derivados do Modelo Espiral 

(Swanwick & Tillman 1986). Os alunos tiveram resultados que demonstraram simetria 
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entre as três modalidades, embora a performance tenha se mostrado o pior indicador da 

sua compreensão musical. A análise destes resultados envolve naturezas psicológicas de 

cada modalidade. 

A composição, apreciação e performance envolvem processos psicológicos do 

jogo imaginativo, imitação e domínio, respectivamente. Segundo França e Swanwick 

(2002) a composição - sem restrições técnicas - envolve o jogo imaginativo com uma 

tendência para assimilação, se considerar que, ao compor, o aluno reorganiza e refina 

esquemas mentais musicais de acordo com o desejo e motivação interna. Na apreciação, 

o aluno se acomoda às características da música através de imitações de elementos e 

caracteres musicais internamente enquanto na performance instrumental o aluno deve se 

ajustar a uma série de imposições que envolvem desde a leitura musical até elementos 

técnicos, expressivos e estilísticos, sendo um processo de acomodação. 

 

O Adolescente Abrigado Em Contexto de Acolhimento 

O artigo 19 da Lei 8.069 de 1990 garante à criança e ao adolescente o direito de 

serem criados e educados no seio familiar, mas estabelece também que em casos de 

situações de violação dos direitos básicos, que configure situação de vulnerabilidade 

social, a criança ou adolescente deve ser abrigado como medida de acolhimento e 

proteção. Esse afastamento do convívio familiar e acolhimento institucional como 

medida provisória deve ser mantido até que sejam reintegrados à família ou 

encaminhados para a adoção quando todas as possibilidades de restituição familiar 

estiverem esgotadas. Por isso o período de acolhimento nessas instituições pode variar, 

dependendo da recuperação das condições familiares ou até que ocorra a adoção. 

A adolescência é um período na vida dos adolescentes em que eles precisam 

lidar com a busca de identidade pessoal e grupal, e para alguns esses períodos pode 

tornar-se conturbado. Isso provoca uma série de sentimentos, questionamentos e 
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mudanças (Rappaport, 2000). Este é um processo denominado por adolescer, que se 

caracteriza por ser uma etapa que depende muito do ambiente e interações para a 

formação de valores, sentido e construção de projetos para os adolescentes. Assim, de 

acordo com Rappaport (2000), a identidade do adolescente é construída por meio da 

interação social e com o mundo à sua volta. Para garantir os direitos desses 

adolescentes, o estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (Lei n° 8069, 1990) estabelece 

a obrigação da preservação da identidade de indivíduos acolhidos. 

Um levantamento realizado pelo Ministério Público em 2013 demonstrou que, 

no Brasil, o número de instituições de acolhimento era de 2.247, sendo 22,7% (511) 

Casas Lares. Essa inspeção realizada por promotores da infância e juventude aponta que 

mais de 30.000 crianças e adolescentes se encontram afastados do convívio familiar por 

razões diversas que as colocaram em uma situação de risco. 

Sendo assim, o ECA se estrutura com o princípio da “Proteção Integral” e 

estabelece que as entidades de abrigamento devem se aproximar do convívio familiar e 

das condições de vida que serão oferecidas em seus espaços. Fazendo com que a 

instituição de acolhimento seja um espaço promotor de cidadania, de garantia dos 

direitos e atenda às demandas físicas, afetivas e cognitivas das crianças e adolescentes 

que residem nesses espaços de acolhimento. 

Essas crianças e adolescentes relatam viver situações de preconceitos em seu 

convívio social, sendo por muitas vezes tratados como “diferentes” (Rodrigues et. al; 

2014). Apesar dessas crianças e adolescentes serem vistas como sujeitos de direitos, 

como prevê o ECA, ainda existem limitações que causam o baixo incentivo e 

investimento para que elas tenham oportunidades de construir e vivenciar suas 

subjetividades (Ayres et. al; 2010). 

Segundo Costa e Dell’Agglio (2009) é necessário pensar sobre desenvolvimento 

saudável dentro de contextos de vulnerabilidade, já que estas crianças e adolescentes 
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estão expostos a fatores de risco por estarem em condições e ou variáveis que 

favorecem o aparecimento de resultados negativos e indesejáveis no desenvolvimento 

que comporta a saúde e o bem-estar social deles. Entre esses fatores de risco estão 

situações de vulnerabilidade socioeconômica, famílias numerosas, violência familiar, 

abuso e ausência de apoio social e afetivo, isolamento, desemprego e baixa 

escolaridade. 

O apoio social e afetivo, segundo Brito e Koller (1999), é um dos principais 

fatores que afetam positivamente o desenvolvimento humano e o bem-estar. As autoras 

definem o apoio social como um conjunto de sistemas e pessoas que constroem os elos 

que são recebidos e percebidos pelos sujeitos. E para perceber esses elos é necessária a 

constante vivência e avaliação do ambiente no qual se encontram, sendo a qualidade dos 

vínculos formados nessa rede de apoio mais importante que a quantidade. 

A família é uma das principais redes de apoio em vista que as dinâmicas 

familiares contribuem para o desenvolvimento infantil, oferecendo recursos para que a 

criança desenvolva a maioria do seu repertório básico de comportamento (Santos, 

2017). Mas segundo Joly e Joly (2011), grupos musicais enquanto espaço comunitário 

permeado de afeto podem ser um elemento capaz de motivar o aprendizado musical 

mesmo sem o apoio familiar. Dessa forma a música pode adquirir grande relevância na 

vida desses sujeitos. 

Essas medidas estabelecidas no ECA (1990) foram conquistadas após anos de 

luta, o que possibilitou a realização de algumas transformações políticas nos modelos de 

assistência à criança e ao adolescente abandonado. O artigo 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 traz uma novidade legislativa que já era há 

muito tempo defendida socialmente: a garantia dos direitos da criança e do adolescente 

é dever da família, da sociedade e do Estado. Essa constatação desmazelada os 

discursos de que a família é considerada como a única responsável pela vulnerabilidade 
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da criança e adolescente e enuncia que somente uma compreensão sistêmica e 

socialmente ampla do problema poderá propor saídas verdadeiramente eficazes. 

Assim é estabelecido, em 1990, o ECA como política de organização e garantia 

de direitos, e aprova-se em 1991 a Lei 8.242 de 12 de abril, na qual institui-se o 

Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CONANDA). Esse 

órgão foi criado visando atender o artigo 88 do ECA, no qual foi prevista a criação de 

conselhos municipais, 20 estaduais e nacionais em defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. A Lei 8.242 estabelece como atribuições do CONANDA, por exemplo, a 

elaboração das “normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente”, o “apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente” e o incentivo a “promoção de campanhas educativas 

sobre os direitos da criança e do adolescente, com a indicação das medidas a serem 

adotadas nos casos de atentados ou violação dos mesmos” (Lei 8.242, 1991). O 

CONANDA, assim como o ECA, existe até hoje e permanecem com o objetivo de 

defender, promover e desenvolver os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Desse modo, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990, deu-se início a fase dos ‘Sujeitos de Direito’, a qual se estende até a 

atualidade e admite situações de ameaça ou violação de direitos como a única 

justificativa aceitável para o acolhimento institucional ou familiar e diferencia esse 

serviço daqueles que pretendem realizar algum tipo de correção ou punição a 

adolescentes que cometeram infrações penalmente imputáveis. Essa diferenciação entre 

as ações de controle e de proteção à criança e ao adolescente provocou um 

reordenamento das práticas institucionais (Santos, 2017) 

Lerner (1993) afirma que programas e projetos sociais que incentivam ações que 

visam promover a saúde e prevenção contribuem para o desenvolvimento positivo ao 

reduzir a exposição a variáveis de risco. Segundo Santos (2017), as pessoas possuem 
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necessidade de serem acolhidas e pertencer a algum grupo e requerem também a 

aprovação de seus pares e, no caso de grupos musicais focados principalmente no fazer 

musical, a criação de vínculo entre os participantes é favorecida através do 

fortalecimento das relações interpessoais em prol da manutenção e continuidade do 

grupo e dentro desse contexto de vulnerabilidade social e de acolhimento, e Silva (2010) 

coloca que é necessário pensar o fortalecimento e autonomia que possam auxiliar num 

projeto de vida pós desligamento dessas crianças e adolescentes da instituição de 

acolhimento. 

 

Oficinas Como Meio de Formação Musical 

Campos (2017) trata sobre a ressonância do projeto territórios de intervenção, 

realizado pela Fundação de Educação Artística, em convênio com a Secretaria de 

Cultura de Minas Gerais em 2016. São apresentados seis relatos de residências artísticas 

realizadas em diferentes cidades de Minas Gerais que podem nos ajudar explicar e 

conceituar o que seria uma oficina de música e entendermos o que seria uma oficina de 

violão. Segundo Campos (2017), a música dentro desse contexto torna-se pensamento, 

ideia, texto. Dar forma e registrar que se dissipam diante da própria natureza literal do 

fenômeno musical é uma tentativa de contribuir para o reconhecimento da música como 

conhecimento. Conceitos e ideias que se aproximam muito das bases teóricas da Teoria 

da Espiral do Desenvolvimento Musical de Swanwick e Tillman (1986). 

Através do que escreve Silva (2017), podemos observar algumas características 

e objetivos da oficina de música. Ela escreve que a canção na sala de aula é de grande 

importância e ressalta que a letra da música ajuda a decorar a melodia que no caso é 

algo substancial para a educação musical. E tratando sobre canção ela propõe que a letra 

contribui também para uma contextualização cultural e talvez funcione como um agente 

que atribui novo significado a atividades de musicalização. Por meio da canção, é 
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possível abordar conteúdos como: modalismo/tonalismo, rítmica e reconhecimento 

auditivo, seguido de escrita. Para Silva (2017), é por reconhecer a importância da 

canção popular na cultura musical do país que a música assume um papel igualmente 

relevante nos processos de formação musical continuada. 

A canção ao dar significado às atividades contribui para o interesse do aluno e 

por isso nas oficinas de violão, contexto onde foi desenvolvida esta pesquisa, foram 

utilizadas canções como principal ferramenta para manter os alunos interessados com 

objetivo de proporcionar um aprendizado com significado. Além disso, Silva (2017) 

também escreve sobre reconhecimento auditivo seguido de escrita, como uma forma de 

ensino/aprendizagem pode se caracterizar como a categoria de apreciação do modelo 

C(L)A(S)P de França (1994), mesmo modelo usado nas oficinas de violão, contexto 

dessa pesquisa. 

Silva (2017) diz que artistas educadores devem ser profissionais de amplo leque 

de competências, decorrentes da combinação de identidades e propósitos que cabem na 

acepção deste termo. Estas competências podem ser requisitadas em diferentes graus, de 

acordo com o regime de trabalho, mais intenso ou mais extenso, a que se propõe. E isso 

cabe muito bem aplicado dentro de um contexto de abrigamento. Aqui temos que pensar 

que as oficinas antes do acometido da pandemia do Covid-19 aconteciam dentro da 

instituição no que se configura como a casa das crianças e dos adolescentes. Então, o 

artista-educador sentia a necessidade de estar preparado para mudar completamente seu 

plano de aula quando seus alunos se demonstravam desinteressados ou expressavam 

verbalmente que não queriam participar da oficina. Afinal, ele está dentro da casa dos 

adolescentes e a proposta da oficina era ser algo lúdico e divertido, e o fato de não ter 

nota (avaliativa como na escola) é um ponto interessante, porque não ter notas não quer 

dizer que não exista avaliação. A avaliação para o ensino continuado é de suma 

importância. 
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Outra característica da oficina segundo Chiaretti (2017) são os arranjos que se 

definem como algo que sofre inevitavelmente variações de acordo com o contexto no 

qual a palavra é empregada. Dentro da sua prática, ela assume a multiplicidade do 

termo, onde a transcrição de uma peça, a sua adaptação a diversas formações ou 

contextos, sua reelaboração e, enfim, sua recomposição pode revelar de forma discreta 

ou mais explícita uma ação criativa. Arranjos são usados nas oficinas com a finalidade 

de simplificar e possibilitar que o aluno consiga tocar a música. 

Os arranjos trabalhados no contexto das oficinas de violão do presente estudo 

são lúdicos e coloca cada aluno tocando a nota de um acorde como em uma mini-

orquestra onde se ouve harmonia sem o aluno precisar fazer um acorde que inicialmente 

poderia desestimular o aprendizado do instrumento. 

O livro Territórios de Intervenção traz muitos exemplos de oficinas e como elas 

se caracterizam, mas Paoliello (2017) esclarece mais detalhadamente o conceito de uma 

oficina. Ele escreve que uma oficina pode ser definida como objetos que são 

consertados ou restaurados, ou ainda (des)construídos, (des)montados. A oficina tende a 

assumir práticas e concepções não apenas reformadoras e aperfeiçoadoras, mas 

pretensamente reconstrutoras dos modelos de educação. 

Esse termo é hoje comum dentro das atividades educativas desenvolvidas no 

campo das artes, por que indica um tipo de postura frente ao ato de aprender e ensinar 

que se opõe ao modelo tradicional, no qual o aprendizado é menos o fruto de uma 

construção que a subordinação a um modelo prescrito. Nas palavras dele a oficina 

carrega  um sentido que inclui a prática pedagógica baseada na experimentação, onde a 

certeza do resultado é substituída pela instabilidade do processo. 
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A Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical 

Bases para a Teoria da Espiral do Desenvolvimento 

Segundo Karl Popper (1972), qualquer grupo de pessoas mantidas por um 

interesse em comum ou um conjunto de valores compartilhados tende a desenvolver 

hábitos, trejeitos de convenção social até certo ponto personalizado pelo grupo, criando 

uma subcultura. No entanto, duas ou três pessoas nunca compartilham uma 

correspondência absoluta de ideologia o que cria diversas subculturas porque cada 

indivíduo é carregado com sua própria corrente biológica e psicológica. Exposto isso, 

Popper concebe três mundos, sendo eles: 1) O mundo dos estados físicos. 2) O mundo 

dos estados mentais. 3) O mundo das teorias e suas relações com a lógica. A música 

pertence ao mundo três, o mundo de ideias, de relações lógicas e teorias, um mundo que 

todos nós, de certa forma, construímos.   

A maneira com que pessoas constroem seus “mundos” personalizados é a 

subtrama em que Swanwick (2014) molda suas ideias para tratar sobre música, mente e 

educação. Para ele nenhuma teoria sobre educação musical merece crédito se não 

possuir uma análise profunda da música sendo um elemento essencial na estrutura da 

experiência humana. Para ele a música trabalha através da mente, portanto é necessário 

entender e identificar os elementos psicológicos essenciais que formam a mente 

musical, da mente experimentando a música. 

Nesse contexto, a fim de entender melhor o porquê as artes são atividades 

humanas tão importantes, Swanwick (2014) faz um levantamento que revela que a 

psicologia musical já assistiu a várias mudanças de ênfase devido a falta de uma 

estrutura conceitual robusta. Segundo ele, experiências e observações têm sido 

conduzidas sem nenhuma visão global ou senso de prioridade e por sua maioria 

apoiadas por medidas fisiológicas, ou seja, de como o corpo reage ao som. A música, 
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segundo Swanwick (2014), gera sensações que emergem numa sequência de 

desenvolvimento, uma sequência que depende de reações físicas, e essas sensações 

envolvem processos cognitivos. 

Estudos como o de Perets (2003) consideram que a reação ao som seja 

onipresente em todos os seres humanos. A neurociência trata esse assunto como sendo 

predisposição e processamento do som. A neurociência, como aponta França (2008), se 

refere a predisposição como as adaptações biológicas, enquanto o processamento trata 

do processo de transformação do som em conhecimento. Ou seja, processo em que 

transforma a vibração do ar em esquemas mentais sonoros ou esquemas mentais 

musicais. 

Perets (2003) acredita que as redes neurais específicas para o processamento da 

música façam parte de um conjunto de habilidades musicais básicas responsáveis pela 

decodificação de alturas e escalas e da regularidade. Esse fato pode implicar em 

circunstâncias experimentais específicas que se baseiam em respostas comportamentais 

como alterações do movimento corporal dos bebês, do ritmo da sucção e dos batimentos 

cardíacos (Lehman et al, 2017). 

Segundo Beyer (2014), o conhecimento se constrói através da interação do ser 

humano com o meio onde vive, o que é fundamental para a sobrevivência do mesmo. 

