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Apresentação 
 
 
Prezado e prezada participante, 
 

entimo-nos honrados e felizes com a sua presença na nossa cidade, 
na nossa universidade. Mais do que participar do IX Simpósio de 
Cognição e Artes Musicais – SIMCAM9 (Internacional), você está 

participando de uma celebração: neste ano de 2013, comemoramos 50 
anos de atividades musicais ininterruptas na Universidade Federal do Pará. 

Receber você aqui, para o SIMCAM9 (Internacional), é mais do que 
sediar um evento tão importante. É compartilhar com você e com todos, 
esses momentos de alegria, de confraternização e de renovação de esforços 
para a manutenção e a expansão dos nossos ideais de formação musical.  

Dentre todas as áreas de pesquisa em música, a cognição musical tem 
sido, desde sua origem, aquela que melhor acolhe e congrega todas as di-
mensões das atividades musicais. Sua natureza trans/multi/interdisciplinar 
permite a abordagem dos fenômenos musicais em variadas e diversificadas 
perspectivas, cada uma delas contribuindo, a seu modo, para a compreen-
são do complexo conjunto das atividades humanas às quais denominamos, 
de alguma maneira, MÚSICA. Portanto, o fato de estarmos iniciando a 
comemoração dos nossos 50 anos com o SIMCAM9 (internacional) é para 
nós de extrema significância.  

S 



 

 

Ao possibilitar o encontro de alunos, professores, pesquisadores, pro-
fissionais e comunidade em geral com a produção nacional e internacional 
na área de cognição musical, a realização do SIMCAM9, pela primeira vez 
em Belém, marca o início de uma nova etapa na qual as ferramentas concei-
tuais da cognição musical se tornam acessíveis a um número maior de pes-
soas da nossa região.  

Por isso, queremos agradecer imensamente a todos os membros da 
Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais (ABCM), na pessoa da 
sua Presidente, Dra. Beatriz Raposo de Medeiros, pelo presente que nos 
deram aceitando vir a Belém para compartilhar seus conhecimentos e expe-
riências; ao comitê científico e a todos os pareceristas, liderados tão compe-
tentemente pelo Dr. Marcos Nogueira, por nos brindarem com seu valoro-
so trabalho; a todos os setores da Universidade Federal do Pará que apoia-
ram incondicionalmente a realização do evento; aos docentes, técnico-
administrativos e alunos da Escola de Música da Universidade Federal do 
Pará, que com entusiasmo e dedicação participam da organização e da exe-
cução do SIMCAM9. 

Em especial, queremos agradecer aos autores e aos convidados nacio-
nais e estrangeiros pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos. 
De igual maneira, agradecemos a você, por sua carinhosa presença nesta 
celebração. 

Desejamos que esses dias sejam alegres e profícuos. 

Esperamos que, ao nos despedirmos, tenhamos a certeza de que con-
seguimos revigorar e reforçar os laços que nos unem na ampliação e no 
desenvolvimento dos estudos e das investigações na área de cognição musi-
cal na Região Norte brasileira e, consequentemente, em todo o Brasil: nosso 
maior objetivo. 

Estamos, de fato, extremamente felizes por você estar aqui. 

Valéria Cristina Marques 
Coordenadora Geral – SIMCAM9 (Internacional) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ete anos aproximadamente decorreram desde o primeiro SIMCAM, 
idealizado e realizado por Beatriz Ilari, até a preparação inicial do 
nono SIMCAM, quando sugeri à Valéria Marques o tema geral: 

Estruturas cognitivas: tendências teóricas e empíricas. 

E agora, oito anos depois do SIMCAM inicial, chegamos a mais uma 
versão internacional do simpósio, desta vez, em meio à floresta amazônica e 
à beira do rio Guamá. Trazer ainda mais a norte do Brasil este SIMCAM, já 
é motivo de comemoração. Chegar a mais uma edição dos Anais do SIM-
CAM é mais um motivo para celebrarmos o trabalho da pesquisa em cogni-
ção musical que se renova no Brasil e recebe a contribuição de pesquisado-
res de outras partes do mundo. 

