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Resumo: esse trabalho é um relato de pesquisa em andamento a nível de mestrado. Inicialmente, foi 
motivado pela observação de alguns problemas encontrados na prática docente no contexto estudado, 
como o desacordo entre os discursos musicais de professores e alunos. Assim, o objetivo geral deste 
estudo é investigar como o repertório musical trazido pelos alunos, de suas experiências 
extraescolares, pode ser inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola 
Municipal Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem musical adotadas por 
Lucy Green (2002; 2008; 2012). Os dados serão coletados a partir de questionário para algumas 
turmas selecionadas, visando investigar a preferência musical dos alunos. A posteriori, será adotada 
a observação participante, visando construir a relação entre o repertório musical inquirido no 
questionário em correlação às práticas definidas por Green. Como resultados, espera-se compreender 
um pouco mais sobre as práticas informais de aprendizagem musical e suas influências na relação dos 
alunos com a música.  Assim, estima-se que essa pesquisa contribua com os estudos que visam 
explorar o vínculo dos alunos com o repertório musical, bem como, as práticas pedagógicas musicais 
adotadas na educação básica. 
Palavras-chave: Educação Musical. Lucy Green. Repertório Musical. Músicos Populares. Ensino 
Informal. 

Motivações iniciais 

Essa pesquisa foi motivada inicialmente por meio da prática docente de 
educação musical nas séries iniciais do ensino fundamental. Diz-se de um trabalho 
que vem sendo realizado há cerca de quatro anos no âmbito da Escola Municipal 
Guatemala, situada no centro do Rio de Janeiro, localidade popularmente conhecida 
como Bairro de Fátima. A escola acomoda um contingente muito diversificado de 
alunos, oriundos de várias regiões do centro do município, como por exemplo, Lapa, 
Santa Teresa, Bairro de Fátima; comunidades como, Fallet, Coroa, entre outras. É 
formada pelas séries da educação infantil, bem como o primeiro segmento do ensino 
fundamental, desse modo, a faixa etária dos alunos varia entre quatro a doze anos. 

Por recomendação da secretaria municipal de educação, todas as escolas do 
município do Rio de Janeiro, de turno parcial, devem possuir minimamente uma 
linguagem artística (música, artes cênicas, artes plásticas) em seu componente 
curricular6, cabendo a cada instituição administrar a organização das aulas dessas 
linguagens de acordo com a oferta de professores especialistas em cada uma. 
Contudo, cada turma da escola deve ser atendida com duas aulas semanais de 
cinquenta minutos contemplando uma das linguagens artísticas. No caso específico 
da Escola Municipal Guatemala, a instituição dispõe de professores para as três 
disciplinas, todavia, cada turma usufrui apenas de uma, por exemplo, a turma que 
tem aula de música não possui aula de artes cênicas e artes plásticas.  

 
6 A rede de escolas municipais do Rio de Janeiro é dividida em escolas de turno integral e escolas de 
turno parcial. Nas escolas de turno integral, os alunos estudam das 07:30 às 14:30h e podem vir a ter 
mais de uma linguagem artística por turma. Não obstante, nas escolas de turno parcial, os alunos 
estudam das 07:30 às 12:00h; ou, de 13:00 às 17:30h. Nesse caso é ofertado apenas uma das 
linguagens artísticas para cada turma. 
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No decorrer dos quatro anos de aula de música no contexto supracitado, 
alguns fatores observados influenciaram diretamente à motivação para elaborar os 
primeiros passos dessa pesquisa. Os alunos dos anos finais do primeiro segmento do 
ensino fundamental (quarto, quinto e sexto ano)7, demonstravam uma dificuldade 
considerável de aceitação pelas aulas de música quando o professor não levava em 
conta seus gostos e preferências musicais, e, de uma maneira autoritária, utilizava 
apenas um repertório musical elaborado sem nenhuma colaboração dos alunos - 
nesse sentido, não havia qualquer possibilidade de diálogo entre os discursos 
musicais de educador e educandos. Assim, aos poucos, notou-se que as aulas de 
música funcionavam mais satisfatoriamente quando os alunos opinavam sobre o 
repertório musical utilizado nas aulas.  