Essa interação ocorre por meio dos processos de percepção e compreensão do sujeito e 

como esses dados retornam ao meio. O percurso mental desses dados na mente do 

sujeito é entendido, mais uma vez, como processamento. Esse processamento, segundo 

ela, é o que permite que o sujeito seja capaz de organizar, nomear, conceituar ou 

relacionar os dados que captou, abrangendo, enfim, tudo que a pessoa “faz” 

mentalmente com os dados. 

Dessa forma, Beyer (2014) entende que a cognição se relaciona principalmente 

ao momento central no processo de interação do sujeito com o meio. Os processos 
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cognitivos, segundo ela, funcionam como estruturas intrínsecas do pensamento, nem 

sempre sendo evidentes ao pesquisador em uma primeira observação. Por isso, são 

necessárias buscas por evidências em manifestações do pensamento. Isso justifica 

pesquisar o comportamento como maneira de expressão do sujeito, possibilitando ao 

pesquisador o estudo da compreensão do pensamento. 

Dessa forma podemos pensar a psicologia cognitiva como sendo a busca da 

representação mental por meio do comportamento. E a psicologia cognitiva musical 

sendo a busca da compreensão da representação musical através do comportamento 

musical. Considerando-se, assim, o estudo do desenvolvimento musical um estudo da 

área da psicologia cognitiva do desenvolvimento musical que busca entender as 

mudanças da representação mental através das mudanças do comportamento musical. 

Mas esse movimento de estudos da psicologia cognitiva musical já assistiu várias 

mudanças, como apontam França (2002) e Swanwick ( 2014). 

Um dos movimentos de mudança dentro da psicologia cognitiva musical pode 

ser representado por Mayers e Valentine (1914) que realizaram experimentos com tom 

isolado e bicordes, trabalho modelado por Bullogh (1906), que pesquisou cores. A 

seguir, Valentine (1962) pesquisou a respeito de descrições do efeito causado por 

intervalos isolados. Não houve concordância em vista de que as pessoas tendem a reagir 

de diferentes maneiras diante desse tipo de material. Por exemplo: um intervalo de terça 

menor pode soar triste para alguns e alegre para outros. 

 É claro para Swanwick (2014) que o som causa uma impressão sobre nós e que, 

além disso, assumimos uma atitude associativa conectando o que ouvimos com cores, 

eventos ou até mesmo outro som. Podemos nos enquadrar em sistemas de classificação 

e ser capazes de responder questões como: “esta peça está em tempo ternário?”, “está 

numa tonalidade maior?”. Mas devemos evitar atitudes reducionistas. Para além dessas 

percepções, devemos dar valor à frase musical, gesto expressivo, jogos de estruturas 
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musicais e abrangências de passagem musicais, conceitos que podem ser observados 

através do comportamento. 

Vernon Lee (1932), em uma série de estudos de caso, ele investigou as ideias 

que as pessoas tinham sobre música. Ele dividiu as respostas de uma entrevista em duas 

categorias: “Ouvintes” e “Escutadores”. “Ouvir”, segundo ela, é uma atitude de escuta 

acompanhada de um senso de complexa atividade. “Escutar” é uma atitude em que a 

atenção está para além da escuta da música. É como sonhar acordado. Uma das razões 

pelas quais a música parece significar várias coisas para cada pessoa, está ligada ao grau 

com que experiências são associadas à música. Um escutador, enquanto sonha 

acordado, entende o gesto musical a partir de uma sequência de associações 

idiossincráticas pessoais. O ouvinte entende as passagens musicais específicas sem o 

auxílio de amarras imaginárias. O processamento ocorre de maneiras diferentes, mas 

ainda é um dos pilares para o desenvolvimento musical.   

O ato fundamental da percepção é ver padrão, forma ou configuração do som. A 

percepção, resultado do processamento, é essencialmente a organização de estímulos 

sensoriais em conjuntos significativos, o que é caracterizado pelo estudo da psicologia 

Gestalt (Swanwick, 2014). Esses processos de escuta descritos por Swanwick 

caracterizam a complexidade da atividade do ouvinte que entende as passagens musicais 

específicas sem o auxílio de amarras imaginárias. A escuta gratificante depende da 

capacidade de acompanhar caracterizações expressivas que fazem parte do 

processamento que ocorre de maneiras diferentes, mas ainda é um dos pilares para o 

desenvolvimento musical. A música nesse contexto é, com certeza, um habitante do 

“mundo três” descrito por Popper. Ou seja, nesse sentido a música está diretamente 

ligada ao pensamento. 
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Figura 1. 

 

Predisposição, Processamento e Desenvolvimento. 

 
 Fonte: França, 2008, p.06 

 

O desenvolvimento cognitivo-musical corresponde a diferenciação e 

reorganização dos esquemas musicais, que se tornam mais refinados em função da 

estimulação do ambiente. Embora haja relativo consenso na literatura quanto à 

existência de um teto de performance cognitiva determinado pela maturidade biológica 

(França, 1998), a complexidade da representação mental dentro de cada estágio de 

desenvolvimento pode variar significativamente, conforme a natureza e intensidade da 
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estimulação recebida. O processamento dos estímulos do ambiente influencia o curso e 

a natureza do desenvolvimento musical. 

Para França (2008), o fazer musical afeta o funcionamento e o desenvolvimento 

cerebral dos indivíduos. As transformações na natureza da representação mental, como 

consequência, determinam diferenças no processamento do comportamento musical. 

Quanto mais diversificadas as experiências musicais, mais abrangente será a 

estimulação nervosa e maior será o número de regiões corticais envolvidas e integradas. 

O fato é que existe uma relação direta entre a predisposição inata, as demandas de 

processamento e o desenvolvimento musical, um continuum que precisa ser 

compreendido e otimizado. Desvelar os mecanismos cognitivos que permitem que a 

nossa condição musical inata se revele em sua plenitude configura-se como um projeto 

de longo prazo que demanda um investimento conjunto de educadores e pesquisadores. 

Desenvolvimento musical na infância 

Boa parte das pesquisas sobre desenvolvimento musical ocorreram nos Estados 

Unidos. Hargreves (1986) desenvolveu pesquisas no âmbito de desenvolvimento 

musical relacionando sua teoria com outras áreas de conhecimento como a matemática. 

Já Swanwick (2014) preferiu apoiar sua teoria na teoria do jogo de Piaget. Segundo ele, 

a observação sobre os comportamentos musicais das crianças pode dizer mais sobre o 

desenvolvimento musical. Swanwick (2014) aponta que Piaget (1951) entende o brincar 

na infância como puro prazer, exploração e domínio do ambiente, e o autor chama isto  

de “sentido de virtuosidade ou poder” (p. 41). Esse impulso pode influenciar 

diretamente o fazer musical. A exploração dos diferentes timbres, desenvolvimento de 

habilidades em grupo, o deleite do virtuosismo alheio, uso de notação pode ser 

considerados elementos do domínio. 
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Swanwick (2014), apoiado nas teorias de Piaget, trabalha o conceito de imitação 

que, segundo ele, está presente na arte, representado por eventos da vida. A imitação 

está presente na música em obras como óperas e músicas “abstratas” que apresentam 

gestos imitativos. Piaget entende a imitação na música como um ato de acomodação. 

Nós nos tornamos reflexo da música adotando um traço de suas qualidades e 

sentimentos e nos identificamos com seu gestual musical que pode ser compreendido 

como um som que apresenta uma intenção de início, meio e fim. Do outro lado temos o 

jogo imaginativo que faz parte do conceito de assimilação de Piaget que Swanwick 

(2014) incorpora a sua teoria de desenvolvimento. 

Qualquer um que já tenha observado uma criança de perto saberá a respeito da 

natureza assimilativa do jogo imaginativo em que objetos, eventos e pessoas são 

transformados em outros que não eles mesmos. No jogo imaginativo, criamos um 

mundo de novas relações a partir dos elementos à nossa volta (Swanwick, 2014). A 

relação entre esse conjunto de conceitos pode ser observada pela Figura 1. 
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Figura 2. 

 

Conceitos Psicológicos de domínio, imitação e jogo imaginativo. 

 

 

Fonte: Swanwick, 2014. 

 

O ato de pensar compreende várias etapas no processo que vai desde a 

percepção, passando pela organização mental do indivíduo e elaborando as ideias de 

forma a possibilitar uma expressão do material captado e elaborado. Essa ideia segue a 

perspectiva piagetiana de que a organização mental dos fenômenos externos ou internos 

se relacionam à constante busca de equilíbrio entre os processos de assimilação e 

acomodação (Beyer, 2014). Esse processo ocorre de maneira particular e individual 
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conforme os interesses e necessidades de cada um, o que leva a um desenvolvimento 

diferente para cada indivíduo. 

A assimilação e o jogo imaginativo integram informações em esquemas mentais 

já existentes e estão ligados a mudanças qualitativas e ao intuitivo. Por exemplo: uma 

criança que se encontra em um nível de desenvolvimento assimilativo ao ver as 

características de um bezerro com rabo, focinho molhado e dócil, tenta assimilar esse 

animal a outro animal que faz parte de seu esquema mental, como um cachorro, sendo 

essa uma maneira intuitiva de compreensão. 

A acomodação cria novos esquemas que integram às informações já existentes 

nos esquemas mentais musicais. Uma mudança quantitativa ligada ao analítico. Por 

exemplo: Aquela criança que entendia o bezerro como um cachorro, agora, com novas 

informações e influenciada pelo ambiente tende a analisar e tentar compreender que 

animal é aquele de fato. 

Moog (1968) fez observações sobre crianças pequenas e chegou à conclusão de 

que durante o segundo ano ainda ocorre impressão sensorial do som junto ao ritmo. Ele 

considera que antes do primeiro ano as canções das crianças não possuem semelhança 

com o que é cantado para elas. Apenas após o segundo ano de idade elas começam a 

apresentar habilidades de reprodução do que ouvem e essa forma de domínio tem 

aumento progressivo. É também no segundo ano de idade que as crianças passam a 

sincronizar seus movimentos com o ritmo da música. A partir dos 4 anos a criança 

apresenta uma nova categoria: a do canto. Ele nomeia essa nova fase de “canções 

imaginativas” e é aqui que a palavra “imaginativo” vai ao encontro com a teoria de 

Piaget. 

Quando essas crianças vão para a escola, elas teoricamente já passaram por 

todas as fases musicais do triângulo apresentado acima, apesar de os processos de 

desenvolvimento musical ocorrerem atrasados em relação à linguagem falada, muito 
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provavelmente porque muitos adultos não respondem à música como fazem com a 

linguagem. O domínio nessa fase está mais evidente, mas ainda apresenta vislumbre, 

imitação e jogo imaginativo (Swanwick, 2014). 

Uma boa maneira de entendermos o que temos discutido é observar 

composições de crianças. Por isso Swanwick (Swanwick & Tillman, 1986) analisou 

composições de crianças entre 3 e 11 anos de idade no Instituto de Educação da 

Universidade de Londres. As composições foram registradas em gravações e ouvidas 

por juízes com o objetivo de que classificassem a idade das crianças a partir do que foi 

ouvido. Ao comparar as idades atribuídas pelos juízes com as idades reais das crianças 

foram observadas boas correlações estatísticas. Ao se questionarem sobre a natureza das 

diferenças entre as composições, e se as composições poderiam ser agrupadas numa 

estrutura teórica que se relacionasse com a ideia de que a música era uma forma de jogo 

ampliado, tendo um triângulo de elementos, Swanwick pensou em desenvolver um  

modelo de desenvolvimento musical. 

Swanwick utiliza quatro estágios de desenvolvimento na música estabelecidos 

por Ross (1984). Cada um desses estágios é estendido para o impulso de 

desenvolvimento subsequente. Cada característica desses modos é levada para o 

próximo estágio. Ross (1984) estabelece esses quatro períodos: 

 

1 0 aos 2 anos: Período de envolvimento sensorial com materiais sonoros e 

experimentação misturado com sentimentos e humor. 

2 3 aos 7 anos: Domínio progressivo de estruturas sonoras e padrões com a 

utilização vocal principalmente. 

3 8 aos 13 anos: Essa fase é caracterizada segundo Ross pelas convenções 

de produção musical na tentativa de se unir ao cenário adulto, buscando certo sentido na 

composição. 
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4 14 anos ou mais: Aqui a música assume forma de expressão pessoal. 

 

 Domínio Sensorial e Manipulativo 

Domínio sensorial e manipulativo segundo Swanwick (2014) podem ser 

definidos através dos termos Neurológico, Acústico e Mecânico empregados por 

Bunting (1977). Bunting descreve o termo neurológico sendo uma reação do sistema 

nervoso a sensações perceptivas de timbre, ritmo, tom, independente da mente analítica. 

Ele observa que o uso de tons muito graves ou muito agudos, ou instrumentação com 

intensidade sonora muito alta ou mais suave, causa o impacto neurológico da música. 

Swanwick (2014) observou nas composições das crianças entre 3 e 4 anos, grande 

interesse de sons muito altos ou muito suaves. 

O impulso mecânico, por sua vez, pode ser observado em ação pela alternância 

das baquetas que produzem trêmulos ou quando as crianças tocam para cima e para 

baixo em qualquer escala definida por um instrumento. O modo acústico tem relação 

com a interação do som, com o tamanho e desenho dos lugares em que a música é 

tocada que podem ser afetados pelo grau de ressonância do som ou pelo seu tom. 

Imitação e Expressão Pessoal 

Nas canções das crianças aparecem os primeiros sinais de imitação e atos de 

expressão pessoal e por volta dos 5 anos de idade as composições instrumentais passam 

a apresentar bastante caráter no sentido de expressividade como tristeza, felicidade, 

medo, etc. Esses sentimentos expressados por meio da manipulação do som dão à 

música um carácter expressivo. É durante os primeiros anos que mudanças importantes 

acontecem quando a imitação parece dominar a paisagem musical, tendo uma mudança 

da produção pessoal e idiossincrática da música para convenções vernaculares 
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socialmente compartilhadas. Aos 7 anos de idade, segundo Moog (1968), os gestos 

musicais se tornam estilizados, emprestados da tradição. 

 O aspecto imitativo de expressividade começa no nível pessoal, mas 

passa a ser incorporado em frases moldadas e melodias recebidas com pulso firme e 

padrões rítmicos medidos. É claro que como dito anteriormente, a mudança desses 

estágios não se dá de forma independente e cada estágio serve como impulso para o 

próximo. Cada indivíduo carrega para os estágios subsequentes características do 

estágio anterior. 

Figura 3. 

 

Sequência do Desenvolvimento Musical Primário. 

 

Fonte: Swanwick, 2014.. 
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Desenvolvimento Musical além da infância 

A adolescência é um fenômeno identificável e estudado na maioria das culturas. 

Swanwick (2014) afirma que qualquer professor ou pai observador é capaz de 

identificar que existem fases de desenvolvimento. Muitos podem achar uma sequência 

de desenvolvimento uma visão mecanicista que nega a individualidade, mas Swanwick 

utiliza essa visão com o intuito de compreender melhor a “intuição” musical. 

Piaget, um autor empírico, descreve práticas escolares que não correspondem a 

qualquer observação empírica minimamente sistemática, segundo Aquino (1999). Suas 

descrições refletem ideias vagas e pouco consistentes e se referem a sala de aula como 

se o professor se dirigisse simultaneamente a vários indivíduos.   

A teoria da espiral de desenvolvimento musical de Swanwick e Tillman (1986) e 

Swanwick (2014) é apresentada em espiral justamente para não dividir o 

desenvolvimento em estágios fixos e sim em estágios que se completam indo e vindo 

em um processo que ocorre de diferentes formas e níveis para cada indivíduo. 

Até agora as observações feitas sugerem que o modo mais precoce de 

experiência musical, o primeiro impulso de desenvolvimento, consiste na transformação 

do prazer sensorial para o domínio, uma ênfase na exploração e no controle de materiais 

sonoros, seguida da expressão pessoal transformada em convenções vernaculares gerais. 

Para além da infância, Swanwick agora sugere que o jogo imaginativo se transforme em 

entendimento estilístico e idiomático. 

 

Jogo Imaginativo: Especulação e o idiomático 

A especulação musical depende da fluência e da habilidade manipulativa e de 

reconhecimento de convenções de expressividade compartilhada. Entre 10 e 11 anos de 
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idade é possível observar nas composições das crianças o aparecimento da especulação. 