Devidamente fortalecidos pelo espírito das celebrações, devemos a-
proveitar ao máximo nossa condição de participantes aqui e agora do SIM-
CAM 9 para contribuir ainda mais, em nossas discussões presenciais, com a 
área de pesquisa em cognição e artes musicais no país. A escolha do tema 
geral se pauta fundamentalmente sobre a ideia de abarcar diferentes visões 
sobre cognição. As pesquisas de linhagem dualista, que separam a mente 
abstrata do corpo físico, bem como as de linhagem integrativa, em que o 
corpo é também estrutura cognitiva, teriam espaço sob o tema que busquei 
ser genérico o bastante e para o qual evitei conceitos como “mente”, ou 
qualquer outro que limitasse o tema a uma determinada visão em ciência da 
cognição. 
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Em meio aos trabalhos deste ano, subjaz apenas tenuamente uma op-
ção pelo cognitivismo tradicional, e muitas vezes o trabalho empírico ou o 
estudo de caso, ou mesmo o experimental não evidenciam sua base teórica. 
Assim, convido todos os participantes deste SIMCAM amazônico a discutir 
a memória, o desenvolvimento musical, a performance musical, a gestuali-
dade, os movimentos corporais, o ensino/aprendizado de música e a musi-
coterapia à luz da seguinte pergunta: o que o aspecto estudado explica sobre 
as estruturas cognitivas da música? 

Estou certa de que cumpriremos esta resposta ao longo dos quatro ge-
nerosos dias de simpósio, dias esses vislumbrados há mais de um ano pela 
organização local, a quem expresso meus agradecimentos, aqui, juntamente 
com os agradecimentos ao Marcos Nogueira, diretor científico do simpó-
sio. 

Beatriz Raposo de Medeiros 
Presidente da ABCM 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 com imensa satisfação que vemos, mais uma vez, o Simpósio de 
Cognição e Artes Musicais, SIMCAM, agora em sua 9ª edição, trazer 
a público um conjunto importante de comunicações de pesquisa nas 

diferentes subáreas da Cognição Musical. Cumpre destacar dois fatos rele-
vantes que marcam o evento, em 2013. Este ano o principal fórum brasileiro 
de pesquisa em cognição musical completa sua passagem por todas as regi-
ões do país, e os resultados não poderiam ser diferentes: a cada ano verifica-
se uma participação mais consistente de pesquisadores radicados em todas 
as regiões brasileiras. Isso concorre para a minimização de um dos princi-
pais problemas assinalados pelos órgãos públicos que regulam e fomentam 
a pós-graduação e a pesquisa no país, qual seja o da notável assimetria dos 
centros de pesquisa e da produção em pós-graduação no território nacional. 
É com grande expectativa que vemos, portanto, na realização do SIMCAM 
pela Universidade Federal do Pará o ponto de partida para uma participa-
ção crescente de pesquisadores da Região Norte em pesquisa cognitiva na 
nossa área, de modo a que suas contribuições não tardem a se tornar efeti-
vas. 

O segundo fato a ser salientado é o significativo estreitamento dos la-
ços da pesquisa brasileira em Cognição Musical com diversos centros de 
pesquisa e pesquisadores estrangeiros, com especial destaque para os lati-
no-americanos. Além das pesquisas apresentadas pelos convidados estran-
geiros, o SIMCAM9 coloca em discussão trabalhos apresentados por cole-
gas de Itália, Portugal, Argentina, Chile e Colômbia. Não à toa este ano 
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marca também o início de um processo de formalização de convênios e 
acordos de cooperação da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musi-
cais, ABCM, com instituições da América do Sul dedicadas à pesquisa na 
área. Entende-se como essencial a ampliação dessa rede para além do nosso 
continente. 

A comunidade científica encontrará nesta edição do Simpósio a publi-
cação de pesquisas em: cognição musical e ergonomia; desenvolvimento 
cognitivo, psicomotricidade e práticas motivacionais em educação musical; 
musicoterapia; cognição e abordagem sistêmica em música; emoção e ansi-
edade em performance musical; memória e recepção da forma musical; 
cognição musical, imagem e linguagem; atenção, decodificação e percepção 
auditiva. Os trabalhos foram programados em sessões de apresentação oral, 
durante o evento, considerando-se alguns critérios de afinidade temática. 
Assim, os textos completos são aqui apresentados levando-se em conta esta 
ordem de apresentação. Todo o conteúdo do presente volume, conhecido 
durante o evento, será posteriormente disponibilizado no sítio eletrônico da 
ABCM. 

