
Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 7 

 

O ensino não-formal na educação musical e a sua 
contribuição na inserção do quadro discente 

universitário no estado do Rio de Janeiro 

Daniele Voiola 
danielevoiola@outlook.com 

 
Sérgio Luis de Almeida Alvares 

salvaresbr@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a investigação dos desdobramentos da formação 
musical que se dá nos projetos sociais de educação musical desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro 
e a sua contribuição na inserção do corpo discente universitário. O referencial teórico utilizado traz 
os conceitos de (a) Musicalidade Abrangente (WILLOUGHBY, 1990; ÁLVARES, 2016) e (b) 
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2000). A amostra e a coleta de dados utilizada nesta 
pesquisa contará com os alunos que tiveram sua iniciação musical em projetos sociais de educação 
musical nos últimos dez anos e que deram continuidade aos estudos musicais, ingressando nas 
instituições de ensino superior Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Centro Universitário de Barra Mansa 
(UBM) e Conservatório Brasileiro de música (CBM). 
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Introdução 

Colaborando com as iniciativas socioculturais presentes no país, a educação 
não-formal desenvolvida pelos projetos sociais de educação musical tem alcançado 
proporções significativas, sendo uma importante ferramenta nos processos de 
educação musical no Estado do Rio de Janeiro. Esta pesquisa busca contribuir com 
os estudos realizados no campo da música na medida em que investiga a educação 
musical não-formal e a aponta como importante ferramenta na valorização da 
música.  

O presente estudo tem como objetivo investigar os desdobramentos da 
aprendizagem não-formal que se dá nos projetos sociais de educação musical 
desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro e a sua contribuição na inserção no corpo 
discente universitário no estado. Esta pesquisa buscará compreender especialmente 
os aspectos presentes no contexto da educação musical contemporânea no Estado do 
Rio de Janeiro:  

a) Como os projetos sociais de educação musical se constituíram e se 
instituíram como espaços legitimados para o ensino e 
aprendizagem musical?  

b) Como o ensino desenvolvido nesses contextos tem contribuído com 
a inserção de alunos nas instituições de ensino superior 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Conservatório Brasileiro de 
Música (CBM) e Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) no 
Estado do Rio de Janeiro? 

c) Como os conceitos de Musicalidade Abrangente e Aprendizagem 
Significativa se relacionam ou não à proposta metodológica 
utilizada nos projetos sociais de educação musical no estado? 
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O ensino não-formal e a educação musical 

Em decorrência de mudanças nos fatores sociais, econômicos e tecnológicos, 
começaram a expandir-se no Brasil propostas e abordagens do discurso pedagógico 
que caracterizaram o ensino não-formal, essas mudanças ocorreram nas décadas de 
1960 e 1970, suscitando inéditas possibilidades pedagógicas não escolares e 
satisfazendo inúmeras necessidades educacionais. Trilla (2008) descreve possíveis 
fatores que geraram estas novas necessidades educacionais: 

a) o crescente aumento da demanda de educação em face da incorporação 
de setores sociais tradicionalmente excluídos dos sistemas educacionais; b) 
ampliação do tempo livre, o que gera a necessidade de desenvolver ações 
educativas que se transformem em marcos de atuação e/ou objetivos; c) 
presença crescente dos meios de comunicação de massa na vida social, 
evidenciando a real onipresença da ação educativa e a necessidade de 
ampliar a atenção pedagógica antes centrada quase exclusivamente na 
escola; d) crescente sensibilidade social para a necessidade de implementar 
ações educativas em setores da população em conflito, 
socioeconomicamente marginalizados, deficientes etc. (TRILLA, 2008, pp. 
19-20) 

No contexto da educação musical contemporânea, a educação não-formal é 
uma das muitas possibilidades existentes na prática da educação, do ensino e da 
aprendizagem musical. Estender a prática e o ensino musical ao meio natural e social 
do homem possibilita a criação de novas metodologias, ampliando o acesso a essas 
práticas musicais. Segundo Arroyo (2000):  

A educação musical contemporânea demanda a construção de novas 
práticas que dêem conta da diversidade de experiências musicais que as 
pessoas estão vivenciando na sociedade atual. Assim, transitar entre o 
escolar e o extra-escolar, o “formal” e o “informal”, o cotidiano e o 
institucional, torna-se um exercício de ruptura com modelos arraigados que 
teimam em manter separadas esferas que na experiência vivida dialogam. 
(ARROYO 2000, p. 89) 

A modalidade de ensino não-formal destaca-se por ser mais acessível à 
população, interagindo diretamente com a sociedade e contribuindo positivamente 
na recuperação da ação educativa e cultural das camadas mais carentes da textura 
social. Atualmente sua maior representação se dá por meio dos projetos sociais de 
educação musical.  