É nessa habilidade de identificar novas relações que a forma musical é entendida. 

Muitas vezes a tentativa de ser musicalmente especulativo pode nos remeter a estágios 

anteriores de manipulação. Isso pode ocorrer porque algo da antiga fluência e confiança 

pode se perder durante a experimentação (Swanwick, 2014). O nível especulativo se 

encontra do lado esquerdo da espiral que indica assimilação e está ligado ao jogo 

imaginativo. A intuição, também ligada a assimilação, é que possibilita o impulso para 

outro nível. 

Entende-se que no nível especulativo existe uma atração em lidar com a 

expressividade a partir de materiais sonoros, mas é nesse nível que a música começa a 

apresentar forma a fim de compor estruturas musicais que não apresentem apenas 

carácter expressivo, mas também coerência. Características do estágio especulativo 

podem ser identificadas em composições idiomáticas muitas vezes derivativas, mas é no 

estágio idiomático que as composições podem ser modeladas no estilo de músicos 

admirados. 

O impulso especulativo é facilmente observado dentro de composições 

idiomáticas que estão ligadas ao meio cultural onde os adolescentes buscam referências 

nas composições de artistas admirados ou em alguma peça específica. O nível 

idiomático encontra-se do lado direito na espiral, lado da acomodação, que por sua vez 

está ligado a imitação, análise e meios externos que influenciam o sujeito. O idioma 

escolhido na adolescência está quase sempre no nicho da música rock, pop, apesar de 

que é possível encontrar fortes compromissos com outros estilos no meio de jovens 

entre 10 e 15 anos. Pais e professores, segundo Swanwick (2014), relatam que jovens 

podem apresentar resistência por aquilo que não está dentro do idioma aceito por eles e 

nas composições analisadas por Swanwick e Tillman (1984) a especulação ainda pode 

aparecer em composições de jovens entre 10 e 12 anos de idade. 
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Swanwick (2014) usa como exemplo de processo especulativo composições de 

adolescentes de 11 anos de idade como a de um menino que especula virando frases de 

cabeça para baixo e de uma menina que explora a atonalidade, sendo perceptível a 

busca por notas que se encaixem nos padrões tonais. Essa especulação se assemelha ao 

improviso, mas seria um improviso inconsciente, um improviso exploratório e por isso 

especulativo. Nessas composições são claras as marcas de final como um tipo de clímax 

marcando o final da música, algo que segundo Swanwick seria impossível sem um grau 

de segurança no entendimento do vernáculo. 

 

Metacognição: Valorização Simbólica e Envolvimento Sistemático 

Segundo Swanwick (2014), após os 15 anos de idade ainda ocorrem as 

manifestações anteriores de domínio, imitação e jogo imaginativo. Mas a ênfase nessa 

fase está ligada à metacognição. Metacognição é o termo usado para rotular o processo 

de se tornar consciente e articular ideias sobre nossos próprios processos de 

pensamento. Swanwick (2014) utiliza esse termo no sentido de indicar autoconsciência 

no processo do pensamento e sentido de resposta de valor à música. A música nesse 

estágio tem grande significado para o indivíduo e importância pessoal. 

Ainda segundo Swanwick (2014), a transição do modo idiomático para que esse 

outro nível de consciência seja gradual, há uma diferença qualitativa entre compromisso 

socialmente estimulado com o idioma musical específico e o primeiro chamado por ele 

de “desenvolvimento metacognitivo”. Que pode ser entendido por termos musicais 

como o simbólico. A mudança principal nesse nível pode ser notada pela tendência das 

pessoas em descobrir a música como correspondente de estruturas mentais peculiares. 

Por isso, o desenvolvimento final dentro do metacognitivo ou valor poderia ser 

chamado de sistemático. A evidência disso para Swanwick (2014) está nas composições 
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nas quais ocorrem um forte senso de valor pessoal que leva o desenvolvimento a um 

envolvimento sistemático. Aqui temos então a espiral formada para além da infância 

representada pela Figura 3. 

Características Dos Níveis da Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical 

A espiral do desenvolvimento musical é uma teoria que surgiu da prática de 

Swanwick e Tillman (1986). Foram analisadas 724 gravações de composições reunidas 

por June Tillman em sua pesquisa de doutorado sobre criação. Dessas 724, 20 delas 

foram analisadas por jurados que avaliaram de forma randomizada a idade atribuída 

para cada uma das gravações. A avaliação mostrou simetria com as idades reais, o que 

levou Swanwick a analisar as 724 composições, atribuindo a cada uma delas um estágio 

e dois níveis de desenvolvimento, tornando a teoria da espiral uma teoria de 

desenvolvimento com 4 estágios e 8 níveis.   

O que torna a teoria de Swanwick e Tillman diferente de todas as outras teorias 

musicais é o fato de ser uma espiral onde os estágios não são fixos e os níveis vão e 

voltam complementando-se. As observações e análises sobre composições de crianças e 

adolescentes levaram Swanwick e Tillman (1986) a teoria da espiral de 

desenvolvimento musical, que estabelece os seguintes níveis de desenvolvimento: 

 

1 Nível dos Materiais (dos 0 aos 4 anos de idade) – dividido em nível Sensório e 

nível Manipulativo. 

2 Nível da Expressão (dos 4 aos 9 anos de idade) – dividido em nível da Expressão 

Pessoal e nível Vernacular. 

3 Nível da Forma (dos 10 aos 15 anos) – dividido em nível Especulativo e nível 

Idiomático. 
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4 Nível do Valor (15 anos ou mais) – dividido em nível Simbólico e nível 

Sistemático. 

 

O nível dos Materiais é caracterizado por explorações e experimentações com 

instrumentos musicais e materiais sonoros e, gradualmente, essa manipulação se torna 

mais controlada e alguns recursos técnicos dos instrumentos, como intensidade, altura e 

duração, passam a ser explorados. Enquanto no nível sensorial a música ainda não tem 

significado expressivo nem estrutural, no nível manipulativo existe um controle maior 

demonstrado pela estabilidade do andamento e evidências de expressividade. 

 O processo de exploração faz com que o sistema nervoso reaja ao timbre, ritmo e 

tom independentemente da mente analítica. O modo acústico é a relação do som com o 

desenho e tamanho dos lugares que a música é tocada. Em sua pesquisa, Swanwick 

observou que crianças entre 3 e 4 anos têm preferências por sons suaves ou muito fortes, 

sendo de puro deleite das crianças que se preocupam primeiramente com a ressonância 

do som. O impulso mecânico pode ser observado quando o aspecto físico do 

instrumento tocado determina a organização em que é executada a música. 

No nível expressão, fica claro o clima e a atmosfera por meio do gesto musical e 

pelo movimento relacionado ao contorno da frase musical que pode ser observado pela 

escolha do andamento e intensidade mesmo com uma performance não planejada no 

nível pessoal. Aqui os conceitos de clima e atmosfera não se referem a conceitos de 

estudos climáticos e atmosféricos naturais e sim sentimentos produzidos através da 

expressividade.  Diferente do nível vernacular que nas composições ou interpretações é 

possível observar a consistência e expressividade, com padrões rítmicos e melódicos 

que são repetidos semelhantemente. Esse nível está fortemente ligado à assimilação 

quando, a partir da imitação, a criança pode expressar raiva com o som de um tambor ou 

reproduzir o som de um trovão. 
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 Nessa fase a música ainda não possui “sujeito”, mas a expressividade pode ser 

identificada pelos gestos musicais. Essas composições nos possibilitam identificar os 

primeiros sinais de expressividade devido a natureza pessoal e não-técnica da voz 

humana. A mudança ocorre quando a imitação domina a paisagem musical e a 

experimentação sonora se torna convenções vernaculares socialmente compartilhadas, 

tendo melodias definidas, seguindo padrões musicais. 

O estágio da Forma é caracterizado pela consciência do controle da forma 

musical que está ligada a estrutura musical com transformações nos gestos não 

repetitivos e com contrastes com total controle e intenção das dinâmicas no intuito de 

ressaltar os fraseados no nível especulativo, somado ao controle da técnica demonstrada 

de forma clara no nível idiomático. Para Swanwick (2014), a especulação musical 

depende de habilidades manipulativas e de convenções de expressividade. Segundo ele, 

somos capazes de fugir de normas quando trabalhamos a partir delas. Aos 11 anos a 

especulação aparece fora do lugar-comum vernacular, como observou Swanwick (2014) 

na composição de uma menina que incorporava atonalidade em sua criação mesmo que 

buscasse por uma ordem de notas que queria dentro da estrutura de relações totalmente 

novas. 

 No nível de Valor a apreciação da música se torna crítica, independente, 

fortemente sustentado por idiomas musicais específicos, podendo ser observado pela 

segurança na performance no nível simbólico e pela comunicação entre técnica e 

expressão no nível sistemático. A fase idiomática está mais presente a partir dos 14 

anos, como observou Swanwick (2014) em uma criação feita por um grupo de meninas 

entre 14 e 15 anos em torno de um tema de tempestade, como apresentado 

anteriormente. 

 Para Swanwick (1979), um mau professor de música é aquele que não faz uma 

reflexão sobre o significado da música. Ele define a música por escolha, sequência de 
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sons, relação entre eles e quando tem uma intenção envolvida. A escolha de sons ocorre 

a partir da utilização de sons retirados de infinitas possibilidades. A seleção parte do 

seguimento de sons que se combinam e se repetem. E, somado a isso, a música só passa 

a existir com a intenção, quando a seleção e a relação dos sons passam a ter algum 

sentido e uma forma estética. (Swanwick, 1979). Segundo Fonterrada (2005), 

Swanwick considera tanto o pensamento lógico quanto a intuição como contribuintes 

para o “resultado da experiência musical” (p. 99). 

No livro Teaching Music Musically, Swanwick (1999) explora a ideia de que a 

experiência musical parte de uma forma de discurso, o que ele define como uma troca 

de ideias, conversação, expressão do pensamento e forma simbólica. E, para entender a 

fundo a experiência musical, Swanwick (2014) faz uma reflexão sobre o significado de 

estética. Os aspectos da estética, segundo Abbs (1994, apud Swanwick, 1999), são: 1) 

todas as artes criam formas expressivas de vida; 2) os significados estéticos de todas as 

artes dependem das suas construções formais, que não podem ser extraídas ou 

modificadas sem perder o seu significado estético; 3) as artes dão origem a uma resposta 

estética, por meio dos sentimentos e dos sentidos. Aspectos que Swanwick afirma não 

serem exclusivos da estética. 

Então, a música é a combinação de sons selecionados e organizados com uma 

intenção, de forma que a imaginação, o sentimento e a expressividade proporcionem 

uma troca de ideias e isso possibilita a construção de uma experiência musical. 

Seguindo a mesma ideia, Costa (2010) propõe que quando fazemos arte, nos 

envolvemos com ela combinando imagens, pensando dentro de um sistema de signos. 

Swanwick (1999) não considera esse processo suficiente para nos envolvermos com a 

música, apresentando então o conceito de estética. 

O processo metafórico, na perspectiva de Swanwick, é a relação entre duas 

coisas de diferentes domínios (Costa, 2010), que parte de um significado literal para um 



 

37 

 

 

 

 

 

 

significado metafórico ao final do processo. Por exemplo: “Outono da vida’ relaciona o 

domínio das estações do ano com o domínio das fases da vida” (Costa, 2010, p. 31). 

Enfim chegamos aos processos metafóricos na música, os quais Swanwick (1999) 

divide em Materiais, Expressão, Forma e Valor. Conceitos que são abordados a seguir. 

 

Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical e a Epistemologia Genética, 

divergências e proximidades 

Swanwick e Tillman (1986) em seu artigo usaram os conceitos da teoria 

piagetiana para tratar do desenvolvimento musical das crianças que foram estudadas em 

sua pesquisa. A autora Caregnato (2013) aponta em seu artigo as proximidades e as 

divergências entre a teoria da espiral de Swanwick e Tillman e a Epistemologia 

Genética de Piaget. 

Na figura 1, que representa o Modelo da Espiral de Swanwick e Tillman (1986), 

é possível observar as etapas de desenvolvimento musical propostas pelos autores que 

apresentam um movimento que ocorre da esquerda para a direita em 4 estágios, 

correspondentes às quatro “voltas” da espiral. Segundo os autores, os níveis inscritos no 

lado esquerdo da espiral são marcados pelo egocentrismo e experimentação. Os estágios 

do lado direito denotam esforços do indivíduo de adaptação às convenções sociais 

(Swanwick & Tillman, 1986). 
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Figura 4. 

 

Espiral de desenvolvimento musical. 

 

Fonte: Swanwick, 1994a, p. 87. 

 

Para Caregnato (2013), a relação entre os autores que apresenta o egocentrismo 

e o individualismo é diferente da forma como Piaget (1975) compreende a questão. Ela 

propõe que o egocentrismo deve ser entendido como uma espécie de ilusão de 

perspectiva que leva o indivíduo a atribuir às coisas e as pessoas a sua volta o seu ponto 

de vista. É como se o “outro” não possuísse o seu próprio modo de ver o mundo 

(Caregnato, 2013, p. 135). O egocêntrico não possui consciência de subjetividade, 

portanto não pode adotar uma postura individualista ou de valorização apenas da sua 

subjetividade. Sendo assim, ela considera que a forma que Swanwick e Tillman (1986) 

entendem o egocentrismo é diferente da teoria piagetiana. 
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O lado direito do modelo Espiral que apresenta os níveis Manipulativo, 

Vernacular, idiomático e Sistemático são marcados pela adaptação. Esse processo de 

adaptação para Swanwick e Tillman (1986) se manifesta ao longo de determinadas 

etapas do desenvolvimento do lado direito da espiral, enquanto para Piaget (1975) o 

processo de adaptação permeia todas as fases do desenvolvimento humano. O autor 

define o processo de adaptação sendo a junção de assimilação e acomodação, e para ele 

é por meio desse processo que os conhecimentos são adquiridos ou que conhecimentos 

antigos são reformulados. Para Piaget (1975), todo o processo de adaptação é permeado 

pela subjetividade, que também pode ser entendida como impressões ou “visões de 

mundo” que o sujeito é capaz de formular. Intuição é o termo que Swanwick (1994a) 

associa as fases do desenvolvimento representadas por sensorial, pessoal, especulativo 

e simbólico situadas ao lado esquerdo da espiral e no início de todas as etapas. Piaget 

(1975) considera o pensamento intuitivo presente em apenas uma das fases do 

desenvolvimento e não no início de várias etapas. 

Para Swanwick e Tillman (1986), o desenvolvimento musical ou o 

desenvolvimento da composição infantil ocorre por meio de uma série de estágios 

marcados pela Maestria, pela Imitação e pelo Jogo Imaginativo. Sendo assim, os 

estágios de Materiais, Expressão e Forma estão relacionados respectivamente a esses 

comportamentos como é possível ver na figura 5. Para Piaget (1964), a imitação está 

presente desde muito cedo no desenvolvimento infantil, possivelmente apresentada 

desde os primeiros dias de vida e não apenas em uma fase intermediária do 

desenvolvimento. 

A Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical e a Teoria da Epistemologia 

genética apontam pontos em comum. Ambas consideram a experimentação e a 

manipulação de objetos importantes no processo do desenvolvimento. Contudo, para 
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Piaget (1975), a experiência e as relações sociais não determinam todo o processo de 

desenvolvimento. 

A formação fisiológica, em especial a neurológica, é de suma importância para o 

desenvolvimento. Sendo assim, podemos determinar que, de acordo com a teoria 

piagetiana, o desenvolvimento cognitivo não é controlado apenas por fatores “externos”. 

Mas as teorias também se divergem, quando tratam da metodologia e das questões 

relativas aos conceitos de egocentrismo, assimilação, acomodação, intuição e imitação. 

Os níveis do lado esquerdo da espiral, segundo Swanwick e Tillman (1986), 

referem-se ao egocentrismo. Entende-se o processo, o egocentrismo, como um processo 

individualista que leva o sujeito a manifestar-se musicalmente de modo pessoal e sem 

preocupação de adaptação àquilo que é considerado socialmente válido ou praticado por 

grupos nos quais se inserem os sujeitos em questão. 