Merecem todo o nosso respeito e agradecimento a equipe organizado-
ra da UFPA, representada por sua coordenadora geral, Drª. Valéria Cristina 
Marques, pela iniciativa e esforço para realizar este evento tão significativo 
para o desenvolvimento da área no país, e a diretoria da ABCM, na pessoa 
de sua presidente, Drª. Beatriz Raposo de Medeiros, que vem obtendo con-
quistas importantes para a consolidação da principal entidade promotora 
da pesquisa em Cognição Musical no país. Agradeço, pessoalmente, o con-
vite para presidir o comitê científico do Simpósio, assim como a generosi-
dade com que diretores de avaliação e pareceristas aceitaram a tarefa de 
examinar os trabalhos submetidos. 

Marcos Nogueira 
Presidente do Comitê Científico do SIMCAM9 
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Programação Geral 
 

Horário 
27 de maio 
Segunda-feira 

28 de maio 
Terça-feira 

09:00 

 

Sessões de 
Comunicações Orais 
Local: Atelier de Arte 

11:05 
Café com Arte 
Local: Centro de Eventos 

11:30 

Conferência 
“Speaking together how we 
speak as one” 
Fred Cummins (Irlanda) 
Local: Centro de Eventos 

12:30 
 

Almoço 

15:00 
Credenciamento 
Local: Centro de Eventos 

Painel Temático 1 
Local: Atelier de Arte 

Painel Temático 2 
Local: Centro de Eventos 

16:00 
Concerto Especial 
Sonia Ray 
Local: Centro de Eventos 

17:00 
Abertura Oficial 
Local: Centro de Eventos 

Café com Arte 
Local: Centro de Eventos 

17:30 

Conferência 
“Audio-visual music perfor-
mance as a challenge to music 
psychology” 
Reinhard Kopiez (Alemanha) 
Local: Centro de Eventos 

Mesa redonda 
Reinhard Kopiez 
Cristina Capparelli Gerling 
Marcelo Gimenes 
Local: Centro de Eventos 

18:30 
EMUFPA Jazz Band 
Local: Centro de Eventos 

Grupos de Estudo 
Local: Atelier de Arte  

19:30 
Confraternização 
Local: Centro de Eventos 

Carimbolada 
Local: Atelier de Arte  
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Horário 
29 de maio 
Quarta-feira 

30 de maio 
Quinta-feira 

09:00 
Sessões de 
Comunicações Orais 
Local: Atelier de Arte 

Sessões de 
Comunicações Orais 
Local: Atelier de Arte 

11:05 
Café com Arte 
Local: Centro de Eventos 

Café com Arte 
Local: Centro de Eventos 

11:30 

Mesa redonda 
Cristina Zamani 
Cléo Monteiro Correia 
Gustavo Gattino 
Local: Centro de Eventos 

Conferência 
“Rehabilitación neurológica y 
música: avances em 
Musicoterapia” 
Marcela Lichtensztejn 
(Argentina) 
Local: Centro de Eventos 

12:30 Almoço 
Encerramento 
Local: Centro de Eventos 

15:00 

Assembleia da Associação 
Brasileira de Cognição e 
Artes Musicais (ABCM) 
Local: Centro de Eventos 

Saudosa Maloca: Travessia e 
almoço na Ilha do Cumbu –  
Rio Guamá 
(Por adesão) 

17:00 
Café com Arte 
Local: Centro de Eventos 

17:30 

Mesa redonda 
Fred Cummins 
Beatriz Raposo de Medeiros 
Luiz Felipe Oliveira 
Local: Centro de Eventos 

18:30 
Grupos de Estudo 
Local: Atelier de Arte  

19:30 
Apresentação Artística 
Local: Atelier de Arte  

  



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicações Orais 
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A escuta da mídia: 
um estudo sobre a percepção 