Nesse período, foram elaborados alguns questionários para esquadrinhar o 
gosto e preferência musical de várias turmas da escola. Pelas respostas, identificou-
se uma grande maioria interessada pelo repertório musical veiculado nos meios de 
comunicação de massa, criando uma espécie de gosto musical comum na 
comunidade escolar. Consequentemente, foi possível perceber que, a música de 
interesse dos alunos, notavelmente, distanciava-se do repertório musical que o 
professor de música pensava para as aulas. E por isso um desalinho entre as partes, 
educador e educandos - os alunos não conheciam e não se identificavam com o 
repertório do professor, e, o professor encontrava dificuldades em dialogar com o 
repertório dos alunos. 

Em decorrência dessa problemática, o professor teve a iniciativa de buscar 
conhecer de fato o repertório que os alunos afirmavam ouvir fora da escola, em 
seguida, selecionou algumas dessas músicas, e elaborou aulas baseadas nas mesmas. 
O resultado obtido já era esperado: a aprovação quase unânime dos alunos das 
turmas pesquisadas, contudo, novos problemas surgiram. Era evidente que os alunos 
se empenhavam mais quando o repertório era escolhido por eles, e, quando o 
professor propunha algo diferente o empenho não era o mesmo, apresentava-se 
consideravelmente inferior. Todavia, mesmo utilizando repertório musical elegido 
pelos alunos, os mesmos perdiam o interesse depois de poucas repetições nas 
atividades musicais propostas. Assim, observou-se que, mesmo após a introdução do 
repertório musical ouvido pelos alunos em seus ambientes extraescolares, às aulas 
de música, no contexto específico estudado, ainda era preciso encontrar maneiras de 
manter o interesse dos alunos pelas atividades propostas. Ainda que estas já 
contemplassem sugestões extraescolares, os discentes demonstravam muita 
dificuldade em manter o foco nas atividades quando necessitavam de repetição. 
Dessa maneira, começou-se a pensar em modos diferenciados de inserção do 
repertório musical dos alunos às aulas de música no espaço formal de aprendizagem.  
Assim, delimitou-se o objeto de estudo explicitado a seguir. 

Delimitação da pesquisa 

Essa pesquisa tem por objeto de estudo o repertório musical utilizado no 
ensino coletivo de música em um contexto específico da educação básica municipal 
da cidade do Rio de Janeiro. Para Marconi e Lakatos (2010) o objeto da pesquisa 
pode ser subdivido em problema e hipóteses. Nesse raciocínio, o problema deve 
esclarecer a dificuldade específica a qual se pretende defender (p.203). Assim, 
caracteriza-se como problema central procedente do objeto dessa pesquisa a 

 
7 Em algumas escolas municipais do Rio de Janeiro o sexto ano foi deslocado para o primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. Dessa maneira, este passa a abranger as séries do primeiro ao 
sexto ano, diferentemente do usual, que vai até ao quinto ano apenas. 
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inserção do repertório musical extra-escolar de alunos às aulas de música na 
educação formal. Todavia, baseado nos conceitos defendidos por Lucy Green (2002; 
2008; 2012), a presença do repertório musical proposto pelos alunos às aulas de 
música ministradas na educação básica, está diretamente relacionada ao modo de 
transmissão do conhecimento, bem como, a relação professor-aluno, tópicos os quais 
a autora explica por meio da adaptação dos modos de aprendizagem informal dos 
músicos populares às aulas de música no ensino formal. Desse modo, o problema 
central dessa pesquisa se alarga no sentido de averiguar como o repertório musical 
proposto pelos alunos pode vir a se relacionar com as práticas informais de 
aprendizagem musical, definidas por Green (ibidem), e nesse caso, no contexto 
específico da Escola Municipal Guatemala, situada na cidade do Rio de Janeiro. 