Segundo Caregnato (2013), a forma como Swanwick e Tillman (1986) 

concebem os conceitos de egocentrismo e individualismo é diferente da forma como 

Piaget entende a questão. Os autores consideram que o egocentrismo está ligado a todas 

as etapas de desenvolvimento e, segundo eles, o egocentrismo é o impulso para o 

próximo nível, ligado à acomodação. 

A acomodação presente nos níveis do lado direito da espiral está ligada à 

adaptação. O processo de adaptação só se manifesta ao longo de determinadas etapas do 

desenvolvimento, mais especificamente nos níveis Manipulativo, Vernacular, 

Idiomático e Sistemático (Swanwick & Tillman, 1986). Entretanto, Piaget (1975) 

considera que o processo de adaptação ocorre durante todas as fases do 

desenvolvimento humano. Segundo ele, é através desse processo que os conhecimentos 

são adquiridos. 

Além das características de desenvolvimento como egocentrismo e adaptação, a 

Teoria da Espiral apresenta a intuição, imaginação, impressões, subjetividade, jogo e 
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assimilação como características de desenvolvimento do lado esquerdo da espiral. 

Devido a essas características os níveis do lado esquerdo são marcados como analíticos, 

pelo intelecto, pelas concepções, pela objetividade e pela imitação. Enquanto a 

acomodação situada no lado direito da espiral permite a adequação às convenções 

sociais. (Swanwick & Tillman, 1986). 

Swanwick e Tillman (1986) colocam a assimilação e acomodação em diferentes 

momentos e etapas do desenvolvimento e Piaget (1975) considera assimilação e 

acomodação processos indissociáveis que permeiam todo o desenvolvimento. A 

assimilação, segundo Piaget (1975), consiste no processo de entrada de informações no 

pensamento, e a acomodação como a transformação dessa informação pelo pensamento. 

A partir das reflexões apontadas pela autora Caregnato (2013), podemos 

concluir que as teorias de Swanwick e Tillman (1986) e Piaget (1983) se aproximam 

quando reconhecem a importância do meio no desenvolvimento da criança e que a 

manipulação e experimentação estão presentes e são essenciais no início do 

desenvolvimento da criança, e que as idades em que ocorre a aquisição de habilidades e 

conhecimentos podem variar. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar as contribuições das oficinas de violão no desenvolvimento musical de 

adolescentes abrigados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Descrever o desenvolvimento dos participantes em termo de apreciação, 

composição e performance musical. 

 Comparar o desenvolvimento musical longitudinal do participante desde 

a inserção do pesquisador nas oficinas até o término da pesquisa. 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

Teoria da Espiral do Desenvolvimento e a Teoria Fundamentada  

 

A fim de cumprir com os objetivos desta pesquisa, utilizou-se a Teoria 

Fundamentada (Charmaz, 2009). Ela consiste em uma metodologia de pesquisa 

qualitativa que se caracteriza pela inserção do pesquisador no campo a ser investigado, 

buscando compreender os processos que ocorrem nesse campo, das interações e das 

experiências do público-alvo, de forma que, a partir do relato apresentado por sujeitos e 

acompanhado da análise do contexto, ocorra o desenvolvimento de categorias teóricas a 

partir dos dados obtidos (Charmaz, 2009). 

França e Swanwick (2002) em seu estudo “Composição apreciação e 

performance na educação musical: teoria, pesquisa e prática”, derivado da pesquisa de 

doutorado de França (1998), analisaram a simetria de desenvolvimento entre as 

modalidades de criação, apreciação e performance utilizando a teoria da espiral como 

instrumento de avaliação da compreensão musical desses alunos. O estudo proposto 

nesta pesquisa pretendeu analisar o desenvolvimento musical de adolescentes em 

situação de acolhimento, traçando uma linha cronológica de desenvolvimento e usando 

como modelo de avaliação a Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick 

& Tillman, 1986). 

Na Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical Swanwick e Tillman (1986) 

estabelecem 4 estágios e 8 níveis com características bem detalhadas que permitem a 

identificação de desenvolvimento a partir do comportamento musical apresentado pelos 

alunos. E para a validação científica dessas observações, a teoria fundamentada entra 

como método de pesquisa que auxiliou com suas ferramentas científicas, como os 
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memorandos, as entrevistas e as codificações que auxiliaram nas análises dos produtos 

musicais produzidos e coletados. 

Entende-se pesquisa qualitativa como um método dinâmico e de constantes 

reflexões acerca das decisões e opções metodológicas a serem adotadas, considerando 

todo o cenário social que tanto influencia o fenômeno estudado como também é 

influenciado por ele (Minayo, 2009).  Nesse sentido, a Teoria Fundamentada (Charmaz, 

2009) teve muito a contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa por ser um método 

que auxilia o pesquisador durante todo o processo, desde a entrada no ambiente até a 

análise dos dados para que, a partir da análise do ambiente, das interações e das 

entrevistas realizadas com os participantes fosse possível uma compreensão ampla do 

desenvolvimento. 

Dessa forma a pesquisa ocorreu com as seguintes etapas: 1. Inserção do 

pesquisador no contexto de pesquisa (instituição de abrigamento). 2. Aplicação dos 

conteúdos musicais por meio do modelo C(L)A(S)P (França, 1998. França & 

Swanwick, 2002). 3. Produção e coleta dos produtos musicais (Performance, Criação, 

Apreciação) durante diferentes momentos da pesquisa do início ao final da pesquisa, o 

que vai permitir traçar o desenvolvimento de forma cronológica. 4. Entrevistas com os 

participantes com a finalidade de produzir e coletar dados para categoria de apreciação 

musical. 5. Entrevistas com os jurados, com a finalidade de estabelecer um nível de 

desenvolvimento musical analisando os dados de forma random e colocando cada aluno 

em seu nível considerado mais alto para cada categoria C(L)A(S)P. 6. Codificação dos 

memorandos e entrevistas para análise final. 7. Discussão sobres os dados analisados 

comparando-os à fundamentação teórica. Essas etapas serão melhor detalhadas nos 

subtópicos seguintes. 
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Contexto de Investigação e Público Alvo 

 O contexto onde foi realizada esta pesquisa foi o das oficinas de violão 

oferecidas para adolescentes em situação de acolhimento em uma instituição no interior 

do estado de Minas Gerais. O público-alvo é composto por adolescentes que participam 

das oficinas regularmente. Esses adolescentes apresentam grande interesse no 

aprendizado do instrumento violão e participam assiduamente das oficinas, além de 

demonstrarem vínculo com o oficineiro. 

As oficinas ocorreram semanalmente com duração de 2 horas e com a 

participação do pesquisador que estava inserido no campo como oficineiro, desde o 

início do segundo semestre de 2019. Após cada oficina é produzido um memorando, 

conforme proposto por Charmaz (2009) para auxiliar e estruturar as etapas da pesquisa. 

Além do conteúdo técnico musical do violão, foram explorados conceitos e 

terminologias musicais assim como o estímulo à criação e apreciação musical. 

Categorias do modelo de ensino C(L)A(S)P. O repertório musical trabalhado em aula 

foi de músicas populares e contemporâneas como Rap e Funk, que são estilos que fazem 

parte do idioma musical dos adolescentes. Mas também foram trabalhadas músicas fora 

do idioma musical dos adolescentes e músicas folclóricas com intuito de aumentar as 

referências culturais dos mesmos. 

O grupo de participantes, objeto de estudo dessa pesquisa, é formado por três 

adolescentes entre 14 e 17 anos de idade com características de personalidade e estética 

particulares e individuais. Algo que todos compartilham é o gosto por jogos de 

videogame, celular, futebol e a música.  

Durante o período de agosto de 2019 e janeiro de 2020 as oficinas ocorriam 

dentro da instituição em um espaço reservado para a própria. A partir de fevereiro de 

2020 as oficinas passaram a ser ministradas na Brinquedoteca do LAPIP - UFSJ, mas 

foram interrompidas na sua forma presencial devido a pandemia causado pelo vírus 
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COVID-19, que atingiu todo o mundo. Apesar disso, as oficinas continuaram 

acontecendo remotamente. Considera-se que mudança para o ensino remoto não causou 

perda de interesse dos alunos, sendo que esses continuaram participando assiduamente 

das atividades. 

 

Produção e Coleta de Dados 

 Para obtenção dos dados, foram utilizados procedimentos com base na Teoria 

Fundamentada (Charmaz, 2009) que inclui a observação participante como meio de 

produção de memorandos e realização de entrevistas. O memorando é um procedimento 

no qual são anotados os comportamentos significativos, atividades desenvolvidas, 

principais falas dos participantes entre outros aspectos relevantes para entendimento do 

contexto de pesquisa. 

No processo da pesquisa foram aplicadas entrevistas intensivas com os 

participantes, a fim de compreender quais foram as contribuições das oficinas no 

desenvolvimento musical. Essas entrevistas, assim como a produção e coleta de dados 

referentes às criações e performances, aconteceram durante o processo de pesquisa que 

tiveram início após a qualificação e aprovação do projeto pelo comitê de ética (CAAE - 

35537820.6.0000.5151). 

Charmaz (2009) considera a entrevista intensiva como um método de pesquisa 

vantajoso para a produção e coleta de dados em tipos variados de pesquisa qualitativa. 

A entrevista intensiva permite um exame detalhado de um tópico ou experiência. A 

entrevista é conduzida como uma conversa direcionada com perguntas pré planejadas, 

amplas e abertas, podendo enfocar questões que gerem discussões em torno de 

experiências relevantes para a pesquisa. Dessa forma o entrevistador escuta de forma 

sensível e estimula o participante a falar. Nesse tipo de entrevista o entrevistador deve 

ouvir mais do que falar. 
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A coleta de dados de apreciação musical ocorreu também através de entrevistas 

intensivas (Charmaz, 2009) individuais nas quais os alunos relataram sua percepção 

quanto aos aspectos musicais da peça Bourrée in E minor de Johann Sebastian Bach, 

com base em seus conhecimentos prévios. É importante ressaltar que todos os termos 

técnicos utilizados nas entrevistas de apreciação dos participantes foram explicados e 

elucidados em diferentes momentos da pesquisa. Esses conhecimentos prévios 

englobam conceitos musicais como: Caráter Expressivo, Forma, Gênero Musical e 

Timbre. A forma de relato ocorreu de maneira informal de acordo com a capacidade de 

expressão de cada indivíduo. Aconteceram vários momentos de escuta das peças para 

que os participantes tivessem diversas oportunidades de perceber, discutir e relatar suas 

percepções. 

Além desses dados, foram coletados materiais de áudio e vídeo das criações e 

performances dos participantes. Todos esses materiais (Apreciações, Criações e 

Performances) foram apreciados por 3 jurados, professores formados em música, e 

familiarizados com a Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick & 

Tillman, 1986), que foram entrevistados após a apreciação dessas gravações. 

Essas entrevistas contribuíram para a análise do desenvolvimento musical dos 

participantes. As questões dessa entrevista foram elaboradas com base nas 

características dos níveis da Teoria da Espiral (Anexo VI), seguindo o padrão de 

entrevista intensiva proposto pela teoria fundamentada (Charmaz, 2009). E com o 

objetivo de eliminar variáveis, mesmo considerando o conhecimento prévio, esses 

jurados tiveram uma aula intensiva na qual foi explicada com detalhes a Teoria da 

Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick, 2014). 

Para produção dos áudios e vídeos de criação, os adolescentes tiveram o tempo 

de 20 minutos para a criação das peças musicais. Devido a defasagem entre a 

capacidade de criação e domínio da escrita musical não foram solicitados os registros de 
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suas composições. Seguindo o procedimento de produção e coleta de dados referentes a 

modalidade de criação de França (1998) e França e Swanwick (2002), foram oferecidos 

como ponto de partida estímulos como padrões rítmicos ou melódicos, acordes, vídeos e 

imagens. Não foi oferecida aos participantes nenhuma indicação de carácter expressivo 

ou forma. O nível de complexidade das peças foi escolhido por eles de acordo com suas 

possibilidades e as composições foram gravadas logo após concluídas. 

Para a performance, seguiremos o repertório proposto nas oficinas em consenso 

entre oficineiro e participantes. Esse repertório foi ensaiado e estudado durante o 

semestre, sendo performado e gravado ao final dele. Todos os participantes tocaram a 

mesma música nessa categoria. 

 

Amostragem teórica, codificação, análise e categorização dos Dados 

Os produtos coletados tiveram um intervalo de 6 meses para cada categoria 

C(L)A(S)P. Cada entrevista foi transcrita literalmente. Para análise, foram realizadas 

várias leituras com intuito de compreender os conteúdos contidos nas falas dos 

participantes e jurados entrevistados. Após análise, chegamos a fase de codificação que 

é entendida por Charmaz (2009) como sintetização dos dados relevantes, separando as 

falas em códigos, facilitando a compreensão e análise dos mesmos. A codificação na 

Teoria Fundamentada (Charmaz, 2009) gera os ossos da análise. Esses ossos são parte 

do esqueleto do trabalho que tem um papel fundamental dentro da discussão. A 

codificação define a estrutura analítica pela qual é construída a análise. Ela define o que 

acontece nos dados e debate com o significado dos mesmos. 

Dentre os vários tipos de codificação de dados propostos pela Teoria 

Fundamentada (Charmaz, 2009), utilizou-se nesta pesquisa a Codificação Inicial que 

tem como uma das práticas a Codificação Incidente por Incidente. Como o próprio 

nome diz, entende-se por uma codificação que analisa incidente por incidente conforme 
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as ideias se afirmam, comparando os incidentes com a conceitualização dos incidentes 

codificados anteriormente. Dessa forma foi possível identificar as propriedades dos 

conceitos emergentes. 

Após essas etapas, os códigos e as informações produzidas através dos 

memorandos foram organizados em categorias de sentido. Essas categorias representam 

uma síntese dos resultados a partir dos códigos de sentidos, chegando as categorias 

analíticas através da Teoria Fundamentada. Após chegar as categorias analíticas, os 

dados foram relacionados à fundamentação teórica gerando a discussão da pesquisa. 

 

Análise Dos Dados Derivados de Cada Modalidade C(L)A(S)P 

Posteriormente às leituras, análises e codificação (Charmaz, 2009) das 

entrevistas dos jurados e participantes, os dados foram transformados em um resultado 

derivado para cada modalidade. Cada participante apareceu uma vez em cada 

modalidade no nível mais alto de compreensão musical daquela modalidade. Como os 

participantes tiveram aulas de música a menos de um ano, não foi levada em 

consideração a faixa etária e sim o tempo de estudo dos mesmos, e, por isso, foram 

contemplados os primeiros níveis do Modelo da espiral (Simbólico ao Vernacular). A 

fim de uma melhor visualização, os níveis Qualitativos do Modelo Espiral foram 

representados por algoritmos da seguinte forma: 1. Sensorial; 2. Manipulativo; 3. 

Pessoal; 4. Vernacular. 

 

Pandemia e Ensino Remoto 

No primeiro mês do semestre a pandemia do vírus COVID-19 atingiu o mundo 

inteiro de surpresa. Com o primeiro caso registrado, o Brasil fechou por cerca de um 

mês antes de alguns segmentos começarem a flexibilizar. O calendário da pós-

graduação foi cancelado após duas semanas do primeiro caso registrado no Brasil. 
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A instituição de abrigamento não possui computadores equipados para aulas a 

distância. Existe um computador para uso em comum de todas as crianças e 

adolescentes da casa, mas não é uma máquina moderna. Por isso, a fim de dar 

continuidade no trabalho das oficinas, a assistente social da equipe técnica da instituição 

disponibilizou o celular e possibilitou que as oficinas continuassem acontecendo em 

formato de ensino a distância (EAD). O celular moderno, atualizado, de rápido 

processamento e alta qualidade de imagem e som possibilitou a fluidez das oficinas. 

O pesquisador por sua vez possui um computador equipado com placa de áudio 

externa e microfone profissional, iluminação e câmera adequada, possibilitando assim 

alta qualidade de imagem e áudio. O processo de ensino/pesquisa remoto dessa pesquisa 

foi melhor relatado e detalhado através dos eventos relatados e codificados do 

memorando e na discussão desta dissertação. 

 

Considerações Éticas 

Para a pesquisa e a inserção do pesquisador na instituição de abrigo foi feito um 

pedido de autorização documentada para a direção da instituição de abrigo antes da 

inserção do pesquisador no contexto (Anexo I; Anexo II; Anexo III; Anexo IV). O 

presente estudo foi submetido ao comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei  (CAAE - 

35537820.6.0000.5151) a fim de se adequar a Resolução 196 do Conselho Nacional de 

Saúde (1996) que se refere aos procedimentos éticos em pesquisa com seres humanos. 