de sons e música 

Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira 
ana.gaborim@usp.br 

Universidade de São Paulo - USP 

Antonio Deusany de Carvalho Júnior 
dj@ime.usp.br 

Universidade de São Paulo - USP 
 

Resumo: O presente artigo apresenta uma investigação sobre a percepção 
de sons e música no nosso cotidiano, tendo como base os conceitos de 
paisagem sonora e ecologia acústica estabelecidos por Murray Schafer no 
Canadá e aprofundados por Marisa Fonterrada, no Brasil.  Além de anali-
sar o modo como essa percepção se dá a nível cognitivo e psicológico, afe-
tando as pessoas até no âmbito emocional, consideramos a influência dos 
meios de comunicação de massa na produção e reprodução sonoro-
musical. Em nossa pesquisa, constatamos que a escuta consciente dos sons 
e a prática da  memorização musical - que há de ser importante principal-
mente no âmbito do estudo da Música - tende a ser cada vez menos exer-
cida rotineiramente pelas pessoas, tendo em vista que estas passam a dar 
cada vez menos atenção às informações sonoras que as rodeiam nos espa-
ços físicos extremamente ruidosos que frequentam, ou restringem sua au-
dição a músicas pré-selecionadas em seus próprios aparelhos eletrônicos 
de difusão musical - como IPods e MP4s.  Fundamentando esta discussão, 
este trabalho traz ainda os resultados de uma pesquisa realizada na Inter-
net com músicos e não-músicos a respeito da percepção sonora cotidiana, 
além da interpretação dessas informações sonoras, em especial o que é ve-
iculado nos rádios e TVs: a música da mídia, que apesar de tão presente na 
nossa paisagem sonora, chega a passar despercebida, sobretudo por uma 
porção da sociedade que detém de um mínimo de formação musical. 
Palavras-chave: paisagem sonora, percepção musical, música da mídia 
 
Listening to the media: a study on the perception of sounds and mu-
sic 
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Abstract: This paper presents an investigation into the perception of 
sounds and music in our everyday lives, based on the concepts of sound-
scape and acoustic ecology established by Murray Schafer in Canada and 
deepened by Marisa Fonterrada in Brazil. Besides analyzing how this per-
ception occurs in a cognitive or psychological way also affecting people on 
the emotional scope, we considered the influence of the mass media in 
producing and reproducing of sound and music. In our research, we found 
that the habit of listening to the sounds consciously and also the practice 
of musical memorization (which is especially important in the study of 
music) tends to be exercised less routinely by the people due to their less 
attention to information related to sounds in the extremely noisy spaces 
that surround them, or their own restriction of hearing the songs pre-
selected on their electronics like iPods and MP4s. Aiming to further sub-
stantiate this discussion, this work also brings the results of a survey ap-
plied on the Internet with musicians and non-musicians about their eve-
ryday perception of sound and also their interpretation of sound infor-
mation, especially what is aired on radios and TVs: the music from the 
media, that even though is so close in our soundscape, it goes unnoticed, 
especially by a portion of society that has a minimum of musical training. 
Keywords: soundscape; musical perception; music from the media 
 

 

1. Introdução 

A pesquisa sobre a produção e recepção de sons e música desenvolvida 
pelo compositor canadense Murray Schafer no século XX, que deu origem 
ao conceito de paisagem sonora, aliada seu trabalho como educador musi-
cal nas décadas de 1960-1970, se reflete nos dias de hoje, levando-nos a 
repensar as relações do homem com o seu ambiente acústico. Podemos 
dizer que o excesso de estímulos sonoros, lançados diariamente no nosso 
meio, faz com que sons passem a ser naturalmente abstraídos, incorporados 
à rotina. Já a reprodução de música de maneira ilimitada, sobretudo nos 
meios de comunicação de massa, muitas vezes faz com que ouvir música se 
torne um ato banal que acompanha as tarefas diárias – principalmente para 
os não músicos. Nesse contexto midiático que invade a paisagem sonora, há 
ainda que se considerar a recepção musical proveniente da associação entre 
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música e imagem, que interfere diretamente no processo de escuta. Rodolfo 
Coelho de Souza comenta esta questão: 

o disco, o rádio, o gravador, o cinema e a televisão tornaram ubíqua 
a presença da música, banalizando sua recepção. A familiaridade 
excessiva do som parece ter favorecido uma diminuição do esforço 
da abstração dos ouvintes na escuta musical. Passamos a “ver” mú-
sica, em vez de “ouvir” música, substituindo os paradigmas cogniti-
vos tradicionais da recepção de sons, pelos da recepção de imagens. 
(Souza, 2007, p.17) 

Levando em conta todos esses aspectos, procuramos construir uma 
possível paisagem sonora contemporânea brasileira, como ponto de partida 
para o estudo da percepção musical, realizando uma pesquisa na Internet 
com um público formado por músicos e não músicos. Para isto, foi elabora-
do um questionário com dez questões simples: 

1. Quais são os SONS que você mais escuta no dia-a-dia?  
2. Onde você mais os escuta?  
3. Como os sons afetam a você?  
4. O que é RUÍDO para você (musicalmente, textualmente, no am-
biente...)?  
5. Em sua opinião, qual é a música mais tocada na mídia atualmente?  
6. Como essa música afeta você e o seu dia-a-dia?  
7. Qual foi a música mais tocada na mídia no ano passado?  
8. Qual sua idade?  
9. Qual sua profissão?  
10. Onde você reside atualmente? 