Como resposta provável, suposta e provisória ao problema acima exposto, 
destaca-se, segundo Marconi e Lakatos (2010), hipóteses básicas e secundárias. 
Sobre a hipótese básica, afirma-se que: é possível utilizar o repertório musical trazido 
pelos alunos de seus ambientes extraescolares para as aulas de educação musical no 
contexto específico pesquisado, bem como, manipular esse repertório levando em 
conta as práticas informais de aprendizagem musical definidas por Green (ibidem).  

Nesse mesmo sentido, apontam-se três hipóteses secundárias, a saber: 

● Os alunos se relacionam cotidianamente com música em seus ambientes 
extraescolares; 

● O professor de música deve dar voz ao discurso musical construído 
previamente no cotidiano do aluno; 

● As práticas informais de aprendizagem musical podem auxiliar 
consideravelmente às aulas de música em contextos formais de ensino e 
aprendizagem. 

Nesse segmento, foram estipuladas algumas questões que visam nortear os 
passos dessa pesquisa: 

- É possível utilizar o repertório musical que os alunos ouvem fora do 
ambiente escolar nas aulas de música ministradas na educação básica? 

- Qual é o repertório musical que os alunos ouvem fora do ambiente escolar? 
- Quais são as mídias mais utilizadas pelos alunos para ouvir música no dia-a-

dia? 
- De que modos os alunos ouvem música no cotidiano extraescolar?8 
- É possível instigar a expansão do repertório musical dos alunos nas aulas de 

música? 
- Como as práticas informais de aprendizagem musical podem ser inseridas 

no contexto específico da Escola Municipal Guatemala? 
Nessa perspectiva, retoma-se ao objetivo geral deste estudo investigando 

como o repertório musical trazido pelos alunos de suas experiências extraescolares 
pode ser inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola 
Municipal Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem 
musical. 

Em consequência, delimita-se alguns objetivos específicos, a saber: 
● Conhecer o repertório musical que os alunos ouvem em seus ambientes 

extraescolares; 
● Apurar quais as mídias mais utilizadas pelos mesmos para o 

consumo/apreciação de música fora da escola; 

 
8 Nesse quesito, buscar-se-á embasamento no trabalho de Palheiros (2006), a qual designa específicos 
“modos de ouvir música”. 
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● Examinar como os alunos ouvem esse repertório; 
● Averiguar as implicações das práticas de aprendizagem informal dos músicos 

populares aos alunos estudados do contexto específico da Escola Municipal 
Guatemala. 

Assim, esse estudo se justifica, na medida que, em conformidade ao que 
Keith Swanwick defende em sua obra Ensinando música musicalmente (2003), 
enfatiza a importância de o professor considerar o discurso musical que os alunos 
trazem consigo para as aulas de música, logo, ouvir, discutir, aprender, pôr em 
prática nas aulas, e dialogar com essas outras vozes. 

A obra Música, mente e educação, de Swanwick (2014), legitima esse estudo 
ao apresentar o conceito defendido pelo autor de “cultura comum das comunidades 
escolares”. Por esse prisma, o autor defende que a cultura comum dos tempos atuais 
é a transmitida pelas mídias de comunicação. Desse modo, verifica-se a correlação 
dessa perspectiva com a observação feita anteriormente, na qual os alunos do âmbito 
da Escola Municipal Guatemala possuem um gosto musical comum, -  igualmente, 
transmitido pelas mídias de comunicação. Por conseguinte, esse estudo valida-se ao 
buscar analisar e compreender, a recepção e apreensão do repertório musical ouvido 
por alunos do ensino fundamental. 

Com efeito, acredita-se que não basta apenas incluir o repertório musical que 
os alunos ouvem fora do contexto escolar nas aulas de música: é preciso saber “como” 
incluir essas informações. E, para isso, baseado nos preceitos das práticas informais 
de aprendizagem musical (GREEN, 2002; 2008; 2012), reifica-se a justificativa e 
relevância desse estudo, por almejar discutir do ponto de vista teórico e prático a 
respeito das aulas de música na educação básica, ministradas em um contexto 
específico de educação municipal da cidade do Rio de Janeiro, no qual, objetiva-se 
que o repertório musical dialogue diretamente com o discurso musical dos alunos, e, 
nesse sentido, seja transmitido por meio das práticas dialógicas  de aprendizagem 
musical. 

