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Resumo: O presente trabalho, ainda em andamento, teve inicio no segundo semestre de 2015 e faz 
parte do programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas 
especificamente da linha de pesquisa Educação, Cultura e Pensamento, e vinculado ao projeto 
Musicalidade Abrangente. A pesquisa pretende investigar como está ocorrendo à inserção dos 
conteúdos de música popular em cursos de nível superior do Brasil, tendo como campo de estudo duas 
Universidades públicas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).  
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Introdução 
 
Este artigo propõe apresentar parte da pesquisa de mestrado iniciada no 

segundo semestre de 2015 no programa de pós-graduação em música da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, mas especificamente dentro da linha de pesquisa Escola, 
Cultura e Pensamento, e do projeto de pesquisa Musicalidade Abrangente, 
coordenando por Sérgio Álvares.  

A pesquisa encontra-se em fase inicial, ainda em estruturação dos objetivos, 
revisão bibliográfica e coleta de dados, sendo assim este recorte apresentará as 
reflexões e resultados obtidos neste primeiro semestre de pesquisa. Nesse sentido 
serão focalizados os objetivos, metodologia e questões norteadoras da pesquisa, 
referencial teórico, reflexões sobre o tema e resultados encontrados. 

O estudo pretende investigar as premissas pedagógicas e musicais 
presentes na inserção dos conteúdos de música popular em duas Universidades com 
historicidades distintas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (teve sua 
escola de música fundada em 1841 como Conservatório de Música do Rio de Janeiro) 
e a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (o Instituto de Artes teve início 
em 1970 como Escola de Música e em 1989 foi fundado o curso de Música Popular, 
primeiro do gênero no Brasil). 

A música popular vem se tornando um assunto relevante ao cenário 
internacional de Educação Musical desde 1960, com a entrada do jazz para a educação 
musical formal dos EUA, quando passou também a ser tema de conferências da 
Internarional Society for Music Education, entre outras instituições, e merecendo 
trabalhos relevantes de teóricos da área (GREEN, 2001). 

 No entanto, ainda segundo Green, investigações detalhadas sobre a 
natureza específica das práticas de aprendizagem de música popular são ainda raras 
(GREEN apud Lima 2001, p.6), e a quantidade de trabalhos na área ainda não 
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corresponde à relevância do assunto para a educação musical contemporânea, se 
pensarmos em relação ás demandas crescentes criadas pelos músicos populares que 
procuram as instituições de ensino de música para complementar sua formação. A 
partir disto evidencia-se a importância de uma revisão dos estudos sobre a inserção da 
música popular nas instituições de ensino, a aprendizagem de músicos populares e 
sobre a proposta de articulação entre prática e aprendizagem em contextos diversos. 

Após recentes pesquisas e debates sobre o tema, a inclusão da música 
popular como conteúdo nas aulas de música, dentro dos mais diferentes níveis, já é 
vista com maior naturalidade. Arroyo aponta que ao incluir um tipo de música que 
durante muito tempo esteve às margens de sistemas formais de ensino musical, como 
é o caso da música popular, é preciso pensar em metodologias que sejam mais 
apropriadas à situação (ARROYO, 2001). 

Sendo assim, parto da constatação de uma situação conflituosa que se 
estabelece entre: (a) as inúmeras formas de concepção, percepção e atividades 
musicais originadas de uma igualmente grande variedade de manifestações musicais 
instituídas através de funções, necessidades, possibilidades e ideias na 
heterogeneidade de formas culturais presentes na nossa sociedade atual; (b) a certa 
rigidez formal e disciplinas, a univocidade de concepção e de vinculo com o 
conhecimento exigidas pela forma escolar (GUY, LAHIRE, THIN, 2001) ainda 
hegemônica nas instituições de ensino brasileiras.  