Os projetos sociais de educação musical  

Na década de 90 houve uma crescente proliferação de projetos sociais de 
educação musical no país, ao centrar seus estudos e abordagens em práticas 
diversificadas de ensino, estes projetos tomaram significativas dimensões em nossa 
sociedade e aumentaram suas possibilidades em contextos de aprendizagem não 
formais.  

Como nova tendência ao ensino da música, a valorização do contexto social e 
cultural dos alunos, trazem ao educador um olhar mais apropriado ao ensino em 
contextos de aprendizagem não-formais. Segundo Kleber (2011): 

A expansão dos projetos sociais na década de 90 no país deve-se a vários 
motivos, ligado às raízes sociais e culturais das práticas assistenciais e 
educativas dos movimentos sociais organizados em associações, fundações, 
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igrejas de diferentes credos. [...] A música vem se constituindo como um dos 
fortes eixos dessas propostas, o que tem demandado estudos de 
aprofundamento sobre o processo pedagógico musical nesses contextos. 
(KLEBER, 2011, p. 27) 

Os projetos sociais de educação musical tornaram-se espaços destinados a 
práticas educativas, onde o ensino de instrumentos sinfônicos ganhou 
reconhecimento e projeção.  

Dos anos 1990 à atualidade houve significativa proliferação e crescimento 
dos espaços destinados aos chamados ‘projetos sociais’ que têm como 
atividade principal, ou única, o ensino da música sinfônica, para crianças e 
jovens de baixa renda [...]. São espaços destinados a práticas musicais e 
educativas que se caracterizam pelo ensino de instrumentos sinfônicos 
(principalmente os instrumentos de cordas friccionadas), flauta doce e 
canto coral; pelo ensino de conteúdos teóricos da música acadêmica 
européia; repertório em partitura formado, em geral, por obras de 
compositores consagrados e por peças musicais encontradas em métodos 
de ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. (SELLES, 2013, p.2) 

Por meio do discurso dos educadores musicais nas últimas três décadas, pode-
se analisar uma crescente valorização do contexto social e cultural dos alunos. Com 
isto a preocupação com uma educação musical diferenciada que “contemple essa 
pluralidade sociocultural”, é um novo caminho para a educação musical e se dá ao 
aproximar “o discurso sobre a valorização e respeito aos múltiplos contextos e 
saberes musicais, da prática em sala de aula, tornando-a ampla, significativa e 
efetiva”. (SANTOS, 2006, p. 2) 

A importância dos projetos sociais de educação musical, como um importante 
veículo educativo, pode ser considerada devido ao fato dessas práticas musicais 
contemplarem “um número significativo de pessoas que, não tendo acesso ao ensino 
musical formal, encontram nesses projetos a possibilidade de conhecer, fazer e 
praticar a música”. (SANTOS, 2006, p. 3)  

Atualmente o estado do Rio de Janeiro conta com diversos projetos sociais de 
educação musical, onde a aprendizagem e a troca de experiências proporcionam aos 
alunos uma vivência social e musical integral. Com o surgimento destes projetos, 
metodologias de ensino musical são desenvolvidas buscando um atendimento 
direcionado aos alunos. A busca pela compreensão destes processos metodológicos 
tende a contribuir para o desenvolvimento da educação musical, legitimando o 
ensino não-formal como importante ferramenta da disseminação do acesso à 
música.  

Os conceitos de Musicalidade Abrangente e Aprendizagem 
Significativa 

A Musicalidade Abrangente é um termo usado por Álvares (2016) para 
descrever a transdiciplinaridade nos processos de educação musical. Originalmente, 
surgiu como uma tradução do Termo Comprehensive Musicianship (Willougby, 
1971) cuja proposta educacional de integrar a apreciação musical e os processos 
criativos às práticas interpretativas em sala de aula poderia aprimorar e expandir a 
musicalidade dos alunos.  

