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Introdução 
Em vários momentos do cotidiano 
fazemos atividades que envolvem a 
presença de música, querendo ou 
não. Muitas vezes as músicas nos 
invadem sem que se perceba bem 
de onde ela veio. E pela força dessa 
rotina somos frequentemente 
influenciados por essas músicas.  
Essa interferência musical, que 
sofremos em nossas rotinas, tem 
alguma responsabilidade na 
construção de nosso gosto musical, 
e muitas vezes essa preferência  
por certa música ou estilo musical 
vem de dentro de nossas casas, por 
meio de pais, tios , avôs, amigos e 
parentes.  

Metodologia 
Para fazer esta pesquisa, escolhemos 
o recurso da entrevista qualitativa 
com questões semiestruturadas, 
através da qual é possível adaptar as 
questões de acordo com cada pessoa, 
com cada entrevista. As perguntas 
não são fechadas, embora sejam 
objetivas. Elas deixam o voluntario 
mais livre para chegar aos assuntos 
que queremos saber. Um cuidado que 
foi tomado ao elaborar as perguntas 
da entrevista foi criar questões que 
não influenciassem diretamente as 
respostas dos voluntários. 

Resultado e Discussão 
Até agora a pesquisa nos aponta que as pessoas são 
influenciadas por seus familiares, mas muitas vezes 
elas não se dão conta desse fato. 
Através de resultados já obtidos foi possível ver que 
mesmo sem perceber estamos sofrendo influência de 
nossos familiares, mas mesmo com toda essa 
influência algumas pessoas são mais resistentes e 
optam por um estilo próprio.   

Conclusões 
Através dessas pesquisas esperamos entender como, onde, como, porque e com quem o voluntario ouve 
música, qual a influência que a música tem em sua vida, e qual a participação de seus familiares no seu 
gosto musical particular e se existe um tipo especifico de música que ele ouve com sua família, e também 
fora do âmbito familiar.  
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