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A pandemia de COVID-19 trouxe muitos desafios para as escolas, que tiveram as aulas 
suspensas, sem perspectivas quanto à duração da pandemia. Desse modo, foi preciso elaborar 
materiais em diferentes formatos e com diversas possibilidades de recebimento, tendo em vista a 
conjuntura emergencial que evidenciou problemas de acesso à internet, dificuldades de manuseio 
nas plataformas digitais, falta de suporte a professoras e estudantes, entre outros. Foi nesse 
cenário que o projeto de pesquisa “Práticas criativas em educação musical: interfaces teóricas e 
metodológicas” ampliou suas ações no início de 2020. Neste relatório apresentamos duas ações 
desenvolvidas na pesquisa em 2020 e 2021: (1) a elaboração do projeto Mbya-Guarani na escola 
e (2) a realização de um questionário-piloto para ser enviado às crianças participantes. 

Um primeiro desdobramento do projeto de pesquisa foi a formação, ainda no final de abril 
de 2020, do Coletivo Inventa, constituído por um grupo de professoras da rede escolar e de 
universidades, participantes da equipe de pesquisa, com a finalidade de elaborar projetos de 
educação musical para serem enviados às turmas dessas professoras durante o ano letivo. Um dos 
projetos criados pelo grupo foi intitulado “Mbya-Guarani na escola”, que teve como base o 
material pedagógico desenvolvido por Cláudia Tristão (TRISTÃO, 2020). O objetivo foi 
contribuir com o trabalho com culturas indígenas na educação musical em escolas de educação 
básica não indígenas, reconhecendo a necessidade de incluir saberes ancestrais que vêm sendo 
historicamente marginalizados, inferiorizados e invisibilizados. Buscando um formato de baixo 
consumo de internet, o projeto foi elaborado no formato de uma série de podcasts, cada um 
abordando diferentes elementos da cultura indígena Mbya-Guarani. Os podcasts contaram com as 
participações de Julinho de Oliveira (vice-cacique da comunidade Itaty e líder do Grupo de Canto 
e Dança da comunidade) e Natan Almeida Evaristo (professor da escola indígena Itaty), do 
território indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, SC. Juntamente com a equipe que elaborou o 
projeto, são abordados elementos da cultura Mbya-Guarani, como os grafismos e os artesanatos, 
bem como suas relações com a música, aproximando os ouvintes dessa cultura. 

Com a necessidade do isolamento social, uma parte da equipe do projeto de pesquisa1, já 
em 2021, dedicou-se à produção de um questionário-piloto que pudesse ser enviado às crianças 
com o intuito de conhecer melhor suas perspectivas sobre o projeto Mbya-Guarani na escola. 
Trabalhos como o de Luciana Hartmann, em seu texto “Como fazer pesquisa com crianças em 
tempos de pandemia? Perguntemos a elas” (2020), e “Infância e pandemia na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: primeiras análises”, de Silva, Luz e Carvalho (2021), 
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contribuíram na elaboração do questionário como possibilidade de diálogo com as crianças no 
contexto de distanciamento, pensando sobre o que e como perguntar às crianças. 

O questionário incluiu perguntas que permitem diferentes possibilidades de resposta: 
múltipla escolha e discursivas, além de opções para o envio de fotos, vídeos e áudios. Elaborado 
na plataforma on-line Jotforms, o questionário abarcou 44 perguntas, organizadas em diferentes 
eixos: dados de identificação; as aulas de música na pandemia; questões sobre o projeto musical; 
o que a criança faria se fosse professora de música; e o que ela achou de participar da pesquisa. O 
formato do questionário e a formulação das perguntas também foram apresentados e discutidos 
com toda a equipe de pesquisa, que trouxe sugestões e ideias para o ajuste da versão final do 
questionário. 

Os resultados nos trouxeram informações relevantes sobre como as crianças acessaram os 
projetos, o que pensam sobre as práticas musicais feitas em casa, suas ideias para novos projetos 
e como vislumbram a volta às aulas presenciais. Refletindo sobre a possibilidade de conhecer as 
perspectivas das crianças através do questionário, percebemos um envolvimento das crianças 
nesse modo de comunicação que, apesar dos limites, permite considerar suas ideias e também 
torná-las co-participantes em pesquisas posteriores. Em relação ao formato das perguntas, 
percebemos que é importante oferecer a possibilidade de enviar áudios, vídeos e imagens, pois 
essas formas de expressão parecem ampliar a participação das crianças, proporcionando uma 
relação mais qualitativa com o questionário. Podemos citar também os espaços dissertativos, que 
trouxeram aspectos mais subjetivos sobre a relação das crianças com as aulas de música e com o 
projeto Mbya-Guarani na escola. 

Além disso, é necessário destacar que os dados coletados não contemplam a realidade de 
todas as crianças, pois a participação depende do acesso a dispositivos eletrônicos e à internet. 
Apesar desses limites, identificamos a importância dessa metodologia para acessar as ideias das 
crianças, construindo um diálogo e reconhecendo seus modos de significar as experiências 
musicais durante a pandemia.  

 

 
 

Figura 1. Último encontro do Coletivo Inventa, na plataforma Zoom. 
 
 
 

Palavras-chave: Educação musical na pandemia. Ensino criativo. Pesquisa com crianças. 