Diversos autores, dentre eles Sandroni (2000), Arroyo (2001) e Green 
(1997, 2001, 2006, 2010), refletem sobre essa problemática e apontam algumas 
soluções para o ensino da música popular em ambientes formais de ensino de música. 
Porém, apesar da discussão sobre o tema já existir há algum tempo, Green afirma que 
apenas recentemente as estratégias de ensino estão efetivamente mudando. 
Compreender os contextos nos quais a música popular acontece, bem como suas 
formas de transmissão de conhecimentos, práticas, valores, filosofia e conceitos, 
torna-se de suma importância para que o trabalho do professor e o uso dessa música 
sejam significativos. Nesse sentido, o que passa a ter maior importância não apenas o 
“produto” em si, ou seja, o conteúdo; o que realmente importa é o “processo”, ou seja, 
a “autenticidade da aprendizagem musical” (GREEN apud Couto 2006, p. 114). 

Objetivos e Procedimentos metodológicos 
 

O trabalho em questão caracteriza-se pela pesquisa da inserção da música 
popular dentro do ensino superior de música, como conteúdo e curso de bacharelado, 
ou ambos. Através de uma análise descritiva irá se refletir sobre a situação da música 
popular nas universidades e expressar através de um mapa desta situação os dois casos 
avaliados, caso se faça necessário ao final da pesquisa será feito uma análise 
comparativa com o material coletado.  

Sendo assim, esta pesquisa classifica-se como um estudo de caso dentro da 
área da pesquisa qualitativa, que considera a relação entre mundo real e sujeito e que 
não é possível separar o mundo objetivo da subjetividade do sujeito. Através de 
processos de coleta e análise etnográficos, ou seja, através de observação participativa 
e entrevistas semi-estruturadas pretende-se responder as questões principais da 
proposta. 

As análises serão descritivas e, possivelmente, comparativas entre si, 
cruzando as informações colhidas com as entrevistas com as informações colhidas com 
as observações, a partir de categorias de classificação organizadas a partir dos próprios 
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dados (como sugerem Beaud e Weber, 2007). O processo e seus significados são os 
focos principais desta abordagem (SILVA & MENEZES, 2001).  

 Pretende-se investigar mais especificamente as premissas educacionais e 
musicais presentes nas propostas pedagógicas dos cursos e currículos de música 
popular pesquisados, isto será feito através dos seguintes enfoques metodológicos: (a) 
caráter descritivo, concentrando-se na descrição ou documentação de um fenômeno 
ou conjunto de fenômenos, podendo ter uma abordagem subjetiva ou objetiva; (b) 
caráter participativo, onde o pesquisador compartilha a vivência dos sujeitos 
pesquisados através da observação das ações educativas dos professores nas 
disciplinas específicas de ensino de instrumento e prática coletiva dos cursos, o modo 
como os alunos recebem tais ações educativas, suas expectativas e avaliações (ainda 
que parciais) sobre os cursos dos quais participam; (c) caráter etnográfico, buscando 
compreender, na imersão da cotidianidade os processos explorados; e (d) entrevistas, 
através de entrevistas semi-estruturadas coletar a opinião e vivencia dos participantes 
deste processo, professores, alunos e músicos atuantes na região das universidades. 

 Assim pretende-se propor possíveis caminhos para o futuro da música 
popular no ensino superior a partir dos cursos e currículos estudados e cooperar para 
com os profissionais e pesquisadores da educação musical, música popular, e demais 
interessadas no tema através da produção de material acadêmico-científico como este 
artigo. Por serem recentes, as transformações pedagógicas com esse repertório 
aparecem como uma tarefa árdua que ainda requer o empenho e a dedicação dos 
personagens envolvidos no cenário educacional. 