Os resultados serão retornados aos participantes, responsáveis e à comunidade. O 

pesquisador vai apresentar e explicar pessoalmente os resultados para os participantes e 

respectivo responsável que terão acesso aos resultados antes da publicação efetiva da 

pesquisa. Portanto, a pesquisa só será divulgada se eles estiverem de acordo com os 

resultados.   
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Resultados e discussão 

 

 

“And in the end 

The love you take 

Is equal to the love you make”  

(Lennon/ MaCarteney, 1969) 

 

Participações Diretas e Indiretas que contribuíram para a Análise e a Espiral 

como Critério de Avaliação do Desenvolvimento Musical 

  

Del Ben (1997) escreve que a avaliação faz parte de toda ação humana que 

envolve algum tipo de análise, compreensão e reflexão sobre realidades, como é o caso 

desta pesquisa. Ainda hoje o processo de ensino e aprendizagem acaba tendo modelos 

de avaliação arbitrárias em nível de julgamento e classificação. Entretanto, a proposta 

deste estudo qualitativo é analisar o desenvolvimento musical levando em consideração 

todas as realidades e contextos em que se inserem os participantes, levando em conta 

sua cultura e linguagem. Por isso, vale ressaltar que o Modelo da Espiral de 

Desenvolvimento Musical de Swanwick (1994) como critério de análise foi escolhido 

por proporcionar uma forma de avaliação não arbitrária e não mecanicista. 

A discussão teórica dos resultados nesse caso é importante, pois as falas dos 

avaliadores e dos participantes ajudam contextualizar tudo que será elucidado nesta 

parte da pesquisa. Como quem são os participantes que aqui são referenciados por 

nomes fantasia, a instituição Casa Lar, os jurados que contribuíram para essa pesquisa e 

todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para que obtivéssemos uma 

avaliação qualitativa do desenvolvimento musical dos participantes. 
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As oficinas desde o início desta pesquisa até o presente momento em que 

ocorreu o início desta discussão tiveram duração de um ano e meio. Devido a pandemia 

ocorreram trocas de dias e horários, mas nunca foram interrompidas. Durante o primeiro 

semestre de 2019 as oficinas aconteciam todas às quartas-feiras às 18 horas. A chegada 

do oficineiro na instituição era sempre um momento de alegria para todos os residentes, 

até mesmo daqueles que não participavam assiduamente das mesmas. Participaram 

desta pesquisa três adolescentes que desde o início estavam presentes nas oficinas, 

quando não havia um motivo maior para não estarem presentes. 

Um dos participantes vamos chamar nessa pesquisa de Roberto. Para ele, a 

música parece ter um significado que se estende a seus irmãos. A ex-responsável pelas 

atividades na lan house, relatou que a irmã de Roberto em uma das oficinas da lan 

house “se posicionou em posição fetal enquanto ouvia uma música”. Segundo a diretora 

da instituição, “Roberto solicita o violão todos os dias e não perde nenhuma 

oportunidade de mostrar algo novo que aprendeu para as visitas”.  (Memorando, 2019). 

O segundo participante que também demonstrou interesse desde a primeira oficina é 

Mário. Interessado, atendo, mas nas horas vagas prefere o futebol ao violão. O terceiro 

participante foi acolhido durante o início o semestre no qual começaram as oficinas. 

Tímido, o único que se atém a tocar e prefere não cantar as músicas. Ele será tratado 

aqui como Adriano. 

Vamos tratar os Jurados como: Jurados 1, Jurado 2 e Jurado 3. O Jurado 1 é 

bacharel em violão clássico pela UFMG e assume a cadeira de professor de música em 

uma escola municipal de música em Minas Gerais. O Jurado 2 é bacharel com 

licenciatura em violão clássico pela UFSJ e Mestre em Psicologia. Atualmente assume a 

cadeira de professor de violão no conservatório estadual de Minas Gerais. O Jurado 3 é 

psicólogo e possui licenciatura em educação musical, além de ser mestre e doutorando 

em Psicologia. 
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Com os participantes dessa oficina devidamente apresentados podemos dar 

início a análise do desenvolvimento feita pelos Jurados. As análises foram apresentadas 

por categorias para cada participante. Começando com a categoria de Apreciação, 

seguida da Criação e pôr fim a Performance. Foram discutidas as falas dos participantes 

nas apreciações, e dos Jurados em todas as categorias, apoiando-se na fundamentação 

teórica. Por fim, cada participante foi colocado em seu nível de avaliação mais alto para 

cada categoria. 

Análise do Desenvolvimento Musical: Apreciação 

Esta talvez seja a categoria que apresenta maior dificuldade de análise, como 

ressalta Del Ben (1997) quando escreve que ao contrário da execução e composição, a 

resposta dada através da apreciação não constitui como um produto musical em si, pois 

o aluno se expressa através de meios verbais. Essa dificuldade foi notada pelo Jurado 1 

que diz: “(…) é curioso como escutar e verbalizar é mais difícil do que colocar o violão 

no colo e executar” (Entrevista, Jurado 1). 

Isso faz com que a análise nesta categoria tenha a subjetividade traduzida 

verbalmente pelo participante de modo mais objetivo, levando em consideração o 

quanto o aluno consegue expressar sobre sua percepção e sobre os termos musicais 

utilizados. Estes dados foram os que conduziram as análises desta categoria que teve 

como peça apreciada: Bourrée BWV 996 de Johann Sebastian Bach. 

Agora você deve estar se perguntando – Por que não uma música do idioma 

(Swanwick, 2014) dos adolescentes? – Seguindo a proposta de Swanwick (2014) a ideia 

sempre foi trabalhar um repertório popular dentro do idioma (musical) dos participantes, 

mas também levar músicas que não permeiam a cultura que os mesmos vivenciam.  

Por estar atuando como oficineiro dentro do contexto de acolhimento a muito 

tempo (desde a primeira graduação), o autor dessa pesquisa questionava a ideia que 
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Swanwick (2014) propõe de não trabalhar a música popular na educação musical (pelo 

menos no início). Por isso se trabalhou o funk e o rap em oficinas de apreciação. O 

resultado foi algo surpreendente - O interessa na construção e desconstrução da 

percepção para com as músicas foi muito menor do que com as músicas eruditas - A 

música erudita era algo novo pra eles e por isso chamava a atenção, enquanto a música 

dentro do idioma deles era cotidiana, corriqueira e não havia interesse em racionaliza-la, 

apenas de se entreter.  

Então para a apreciação nessa categoria do estudo, foram realizadas diversas 

oficinas de apreciação com música erudita no intuito de construir um processo de 

percepção que levasse os participantes a conseguirem se expressar da melhor maneira 

possível quando fosse coletado o produto sem a interferência do oficineiro.  

Os produtos nesta categoria foram apresentados aos jurados na forma de áudio e 

transcrição, na ordem em que foram coletados, mas isso não foi informado aos jurados. 

As entrevistas de apreciação dos participantes foram conduzidas da forma como é 

apresentada no Anexo V. 

Avaliações e discussão na categoria de Apreciação: Adriano 

As apreciações de Adriano foram as primeiras a serem analisadas pelos jurados. 

Sua resposta sobre o que achou da música em sua primeira apreciação foi “Achei boa, 

muito boa de se ouvir e eu recomendo aos que estão me vendo” (Entrevista, Adriano). 

Nessa oficina Adriano estava bem humorado e disposto a responder as perguntas, tal 

como observado em relação ao seu comportamento durante a entrevista. Diferente da 

segunda apreciação em que sua resposta para a mesma pergunta foi apenas “boa, boa, 

boa” em um tom de quem não estava muito disposto naquele momento. 

As respostas de Adriano que se destacam nesta categoria foram sobre o timbre 

em que em ambas apreciações ele identificou o violão como um violão agudo. “O 
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violão sabe? Ele está mais agudo” (Entrevista, Adriano). Com base nisso podemos 

considerar que ele percebeu a melodia tocada na região mais aguda do violão. Adriano 

também se aproximou da forma da música quando responde a segunda apreciação. 

Considerando que a forma da música é um AABB. Adriano classificou a forma da 

música assim: “Três partes… não! Quatro. ABC e volta na A” (Entrevista, Adriano). 

Ele identifica que a música possui quatro partes, mas ainda não conseguiu classificá-las. 

O Jurado 1 coloca as duas apreciações do Adriano no nível sensorial (Swanwick 

& Tillman 1986), mas destaca: “Seria no sensorial, mas um sensorial já comparando 

com a segunda, mais desenvolvido. Eu não sei se por conta do humor dele. Se ele estava 

mais aberto. Não é uma evolução prática, é uma escuta melhor. Então se você escuta 

melhor você usa melhor as palavras, mesmo as palavras não fazendo um sentido direto” 

(Entrevista, Jurado 1). Entretanto o Jurado 2 coloca as duas apreciações de Adriano no 

nível Manipulativo. 

A avaliação que se destaca é a do Jurado 3 que coloca a apreciação 1 no nível 

sensorial “(…) quase no Manipulativo (Swanwick & Tillman 1986)” (Entrevista, Jurado 

3). Essa resposta é um exemplo de como o critério de avaliação da Espiral funciona. A 

Teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick & Tillman, 1986) não 

estabelece saltos diretos de níveis, entre um nível e outro sempre haverá uma ponte, 

afinal, é uma espiral. Com base nessa resposta podemos deduzir que assimilação e o 

jogo imaginativo estão interagindo em esquemas mentais já existentes e que estão 

ligados a mudanças qualitativas e ao intuitivo dando o impulso para o próximo nível. E 

partindo desse princípio o Jurado 3 considera que a segunda apreciação do Adriano está 

no nível Manipulativo (Swanwick & Tillman 1986). “Eu acho que apesar da 

interferência do estado de humor dele, parece que ele está mais no Manipulativo, mas a 

diferença é pequena” (Entrevista, Jurado 3). As avaliações dos jurados podem ser 

visualizadas no gráfico representado pela figura 5. 
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Figura 5. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Adriano na categorial de apreciação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

França e Swanwick (2002) escrevem como as modalidades C(L)A(S)P 

interagem entre si. E usam como exemplo as modalidades de apreciação e composição. 

Segundo eles, a apreciação pode ter grande influência no processo de criação, fazendo 

com que a composição fique mais rica em fatores musicais. E esse exemplo é 

observável no caso das avaliações de apreciação e composição de Adriano. A segunda 

apreciação de Adriano é posta no nível manipulativo (Swanwick & Tillman 1986) pelos 

Jurados 2 e 3.  E se observarmos a segunda composição de Adriano mais a frente, é 

possível perceber o uso de mais figuras rítmicas e variações nos padrões melódicos. 

Avaliações e discussão na categoria de Apreciação: Mário 

Mário respondendo, expressou sua percepção sobre a música com mais palavras 

dizendo “(..) eu achei ela, assim, bem ‘expressativa’, o som bem agudo. Assim.. não 
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muito agitada.” (Entrevista, Mário). Mais uma vez o termo agudo aparece e reforça a 

ideia de que o fato da melodia da música ser tocada na região aguda do violão é o que 

chama mais atenção dos participantes. Reforça também o fato de que segundo 

Swanwick e Tillman (1986), nos primeiros níveis da espiral os alunos tendem a 

perceber e executar timbres em regiões extremas como, muito agudo ou muito grave. 

 Marcos atribuiu a música ao gênero “Instrumental” levando em consideração 

que a música não possui letra, e assim como Adriano percebe um violão agudo e se 

aproxima da forma quando a considera um ABCD. Podemos deduzir que ele também 

percebe que a música apresenta 4 partes, mas ainda não consegue classificá-las. Ambos 

participantes se encontram nos primeiros níveis de desenvolvimento da espiral de 

Swanwick e Tillman (1986), como mostra a avaliação dos Jurados. Por isso ainda não 

se tem clareza sobre a forma da música. Clareza que ocorre apenas no terceiro estágio 

da espiral, que por sua vez tem o nome de Forma (Swanwick & Tillman 1986). 

O Jurado 2 que considera as duas apreciações no nível Manipulativo faz a 

ressalva de que “na segunda (criação 1) ele falou mais da música, principalmente sobre 

o que ele achou. Sobre o carácter expressivo, Mário diz que a música não é tão agitada, 

“então eu acho que ele teve uma escuta mais ativa” (Entrevista, Jurado 2). O fato de 

Mário verbalizar mais sobre sua percepção leva o Jurado 2 a acreditar que houve uma 

escuta ativa e isso o colocaria no nível manipulativo, mas não suficiente para atingir o 

nível Pessoal. 

Com base no que escreve Beyer (2014) a psicologia cognitiva é a busca da 

representação do conhecimento por meio do comportamento, esse que pode ser 

apresentado na forma de verbalização sobre uma percepção subjetiva. E se estamos 

avaliando o desenvolvimento através do comportamento é possível deduzir que se 

expressar com mais palavras sobre algo que percebemos pode demonstrar que a escuta 

neste caso, de fato tenha sido ativa. 
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Entretanto, os Jurado 1 e Jurado 3 parecem discordar do Jurado 2. O Jurado 1 

avalia as duas apreciações de Mário colocando-as no nível sensorial e segundo o Jurado 

1: “(..) o estímulo desse menino (Mário) é diferente. Em qualquer coisa. A música é um 

elemento. Ele está distante, então é um sensorial primitivo, arredio” (Entrevista, Jurado 

1). O que leva a avaliação do Jurado 3 de encontro a avaliação do Jurado 1, além de 

ambos colocarem as 2 apreciações no nível sensorial é que o Jurado 3 faz a seguinte 

ressalva: “Eu vi pouquíssima diferença nas respostas. [...] Acho que ele responde muito 

com relação a forma que você (pesquisador) guia a entrevista (Anexo V) sobre a 

apreciação. Mas acho que ele caminhou quando ele diz que achou a música mais 

‘expressativa’. Mas continua no sensorial” (Entrevista, Jurado 3). As avaliações dos três 

jurados podem ser observadas pelo gráfico representado pela figura 6. 
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Figura 6. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Mário na categorial de apreciação. 1. Sensorial; 

2 . Manipulativo; 3. Pessoal; 4.  Vernacular. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

Avaliações e discussão na categoria de Apreciação: Roberto 

Roberto, em sua entrevista de apreciação, não pensava duas vezes antes de 

responder “não sei” para a maioria das perguntas. O pesquisador saiu do roteiro (Anexo 

V) várias vezes para buscar estímulos, exemplos e explicações para conseguir uma 

resposta, que para esta categoria pudesse ser avaliada de forma mais abrangente. Se 

destaca na entrevista de apreciação sua simpatia como relata o Jurado 1: “Essa é a mais 

simpática de todas e talvez seria a mais difícil” (Entrevista, Jurado 1). Roberto classifica 

o carácter expressivo da música apreciada, como “alegre” e “cainho”. Em um momento 
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de sua entrevista, ele cantarola a melodia da música e quando é perguntado sobre o 

timbre ele verbaliza: “violão agudo” (Entrevista, Roberto). 

Respondendo sobre a avaliação das duas apreciações o Jurado 1 diz: “Eu 

colocaria as duas no sensorial. Talvez por ser um menino mais novo, ele não se sentiu 

julgado em responder” “eu não sei”, diferente dos outros dois que eu senti esse receio. 

Você como avaliador tentou puxar mais dele. Ele pareceu mais envolvido em escutar, 

mas falando, sensorial.” (Entrevista, Jurado 1). O jurado 3 também avalia as duas 

apreciações como sendo do nível sensorial, mas acrescenta: “(…) ele tem uma boa 

memória musical né? Eu destacaria esse “Taranran”, mas material, sensorial.” 

(Entrevista, Jurado 3). O Jurado 2 mais uma vez coloca as duas apreciações como 

manipulativo, mas dessa vez diz não ver nenhuma diferença entre as duas que apontasse 

algum sinal de desenvolvimento. As três avaliações estão representadas pelo gráfico 

apresentado na Figura 7. 