Tal questionário, que levou os participantes a refletirem sobre sua pró-
pria escuta, utilizou-se da tecnologia “Google Docs”, especificamente do 
serviço de questionário online, disponibilizado para ser respondido entre os 
meses de maio e junho de 2012. Foi divulgado a partir de contatos pessoais 
dos pesquisadores por e-mails e enviado a associações musicais; um link do 
questionário também foi divulgado e compartilhado na rede social Facebo-
ok. Informou-se que as respostas do questionário seriam parte de uma pes-
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quisa de pós-graduação em Música, de forma que todos os participantes 
seriam colaboradores desta pesquisa. Ao todo, foram obtidas 250 respostas, 
abrangendo pessoas com e sem formação musical.  

Pelo fato de a maioria das questões permitir respostas subjetivas, a aná-
lise dos dados foi realizada a partir de diversos artifícios: no caso das ques-
tões de número 1, 2, 3, 4 e  6, foi realizada a contagem das palavras ocorridas 
nas respostas, sendo agrupadas em um segundo momento para a elabora-
ção de dados quantitativos. Posteriormente, foi feita uma análise a partir da 
leitura de todas as respostas, encontrando relações semânticas entre as pa-
lavras no contexto da questão. Já para as questões restantes (5, 7, 8, 9 e 10), 
apenas a contagem das ocorrências das palavras foi realizada, tendo em vista 
a objetividade das respostas.  

Algumas questões se referiam aos dados pessoais dos participantes, pa-
ra que se pudesse traçar o perfil do público consultado. Dentre o total de 
participantes, com a variação de idade entre 16 e 79 anos, houve 28% de 
professores, sendo 8% destes atuantes na área de música. O restante se divi-
diu entre: 13% de músicos, 9% de estudantes, 6% de pedagogos, 3% de apo-
sentados, e os 41% remanescentes em outras profissões diversas, como 
artistas, profissionais liberais, militares, funcionários públicos e de empresas 
privadas. Houve colaboração de participantes de todas as regiões do país, 
residentes em diversos estados e até mesmo em outros países (Chile e Por-
tugal), sendo a grande maioria residente em Mato Grosso do Sul, São Paulo 
e Paraíba. Isto compôs uma boa amostra da população brasileira, tendo em 
vista a restrição de divulgação do questionário para pessoas com um míni-
mo de instrução e com acesso à Internet.  

Foram obtidas informações interessantes e peculiares sobre a paisa-
gem sonora atual – que tem pontos em comum e pontos característicos de 
cada estado ou região brasileira -, principalmente pelo fato de que a maioria 
das pessoas que responderam ao questionário não tem formação musical. 
Essas informações serão apresentadas e discutidas a seguir, seguindo o pen-
samento de Schafer (2011a, p. 25): “o que o analista da paisagem sonora 
precisa fazer, em primeiro lugar, é descobrir seus aspectos significativos, 
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aqueles sons que são importantes, por causa de sua individualidade, quanti-
dade ou preponderância". 

 

2. Construindo uma paisagem sonora contemporânea 

Considerando a primeira questão, constatou-se que os sons humanos 
são os mais escutados, com 22.5% das respostas contendo palavras como 
choro, respiração, vozes de pessoas do próprio convívio, entre outras. Em 
segundo lugar ficaram os sons de ambientes urbanos como construção, 
lojas, máquinas, ônibus e outras palavras referentes ao mesmo contexto, que 
tiveram 21% de ocorrência. Palavras voltadas à tecnologia, como computa-
dor, notebook, Internet, agrupadas com outras do mesmo contexto atingi-
ram um total de 14.3%. Referências a música e instrumentos musicais tive-
ram um total de 12.8%. Citações sobre o ambiente doméstico, como ele-
trodomésticos e utensílios de cozinha, tiveram um equivalente de 11%. 
Sons do campo e de animais obtiveram 8.5% de ocorrência. As palavras 
telefone e celular alcançaram 6.6% e os 3.3% restantes foram formados por 
nomes de locais e empreendimentos.  

