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Síntese do estudo de avaliação do projeto CRIANÇAS AO PALCO 

 
CRIANÇAS AO PALCO é um projeto que pretende desenvolver e melhorar competências 

artísticas, cognitivas e sociais de alunos do 1º CEB através da audição em contexto de 

sala de aula, como forma de aferir as suas aptidões vocais e performativas e com o 

intuito de selecionar as melhores vozes para a realização de um espetáculo musical 

final. 

O projeto CRIANÇAS AO PALCO, desenvolvido com o apoio de diferentes autarquias da 

região centro do país (Pombal, Leiria, Porto de Mós e Ansião), surgiu há 17 anos, tendo 

nos últimos 8 anos sido dinamizado de uma forma mais estruturada e profissional. Este 

estudo avaliativo, desenvolvido por uma equipa da Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, advém da necessidade sentida pelos 

dinamizadores deste projeto de melhor compreenderem o contributo musical e 

sociocultural deste projeto. 

Tendo em conta as caraterísticas do projeto e o objetivo de compreender o contributo 

musical e sociocultural do CRIANÇAS AO PALCO, a metodologia utilizada para a 

realização do estudo, assentou numa abordagem qualitativa e interpretativa 

(Coutinho, 2011). No quadro desta abordagem metodológica, o método escolhido, que 

nos permite percorrer o caminho na procura de respostas aos objetivos definidos, foi 

a integração metodológica ou mista (Bryman, 2012). Se por um lado, se pretendeu 

quantificar os contextos de participação musical, antes e após a experiência no projeto 

e as mudanças ocorridas na trajetória de cada um, simultaneamente, por outro lado, 

importou perceber, a partir do ponto de vista dos participantes, o sentido que atribuem 

a essa experiência. Tratou-se, assim, de uma escolha por um design metodológico 

flexível adaptado aos objetivos e aos participantes da investigação. 

 

Desde a 1ª edição do projeto, em 2010 até 2017, participaram no espetáculo final, dos 

quatro Concelhos envolvidos (Ansião, Leiria, Pombal e Porto Mós), cerca de 153 

crianças. Tendo em conta o facto dos dinamizadores do projeto e das autarquias 

promotoras não disporem nos seus registos de todos os contactos dos pais dos 

participantes e alguns se apresentarem desatualizados, só foi possível dirigir o estudo 

para um universo de 108 crianças. Para além das crianças, são também participantes 

no estudo os pais dos vencedores dos diversos Concelhos, que aceitaram participar na 
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pesquisa; os professores dos diversos concelhos envolvidos que tiveram alunos a 

participar no projeto em mais do que uma edição e que aceitaram colaborar no estudo 

e as entidades promotoras, designadamente, os presidentes das autarquias e/ou 

vereadores da educação.  

O estudo procurou cumprir os procedimentos éticos de investigação obtendo o 

consentimento informados dos participantes e garantindo a confidencialidade na 

recolha, tratamento e publicação da informação. 

 

Os resultados: 

- Os resultados preliminares obtidos permitem sugerir que 51% das crianças que 

responderam ao questionário referiram a não existência de uma ligação muito estreita 

com o musical das suas comunidades antes de participarem no CRIANÇAS AO PALCO. 

Dos aspetos emergentes da sua participação no projeto, as crianças destacam, como 

sendo mais valorizado por elas, o conhecimento musical adquirido; as experiências 

musicais e relacionais vivenciadas com os com músicos profissionais; as novas amizades 

estabelecidas; os aplausos do público e os elogios da família. Apenas 18,6% (oito 

crianças) dos inquiridos aponta alguns aspetos negativos à participação no projeto, 

associados ao stress a que estavam sujeitos; a duração, breve, do Projeto; o número 

excessivo de ensaios; o facto de não ser extensível aos 2.º e 3.º CEB; e, não poderem 

participar dois ou mais anos consecutivos.  

A experiência de participação musical no Projeto trouxe mudanças para 79% das 

crianças respondentes, centradas, essencialmente, na perceção de reconhecimento 

expresso pela comunidade das suas zonas de residência; da oportunidade inédita de 

participação efetiva em espetáculos musicais com músicos profissionais; no reforço da 

sua aprendizagem musical; na abertura de novas possibilidades de participação e 

envolvimento musicais, designadamente através da participação em concursos e na 

perceção de melhorias na sua relação com a escola. Os respondentes valorizaram, 

sobretudo e por esta ordem, o seu desempenho musical individual; o desenvolvimento 

do processo em si e não os resultados; a maior importância que passaram a dar à música 

e à descoberta de um talento individual. Como menos valorizado pelas crianças 

encontra-se a referência à dificuldade em atuar perante um público ou o não ter 

ganho. Os restantes 21% indicaram não ter havido quaisquer mudanças. Conseguiu-se, 

também, aferir que dos 51% dos inquiridos que indicaram não ter qualquer relação com 
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a música antes do Projeto, para a maioria (73%), a participação trouxe mudanças nas 

suas vidas aproximando-os do meio musical, seja através de aulas de música, da 

participação em espetáculos ou concursos musicais. Apenas 13% referem que o projeto 

CRIANÇAS AO PALCO não foi sinónimo de mudanças na vida pessoal. 