O fato de Roberto cantarolar um trecho da música mostra que ele não só tem 

uma boa memória musical, mas que também sua escuta foi consciente. O trecho que 

Roberto canta é o que em termos musicais é chamado de “motivo”. O tema ou a ideia 

que se destrincha por toda composição. Assim, mais uma vez é possível ver como 

exemplo a interação entre as modalidades C(L)A(S)P de França e Swanwick (2002) que 

escrevem como a apreciação pode contribuir para a criação. Este exemplo fica 

perceptível nas composições de Roberto, expostas mais à frente no texto, quando ele usa 

sua criatividade expressando-as através de variações rítmicas e melódicas. 
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Figura 7. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Roberto na categorial de apreciação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 
Fonte: Dados da investigação. 

 

As avaliações na categoria de criação de Mário obtiveram simetria entre todos os 

Jurados. Enquanto que nas avaliações de Roberto para a mesma categoria a simetria 

ocorre entre os Jurados 1 e 2, sendo similares a avaliação do Jurado 3. 

A coisa que eu comentei com você eu achei que os níveis, os 

parâmetros pra se pensar apreciação e criação ficaram difícil de 

colocar os três no mesmo nível. Por exemplo, eu acho que nível 

cultural pra se fazer uma apreciação parece um pouco mais longe pra 

se fazer uma criação ou performance porque eles estão ali com 

instrumento né?! Enquanto a apreciação exige uma bagagem cultural 

musical, erudita. Eu acho que a apreciação é a parte que mais se 

distanciou da realidade deles. (Entrevista, Jurado 3) 
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Com base nas avaliações dos Jurados na categoria de Apreciação representada 

pelos gráficos (figuras 5, 6 e 7) podemos afirmar que não houve simetria entre as 

avaliações feitas pelos Jurados. Talvez pela dificuldade de avaliar uma apreciação 

musical. Mas com base em suas avaliações expressas pelas falas, principalmente dos 

Jurados 1 e 3, podemos afirmar que houve desenvolvimento musical dos participantes 

partindo de uma perspectiva qualitativa. Os gráficos apresentados mostram certa 

assimetria nas avaliações dos Jurados de um ponto de vista quantitativo. Principalmente 

nessa categoria de apreciação em que todos os Jurados tiveram dificuldade de avaliar. 

Análise do Desenvolvimento Musical: Composição 

 Diferente da apreciação, na categoria de Composição a avaliação de 

desenvolvimento musical apresenta menor dificuldade de análise. Na composição o 

conhecimento adquirido com as aulas de música e a vivência musical fora das oficinas, 

foram identificadas nesta categoria. É possível perceber através da composição a 

compreensão quanto à forma, tonalidade, expressividade e técnica, daquele que cria 

(França, 1998. França & Swanwick, 2002). Entre outros aspectos subjetivos presentes 

na música. Mesmo com estímulos pré-estabelecidos, o aluno cria padrões rítmicos, 

melódicos, formas e caráter expressivo de maneira independente. 

Nas composições também fica clara a relação entre a assimilação e acomodação 

(Swanwick, 2014) e se a composição apresenta um nível de consciência avançado. 

Consciência essa que pode ser interpretada como a capacidade do homem de aprender 

os sistemas e relações que determinam as relações de um dado objeto a ser 

conscientizados com o meio ambiente e o seu aprendizado (Koellreutter, 1997). 

“Objeto” nesse caso, pode ser entendido como música, e “meio ambiente” neste caso, 

são as oficinas e os contexto em que ocorrem as mesmas. 
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Agora, para tratarmos sobre as avaliações desta categoria, vale ressaltar que as 

composições dos participantes se tratam de melodias. Diferente das composições que 

foram analisadas por França e Swanick (2002). França analisou as composições dos 

seus alunos de piano. As criações nas análises de França foram tocadas melodias 

acompanhadas de harmonia. Algo que o piano possibilita já nos primeiros anos de 

estudo em um contexto de escola especializada. As composições discutidas a seguir 

foram apresentadas de forma não cronológica aos jurados a fim de eliminar vieses. Mas 

aqui estão apresentadas de forma cronológica. 

Avaliações e discussão na categoria de composição: Adriano 

 A primeira composição discutida é a de Adriano. Segundo o Jurado 1 ela “tem 

uma busca, mesmo que sem sentido, existe uma pretensão de descoberta que vai chegar 

em uma manipulação, uma coisa controlada”. Ele coloca a criação 1 (Figura 8 ) no 

sensorial e a criação 2 (Figura 8) no nível Manipulativo levando em consideração sua 

percepção sobre o controle apresentado na criação (Entrevista, Jurado 1). Para ele existe 

um desenvolvimento que parte do nível sensorial para o Manipulativo (Swanwick & 

Tillman, 1986). Diferente do Jurado 1, o Jurado 2 considera as duas criações 

despretensiosas, não controladas, e com ausência de intenção e por isso coloca as duas 

criações no nível sensorial. O Controle é uma das principais características do nível 

Manipulativo que se encontra no primeiro estágio (Material) (Swanwick & Tillman, 

1986). 

 A intenção nesse caso pode ser interpretada como a presença de consciência 

daquilo que está sendo executado, mas distante de uma metacognição, característica do 

último estágio da espiral estabelecida por Swanwick (2014) e Swanwick & Tillman 

(1986). Essas conclusões podem ser observadas na fala de destaque do Jurado 2: “Eu tô 

tentando colocar no nível da criança e pensando no instrumento. Tem alguns padrões 



 

65 

 

 

 

 

 

 

que ele usa, mas não tem uma intenção, por isso eu acho que é despretensioso.” 

(Entrevista, jurado 2). 

Figura 8 

Criações Adriano 

 

Fonte: Dados da investigação. 

É interessante como a avaliação dos Jurados se distanciam quanto ao nível, mas 

se aproximam nas falas quanto ao desenvolvimento. Como é o caso do Jurado 3. Ele 

coloca a criação 1 no nível sensorial, mas na criação 2 ele percebe maior controle 

apresentado por padrões rítmicos e melódicos e por isso ele avalia a segunda criação 

colocando-a no nível Manipulativo. E ressalta: “eu acho que ele conseguiu pensar em 



 

66 

 

 

 

 

 

 

alguma frase pensar um pouco mais” (Entrevista, Jurado 3). Destaca-se nessa fala a 

palavra “pensar” que propõe que houve um nível de maior consciência no processo de 

criação. 

Os padrões e outros aspectos musicais relatados pelos três jurados podem ser 

observados na figura 8 apresentada pela transcrição da criação do Adriano para a 

partitura. As avaliações estão representadas no gráfico (Figura 9). 

Figura 9. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Adriano na categorial de Criação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 
 

Fonte: Dados da investigação. 

 

 

Com base no Gráfico (Figura 9) e nas falas dos Jurados observa-se uma simetria 

na análise dos Jurados 1 e Jurado 3. Levando em consideração essas avaliações, é 

possível concluir que Adriano se desenvolveu na categoria de criação partindo do nível 
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sensorial e chegando ao nível Manipulativo estabelecido pela espiral (Swanwick & 

Tillman, 1986). 

Avaliações e discussão na categoria de composição: Mário 

O Jurado 1 sobre sua primeira escuta das criações de Mário (Figura 10), supõe 

que “o primeiro áudio talvez tenha sido o segundo momento porque você vê uma 

clareza melhor, diferente da segunda que se percebe uma exploração maior”. E sua 

suposição está correta. De fato, o primeiro produto musical apresentado foi a segunda 

criação (Criação 2) de Mário. Ele coloca a criação número 1 e a criação número 2 no 

nível manipulativo, mas ressalta: “Eu achei que ele se expressou melhor com o violão. 

Eu pontuaria as duas como manipulativo” (Entrevista, Jurado 1). 

A exploração a que se refere o Jurado 1 entende-se como uma busca não 

controlada onde se toca algo não consciente em busca de se compreender melhor o que 

se toca e que muitas vezes leva a uma variação extrema de timbre (som) e intensidade 

(força). Essa exploração é uma das principais características do nível sensorial. Primeiro 

nível da espiral localizado no estágio Material (Swanwick &Tillman, 1986). 
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Figura 10. 

 

Criações Mário 

 

 

Fonte: Dados da investigação. 

Jurado 2 também coloca as duas criações de Mário no nível Manipulativo da 

espiral (Swanwick & Tillman, 1986) e também percebe que na criação 2 houve um 

desenvolvimento, mas ainda não o suficiente para chegar ao nível Pessoal. Essa 

percepção pode ser notada pela fala do Jurado que diz: “Ela (Criação 2) tem um pouco 

de controle, mas ele arrisca mais coisas.” 

Ambos colocam as criações no nível manipulativo levando em consideração 

suas percepções sobre o controle do som apresentado pelos participantes. O controle na 
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experimentação, que é uma das principais características do nível Manipulativo da 

espiral de desenvolvimento musical, como já dito anteriormente (Swanwick & Tillman, 

1986). 

A avaliação do Jurado 3 nessa categoria trás percepções subjetivas sobre as 

criações já que o jurado além de músico atua também na área de psicologia, área na qual 

exerce maior atuação.  Sobre a criação 1 ele diz: “Acho que ele estava mais à vontade”. 

E acrescenta sobre a criação 2 “(...) parece que ele faz frases que faz mais sentido para 

ele. Pelo menos parece que faz mais sentido para ele” (Entrevista, Jurado 3). Ele coloca 

as duas criações no nível Manipulativo. 

Nessas avaliações os Jurados falam mais sobre controle e o termo “padrão” não 

aparece como na anterior. O controle sonoro só pode ser percebido através da escuta, 

diferente de padrões que podem ser representados em uma partitura. Mas a partitura 

pode apresentar aspectos que apontem desenvolvimento já que ela traz o registro de 

ritmo, harmonia e melodia e pode ser observada na figura 10. A avaliação de 

desenvolvimento pode ser observada pelo gráfico na figura 11. 
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Figura 11. 

 

Gráfico de desenvolvimento musical do Mário na categorial de Criação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

Com base nas falas dos Jurados e do gráfico representado pela figura 10 fica 

visível a simetria da avaliação dos jurados quanto às criações de Mário. Dessa vez a 

simetria ocorre com os 3 Jurados. Nessa avaliação feita pelos jurados, o 

desenvolvimento ocorreu dentro do mesmo nível com base numa avaliação qualitativa 

expressa pelas falas dos mesmos. 

 

Avaliações e discussão na categoria de composição: Roberto 

Para o Jurado 1 a composição 1 de Roberto (Figura 12) está pontualmente no 

nível sensorial, mas o desenvolvimento para o nível manipulativo fica muito claro para 
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o Jurado em sua avaliação da criação 2. Ele diz: “Ele está entrando no manipulativo 

para mim, ele tá nesse controle, mas ainda não seguro nesses elementos como pulsação 

de achar uma sequência de imediato. E mais uma vez o controle atrelado ao nível 

manipulativo (Swanwick & Tillman, 1986) é percebido e serve como parâmetro de 

avaliação pelos jurados. 

O Jurado 2 completa “(...) para pontuar seria manipulativo, mas naquela questão 

da ponte né?! Está indo (chegando) no manipulativo. Para mim ficou claro a diferença 

das duas e a soltura dele se expressando bem no instrumento” (Entrevista, Jurado 2). 

Sua fala deixa clara sua percepção quanto ao desenvolvimento de Roberto nessa 

categoria. 
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Figura 12: 

Criações de Roberto.. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

O Jurado 2 sobre a criação 1 observa que o participante faz “(...) experimentação 

do braço sem uma ideia em mente. Em alguns momentos tem uma tentativa de 

estrutura, mas achei despretensiosa”. Podemos interpretar o termo “despretensioso” 

nesse contexto como algo não controlado ou consciente. No entanto, sobre a criação 2 o 

Jurado ressalta: “Eu acho que é mais controlada” (Entrevista, Jurado 2). Ele coloca a 

criação 1 no nível sensorial e a criação 2 no nível manipulativo. Com base nas suas falas 

podemos considerar que ele percebeu um desenvolvimento diante da consciência 

apresentada na criação e execução das composições. Sendo que, uma ele considera 

como experimentação não controlada, enquanto a outra apresenta padrões que se 

repetem. 
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Até aqui observamos uma simetria na avaliação dos dois Jurados (Jurado 1 e 

Jurado 2), padrão que é quebrado pela avaliação do Jurado 3 que coloca as duas criações 

de Roberto no nível manipulativo. Ele diz: “Eu acredito que ele (Roberto) teve uma 

experimentação controlada, mas se permitiu dar uma viajada de forma despretensiosa, 

mas acho que ele caminhou pro nível pessoal (Entrevista, Jurado 3). A fala do Jurado 

propõe que o participante “caminhou pro (nível) pessoal”. A percepção dele sobre a 

experimentação controlada seguida de uma exploração “despretensiosa” indica que 

Roberto estaria buscando algo novo, fora dos padrões de acomodação, voltando ao jogo 

imaginativo que proporciona a ponte entre os níveis da espiral. Esses padrões seguidos 

de experimentação podem ser notados na transcrição da criação 2 representado pela 

figura 12. As avaliações dos três jurados sobre as criações de Roberto podem ser 

observadas no gráfico representado pela figura 13. 

Figura 13 

Gráfico de desenvolvimento musical do Roberto na categorial de Criação. 1. Sensorial; 

2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 

Fonte: Dados da investigação. 
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Tratamos até aqui sobre a simetria com base nos gráficos, que possibilitam 

visualizar de forma clara as avaliações dos Jurados. Mas sendo essa uma pesquisa 

qualitativa, as falas em relação às análises e avaliações dos Jurados para todas 

categorias é o cerne desta pesquisa. Pois foi através das falas dos Jurados que obtivemos 

maiores detalhes sobre o desenvolvimento musical dos participantes, seguindo a 

proposta metodologia da Teoria Fundamentada de Charmaz (2009). Falas essas que 

trazem elementos e características ligados diretamente ao fundamento teórico da Teoria 

da Espiral do Desenvolvimento Musical de Swanwick e Tillman (1986). 

As avaliações na categoria de criação de Mário obtiveram simetria entre todos os 

Jurados. Enquanto que nas avaliações de Roberto para a mesma categoria a simetria 

ocorre entre os Jurados 1 e 2, sendo similares a avaliação do Jurado 3. As avaliações dos 

jurados sobre as composições de Roberto se aproximam da avaliação do Jurado 3. Se 

levarmos em consideração as avaliações dos Jurados 1 e 2 podemos concluir que 

Roberto se desenvolveu nessa categoria partindo do sensorial, chegando ao 

manipulativo. E com base na avaliação do Jurado 3, Roberto estaria no nível 

manipulativo se aproximando do nível pessoal. 

 

Análise do Desenvolvimento Musical: Performance 

Performance Musical e Transformação 

Dois compassos mudos, desenhados com a batuta do maestro, 

antecedem o primeiro ataque. Então, o ar inspirado profundamente é 

liberado de uma só vez, e a expiração vira som. (Hikiji, 2005. p. 03) 

 

Hikiji (2005) desenvolveu um estudo sobre a etnografia da performance musical 

com a Orquestra Mazzaropi, o mais antigo polo do Projeto Guri que atende crianças e 



 

75 

 

 

 

 

 

 

adolescentes em contexto de vulnerabilidade social desde 1995. Nos palcos, meninos e 

meninas desse projeto encontram na música a perspectivas de um futuro melhor. A 

performance é o ponto central do Projeto Guri que tem como objetivo proporcionar a 

intervenção social por meio da música. O palco, a performance, é um espaço de 

transformação e é tido segundo Hikiji (2005) como o auge do processo pedagógico. 

Pinto (2001, p. 227) descreve a "etnografia da performance musical" como a 

transição da análise da música à "análise do processo musical e suas especificidades"; 

nesse tipo de abordagem, o pesquisador não pensa a música enquanto "produto", mas 

"como 'processo' de significado social, capaz de gerar estruturas que vão além dos seus 

aspectos meramente sonoros". As transformações que ocorrem por meio da performance 

se dão tanto naqueles que rearranjam seu corpo e mente como no público. 

O aprendizado de um instrumento, seja por músicos, pedagogos ou leigos, é 

considerado como "difícil". É associado ao tempo livre, dedicação e persistência. Os 

resultados não são imediatos. Um estudante pode passar semanas ou meses 

"incomodando seus vizinhos" até conseguir "tirar" do instrumento um som 

minimamente agradável. 