Em “O ouvido pensante”, Schafer (2011b, p.107) também analisa as 
mudanças na paisagem sonora, em três momentos: nas culturas primitivas, 
na época pós-revolução industrial e no século XX. Sendo mais contempo-
râneo ao nosso tempo, o século XX apresenta a predominância de sons de 
utensílios e tecnologia (68%), em seguida os sons humanos (26%) e, em 
pequena parcela percentual, os sons naturais (6%). Chegamos a um resul-
tado bem semelhante em nossa pesquisa, se somarmos os percentuais de 
palavras relacionadas aos sons urbanos, à tecnologia, à música (em diversos 
meios de reprodução e difusão) e instrumentos musicais, eletrodomésticos 
e utensílios de cozinha, telefones e celulares. Sendo assim, há consonância 
entre as pesquisas apesar de regiões e datas distintos. 

Com relação aos locais onde os sons são mais ouvidos, foram identifi-
cados quatro grupos de ambientes citados. Referências a locais residenciais 
tiveram uma maioria de 39.2%. Ambientes urbanos ficaram em segundo 
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lugar, com 31.1%. Ambientes de trabalho fizeram parte de 22.9% das res-
postas, enquanto locais como igreja, bar e ambientes de estudo (escolas, 
faculdades) foram citados em 6.8% das respostas. Podemos analisar esse 
resultado como o reflexo do atual ambiente onde a maioria dos participan-
tes da pesquisa reside e trabalha, isto é, nas grandes cidades. 

Sobre os efeitos dos sons percebidos pelas pessoas, em um âmbito psi-
cológico, também foram identificados quatro grandes grupos de palavras 
em um mesmo contexto. Palavras com uma conotação negativa, como 
irritação, aborrecimento e incômodo fizeram parte de quase metade das 
respostas, ocorrendo em 47% delas. Tranquilidade, aconchego, prazer e 
outras palavras do mesmo gênero ocorreram em 32% das respostas. Houve 
16% de ocorrência de referências a abstração, costume, hábito e indiferença. 
Por fim, a ocorrência das palavras dor, náusea, saúde, sofrimento e tonturas 
foram tratadas isoladamente, somando um total de 5% de ocorrência nas 
respostas. 

Interessante é observar que, como o questionário ofereceu a possibili-
dade de livre expressão dos participantes, houve muitos tipos de manifesta-
ções e comentários de repulsa, com relação ao modo como os sons afetam 
o dia-a-dia: “acho que é de fato estressante porque vivo a procurar oásis de 
‘silêncio’ ” (músico, 34, Campo Grande/MS); “incomodado com o ruído 
constante” (estudante, 28, São Paulo/SP); “agonia, desespero, vontade de 
silencio” (veterinária, 34, Osasco/SP); “às vezes são perturbadores. Eu pre-
feria escutar os passarinhos” (professora, 58, Manaus/AM); “afetam dire-
tamente meu estado de humor. Dependendo do que escuto, fico irritada, 
atarantada, agitada, deprimida ou introspectiva” (professora, 43, Goiâ-
nia/GO); “tento me abstrair” (musicista, 66, Fortaleza/CE). 

Por outro lado, algumas respostas demonstraram que as pessoas não 
atentam aos efeitos do som em suas rotinas: “não penso, já estão interiori-
zados no meu cotidiano” (corretora, 56, Jundiaí/SP); “estou tão acostuma-
da com todos esses sons que nem me incomodam. Consigo me desligar 
muito fácil de sons que se repetem continuamente” (musicista, 31, Curiti-



Anais do IX Simpósio de Cognição e Artes Musicais – 2013 

 

 

 

ba/PR); “a maioria passa desapercebido [sic], por serem constantes.” (en-
genheiro, 64, Nilópolis/RJ). 

Esse processo de conscientização da influência dos sons em nosso 
meio integra o campo da ecologia sonora, abordado por Fonterrada 
(2004), que consiste no “estudo da relação entre o homem e os sons ambi-
entais, discutindo de que modo se dá essa relação” (p. 9). Segundo a autora, 
esta questão - que, por sua amplitude, não será abordada neste trabalho - é 
interdisciplinar e implica não só em questões médicas e legais, mas “devem 
ser vistas em seus aspectos políticos, econômicos, educacionais, culturais, 
sociais e artísticos” (p. 46). 