Reflexões teóricas 

Como já mencionado, os trabalhos elaborados pela autora Lucy Green a 
partir de sua obra How popular musicians learn: a way ahead for music education 
(2002), discorrem de uma maneira direta os objetivos da atual pesquisa, logo, se faz 
um referencial teórico de suma importância para a mesma. Em seu trabalho (2002), 
Green observou as práticas de aprendizagem musical de músicos populares 
considerando essas muito significativas, tanto mais do que as práticas de 
aprendizagem conservatorial da música de concerto. Nesse sentido, as práticas de 
aprendizagem musical de músicos populares foram adaptadas pela autora ao 
contexto formal da educação musical, ou seja, a sala de aula da educação básica. O 
que também pode ser observado no livro Music, informal learning and the school: 
a new classroom pedagogy (2008), em que Green relata experiências feitas em 
contextos formais de ensino levando em conta as práticas de aprendizagem dos 
músicos populares.  

Nesse sentido, de uma forma condensada, podemos destacar cinco 
princípios observados por Green (2002; 2008) e adaptados  ao ensino formal de 
música,  a saber: 1), os estudantes escolhem a música que querem trabalhar em sala 
de aula; 2), os alunos tiram a música de ouvido; 3), os próprios alunos se dividem em 
grupo e escolhem os colegas com quem querem trabalhar e aprendem um com os 
outros; 4), a aprendizagem parte de um repertório ‘real’ e não segue uma ordem pré-
estabelecida; e 5), existe uma profunda integração, durante todo processo, entre as 
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modalidades de audição, performance e composição, com ênfase na criatividade. 
Assim, dado os cinco princípios regentes da pedagogia musical de Green, entende-se 
que por meio desta prática pedagógica, é possível refletir sobre a problemática da 
escolha e uso do repertório musical em sala de aula. 

Diante do exposto, é razoável que surjam alguns questionamentos: o 
professor deve trabalhar em sala de aula apenas o repertório musical proposto pelos 
alunos? O professor não pode apresentar outras manifestações artísticas musicais 
para os alunos em sala de aula? Para refletir tais questões, é plausível se basear na 
discussão exposta por Green (2012) a respeito dos “significados musicais”. Do qual 
a autora distingue dois aspectos – 1) significado inerente; 2) significado delineado9 
- e, cada ouvinte pode responder a esses significados de diferentes maneiras. Em um 
primeiro plano, há duas possíveis respostas, a celebração, ou, a alienação10, todavia, 
é possível haver respostas ambíguas, isto é, quando o ouvinte se inclina 
positivamente a um dos significados musicais, e, ao mesmo tempo, negativamente 
ao outro significado musical. 

Assim sendo, a autora explica que a preferência musical dos alunos está 
diretamente ligada à resposta que cada um manifesta aos significados musicais de 
cada gênero musical. Em outras palavras, uma música será bem recebida por um 
aluno, caso haja uma resposta de celebração aos seus significados. Por esse ângulo, 
Green (2008; 2012) defende que é possível chegar à celebração em sala de aula caso 
seja proporcionado aos alunos o direito de escolher a música com a qual querem 
trabalhar, e, paralelamente, seja levado em conta os demais princípios da 
aprendizagem informal de músicos populares adaptadas ao contexto formal das salas 
de aula11. 

Não obstante, a autora defende que é possível existir uma influência entre as 
respostas aos significados musicais. Assim, a título de exemplo, um aluno que 
outrora manifestava desgosto por música de concerto, e, que nunca tivera a 
oportunidade de contato real com esse estilo, ao passo que lhe seja oportunizado uma 
vivência que o faça responder positivamente aos significados inerentes dessa 
música, é potencialmente provável que a resposta negativa desse aluno ao 
significado delineado da música de concerto, seja influenciada e modificada para 
uma resposta positiva. Em outras palavras, um aluno que nunca gostou de música 
barroca, por considerar ser “música de velho”, ao aprender algumas peças de Bach 
ao violino, e, nesse sentido, conhecer os elementos musicais desse gênero, pode vir a 
manifestar uma celebração a ambos os significados musicais da música barroca. 

