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À pesquisa em andamento se propõe investigar, a artisticidade na infância em atividades 

artístico musicais, e também a da comunidade escolar na qual estamos inseridos, através do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID – CAPES, o "pibid música”. As 

crianças são observadas, desde agosto de 2016, nas atividades musicais de sala de aula de música 

curricular, do 1o ao 6o ano do Ensino Fundamental, e nas atividades extra-classe: oficinas de 

diversos instrumentos e de grupos instrumentais e vocais, além das performances abertas ao 

público; atividades todas desenvolvidas pelo referido programa federal, pois não consta a área 

Música no currículo oficial da escola, tampouco algum/a docente licenciado/a em Música. 

Estamos realizando uma Etnografia, com inserção no campo, observação, registros de áudio e 

vídeo e descrição densa (GEERTZ, 1989), do que está explícito nas atividades musicais, mas, 

principalmente, daquilo que diz respeito à natureza dos envolvimentos subjetivos das crianças, 

antes, durante e após as performances musicais. Ao mesmo tempo, propomos averiguar se e em 

que medida, a artisticidade infantil tem influências do modo organizativo sócio-sistêmico 

neoliberal, a partir de determinadas características como a homogeneização, a fragmentação, o 

individualismo, a competitividade e o utilitarismo (PELLANDA, 2001). A questão identitária 

também é central para este estudo, no que diz respeito à interseccionalidade de Gênero, Classe, 

Raça/Etnia, Sexualidades, Religião e Geração: o que se pode aferir das representações destas 

identidades sociais entre as crianças, também veiculadas através de suas práticas musicais? A 

investigação pretende contribuir - para além da área da Educação Musical - com todos/as 

interessados/as no campo do lúdico-político e da inventividade humanas pertinentes à infância, 

bem como ao seu senso de realidade, de igualdade e de relações democráticas, aspectos 

raramente atribuídos à infância. A partir das observações e registros de performances musicais ao 

vivo com as crianças, até o momento, avaliamos que o próximo passo da pesquisa é elaborar 

questionários com questões específicas, às quais poderão favorecer uma assertiva mais pontual, 

nos aspectos e temáticas que julgamos necessitar “chegar mais perto”; em geral, sobre questões 

do âmbito subjetivo das crianças e suas relações sociais, não são usualmente comentadas por elas 

próprias, de modo espontâneo. 

A pesquisa está prevista para terminar em julho de 2019, ainda são prematuros os resultados 

conclusivos até o momento. Porém, já se pode observar que, sim, as representações sócio-

sistêmicas de algumas características neoliberais, se encontram em práticas musicais observadas. 

Principalmente aquelas que, no seu inverso, se associam ao aspecto comunitário da música 

(SMALL, 1989); por exemplo, o individualismo e a fragmentação. Também já foi possível 

observar na aula de música, conflitos em relação a identidade social de Raça e Religião 
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documentado no trabalho de conclusão de curso intitulado: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: uma 

experiência musicopedagógica na educação básica com a cultura africana e afro-brasileira, sob a 

autoria de Pedro Henrique Oliveira Martins da Silva, acadêmico do curso de Música/Licenciatura. 

Por estes fatos já registrados, dentre outros, acreditamos que pode ser de enorme valia a produção 

desta natureza de conhecimento, para as formulações de conteúdos, objetivos e metodologias de 

ensino e aprendizagem de música, bem como para as subáreas de criatividade e composição 

musical, didática da música, formação de educadoras/es musicais e outras especificidades, que 

poderão beneficiar a Educação Básica e os contextos da escola pública. 

 


