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     Introdução 

 

   A música se constitui como um sistema simbólico que, assim como a 

linguagem, é fruto de uma produção coletiva, um bem compartilhado. No 

entanto, o âmbito de compartilhamento dessa produção  se origina em uma área 

sociocultural, tendo sua compreensão determinada em parte pela sua 

localidade. Dessa maneira a compreensão e atribuição de sentidos e valores à 

música estão condicionados ao fato de que, em cada espaço sociocultural a 

música será percebida de uma forma diferente, por conta dos valores agregados 

ao meio em que circula. Assim a investigação sobre a atribuição de valores e 

sentidos à música em certo ambiente se faz necessária para se compreender 

melhor a dinâmica que rege o processo de atribuição de valores, sentimentos e 

significações no campo da música, contribuindo também para o projeto 

“Música e Cultura: processos de estabelecimento, circulação e apropriação dos 

sentidos musicais” que pesquisa de forma mais ampla os processos 

significativos relacionados à música. 
  

 

Metodologia 

 

      A pesquisa é constituída por duas etapas: entrevistas com indivíduos de um 

grupo e a  análise das informação retiradas das entrevistas. A pesquisa de 

campo realizou-se por meio de entrevistas  semi-estruturadas, aplicadas a um 

grupo social especifico. Foi elaborado um questionário com 19 perguntas  a fim 

de buscar informações sobre a relação do individuo entrevistado com a música 

e, dessa forma, também investigar de que maneira o significado dado pela 

pessoas à musica foi estabelecido. O questionário foi aplicado a quatro pessoas 

de um mesmo ambiente social: o espaço socio-cultural da Unicamp Casa do 

Lago. A partir dos dados fornecidos pelo questionário, será feita a análise que, 

de forma geral, tentará  traçar um mapa dos modos de atribuição e circulação 

de sentidos relacionados principalmente ao gosto musical e às práticas 

socioculturais através das quais as músicas se tornam presentes na vida 

cotidiana das pessoas.   
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Resultado esperado 

     

   A análise a ser feita a partir das informações obtidas pelo questionário, 

deverá proporcionar  informações suficientes para traçar um perfil, ainda 

que provisório, da atribuição e circulação de sentidos relacionados à música 

por não músicos. 
 

Algumas considerações 

  

   Apesar de o questionário ser adequado ao tipo de pesquisa que está sendo 

feita, o caráter aberto  das questões fez com que as respostas dos 

entrevistados fossem um pouco evasivas. No entanto, obtiveram-se as 

informações que julgaram-se necessárias para alcançar o objetivo da 

pesquisa. 

  

   A análise será fundamentada em uma bibliografia preestabelecida, que 

inclui textos base sobre  a utilização da entrevista para obtenção de 

informações em pesquisas qualitativas, construção do processo de atribuição 

de sentido à música e métodos de análise como a perspectiva teórica da 

filosofia dos sistemas simbólicos/ideológicos proposta pelo Círculo de 

Bakhtin e pela metodologia sociológica proposta por Bernard Lahire. 
 