Isto posto, parece possível responder às duas questões feitas anteriormente12 
sendo claramente exequível a inserção de repertório musical desconhecido pelos 

 
9 Significado inerente: relaciona-se com as formas em que os materiais que são inerentes à música – 
sons e silêncios – são organizados em relação a eles mesmos; Significado delineado: refere-se aos 
conceitos e conotações extramusicais que a música carrega, ou seja, associações sociais, culturais, 
religiosas, políticas ou outras. 
10 Celebração: ocorre quando há uma inclinação positiva aos dois significados musicais, inerente e 
delineado; Alienação: diretamente oposta à celebração. Ocorre quando há uma inclinação negativa 
aos dois significados musicais. 
11 Trata-se dos cinco princípios organizados por Green (2008) citados anteriormente: 1) os estudantes 
escolhem a música que querem trabalhar em sala de aula; 2) os alunos tiram a música de ouvido; 3) 
os próprios alunos se dividem em grupo e escolhem os colegas com quem querem trabalhar e 
aprendem um com os outros; 4) a aprendizagem parte de um repertório ‘real’ e não segue uma ordem 
pré-estabelecida; e 5) existe uma profunda integração, durante todo processo, entre as modalidades 
de audição, performance e composição, com ênfase na criatividade. 
12 1) O professor deve trabalhar em sala de aula apenas o repertório musical proposto pelos alunos? 
2) O professor não pode apresentar outras manifestações artísticas musicais para os alunos em sala 
de aula? 
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alunos nas aulas de música nas salas de aula de educação básica. Entretanto, Green 
(2012) nos alerta que, isso só é possível se caso os “ouvidos dos alunos já tiverem sido 
abertos” (p. 65). Desse modo, a autora defende que por meio da celebração aos 
significados musicais das músicas que os próprios alunos escolhem, os alunos podem 
aumentar significativamente suas habilidades auditivas, pois, passam a ouvir as 
músicas em seus cotidianos extraescolares de uma maneira muito mais focada, e, 
compreendendo muito mais os significados inerentes às mesmas. 
Consequentemente, esses alunos passam a dar maior ênfase aos significados 
inerentes do que aos significados delineados, de qualquer que seja o gênero musical, 
e, assim sendo, quando expostos a um gênero musical que outrora desgostavam, por 
ouvir melhor, e entender melhor os significados inerentes, podem vir a transpor as 
barreiras de preferência musicais, e permitir-se a conhecer novos gêneros musicais. 

Ainda nessa perspectiva, acredita-se que, a inserção das práticas informais 
de aprendizagem musical de músicos populares às aulas de música no contexto 
específico dessa pesquisa, possa amenizar uma das problemáticas mencionada no 
início desse texto, - notada a partir de anos de aulas ministradas pelo professor 
pesquisador no contexto da Escola Municipal Guatemala que, mesmo utilizando 
repertório musical eleito pelos alunos, os mesmos perdiam o interesse depois de 
poucas repetições nas atividades musicais propostas. Daí a necessidade de encontrar 
diferentes maneiras de manter o interesse dos alunos em sala de aula. E, baseado em 
Salgado e Alvares (2016), é possível constatar que essa não é uma dificuldade isolada 
do contexto estudado, pois, esses autores destacam casos análogos de professores de 
educação musical de diferentes realidades. 