Referencial Teórico 
 
 A pesquisa se fundamentará em diferentes autores da área da educação, 
educação musical e história da música. A seguir serão abordados de forma parcial 
alguns conceitos bases do referencial teórico utilizado na fundamentação da presente 
pesquisa, tais como: (a) o conceito de comprhensive musicianship caracterizado por 
Willoughby (1971); (b) os processos de produção, transmissão e aquisição de 
conhecimento musical, proposicionais e não-proposicionais, delineados por Álvares 
(2006); (c) os conceitos de educação formal, não-formal e informal definidos por 
Libâneo (1998); e (d) os conceitos de significado musical e ensino e aprendizagem da 
música popular defendidos por Green (1988, 1997,1999). 
 O conceito de musicalidade abrangente, relativo ao projeto de pesquisa da 
qual este trabalho faz parte, será um dos referencias teórico-metodológico da pesquisa. 
Musicalidade abrangente é um termo utilizado por Álvares para descrever a 
interdisciplinaridade na vivência musical. O termo foi traduzido por Álvares (2011) do 
conceito Comprehensive Musicianship, proposto em meados de 1960 nos EUA. A esse 
conceito foram adicionados por Álvares os conceitos de saber não proposicional e os 
conceitos de Libâneo (1999) sobre educação formal, educação não formal, e a educação 
informal. A musicalidade abrangente propõe uma abordagem interativa incentivando 
a transdisciplinaridade de áreas muitas vezes segmentadas nos processos de formação 
acadêmica ou mesmo na vivência musical do indivíduo. O Conceito de integração é 
central à definição de musicalidade abrangente, descreve-se como um processo 
integrado de experimentação nas diversas formas de vivência musical encontradas no 
cenário multi-etnográfico brasileiro (ÁLVARES, 2011). Sendo assim sem 
desconsiderar as sub áreas da música e sua conveniência para um aprofundamento 
especializado, a musicalidade abrangente propõe uma abordagem transversal nas 
disciplinas em que a música se fragmentou durantes os últimos séculos. Um enfoque 
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interdisciplinar pode proporcionar uma vivência musical mais significativa, expansiva 
e integralizada (Álvares 1999, 200). 
 Este estudo aborda os processos de produção, transmissão e aquisição de 
conhecimento musical segundo os conceitos de saber proposicional e não-
proposicional delineados por Alvares (2006). Segundo o autor, durantes anos, o saber 
proposicional ficou associado ao conceito de posse de uma determinada informação 
que contém credibilidade e validade, e que possa ser disponibilizada por meio de 
linguagem verbal ou escrita, referindo- se ao saber apenas quando tarefas que exigem 
uma complexidade cognitiva e comportamental possam ser efetivadas. Sob outra 
abordagem, o conceito de saber não-proposicional valida o saber adquirido de forma 
não-sistemática, adquirindo um valor educacional distinto e não- proposicional 
(ALVARES, 2006, p. 430). 
 Levando-se em consideração que a musica popular possui normalmente um 
modelo de transmissão e ensino aprendizagem de conhecimento diferente do modelo 
tradicional de educação musical, ocorrendo de forma informal e ou não-formal, este 
estudo refere-se aos conceitos de educação formal, não-formal e informal definidos 
por Libâneo (1998). Para Libâneo, as práticas educativas não se restringem à escola, 
elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social 
humana, de modo institucionalizado ou não. Entre essas práticas, há as que acontecem 
de forma difusa e dispersa, são as que ocorrem nos processos de aquisição de saberes 
e modos de ação de modo não intencional e não institucionalizado, a educação 
informal. Há, também, as práticas educativas realizadas em instituições não 
convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e sistematização, 
caracterizando a educação não formal. E existem, ainda, as práticas educativas com 
elevados graus de intencionalidade, sistematização e institucionalização, como as que 
se realizam nas escolas, conservatórios, cursos superiores ou em outras instituições de 
ensino, abrangendo o que Libâneo denomina educação formal. 
 Segundo Green (2001) a música tem significado à medida que as pessoas a 
entendem como tal em primeiro lugar; caso contrário, não conseguiríamos distinguir 
música de qualquer outra coleção de som e silêncio. Sendo assim, cada indivíduo 
responde de uma forma diferente a determinado tipo de música, portanto se faz 
necessário em sala de aula levar em consideração as experiências e culturas musicais 
individuais de cada aluno. Sobretudo quando falamos de música popular, que é 
considerada uma categoria ampla, agregando diversos estilos, culturas e expressões 
diferentes. Este estudo baseasse nesta concepção de significado musical, levando 
ainda em consideração uma das mais fortes, e talvez implícitas delineações 
transmitidas pela música popular, a noção de que os seus músicos adquirem 
habilidades e conhecimentos sem qualquer necessidade aparente de formação prévia. 
Mesmo sendo cada vez mais comum os músicos populares fazerem aulas formais e até 
se graduarem em música popular hoje em dia, todos os músicos populares se envolvem 
no que se tornou conhecido como práticas de aprendizagem informal. E segundo 
Green, essas práticas diferenciam-se enormemente dos procedimentos educacionais 
musicais formais e dos modos como as habilidades e conhecimentos da música clássica 
têm sido adquiridos e transmitidos, pelo menos durante os dois últimos séculos 
(GREEN, 2002). Sendo assim se faz necessário considerar esse modelo de 
aprendizagem musical dentro da sala de aula, na formação dos currículos dos cursos 
e/ou matérias de musica popular, e nas estratégias de ensino adotadas para a 
transmissão destes conteúdos para que a inserção dos conteúdos de música popular 
dentro das instituições formais de ensino possa fazer sentido. 
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Resultados Esperados 
 