Segundo Willoughby (1990), os seguintes conceitos podem ser desenvolvidos 
por meio desta abordagem:  
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(1) o desenvolvimento de competências na criação, execução, escuta e 
análise crítica da música; (2) vivência e a experiência com a totalidade de 
estilos musicais, em especial os do século XX, e uma grande variedade de 
estilos não-ocidentais, proporcionando um quadro comum de referência 
pelos elementos comuns e princípios encontrados em toda a música; (3) a 
integração de conteúdos e experiências musicais; e (4) o envolvimento ativo 
dos alunos na aplicação de conceitos com ênfase na prática da música, por 
meio da descoberta, em oposição à memorização de rotina em um ambiente 
de aprendizagem passiva.1 (WILLOUGBY, 1990. Tradução nossa) 

Álvares (2016) propõe a reunificação do saber, utilizando o termo 
Musicalidade Abrangente para descrever: 

[...] a transdisciplinaridade nos processos de educação musical, 
fundamentado em seis pressupostos conceituais: (a) o conceito de 
comprehensive musicianship caracterizado por Willoughby (1971) [...] (b) 
as ponderações que Labuta e Smith (1998) fazem da taxonomia de objetivos 
educacionais de Bloom (1956); (c) o conceito de Gestalt, em que o todo é 
maior que a soma de suas partes; (d) os processos de produção, transmissão 
e aquisição de conhecimento musical delineados por Álvares (2006) [...]; 
(e) os conceitos de educação formal, não formal e informal definidos por 
Libâneo (1998) [...]; e (f) a interpretação da cultura como um código de 
significados validadores da existência humana descrita por Geertz (1989), 
que propõe um conceito de cultura amparado em um sistema de 
significados. (ÁLVARES, 2016, p. 97, grifo do autor) 

Integrado a este processo de ensino, o conceito da Aprendizagem 
Significativa, propõe o envolvimento ativo dos alunos na aplicação de conceitos com 
ênfase na prática da música por meio da descoberta e da experimentação, neste 
conceito o aluno participa ativamente do processo de ensino, o que permite o 
desenvolvimento integral do mesmo. 

A teoria de ensino a que se refere a Aprendizagem Significativa trata do 
processo cognitivo, no qual o conceito de mediação está plenamente presente, pois 
para que haja aprendizagem significativa é necessário que se estabeleça uma relação 
entre o conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, seja uma imagem 
um conceito ou uma proposição. (RONCA, 1994, s/p) 

Segundo Ausubel (2000), a Aprendizagem Significativa: 

Baseava-se na proposição de que a aquisição e a retenção de conhecimentos 
(particularmente de conhecimentos verbais, tal como por exemplo na escola 
ou na aprendizagem de matérias) são o produto de um processo activo, 
integrador e interactivo entre o material de instrução (matérias) e as ideias 
relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz, com as quais as novas ideias 
estão relacionadas de formas particulares. (AUSUBEL, 2000, p. XI) 

A aprendizagem significativa ocorre quando informações e novos materiais 
interagem com conceitos relevantes já presentes na estrutura cognitiva de um aluno, 
sendo assim melhor assimilados por ele.  

 
1 “1. The development of competencies in creating music, performing music, and critical listening 
and analysis; 2. Experience with the totality of musical styles-particularly those in the twentieth 
century, and a wide variety of non-Western styles-brought into a common frame of reference by the 
common elements approach to terms and principles found in all music; 3. The integration of content 
and musical experiences; 4. The students' active involvement in the application of concepts with 
emphasis on music making and discovery, rather than on routine memorization and a passive 
learning environment”. 
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 Como um processo cognitivo, a aprendizagem significativa parte da 
relação e mediação entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe. 
Segundo Moreira (1982) e Masini (1982): 

[...] neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 
conhecimento específico, a qual Ausubel define como conceitos 
subsunçores2 ou simplesmente, subsunçores (subsumers), existentes na 
estrutura cognitiva do indivíduo. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 7) 

Nos processos de aprendizagem significativa, a construção do conhecimento 
passa a assumir um papel coletivo, identificando a estrutura cognitiva dos alunos e 
de determinada disciplina, nunca dissociando o conhecimento da realidade do aluno 
e do ambiente educacional. Como partes fundamentais do ensino são consideradas: 
(a) a realidade local, (b) a estrutura cognitiva de cada aluno e (c) a identificação dos 
conceitos amplos e fundamentais das diversas áreas do conhecimento. Ronca (1994), 
escreve que: 