Assim, presume-se insuficiente só introduzir às aulas de música o repertório 
que os alunos ouvem fora do contexto escolar; para que os mesmos cheguem a 
resposta de celebração aos significados musicais é preciso investigar “como” esse 
repertório será manipulado dentro da sala de aula. Por meio de um diálogo com o 
sociólogo Zygmunt Bauman, podemos refletir essa problemática supracitada, na 
medida em que Bauman (2010) articula o conceito de liquidez na sociedade, sob a 
ótica de um dos problemas que denominou como “gozo descartável” (p.42). O autor 
enfatiza que como reflexo do consumismo atual, não há mais sentido em acumular 
bens; por outro lado, descartar tudo após a suposta perda de serventia, torna-se uma 
prática cada vez mais comum entre pessoas de diferentes idades. E, nesse sentido, o 
conhecimento durável reverteu-se em um objeto tão quanto irrelevante. Desse modo, 
destaca a predisposição a um rompimento apressado com hábitos presentes, o qual 
torna-se tanto importante quanto o aprendizado de novos.  

Nessa circunstância, acredita-se que nossas crianças e adolescentes 
estudantes não se eximem desse comportamento social observado pelo sociólogo. É 
notável, por exemplo, como os jogos e brincadeiras atuais “perdem a graça” com 
tanta efemeridade. Assim, voltando nossos olhos à problemática da inserção do 
repertório às aulas de música na educação básica, e nos apropriando do termo 
concebido por Bauman (2010), podemos dizer que os alunos da atual sociedade 
líquida manifestam uma espécie de gosto musical descartável, o qual faz com que o 
prazer de ouvir uma música dure um ou dois meses no máximo.  

Numa espécie de diagnóstico social, Bauman (ibidem) distingue como um 
dos piores sintomas do atual gozo descartável, a instauração de uma constante 
divergência entre as gerações de crianças, jovens e adultos que vivem no atual 
período histórico. Segundo o autor, na contemporaneidade, não é possível presumir 
que os jovens ao chegarem na idade adulta tornar-se-ão adultos como os da 
atualidade. Os jovens estão destinados a permanecer diferente de seus 
contemporâneos adultos por toda a vida. Nesse sentido, as diferenças entre os mais 
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velhos e os jovens não são mais um problema temporário, o qual pode se resolver 
quando, inevitavelmente, os mais novos chegarem à idade adulta. Em suma, o gozo 
descartável é responsável por gerar uma permanente incompreensão e desconfiança 
entre as gerações.  

Nessa ótica, infere-se que, o professor de educação musical inserido no 
contexto formal da educação básica atual, possui um grande desafio ao assumir uma 
sala de aula com diferentes alunos, de diferentes contextos, e, com uma preferência 
musical muito volátil. Com isso, volta-se a destacar que, não é suficiente inserir as 
aulas de música, o repertório musical que os alunos propõem, é preciso investigar a 
fundo como isso deve ser efetivado. Para tal, voltamos a Lucy Green novamente 
(2008; 2012), a qual não defende apenas que os alunos devem escolher suas músicas 
a serem estudadas, enfatiza outros princípios retirados das práticas de aprendizagem 
informal dos músicos populares, como:  tirar as músicas de ouvido; escolher os 
amigos com quem trabalhar em sala de aula; não se preocupar com níveis 
sequenciais de dificuldade no repertório selecionado; enfatizar sempre o 
desenvolvimento da criatividade dos alunos por meio das práticas musicais que 
integrem simultaneamente a composição/improvisação, performance, e, apreciação. 
Assim, após os “ouvidos dos alunos já tiverem sido abertos” (GREEN, 2012, p. 65), 
os mesmos estarão mais propensos ao desenvolvimento da celebração em relação ao 
repertório o qual escolhem para as aulas, e, podendo também expandir para novos 
repertórios. 

A título de observação, enfatiza-se o princípio adotado por Green (2002; 
2008; 2012) de que “tirar música de ouvido” merece especial atenção. A prática de 
tirar música de ouvido abrange simultaneamente a apreciação, interpretação e 
composição/improvisação, uma vez que, ao ouvir a música, há a apreciação; ao tentar 
executar a música tocando e/ou cantando, há a interpretação; e, ao modificar e 
adaptar certos elementos da música ouvida, há a composição/improvisação. Desse 
modo, é plausível afirmar que, a autora articula sua pedagogia musical em 
conformidade com demais teóricos da educação musical da atualidade. Swanwick 
(2003), ao propor o seu modelo C(L)A(S)P13, de igual forma, destaca a soberania das 
atividades de apreciação, interpretação e composição/improvisação na educação 
musical. Em paralelo, Alvares (2006; 2016), ao defender o conceito de saber não 
proposicional14, acredita que a educação musical deve abordar a vivência dessas três 
modalidades. Nesse sentido, entende-se que ao encarar o repertório musical nas 
aulas de música na educação básica pelo viés das práticas de aprendizagem informal 
dos músicos populares adotadas por Lucy Green possa ser de grande contribuição 
para a reflexão e minimização dessa problemática. 