 

3. O ruído 

A questão sobre ruído confundiu os participantes, devido ao próprio 
conceito de ruído ser utilizado em diversas áreas e ser algo dependente de 
contexto. No entanto, foi interessante constatar que a maioria das pessoas 
não se dá conta do ruído que as envolve no dia-a-dia. Analisando as respos-
tas obtidas e relacionando suas semelhanças, foi feita uma classificação em 
seis grupos: 

a) confusão de conceitos - algumas respostas se aproximaram mais 
do conceito de som: “é tudo que provoca vibração, e está na sintonia 
de codificação do aparelho auditivo”. (comerciante, 48, Araçatu-
ba/SP); 

b) tentativa de conceituação - alguns estabeleceram o ruído como 
um som indefinido (professora, 39, Ponta Porã/MS) ou desordena-
do (professora, 58, Manaus/AM); 

c) conotação negativa - constituiu a maioria das respostas, como algo 
desagradável: “algo que chega nos seus ouvidos e causa desconforto”. 
(téc. gestão previdenciária, 33, Santos/SP); 

d) significado além do sonoro - induzidos pela questão, alguns co-
mentaram sobre o ruído fora do âmbito sonoro: “musicalmente: ins-
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trumentos estridentes, letras e vozes vazias de significado; textual-
mente- significado xulo, que nada me acrescenta; no ambiente- sons 
altos e/ou repetitivos”. (professora, 61, Natal/RN); 

e) interpretação pessoal - algumas pessoas definiram o ruído consi-
derando sua opinião como divergente de outras pessoas: “nada que 
eu escolha para ouvir” (professora, 45, Goiânia/ GO); 

f) aproximação do conceito schaferiano - poucas respostas apresen-
taram elementos que se aproximam dos conceitos de música defini-
dos por Schafer, escritos por pessoas com formação musical: “um ti-
po de som que na maioria das vezes não é pensado como um som 
musical. Como, por exemplo, o som de uma britadeira”. (músico, 25, 
Rio de Janeiro – RJ). 

Schafer não estabelece uma definição precisa sobre o ruído, mas apre-
senta algumas afirmações que puderam ser encontradas de forma seme-
lhante nesta pesquisa e que podem servir de embasamento para discussões 
no âmbito da educação musical, no sentido de conscientizar sobre a polui-
ção sonora que se apresenta no cotidiano: “ruído é o som indesejável, (...) 
não há outro meio de definí-lo (...). É qualquer som que interfere (...). Para o 
homem sensível aos sons, o mundo está repleto de ruídos” (2011b, p.56) 

 

4. A música da mídia 

Ouvir música passou a ser uma atividade corriqueira, embora, segundo 
Pederiva e Tristão (2006, p.85), seja “uma tarefa extremamente complexa, 
já que engloba diferentes padrões, associações, emoções, expectativas, (...) 
envolve um conjunto de operações cognitivas e perceptivas”. Considerando 
a influência da música da mídia na atualidade, como um elemento que 
constitui a experiência musical da maioria das pessoas - principalmente não-
músicos -, o questionário trouxe duas questões que procuravam verificar o 
quanto as “canções da mídia” [1] vivem na mente do público em geral, para 
o qual ela é direcionada.  
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A maioria das respostas para a música mais ouvida em 2011 e em 2012 
foi "não sei" ou “não me lembro”, sendo 45.7% em 2011 e 49.8% em 2012 – 
o que vem demonstrar o quanto a música da mídia pode ser considerada 
como “comercial”, ou seja, preparada para consumo imediato, para ser con-
vertida em shows, CDs e DVDs. Em segundo lugar, também nos dois anos, 
músicas cantadas por Michel Teló (em especial, “Ai, se eu te pego”) ficaram 
com 24% de ocorrência em 2011 e 20.8% em 2012. Na terceira posição 
houve uma variação entre os anos, com Luan Santana alcançando 11% das 
ocorrências em relação ao ano passado e João Lucas e Marcelo chegando 
aos 20.5% de citações em 2012. Outros cantores de estilos variados apare-
ceram na lista, mas sem tanta proximidade do terceiro lugar, agrupando-se 
todos os restantes num total de 19.3% em 2011 e 8.9% em 2012. É impor-
tante ressaltar que todas as músicas citadas, bem como seus autores e/ou 
intérpretes, se encontram no contexto da música popular e sua divulgação é 
feita principalmente pelas rádios e emissoras de televisão brasileiras. 