A experiência individualizante do aprendizado musical, como acontece no 

contexto desta pesquisa, no qual a principal relação é entre aluno e professor é 

valorizado o estudo individual, solitário, que deve resultar no desenvolvimento da 

técnica que permite o aluno executar uma música do início ao fim, proporcionando a 

experiência  de fazer música como propõe o modelo C(L)A(S)P (França, 1998, França 

& Swanwick, 2002). A performance é então a finalização de uma experiência. Sem a 

performance, todo estudo e ensaio anterior a ela fica sem sentido. 

E segundo Hikiji (2005) a performance é também uma experiência sensível 

única, que mobiliza sensações independentemente de estarem sobre o palco. Sejam eles, 
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músicos amadores, profissionais, estudantes ou participantes de um projeto de 

intervenção social. 

A música tocada pelos participantes desse estudo foi ensaiada durante um 

semestre antes de cada gravação. A gravação realizada no fim de cada semestre trazia 

com ela o fechamento de um ciclo de estudos e aprendizagem. A música estudada e 

ensaiada pelos alunos para a categoria de performance foi a primeira linha melódica da 

música: Primeiro dia da Primavera do compositor do período barroco Antonio Vivaldi 

(Figura 14).  As performances foram apresentadas aos jurados de forma cronológica, 

mas essa informação não era de conhecimento dos mesmos. Foi elucidado no início que 

os produtos apresentados para avaliação estavam de forma randomizada. 

Figura 14. 

First Day Of Spring Antonio Vivaldi; Domínio Público. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

Avaliações e discussão na categoria de criação: Adriano 

Nesta categoria o Jurado 1 classifica a performance de Adriano como 

manipulativa (Swanwick & Tillman, 1986). Ele percebe características desse nível 
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como: “Ele tem a experimentação controlada, tem expressão do som do tamanho.” E 

completa sobre a segunda performance: “Eu também vejo uma intenção, mas está muito 

mais ligado no sentido da nota do que a manipulação dela em um contexto. Mas como 

eu conheço a música eu ajudei na tocada dele, mas isso não pode pesar. Então eu 

colocaria no sensorial” (Entrevista, Jurado 1). 

A avaliação do Jurado 1 a nível comparativo é a que apresenta menor simetria de 

avaliação para com os outros jurados. Mas por uma perspectiva traz falas importantes 

como o fato de ter percebido uma experimentação controlada, característica do nível 

manipulativo e intenções ligadas ao sentido da nota características do estágio material 

(Swanwick & Tillman, 1986). 

O jurado 2 sobre as duas performances é direto em sua avaliação que coloca 

ambas no nível manipulativo (Swanwick & Tillman, 1986). O Jurado 3 avalia a 

performance 1 a colocando o nível manipulativo, mas faz uma ressalva sobre a segunda 

performance: “Eu acredito que ele caminhou mais para o pessoal. Parecia menos tenso e 

mais a vontade” (Entrevista, Jurado 3). 

“Menos tenso e mais à vontade” são as características que o Jurado 3 percebeu 

na performance de Adriano que o leva a acreditar que ele está próximo do nível pessoal 

do estágio de expressão que tem como característica sinais de expressividade 

(Swanwick & Tillman, 1986). De fato a expressividade pode ser mais visível quando a 

performance é segura o que permite o performer estar menos tenso e mais à vontade. 
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Figura 15. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Adriano na categorial de Criação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 

 

Fonte: Dados da investigação. 

 

Com base no gráfico (Figura 15) podemos observar que não houve simetria na 

avaliação dos Jurados 1, 2 e 3. Mas sobre uma perspectiva qualitativa podemos concluir 

com base nas falas dos Jurados, que houve um desenvolvimento musical que coloca 

Adriano no nível Pessoal, terceiro nível da Espiral de Desenvolvimento Musical, 

levando em consideração a avaliação mais alta feita pelos Jurados. 
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Avaliações e discussão na categoria de criação: Mário 

“Igual as outras respostas eu vou responder num sentido comparativo. Eu 

colocaria as duas no manipulativo. Se teve desenvolvimento foi pouco, talvez a segunda 

esteja um pouco mais desenvolvida porque eu achei as notas mais firmes e mais ligadas. 

Mas para mim dentro desses quatro itens (níveis), estaria no manipulativo por existir 

controle na busca da melodia.” (Entrevista, Jurado 2). Essa é a fala sobre a avaliação das 

duas performances de Mário. Ele coloca as duas performances no nível manipulativo, 

mas considera a segunda performance mais desenvolvida levando em consideração as 

“notas firmes e mais ligadas” e por possuir “controle na busca da melodia.” Mais uma 

vez características do estágio material da Espiral do desenvolvimento Musical 

(Swanwick & Tillman, 1986). 

Mais uma vez o Jurado 2 é direto em suas respostas sobre as avaliações sobre a 

performance e as coloca no nível manipulativo (Entrevista, Jurado 2). Mas diferente dos 

jurados 1 e 2, o Jurado 3 classifica a primeira performance de Mário no nível 

manipulativo e a segunda performance no nível pessoal e faz alguns comentários 

relevantes como: “na performance número 2 eu vi pouca diferença na primeira parte da 

música, mas na segunda parte ele fez uma modificação grande. Então eu colocaria a 

segunda parte no nível pessoal.” O entrevistador questiona se essa grande modificação 

que ocorre na segunda parte da segunda performance se deve a dinâmica. O Jurado 

responde: “Mas não só a dinâmica, ele muda a forma de tocar. Ele toca com mais 

cuidado”. Cuidado ligado, talvez, a sinais de expressividade. (Entrevista, Jurado 3). 
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Figura 16. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Mário na categorial de Criação. 1. 

Sensorial; 2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 
 

Fonte: Dados da investigação. 

Com base no gráfico ocorre simetria na avaliação dos Jurados 1 e 2, já o Jurado 

3 é quem coloca as performances de Mário, a nível comparativo com os outros Jurados, 

no nível mais alto. Nível pessoal do estágio de expressão. Mas mais uma vez são nas 

falas dos Jurados que podemos observar por uma perspectiva qualitativa o 

desenvolvimento do participante. 

 

Avaliações e discussão na categoria de criação: Roberto   

Sobre as avaliações das performances de Robert o Jurado 1 diz: “Eu colocaria as 

duas no manipulativo, mas em uma frequência diferente. Porque a partir do momento 
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que você pontua a nota que vai tocar isso passa a ser um norte e vai haver a busca pelo 

controle. Todas as duas têm o sensorial presente, mas caminhando e com o pé no 

manipulativo. Talvez na segunda um pouquinho mais desenvolvido do que na primeira. 

Talvez porque as notas estejam mais bem tocadas entre elas. Então é isso, eu colocaria 

no manipulativo não seguro.” (Entrevista, Jurado 1). 

Essa fala exemplifica bem a dinâmica da proposta da Espiral do 

Desenvolvimento Musical, que consiste em um movimento que não estabelece saltos 

mecânicos entre os níveis e sim uma ponte entre os mesmos (Swanwick & Tillman, 

1986). Podemos observar isso pelas falas: “busca pelo controle”; “sensorial presente, 

mas caminhando e com o pé no manipulativo”; “talvez na segunda um pouquinho mais 

desenvolvido do que na primeira”; e “Então é isso, eu colocaria no manipulativo não 

seguro”. Ou seja, o Jurado considera que as duas performances estão no nível 

manipulativo, mas ainda com caraterísticas do nível sensorial. 

O Jurado 2 percebe um desenvolvimento que parte do sensorial na primeira 

performance chegando no manipulativo na segunda performance. Enquanto o Jurado 3 

percebe um desenvolvimento que parte do manipulativo na primeira performance 

chegando ao nível pessoal na segunda performance. O Jurado 3 percebe que na segunda 

performance o “(...) finalzinho foi bastante expressivo, pareceu bastante pessoal 

mesmo” (Entrevista, Jurado 3). Expressividade, a principal característica do segundo 

estágio da Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick & Tillman, 1986). 
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Figura 17. 

Gráfico de desenvolvimento musical do Roberto na categorial de Criação. 1. Sensorial; 

2. Manipulativo; 3. Pessoal; 4. Vernacular. 

 

Fonte: Dados da investigação. 

Na categoria de performance as avaliações dos produtos de Adriano não 

obtiveram avaliação simétrica entre os três Jurados, assim como as avaliações dos 

produtos de Roberto para a mesma categoria. Já as avaliações dos produtos musicais de 

Mário na mesma categoria obtiveram simetria nas avaliações entre os Jurados 1 e 2. 

Levando em consideração as avaliações mais altas feitas pelos jurados para cada 

categoria (Tabela 1) , todos os participantes estão no nível manipulativo para as 

categorias de Apreciação Composição e no nível Pessoal na categoria de performance 

(Swanwick & Tillman, 1986. França, 1998. França & Swanwick, 2002). 
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Tabela 1 

Nível mais alto de desenvolvimento para cada categoria C(L)A(S)P 

  Apreciação Composição Performance 

Adriano Manipulativo Manipulativo Pessoal 

Mário Manipulativo Manipulativo Pessoal 

Roberto Manipulativo Manipulativo Pessoal 

Nota. Nível mais alto de desenvolvimento musical atingido pelos participantes para 

cada modalidade C(L)A(S)P (França, 1998. França & Swanwick, 2002). 
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Considerações Finais 

Vale relembra e ressaltar as políticas e programas que possibilitaram a 

realização dessa pesquisa, como o artigo 19 da Lei 8.069 de 1990 que garante à criança 

e ao adolescente o direito de serem criados e educados no seio familiar.  E que 

estabelece também que em casos de situações de violação dos direitos básicos, a criança 

ou adolescente deve ser abrigado como medida de acolhimento e proteção. Garantindo 

dessa forma, que abrigos, como que abriu suas portas para este estudo, acolham e 

garantam os direitos básicos desses jovens.   

Não menos importante, a universidade pública, que por meio de projetos de 

extensão como o Programa atividades lúdicas e musicais na Brinquedoteca e a Lan 

House da UFSJ. Esse programa que une três projetos viabiliza desde 2003, pesquisas 

como esta apresentada nessa dissertação. Dessa forma as leis garantem os direitos das 

crianças e adolescente e a universidade pública e seus projetos de extensão garantem a 

oportunidade do pesquisador produzir conhecimento junto da comunidade.  

A teoria da Espiral do Desenvolvimento Musical (Swanwick & Tillman, 1986) 

demonstra ser, em tese, uma das teorias mais completas sobre desenvolvimento musical, 

pois se trata de uma teoria relacionada ao desenvolvimento musical e ao 

desenvolvimento cognitivo. Sendo assim uma teoria que analisa o desenvolvimento 

cognitivo musical. A teoria monta de forma clara todo processo de desenvolvimento em 

forma de espiral trazendo consigo os conceitos de assimilação, acomodação, imitação e 

metacognição (Swanwick, 2014). Mas na prática, a teoria apresenta uma deficiência 

para métodos de avaliação. 

Um dos estudos mais importantes da área de educação e desenvolvimento 

musical (França, 1998), avaliou a simetria entre as modalidades de Composição, 

Apreciação e Performance, usando a Teoria da Espiral de Swanwick e Tillman (1986) 

para análise de desenvolvimento de cada modalidade. O estudo de França e Swawick 
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(2002) foi feito com a análise de 180 “produtos”, randomizados e anônimos 

independentemente por dois grupos de quatro jurados, professores de música 

familiarizados com o Modelo Espiral. Os jurados deveriam identificar o nível mais alto 

de compreensão musical revelado em cada um dos “produtos”, conforme os critérios de 

avaliação do Modelo. 

Para obter simetria entre as avaliações dos Jurados, França e Swanwick (2002) 

aplicaram o teste de confiabilidade Kendall que utiliza cálculos estatísticos. Mas para 

contextos diversificados em que não se tem pretensão de generalizar os resultados e sim 

analisar de forma qualitativa (Del Ben, 1997), o modelo de avaliação por meio de 

análises e avaliações de jurados apresenta problemas como a condução de entrevistas e 

consenso sobre as características do Modelo Espiral.  

Mesmo com a aplicação do teste de confiabilidade, a divisão em grupos de 

jurados e todos os cuidados tomados na metodologia, França (1998) não obteve simetria 

nos resultados dos 180 produtos de 20 alunos. Apenas 2 dos 20 alunos avaliados 

obtiveram simetria entre as três categorias C(L)A(S)P (França, 1998). Ou seja, 10% das 

avaliações obtiveram simetria na avaliação. No caso desta dissertação que tem como 

objetivo analisar as contribuições das oficinas de violão no desenvolvimento musical de 

adolescentes abrigados, também não houve simetria na análise dos jurados.  

Entende-se que o objetivo geral de analisar as contribuições das oficinas no 

desenvolvimento dos adolescentes abrigados foi atingido de forma que com base nos 

gráficos, partituras e falas dos jurados é possível afirmar que houve desenvolvimento 

dentro dos primeiros estágios da Espiral (Swanwick & Tillman, 1986).  

Assim como foi possível alcançar os objetivos específicos de descrever esse 

desenvolvimento através dos produtos coletados e analisados em diferentes períodos. E 

assim como a pesquisa de França (1998), a Teoria da Espiral do Desenvolvimento 

Musical (Swanwick & Tillman, 1984. Swaniwick, 2014) como meio de avaliação de 
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desenvolvimento nos levou a resultados assimétricos. Talvez porque a teoria abre muita 

margem para diferentes interpretações, o que nos leva a considerar que mesmo sendo 

uma das teorias mais respeitadas no meio da educação musical, talvez na prática, como 

meio de avaliação para a pesquisa, não seja a teoria ideal.  

Todas as teorias no campo de conhecimento da educação musical aplicadas em 

contextos de escolas regulares periféricas ou em contextos de oficinas com participantes 

em situação de vulnerabilidade social, ainda se demonstram muito eurocêntrica no 

âmbito de pensar a cultura como formas de expressão da elite, como escreve 

Koellreutter (1993) quando considera uma via de pensamento sobre o conceito da 

cultura ser um conceito burguês do século XIX. Talvez as oportunidades e o acesso à 

educação musical no Brasil se estagnaram no século XIX. Ressaltando, além disso, a 

cultura musical popular sofre preconceito por não estar ligada à cultura da elite e nem 

incluída, na maioria das vezes, no ensino musical. 

Por fim, consideramos que este estudo traz a necessidade da criação de um 

método próprio de avaliação do desenvolvimento com base na Teoria da Espiral do 

Desenvolvimento Musical (Swanwick & Tillman, 1986). Um método que pode ser 

aplicado em diferentes contextos de pesquisa. E refletir também sobre o problema 

apresentado na introdução desta dissertação que trata sobre as limitações de acessos a diferentes 

culturas que permeiam o ambiente em que os participantes estão inseridos.  O acesso a aulas de 

música através das oficinas de violão trouxe para esse ambiente novas experiências musicais.  

Se o desenvolvimento depende do ambiente no qual se insere o indivíduo, as oficinas de 

música e ou outras formas de arte podem e devem levar novas experiências para esses 

contextos, expandindo os horizontes da formação musical e artística, como propõe Campos 

(2017), Koellreutter (1977), Bourdieu (1996), entre outros filósofos e educadores musicais. 
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Glossário 

 

Tom: sistema de relações hierárquicas entre notas e harmonias (função), a partir da 

tônica. 

Acorde: União de três ou mais notas tocadas simultaneamente. 

Bicorde: Acorde com duas notas. 

Intervalos: Intervalo musical é a distância entre as frequências sonoras entre dois sons. 

Compasso: Divisão da música em intervalos de tempos iguais, baseada no seu 

andamento (velocidade), que nada mais é do que o tempo. 

Frase Musical: Intenção sonora executada que apresenta início, meio e fim. 

Intensidade: Potência da fonte emissora. Quando se toca forte ou fraco alterando o 

volume do som. 

Altura: O que determina a altura é a linha de frequência sonora. A nota pode estar alta 

(aguda) ou baixa (grave). 

Caráter Expressivo: Conjunto de elementos musicais que dá expressividade à música 

atribuindo um sentimento. 

Forma: Estrutura em que se divide a música ou um conjunto de parte que dá a música 

uma forma. 

Melodia: Conjunto de notas ou sons que se relacionam. 
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Anexos 

 

Anexo I - Declaração de Aceite da Instituição 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu Sabrina Rejane Brandão Malta, na qualidade de responsável pela Casa Lar 

Regional de São João del-Rei, autorizo a realização de a pesquisa intitulada 

“Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento Musical de 

Adolescentes Abrigados” a ser conduzida sob a responsabilidade do pesquisador 

“Leonardo Fonseca Rocha”; e DECLARO que conheço os objetivos e procedimentos 

da pesquisa descrita acima e que a instituição apresenta infraestrutura necessária à 

realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas no caso de haver 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das unidades 

educacionais da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizadas em São 

João del-Rei – CEPSJ. 