 A pesquisa encontra-se em fase inicial e ainda não obteve resultados 
concretos, apenas constatações, dentre elas é importante ressaltar que acredita-se que 
o estudo se faz necessário devido a recente inclusão de cursos de música popular nos 
circuitos acadêmicos, circuitos estes que possuem uma historicidade musical e 
educacional pautada na música erudita, portanto se faz necessário entender como e o 
porquê está inclusão está ocorrendo. Sendo assim, para um melhor entendimento da 
situação e possíveis melhoras educacionais neste processo é preciso colocar em 
discussão as seguintes questões: o ambiente das universidades, os currículos, 
professores, formação dos professores, demanda dos alunos, contextos e cenários das 
práticas de aprendizagem dos alunos ingressantes, preparo para o mercado de 
trabalho e padrões sobre atitudes e comportamentos em relação ao fazer musical 
impostos pela música e didática já presente nas instituições.  

                    “Nesse processo, rever e transformar representações sobre o 
fazer musical, entretanto, deve acontecer com a consciência de que os contextos 
escolares/acadêmicos recriarão as práticas musicais dentro dos aspectos que 
particularizam essas instituições como espaços culturais” (ARROYO, 2001, pg. 67). 
Partindo desta abordagem de Arroyo, pretendo como sujeito participante, investigar a 
inserção da música popular nas universidades, para compreender melhor como isso 
se dá e contribui para a discussão em torno do desenvolvimento educacional, melhoria 
do ensino de música, visto agora ele ser obrigatório na educação básica, em acordo 
com a lei 11769/2008, e o alinhamento entre a demanda sociocultural musical e sua 
possibilidade de desenvolvimento dentro das instituições escolares (principalmente as 
públicas), sempre levando em consideração a diversidade de manifestações musicais 
consideradas populares. 

 A pesquisa também pretende contribuir para as discussões, intensas e 
numerosas no campo da educação musical, sobre a diversidade de manifestações 
musicais, estudos de aquisição e transmissão de conhecimento musical em educação 
formal, estudos sobre música popular e a multiplicidade de concepções e modos de 
perceber e produzir músicas, principalmente no campo da música popular, e sobre o 
conflito que essa diversidade musical enfrenta ao adentrar no mundo educacional 
sistematizado, hierarquizado, abstrato universalizado e absoluto proposto pela forma 
escolar, mesmo no nível universitário. 
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