Especificamente em relação à música mais tocada no ano de 2012 [2], 
foi questionado como ela afeta o dia-a-dia das pessoas. Agrupando as res-
postas em três padrões, foram verificados 47.8% de citações negativas sobre 
a música, com referência a palavras como irrita, enjoa, revolta, transtorna e 
frusta. Houve 34.7% de comentários neutros sobre a música, insinuando 
indiferença, ignorar ou vê-la passar despercebida. Os 17.5% restante das 
respostas comentaram sobre o fato de a música trazer lembranças boas, 
estar associada a um sentimento agradável, descontrair e fazer parte do 
gosto musical das pessoas, isto é, profundamente ligada às suas emoções.  

 

5. Considerações finais: reflexões sobre a escuta do cotidiano  

A proposta de responder a um questionário com o intuito de colaborar 
com o desenvolvimento da pesquisa em questão levou os participantes a 
refletirem sobre sua concepção de escuta e sobre a influência dos sons e 
música no cotidiano. Estas reflexões se inserem no campo da percepção 
musical, com o propósito de despertar a consciência sonora, de desenvolver 
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uma plena consciência auditiva em músicos e não músicos. Segundo Fon-
terrada,  

para falarmos de música, é preciso considerar o som e sua presença 
no meio ambiente. É preciso, também, reconhecer sua importância 
para o homem, pois vivemos imersos num mundo sonoro (...). Não 
prestamos muita atenção nos sons que produzimos, ou que escu-
tamos. De algum modo, estamos sempre lidando com sons, mas 
nem sempre temos consciência dessa capacidade. (2004, p. 8) 

O desenvolvimento da percepção musical é um processo gradual que 
pode se iniciar na infância, com o estímulo à percepção dos sons do cotidia-
no e sua classificação em parâmetros de intensidade, duração, altura e tim-
bre. No entanto, a grande maioria das pessoas que hoje se encontram em 
fase adulta não passou por um processo de musicalização na infância ou não 
teve acesso ao estudo musical, onde pudesse ser despertada uma escuta 
crítica e seletiva que posteriormente levaria a uma melhor percepção dos 
sons estruturados na música. Em geral, a escuta de sons do cotidiano se 
confunde com a própria escuta musical, considerando o quanto a música 
está presente em diversos momentos e situações do dia-a-dia, sobretudo 
com a grande propagação musical que vivenciamos, conforme comenta 
Carvalho: 

os meios de comunicação e difusão cultural provocam uma cons-
tante renovação na percepção do ouvinte de música, na medida em 
que estão sempre fazendo experiências com regras comunicativas e 
buscando avançar na tecnologia de confecção dos novos produtos 
musicais e nos mecanismos de interação desses produtos com seus 
consumidores. (1999, p.3) 

Com base na pesquisa aqui apresentada, podemos afirmar que a per-
cepção musical tem sido fortemente influenciada pela música da mídia e, 
indo mais além, podemos concluir que essa música constitui um material 
musical que não objetiva seu estudo aprofundado, nem visa contribuir para 
o desenvolvimento da percepção; pelo contrário, a difusão desta música 
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está mais ligada a questões que transcendem o próprio estudo da música - e 
que ultrapassam os limites deste artigo. 

Schafer (2011a, p.17) afirma que “a paisagem sonora atingiu o ápice da 
vulgaridade em nosso tempo”. Esta mesma afirmação se aplica em nossos 
dias, uma vez que a música da mídia predomina em nossa paisagem sonora 
e desse modo, a atenção ao que é de fácil execução e assimilação tornou-se 
algo intrínseco à cultura. Esse fator afeta toda uma concepção musical no 
senso comum, principalmente por não estimular percepções mais efetivas e 
detalhadas, que poderiam levar os indivíduos a adquirir um ouvido pensan-
te, com fins de apreensão e compreensão. 

Não se trata de ignorar os sons que estão à nossa volta, mas de uma re-
educação dos ouvidos. Segundo Schafer (2011a, p.29), “a única proteção 
para os ouvidos é um elaborado mecanismo psicológico que filtra os sons 
indesejáveis, para se concentrar no que é desejável”. A realização desta pes-
quisa, portanto, além de revelar o interesse de um público leigo nas refle-
xões sobre o tema, com certeza, pôde contribuir para mostrar a necessidade 
da reeducação musical no Brasil. 

 
Notas 
[1] O conceito de “canções da mídia” é um complexo que resulta da cultura na qual ela está 
inserida, e se refere às canções compostas com o objetivo de serem gravadas em disco e 
reproduzidas no rádio (Valente,2004, p.1-2) 
[2] Reportagens divulgadas na Internet, como a que se encontra disponível em 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_number-one_hits_of_2012_(France) confirma-
ram os dados da pesquisa. 
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