Metodologia e considerações finais 

 
13 Modelo apresentado por Swanwick (2003) o qual identifica cinco atividades musicais para sala de 
aula. 1) composição; 2) estudos de literatura musical; 3) apreciação; 4) técnica; 5) performance. 
Apesar do autor incluir as modalidades de “estudos de literatura musical, e, “técnica”, considera tais 
modalidades como coadjuvantes no processo de aprendizagem, e, consequentemente, encara a 
“composição”, “apreciação”, e a “performance” como indispensáveis. 
14 Segundo Alvares (2006; 2016), diferentemente do saber proposicional, que se fundamenta 
basicamente no “saber o quê? ” e, na transmissão de conhecimento de maneira sistemática 
(ALVARES, 2006, p. 434), o saber não-proposicional está voltado para um ensino onde saber o que 
ensinar não é o ponto mais importante do processo educativo, nesse sentido, o saber é construído no 
decorrer desse processo, e, no campo da educação musical, só é possível por meio da integração das 
práticas de “composição, “apreciação”, e “performance”.  
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Dado o espaço restrito a descrição metodológica nesse texto e o estágio 
inicial da pesquisa, na medida do possível, outras publicações correlatas a esse 
estudo apresentarão de modo mais minucioso, esse item.   

Em curso, a pesquisa bibliográfica que visa nortear esse trabalho vem se 
baseando nos referenciais teóricos já citados no bojo desse texto. 
Concomitantemente tem-se sondado dos periódicos da capes, trabalhos análogos 
que enfatizem a prática musical na sala de aula da educação básica por meio do 
repertório musical proposto pelos alunos, bem como - trabalhos que tratam das 
práticas de aprendizagem informal dos músicos populares adaptadas ao contexto 
formal da educação básica. 

Para além do cunho bibliográfico, essa pesquisa caracteriza-se como uma 
pesquisa de campo, a qual pretende-se utilizar como técnica de coleta de dados 
questionários e a observação participante. O público estudado nessa pesquisa serão 
três turmas dos anos finais do primeiro segmento do ensino fundamental.  Assim, os 
questionários serão elaborados baseados nos objetivos desse estudo, e, as questões 
poderão ser abertas e/ou fechadas. O primeiro questionário aplicado buscará 
investigar a preferência musical das turmas selecionadas para a pesquisa, na Escola 
Municipal Guatemala. Pretende-se averiguar: quais os gêneros musicais são mais 
apreciados; quais os gêneros musicais que os alunos gostariam de trabalhar nas aulas 
de música na escola; se as aulas de música influenciam no gosto musical; quais os 
meios são mais utilizados para se ouvir música (televisão, internet, celular, etc); a 
frequência em que se ouve música fora da escola; os lugares os quais se ouve música 
fora da escola; se ouvem música sozinhos ou acompanhados, se acompanhados, por 
quem; se fazem alguma atividade específica enquanto ouvem música fora da escola; 
quais sites são mais utilizados para baixar e ouvir música pelos alunos pesquisados; 
quais músicas apreciam nos programas televisivos ou on-line que preferem assistir; 
quais músicas gostam de ouvir nos jogos eletrônicos que costumam jogar; se 
participa de algum grupo musical extraescolar.  