No domínio das relações interpessoais, entre pares, os resultados sugerem que o 

projeto potenciou novas amizades para 58% dos inquiridos. Destes, 41,9% das crianças 

refere manter contacto entre si, atualmente, de uma forma presencial ou através das 

redes sociais (facebook, twitter, whatsapp ou outra).  

Dos resultados obtidos através da realização das entrevistas estruturadas aos pais sobre 

o CRIANÇAS AO PALCO, observa-se que todos manifestaram uma apreciação muito 

positiva acerca do projeto, particularmente a respeito do envolvimento dos seus filhos 

em todo o processo. As justificações apontadas prendem-se com os contributos 

positivos que a participação trouxe em termos do desenvolvimento pessoal e social das 

suas crianças, do impacto e dinamismo que criou nas comunidades que foram 

envolvidas e com a possibilidade de familiarizar e introduzir as crianças em 

experiências artísticas na área da música. 

Nas suas opiniões salienta-se, sobretudo, a ideia de que a participação musical e vitória 

tiveram influência nas atitudes e comportamentos das crianças face à música, 

designadamente no seu percurso escolar, levando-as a envolver-se e procurar novas 

atividades musicais existentes nas suas comunidades.  

Das entrevistas efetuadas aos professores do 1.º CEB cujos alunos participaram no 

CRIANÇAS AO PALCO, salienta-se que consideraram que o projeto teve uma influência 

positiva nas crianças participantes, sobretudo ao nível do desenvolvimento pessoal, 

sendo notório um aumento da autoestima, da autoconfiança, da desinibição, da 

motivação e do sentido de pertença à escola, o que, nas suas perspetivas, acabou por 

ter efeitos positivos nos seus percursos escolares. Para além destes aspetos, também 

foi referida a motivação e o contributo que a participação neste projeto teve na 

valorização da aprendizagem e envolvimento musicais, tendo contribuído para a opção 

de ingresso das crianças no ensino especializado de música, designadamente na 

modalidade de ensino articulado.  

Num olhar global sobre o projeto, os professores do 1.º CEB admitiram ter uma 

apreciação bastante positiva do CRIANÇAS AO PALCO uma vez que este lhes parece 

estar bem organizado e pedagogicamente enquadrado, proporcionando oportunidades 
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e contextos adequados para desenvolvimento musical, pessoal e social das crianças. 

São tecidas referências ao seu caráter inovador, particularmente na estrutura e nos 

modos como são proporcionadas novas experiências musicais aos participantes. Para 

além disso, nas entrevistas, salientaram o envolvimento da comunidade escolar, 

potenciando o estreitamento das relações entre a escola, as comunidades e os músicos 

profissionais, nomeadamente através do concurso de claques de apoio constituídas em 

cada escola. No entanto, apesar de reconhecer os aspetos positivos do projeto, uma 

professora considera que este seria mais profícuo e interessante se fosse enquadrado 

num projeto mais amplo e abrangente de educação musical nas escolas. 

No que se refere às perceções das comunidades de relacionamento do projeto, 

designadamente dos autarcas entrevistados, destacam-se a referência às 

potencialidades educativas, sociais e culturais e ao envolvimento profícuo entre a 

escola, a família e a comunidade. Deixaram uma palavra de incentivo aos mentores 

“para que mantenham a motivação a dedicação na busca da permanente qualidade 

deste projeto que é um ex-libris na nossa região” (A2) e sugerem que este modelo se 

estenda a outros locais – “acho que podia ser uma mais-valia também para os outros 

municípios” (A4). 

 

Em síntese, os resultados apurados ao longo do estudo permitem sugerir que se trata 

de uma oportunidade de participação e aprendizagem musicais que gera nas crianças, 

na escola e nas comunidades, atitudes muito positivas contribuindo para a valorização 

do papel da música nas suas vidas. Junto das crianças, em particular, evidencia-se uma 

maior vontade de aprender e de se envolverem, de forma mais vasta, em diversas 

práticas musicais. Assim, é possível sugerir que este projeto proporciona uma 

experiência social, cultural e artística relevante para os seus participantes tal como 

para as suas respetivas comunidades. Tem particular significado pela criação de novas 

oportunidades de aprendizagem, contextualizadas e pedagogicamente adequadas, 

capazes de ir ao encontro das motivações das crianças e de nutrir o seu desejo de um 

maior desenvolvimento dos seus percursos de aprendizagem musical e envolvimento 

social. A este respeito, destacam-se as referências ao empoderamento pessoal, ao 

contributo da participação neste projeto para a criação de novas formas e modos de 

envolvimento da escola com a comunidade e o meio artístico-musical, bem como os 

laços de amizade que se constroem e que se mantêm ao longo da vida entre as crianças, 

as famílias, os músicos e comunidade.  
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No domínio da música, sugere-se que o CRIANÇAS AO PALCO constitui uma metodologia 

promotora da dinamização cultural das comunidades, potenciada pela construção 

partilhada entre agentes musicais, culturais e educativos das comunidades locais. A 

implementação e participação neste projeto, tem permitido, a diferentes níveis, 

horizontais e verticais, diversificar as oportunidades e as experiências de participação 

e envolvimento musicais, reforçando ligações e sociabilidades existentes entre escola 

e as suas comunidades e, promovendo a participação na vida cultural, desde cedo, 

através da valorização dos seus recursos artísticos. 

 

 

A equipa, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria 

Outubro de 2018 


