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INTRODUÇÃO: 

Durante todo o momento de isolamento social vivenciado em decorrência da pandemia de 

Covid-19, as aulas de canto e instrumentos foram realizadas majoritariamente de formas 

remotas. De forma preliminar, pode-se destacar os problemas encontrados por docentes e 

discentes da área durante esse tempo de isolamento, a saber: a baixa qualidade da internet, a 

dificuldade de conciliar o estudo dentro de casa com os outros familiares, o volume sonoro 

que alguns instrumentos possuem e o estresse gerado pelo desconforto de outras pessoas no 

mesmo ambiente. 

Contudo, é verificável alguns procedimentos que passaram a ter mais resultados no formato 

remoto, como: gravar os estudos e alocá-los em plataformas online para analise do professor, 

a realização de autoanalise por parte dos discentes e a maior preparação para a gravação dos 

vídeos. 

Apresentando alguns elementos negativos e positivos, nesta pesquisa de iniciação científica 

pretende-se investigar as ações metodológicas realizadas tanto pelos docentes quanto pelos 

discentes. Para isso, foram elaborados questionários destinados ao corpo docente e discente 

com o objetivo de avaliar as ações adotadas e quantificar os aspectos positivos e/ou negativos 

dessas ações. 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia se baseará na realização de questionários a serem enviados aos docentes e 

discentes do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp.  
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Os questionários serão remetidos no formato google forms e as respostas serão averiguadas 

por meio da análise de conteúdo, tendo como base, a publicação de Bardin (1977). 

Com a análise realizada, serão apresentados os dados coletados em forma de gráficos que 

serão divulgados no relatório final da pesquisa. 

 

Como exemplo, a seguir é apresentada uma imagem com uma nuvem de palavras contendo 

alguns elementos que serão averiguados na pesquisa.  

 

Figura 1 – Nuvem de palavras dos elementos presentes nas respostas dos questionários 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com  a conclusão da pesquisa, espera-se apresentar uma amostragem e verificar a 

efetividade das ações pedagógicas realizadas pelos docentes de canto e instrumento no curso 

de graduação em música durante a pandemia, além de averiguar, dentro dessas ações, o que 

poderá ser incorporado no ensino presencial. 

Além desses resultados, também é objetivo da pesquisa avaliar com o corpo discente o 

impacto e a efetividade dessas ações pedagógicas, que poderão ser utilizadas nas aulas 

presenciais e na maneira como poderão se preparar para a atividade da performance musical. 

 

CONCLUSÕES: 

De forma preliminar pode-se perceber que os problemas encontrados por docentes e 

discentes da área de canto e instrumento durante o tempo de isolamento, como a baixa 

qualidade da internet, a dificuldade de conciliar o estudo dentro de casa com os outros 

familiares, o volume sonoro que alguns instrumentos possuem e o estresse gerado pelo 
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desconforto de outras pessoas no mesmo ambiente, contribuíram para a necessidade de 

adaptação das atividades da área. 

Também é possível verificar que alguns procedimentos passaram a ter mais resultados no 

formato remoto, como o ato de gravar os estudos e alocá-los em plataformas online para 

analise do professor, bem como a realização de autoanalise por parte dos discentes e a maior 

preparação para a gravação dos vídeos. 

Apresentado tais elementos negativos e positivos, com a realização da pesquisa é possível 

avaliar as ações adotadas e quantificar os aspectos positivos e/ou negativos dessas ações, as 

quais poderão compor novos elementos pedagógicos no período pós isolamento social. 
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