Se um novo conteúdo interagir com um conceito mais amplo, os efeitos 
iniciais da inclusividade se darão tanto na facilitação da aprendizagem 
como na própria retenção. [...] A estabilidade na memória de um material 
significativo é ampliada pela ancoragem na estrutura cognitiva. O 
estabelecimento de uma rede de conceitos interligados e com níveis de 
inclusividade diferenciados aumenta a resistência ao esquecimento. 
(RONCA, 1994, pp. 92-93) 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, as ideias expressas devem ser 
relacionadas de forma não-arbitrária e substantiva ao que o aluno já sabe. Ao partir 
da realidade do aluno, grandes benefícios podem ser desenvolvidos, facilitando a 
aprendizagem e a própria ancoragem do conhecimento musical desenvolvido.  

A aprendizagem significativa como teoria do conhecimento, pode ser adotada 
no desenvolvimento musical de muitos projetos sociais. Ao buscar uma aproximação 
com a realidade local, a música torna-se uma ferramenta muito eficiente no 
desenvolvimento de suas atividades. Partir de algo comum aos alunos pode favorecer 
uma identificação com aquela atividade musical, possibilitando uma ancoragem do 
fazer musical ao cotidiano dos alunos. Segundo Penna (1999): 

Exatamente porque a música é uma linguagem cultural, consideramos 
familiar aquele tipo de música que faz parte de nossa vivência – justamente 
porque o fazer parte de nossa vivência permite que nós nos familiarizemos 
com os seus princípios de organização sonora, o que a torna uma música 
significativa para nós. (PENNA, 1999) 

Partindo dos conceitos de Musicalidade Abrangente (ÁLVARES, 2016) E 
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2000) buscaremos por meio desta pesquisa, 
relacionar as práticas musicais desenvolvidas nos projetos sociais de educação 
musical no Estado do Rio de Janeiro, fundamentando assim a prática desenvolvida 
neste contexto de ensino não-formal. 

Procedimentos Metodológicos 

 
2 Subsunçores (idéia-âncora) – Idéia (conceito ou proposição) mais ampla, que funciona como 
subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no processo de 
assimilação. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 4) 
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A população pesquisada, será a dos alunos que cursam ou cursaram 
Bacharelado e Licenciatura em música nos últimos 10 anos nas instituições de ensino 
superior Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), Conservatório Brasileiro de Música (CBM) e Centro 
Universitário de Barra Mansa (UBM). A pesquisa contará com alunos que tiveram 
sua iniciação musical em projetos sociais de educação musical e que deram 
continuidade aos estudos musicais, ingressando nas referidas universidades. 

Para a coleta de dados dos alunos, serão utilizados questionários com questões 
de múltipla escolha. Os questionários serão destinados aos alunos das turmas de 
Bacharelado e Licenciatura em Música das universidades UFRJ, UNIRIO, CBM e 
UBM.  

Considerações finais 

A pesquisa encontra-se na fase final da coleta de dados e as constatações e 
dados concretos só poderão ser apresentados após esta análise.  

Por meio da pesquisa e dessas análises, buscaremos relacionar a importante 
contribuição do ensino não-formal na educação musical com a inserção do quadro 
discente universitário no Estado do Rio de Janeiro e buscaremos relatar as 
evidências dos processos de formação musical oferecidos aos alunos que tiveram sua 
iniciação musical em algum dos projetos sociais de educação musical no Estado do 
Rio de Janeiro.  

Com a análise final dos dados buscaremos responder às questões levantadas 
por meio desta pesquisa: a) os projetos sociais de ensino musical por meio da 
modalidade de ensino não-formal têm contribuído diretamente com a inserção do 
quadro discente universitário no Estado do Rio de Janeiro?  b) os conceitos de 
Musicalidade Abrangente e Aprendizagem Significativa se relacionam à proposta 
metodológica utilizada nos projetos sociais de educação musical no estado? 

A educação musical desenvolvida pelos projetos sociais de educação musical 
tem a cada ano conquistado maior reconhecimento junto aos profissionais da área, 
graças à preocupação e o interesse em desenvolver um ensino de qualidade. Dentro 
de toda diversidade presente no universo musical, propomos um olhar atento ao 
perfil dos alunos que têm ingressado nas universidades, a fim de se manterem 
atualizadas as práticas desenvolvidas no ambiente acadêmico com a realidade 
existente no campo profissional da música, afim de suprir as expectativas dos 
músicos que ingressam nas universidades atualmente.  
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