 

 

 

 

São João Del-Rei, _________ de Julho, de 2020. 

 

                                                      _________________________   



 

97 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo 
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Anexo II - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido Participante 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento Musical de 

Adolescentes Abrigados 

 

Responsável: Leonardo Fonseca Rocha 

 

Olá! 

 

Este é um convite para você participar desta pesquisa, que tem como objetivo analisar 

as contribuições das oficinas de violão no desenvolvimento musical de adolescentes 

abrigados. 

    1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Os participantes dessa pesquisa serão 

adolescentes que aceitem participar das oficinas de violão musicalizador. 

        2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Como adolescente que deseja aprender 

tocar violão deve responder da forma como se sentir mais livre e confortável as 

perguntas realizadas pelo pesquisador, em formato de entrevista. Também será 

registrado em áudio e vídeo performances e apreciações musicais a fim de compreender 

o processo de desenvolvimento musical. Uma entrevista é como uma conversa a dois, 

porém com muitas perguntas do pesquisador sobre você, o que você pensa, sente e faz 

no dia-a-dia. Diante das perguntas, é esperado que você responda da maneira que lhe 
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parecer o mais completo possível, desde que faça você se sentir confortável com aquilo 

que está contando. Com a sua permissão, será utilizado um gravador de áudio, 

importante para garantir que todas as informações compartilhadas por você nessa 

conversa sejam lembradas e levadas em consideração durante a análise. Isso significa 

que, caso seja permitido que a conversa seja gravada, o áudio será copiado 

integralmente em um documento de texto no computador. Todas as entrevistas 

realizadas serão repassadas com você, a fim de confirmar e tornar mais claro o que foi 

dito. É importante lembrar que você tem a liberdade de se recusar a participar e, a 

qualquer momento, pode deixar de responder, sem nenhum problema. Você também 

tem o direito de ficar com uma das vias do termo de assentimento. É ainda seu direito 

pedir informações sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a coordenadora 

para responder às suas questões. Para participar é necessário que o responsável por você 

autorize e assine um termo de consentimento. 

    3. RISCOS E DESCONFORTOS: É possível sentir algum mal-estar devido à 

contar nossa própria história. Além disso, as entrevistas, Performances e Apreciações 

podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. Apesar de todo os 

possíveis riscos e desconfortos, o pesquisador se esforçará para que sejam diminuídos. 

Relembramos que você pode interromper a participação a qualquer momento. O 

pesquisador é responsável por quaisquer gastos que se fizerem necessários (como lápis, 

borracha, caneta, papel). 

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Toda e qualquer informação coletada 

neste estudo são totalmente confidenciais. O nome do participante em nenhum 

momento será informado, sendo substituídos por nomes fictícios, o que garante o 

anonimato de sua identidade. Todos os materiais produzidos (áudios das entrevistas, 
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registros de observações) serão arquivados em uma pasta protegida no computador 

pessoal do pesquisador por cinco anos. Após esse período serão descartados. Da mesma 

forma, esse termo será armazenado por 5 anos em uma pasta segura e descartado após 

esse período. Os resultados poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas. 

    5. BENEFÍCIOS: Os benefícios com a realização dessa pesquisa incluem a 

produção de conhecimentos musical e sobre seu papel no desenvolvimento humano, 

além das contribuições para a Casa Lar onde os adolescentes vivem, ao refletir sobre os 

trabalhos que têm sido feitos e os resultados da prática para o desenvolvimento dos 

mesmos. Sua participação será muito importante para entendermos melhor sobre 

desenvolvimento cognitivo musical, o que pode nos ajudar a criar melhores políticas 

públicas para essa população. O ensino da música em grupo pode também contribuir 

para o desenvolvimento social. 

      6. PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta 

pesquisa. Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter 

acesso às cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para isso, 

deverá entrar em contato com o pesquisador responsável no endereço   

        7. SOBRE  ESSE TERMO:  Esse termo será assinado em duas vias, uma 

via para você e outra  para o pesquisador. 

        8. OS  RESULTADOS DA PESQUISA:  Os resultados serão retornados aos 

participantes, responsáveis e à  comunidade. O pesquisador vai apresentar e 

explicar pessoalmente os  resultados para os participantes, respectivo 

responsável.Você e  seu responsável terão acesso aos resultados antes da publicação 

 efetiva da pesquisa, portanto nós só vamos divulgar se vocês  estiverem de 

acordo com os resultados.   
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Eu ________________________________________________________li e ouvi a 

explicação sobre a pesquisa “Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento 

Musical de Adolescentes Abrigados” e quais serão as atividades que eu terei que 

realizar. Eu compreendo, concordo e quero participar. 

 

 

 

São João del-Rei, _____/______/_____ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 
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Anexo III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Responsável 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Pesquisa: 

Responsável: Leonardo Fonseca Rocha 

Prezado (a) Responsável, 

Está sendo solicitada a você a concessão para que o (a) adolescente 

_________________________________________________, que está sob sua 

responsabilidade, participe desta pesquisa que tem como objetivo analisar as 

contribuições das oficinas de violão no desenvolvimento musical de adolescentes 

abrigados. 

1  PARTICIPANTES  DA PESQUISA:  Os participantes dessa 

pesquisa serão adolescentes que desejam  compartilhar suas histórias sobre si mesmo, 

sobre seus amigos e  sobre sua vida familiar. A participação é totalmente voluntária.   

    

2  ENVOLVIMENTO  NA PESQUISA:  Durante a pesquisa, o menor 

sob sua responsabilidade, será  convidado a contar sua própria história, mas 

também a de seus  amigos e família. Será um bate-papo entre o participante e o 

 pesquisador, com o objetivo de compreender melhor as relações  entre 

adolescência, família e violência. Poderá ocorrer mais de  uma entrevista. Com a 

autorização do participante, as entrevistas  serão gravadas e, depois, transcritas. Isso é 
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importante para  garantir a maior fidedignidade, veracidade dos dados analisados 

na  pesquisa. É  importante lembrar que o menor sob sua responsabilidade 

tem a total  liberdade de se recusar a participar e, a qualquer momento, pode 

 deixar de responder, sem nenhum problema.  Da mesma forma, você 

enquanto responsável pode recusar a  participação do participante. Você também 

tem o direito de ficar  com uma das vias do termo de consentimento. É ainda seu direito 

 pedir informações sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com  a 

coordenadora para responder às suas questões. A  participação do menor está sujeita 

à sua assinatura nesse termo. 

   

3 RISCOS  E DESCONFORTOS:  É  possível sentir algum mal-

estar devido à contar nossa própria  história. Além disso, as entrevistas, Performances e 

Apreciações  podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal.  Apesar 

de todo os possíveis riscos e desconfortos, o pesquisador se esforçará para que sejam 

diminuídos. Relembramos que você pode  interromper a participação a qualquer 

momento. O  pesquisador é responsável por quaisquer gastos que se fizerem 

necessários (como lápis, borracha, caneta, papel).     

4 CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA:  Toda e qualquer informação 

coletada neste estudo são estritamente confidenciais. O nome do participante e outros 

nomes envolvidos nas  entrevistas em nenhum momento será informado, sendo 

substituídos por nomes fictícios, o que garante o anonimato de sua identidade. Todos os 

materiais produzidos (áudios das entrevistas, registros de observações) serão arquivados 

em uma pasta protegida no computador pessoal do pesquisador por cinco anos e depois 

devidamente descartados. Os  resultados poderão ser utilizados em eventos e 

publicações  científicas. 
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5 BENEFÍCIOS: Os benefícios com a realização dessa pesquisa incluem a 

produção de conhecimentos musical e sobre seu papel no desenvolvimento humano, 

além das contribuições para a Casa Lar onde os adolescentes vivem, ao refletir sobre os 

trabalhos que têm sido feitos e os resultados da prática para o desenvolvimento dos 

mesmos. Sua participação será muito importante para entendermos melhor sobre 

desenvolvimento cogitivo musical, o que pode nos ajudar  a criar melhores políticas 

públicas para essa população. O ensino da música em grupo pode também contribuir 

para o desenvolvimento social. 

6 PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta 

pesquisa. Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter 

acesso às cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para isso, 

deverá entrar em contato com o pesquisador responsável no endereço. 

7 SOBRE ESSE TERMO: Esse termo será assinado em duas vias, uma via para 

você e outra  para o pesquisador. 

8 OS RESULTADOS DA PESQUISA: Os resultados serão retornados aos 

participantes, responsáveis e à comunidade. O pesquisador vai apresentar e explicar 

pessoalmente os resultados para os participantes, respectivo responsável.Você e seu 

responsável terão acesso aos resultados antes da publicação efetiva da pesquisa, 

portanto nós só vamos divulgar se vocês estiverem de acordo com os resultados.    

 

Eu ___________________________________________________________________li 

e ouvi a explicação sobre a pesquisa “Contribuições das Oficinas de Violão no 

Desenvolvimento Musical de Adolescentes Abrigados” e quais serão as atividades. Eu 

compreendo, concordo. 
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São João del-Rei, _____/______/____ 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Anexo IV - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Jurado 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Pesquisa: Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento Musical de 

Adolescentes Abrigados 

Responsável: Leonardo Fonseca Rocha 
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Prezado Jurado (a), 

Este é um convite para você participar desta pesquisa, que tem como objetivo analisar 

as contribuições das oficinas de violão no desenvolvimento musical de adolescentes 

abrigados. 

1  PARTICIPANTES  DA PESQUISA: Os participantes dessa pesquisa 

serão adolescentes que desejam  compartilhar suas histórias sobre si mesmo, sobre 

seus amigos e  sobre sua vida familiar. A participação é totalmente voluntária.     

  

2  ENVOLVIMENTO  NA PESQUISA: Sua participação nesta pesquisa 

consiste em avaliar as criações, apreciações e performances de adolescentes, acolhidos 

como medida  protetiva. As avaliações ocorrerão por meio de entrevistas e as mesmas 

contribuirão para a análise do desenvolvimento musical desses adolescentes.     

3  RISCOS E DESCONFORTOS: É possível sentir algum mal-estar 

devido às entrevistas e pode ocorrer a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. 

Apesar de todo os possíveis riscos e desconfortos, o pesquisador se esforçará para que 

sejam diminuídos. Relembramos que você pode interromper a participação a qualquer 

momento. O pesquisador é  responsável por quaisquer gastos que se fizerem 

necessários (como  lápis, borracha, caneta, papel).     

4 CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Toda e qualquer informação 

coletada neste estudo são estritamente  confidenciais. O nome do participante e 

outros nomes envolvidos nas entrevistas em nenhum momento será informado, sendo 

substituídos por nomes fictícios, o que garante o anonimato de sua identidade. Todos os 

materiais produzidos (áudios das entrevistas, registros de observações) serão arquivados 

em uma pasta protegida no computador pessoal do pesquisador por cinco anos e depois 
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devidamente descartados. Os resultados poderão ser utilizados em  eventos e 

publicações científicas. 

5 BENEFÍCIOS: Os benefícios com a realização desta pesquisa incluem a 

produção de conhecimentos musical e sobre seu papel no desenvolvimento humano, 

além das contribuições para a Casa Lar onde os adolescentes vivem, ao refletir sobre os 

trabalhos que têm sido feitos e os resultados da prática para o desenvolvimento dos 

mesmos. Sua participação será muito importante para entendermos melhor sobre 

desenvolvimento cognitivo musical, o que pode nos ajudar a criar melhores políticas 

públicas para essa população. O ensino da música em grupo pode também contribuir 

para o  desenvolvimento social. 

6 PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta 

pesquisa. Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter 

acesso às cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para isso, 

deverá entrar em contato com o  pesquisador responsável no endereço 

disponibilizado abaixo.   

7 SOBRE ESSE TERMO:  Esse termo será assinado em duas vias, uma via 

para você e outra para o pesquisador.     

8  OS RESULTADOS DA PESQUISA: Os resultados serão retornados 

aos participantes e à comunidade. O pesquisador vai apresentar e explicar pessoalmente 

os resultados e  portanto você terá acesso aos resultados antes da publicação 

efetiva da pesquisa.    

Eu ________________________________________________________li e ouvi a 

explicação sobre a pesquisa “Contribuições das Oficinas de Violão no Desenvolvimento 

Musical de Adolescentes Abrigados” e quais serão as atividades. Eu compreendo, 

concordo. 
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São João del-Rei, _____/______/_____ 

_________________________________________ 

Assinatura 
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Anexo V - Roteiro Para Entrevistas 

 

1ª ENTREVISTA - APRECIAÇÃO (PARTICIPANTES) 

 

Introdução a entrevista 

 

Como é seu nome? Entrevistador se apresenta e explica qual a função da entrevista e 

brevemente fala sobre o estudo de que ele faz parte. Também é importante falar sobre o 

sigilo das respostas e tirar possíveis dúvidas anteriores à entrevista. 

 

Perguntas 

 

1 O que você achou da música que acabou de ouvir, de uma forma geral? Se 

gostou ou não, fale mais sobre o que mais gostou ou não gostou. Alguma parte te 

chamou mais atenção? 

2 Em oficinas anteriores aprendemos sobre gêneros musicais, você se lembra? Se 

você recorda sobre o que é um gênero musica, você poderia atribuir algum à essa 

música que acabou de ouvir? Se você não atribui nenhum gênero, você diria que a 

música se aproxima de algum que conheça? 

3 Também aprendemos nas oficinas sobre “forma”, que é o termo que usamos 

para classificar a divisão das partes das músicas. Essas partes são chamadas, por 

exemplo, de “A; B; C;. Certo? Se esse conteúdo é de seu conhecimento, qual forma 

você atribuiria à essa música que ouviu? 
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4 Carácter expressivo em termos musicais tem a ver com sentimentos expressos 

pela música. Qual sentimento você atribui à essa música quando a ouve? 

5 Timbre é um termo e conceito trabalhado na educação musical que já foi 

discutido nas oficinas, certo? Quais timbres você identifica na música que ouviu? 
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Finalização 

 

Tem mais algo que gostaria de falar sobre o que conversamos hoje? Por fim, o 

entrevistador agradece e se despede do entrevistado. 
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Anexo VI - Entrevista Jurados 

 

2ª ENTREVISTA - JURADOS 

 

Introdução a entrevista 

 

Como é seu nome? Entrevistador se apresenta e explica qual a função da entrevista e 

brevemente fala sobre o estudo de que ele faz parte. Também é importante falar sobre o 

sigilo das respostas e tirar possíveis dúvidas anteriores à entrevista. 

 

Perguntas 

 

1 Com base nas respostas da apreciação do participante e do seu conhecimento 

prévio sobre a espiral do desenvolvimento musical você consegue identificar 

características nas respostas que remetem o participante a algum nível da espiral? Se 

sim em qual nível da espiral você colocaria essa apreciação? 

2 Com base na criação que acabou de ouvir você identifica algum nível de 

exploração sonora do instrumento? Se sim, você diria que essa exploração ocorre de 

forma despretensiosa ou controlada? 

3 O impulso mecânico que ocorre no estágio Material pode ser observado quando 

o aspecto físico do instrumento determina a forma como ele é tocado, diferente do 

estágio de Expressão quando o sujeito é independente na escolha do andamento e 

intensidade, criando até mesmo uma atmosfera, um clima por meio da forma como se 
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expressa. Tendo em vista as características desses dois estágios e da criação que acaba 

de ouvir, em qual estágio e nível você coloca essa criação? 

4 Como é de conhecimento prévio e já falado aqui, no nível sensorial a música 

ainda não possui significado expressivo. Já no nível manipulativo o sujeito apresenta 

maior controle sobre do som do instrumento e isso pode ser observado pela estabilidade 

de andamento e evidências de expressividade. Mas só no nível pessoal é possível 

observar gestos musicais e frases, além da estabilidade de andamento e evidências de 

expressividade. Com base nas características que foram apresentadas na pergunta 

anterior você enquadraria essa performance em qual dos níveis primários da espiral? 

Finalização 

 

Tem mais algo que gostaria de falar sobre o que conversamos hoje? Por fim, o 

entrevistador agradece e se despede do entrevistado. 