Primeiramente, será feito um pré-teste com o citado questionário. Pois, 
segundo Marconi e Lakatos (2010) esse processo pode evidenciar possíveis falhas 
existentes, tais como: “inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade 
ou linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou que causam embaraço ao 
informante; se as questões obedecem a determinada ordem ou se são muito 
numerosas etc” (p. 186). Caso seja considerada alguma dessas falhas, o questionário 
será reformulado em algum ponto. Para tal, no lócus de aplicação, será selecionada 
uma única turma dos anos finais do primeiro segmento do ensino fundamental, a 
qual não será participante oficialmente da pesquisa, e aplicar-se-á o questionário 
como pré-teste. Caso seja necessário, o pré-teste pode ser aplicado mais de uma vez.  

Após todos os testes, com as três turmas dos anos finais do primeiro 
segmento do ensino fundamental, devidamente selecionadas para a pesquisa, será 
aplicado o questionário oficial. A partir dos dados que serão coletados, objetiva-se 
colher informações suficientes para aplicar em sala de aula a próxima etapa da 
pesquisa - a observação participante. Nesse ponto, pretende-se levar em conta a 
preferência musical dos alunos pesquisados, e a relação com a música que os mesmos 
nutrem em seus cotidianos extraescolares. Feito isso, o pesquisador, que também se 
configura como professor das turmas pesquisadas, por meio dos dados coletados, irá 
pôr em prática a, já mencionada, pedagogia musical defendida por Lucy Green 
(2002; 2008; 2012), a qual adota práticas de aprendizagem informal dos músicos 
populares ao contexto formal da educação básica. O professor/pesquisador 
participará das atividades musicais como um agente de apoio, levando em conta os 
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pressupostos levantados por Flávia Narita15 (2015), nos quais o professor deve 
permitir que os alunos demonstrem o que já sabem, e nesse sentido, não impor de 
antemão como manusear elementos musicais; contudo, quando necessário, o 
professor deve participar como modelo musical para os alunos, consequentemente, 
assumir a autoridade como professor. 

O contexto específico dessa pesquisa se faz desafiador sobre a ótica da 
pedagogia musical de Lucy Green: a realidade das aulas de música ministradas na 
Escola Municipal Guatemala poderá ir de encontro a nuances ainda não testadas. 
Isso se deve ao fato de que as turmas são geralmente superlotadas de alunos, a sala 
de música é muito pequena para comportar os mesmos, há considerável ruído 
produzido pelos alunos e pelos instrumentos musicais em execução, os instrumentos 
musicais disponíveis são basicamente de percussão, e os alunos de maneira geral não 
estudam música fora do contexto escolar. Com efeito, por meio da preferência 
musical observada no questionário, o professor irá propor que os alunos tirem 
algumas músicas de ouvido, utilizando os materiais disponíveis na sala de música 
(instrumentos de percussão, baquetas, macetas, voz, corpo etc). Nesse processo, 
serão considerados os demais princípios adotados por Green. Essa prática será 
realizada algumas vezes, levando em conta todo o repertório coletado no 
questionário, e o tempo disponível para a pesquisa. Desse modo, intenta-se 
responder ao objetivo geral desse estudo, o qual se configura em investigar como o 
repertório musical trazido pelos alunos de suas experiências extraescolares pode ser 
inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola Municipal 
Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem musical. Bem 
como, espera-se que seja possível examinar os objetivos específicos listados 
anteriormente: conhecer a preferência musical dos alunos; apurar quais as mídias 
são utilizadas; examinar como os alunos ouvem a música fora do contexto escolar. 

Por fim, após todas as práticas realizadas na observação participante, a fim 
de averiguar o último objetivo específico desse estudo – inquirir as implicações das 
práticas de aprendizagem informal dos músicos populares aos alunos do contexto 
específico da Escola Municipal Guatemala, será elaborado um questionário e/ou 
entrevista visando compreender como essa abordagem influencia (ou não) na relação 
que os alunos nutrem com a música em seus cotidianos extraescolares. Assim, 
espera-se que essa pesquisa contribua com os estudos que visam explorar a relação 
dos alunos com o repertório musical e diferentes práticas pedagógicas musicais 
adotadas na educação básica. 
  

 
15 Professora da Universidade de Brasília que vem utilizando e estudando em seus trabalhos a 
pedagogia musical de Lucy Green. 
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