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RESUMO

O presente  trabalho  volta-se  para  a  abordagem que  se  dá  acerca  da  Música  Tradicional

Popular  na  formação  superior  em Música,  especificamente  no  Curso  de  Licenciatura  em

Música da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. Tomando como base uma

perspectiva etnomusicológica na Educação Musical, objetiva-se compreender qual a presença

desse universo musical no currículo e na prática do curso. O referencial teórico principal da

pesquisa baseia-se em Boaventura de Sousa Santos, com seus estudos acerca da Ecologia de

Saberes, além de autores como Carlos Sandroni, Margarete Arroyo, Oswald Barroso e José

Jorge  de  Carvalho.  Como  metodologia  realizou-se  um  estudo  de  caso  no  Curso  de

Licenciatura em Música da UFC, onde foram entrevistados os professores responsáveis pelas

disciplinas que apontam para o universo da Música Tradicional Popular em seu nome e/ou

ementa, totalizando três professores. Além de seus relatos, com suas trajetórias e perspectivas,

utilizaram-se os planos de curso, planos de aula, as ementas, bibliografias e os formulários de

criação das disciplinas, além do Projeto Político Pedagógico do Curso como fonte de dados.

Assim, as experiências desenvolvidas no Curso de Licenciatura em Música da UFC revelam a

necessidade de fortalecimento do eixo da Etnomusicologia como base fundamental para a

ampliação da formação musical dos alunos – futuros professores –, a presença da percussão,

quando praticada segundo a Cultura Popular, como porta de abertura para saberes populares

na Academia; e a Ecologia de Saberes como princípio central para se repensar a Educação

Musical acadêmica.

Palavras-chave: Música Tradicional Popular; Ecologia de Saberes; Educação Musical. 



ABSTRACT

The present work turns to the approach that is given about the Popular Traditional Music in

the  superior  formation in  Music,  specifically  in  the Music Degree Course of  the Federal

University  of  Ceará  (UFC),  in  Fortaleza.  Based on an  ethnomusicological  perspective  in

Music Education, it aims to understand the presence of this musical universe in the curriculum

and in the practice of the course. The main theoretical reference of the research is based on

Boaventura de Sousa Santos, with his studies about Ecology of Knowledge, as well as authors

such as Carlos Sandroni, Margarete Arroyo, Oswald Barroso and José Jorge de Carvalho. As a

methodology,  a  case  study  was  conducted  at  the  UFC Music  Degree  Course,  where  the

professors  responsible  for  the  disciplines  that  pointed  to  the  Popular  Traditional  Music

universe in their name and/or address were interviewed, totaling three teachers. In addition to

their reports, with their trajectories and perspectives, were used the course plans, lesson plans,

the  menus,  bibliographies  and  forms  of  creation  of  the  disciplines,  besides  the  Course's

Political Pedagogical Project as a data source. Thus, the experiences developed in the UFC

Music  Degree  Course  reveal  the  need  to  strengthen  the  ethnomusicology  axis  as  a

fundamental basis for the expansion of the musical formation of the students - future teachers

-, the presence of percussion, when practiced according to the Popular Culture, as a gateway

to popular knowledge at the Academy; and the Ecology of Knowledge as a central principle

for rethinking academic music education.

Keywords: Popular Tradicional Music; Knowledge Ecology, Musical Education. 
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1 INTRODUÇÃO

Inicio este  trabalho deslocando a percepção às  memórias  e  às  impressões  que

minha própria trajetória cultivou, para dar vazão ao impulso que move minhas inquietações

enquanto  educadora  musical.  Trago,  assim,  uma  tentativa  de  desvelar  a  relação  que  a

Academia  tem estabelecido  com a  Música  Tradicional  Popular  no  processo  de  Educação

Musical, partindo da constatação de certa ausência desse universo na minha própria formação

acadêmica, e em contrapartida a importância do mesmo na minha formação e vivência como

musicista.

Minhas  primeiras  experiências  musicais  significativas  deram-se  no  grupo  de

estudos  de  ritmos  afro-brasileiros  e  regionais  chamado  Kauandes,  coordenado  pelo  arte-

educador e percussionista Marcello Santos1 entre os anos de 2002 a 2004. Nele, estudávamos

ritmos  de  Candomblé  e  de  tradições  afro-brasileiras  e  nordestinas  através  de  encontros

semanais no Espaço Cultural Tempo Livre2,  que, por si só, já nos transportava para outra

atmosfera,  com  seu  salão  amplo  e  circular,  de  pé  direito  alto  e  cobertura  de  palha,

materializando o sentido tribal de unidade.

Tocávamos  os  atabaques  rum,  rumpi  e lé3 acompanhados  de  agogôs4, e

aprendíamos a executar alguns ritmos básicos da tradição de Candomblé (origem formativa de

Marcello), sempre inseridos no contexto dos Orixás e suas danças e símbolos. Eu, que nunca

havia  tido  contato  com essa  Cultura,  experimentei  uma profunda  ampliação  em diversos

sentidos: ampliação estética, musical, corporal, cognitiva, espiritual e afetiva. Paralelamente,

estudávamos ritmos da cultura regional nordestina,  como o Coco, o Maracatu (cearense e

pernambucano) e a Ciranda, dentre outros, com alfaias e toda uma gama de ferros e efeitos

percussivos. Foi dessa mistura que o grupo começou a criar um repertório próprio, levado em

formato de shows a alguns eventos e espaços da cidade.

Como  desdobramento  dessas  atividades,  e  também  fruto  do  encontro  entre

diversos  percussionistas  e  aspirantes  a  percussionistas  de  Fortaleza,  surgiu,  em  2003,  o

movimento Caravana Cultural, que pretendia estudar e difundir ritmos da cultura brasileira. O

formato do movimento  baseava-se em cortejos  percussivos  pela cidade,  aliados  a  aulas  e

1 Arte  educador  e  percussionista  carioca,  radicado  em  Fortaleza,  responsável  pela  condução  de  diversas
atividades percussivas na cidade, como o grupo Caravana Cultural.
2 Espaço de Consciência Corporal e Ancestralidade Africana. Situado no Bairro do Cocó, criado em 1995 pelo
educador físico e doutor em Educação, Norval Cruz.
3 Nome dado aos três atabaques utilizados na Tradição de Candomblé, sendo Lê o menor e mais agudo, Rumpi o
intermediário e Rum o maior e mais grave, ao qual cabem as improvisações.
4 Instrumento afro-brasileiro, tradicionalmente feito de metal, com dois ou três cones de diferentes tamanhos,
resultando em diferentes alturas de som quando percutidos por uma baqueta.
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oficinas rítmicas, muitas vezes ministradas por Mestres convidados da região, como o Mestre

Zé Pio, da Tradição Bumba meu Boi de Fortaleza.

Saíamos pela cidade vestindo a camisa amarela do grupo, formado por umas trinta

pessoas, e a força que se criava ali entre a gente, ao percurtir juntos nossas alfaias5, agogôs,

caixas e  agbês6, e entoar um canto coletivo, só entendia quem estava ali dentro. Não tinha

calo nos dedos nem roxo nas pernas (do atrito com o tambor) que detivesse a gana de seguir

tocando mais  e mais.  Quanto mais se dominava a desenvoltura com os instrumentos e  o

conhecimento das nuances de cada ritmo e batida, maior era o sentimento de pertencimento e

realização artística.

Foi desse contexto que surgiu o “Movimento Aperrêa”, fruto principalmente da

união com o grupo Brincantes Cordão do Caroá7, como movimento coletivo sem coordenação

definida  e  que  buscava  catalisar  a  cultura  do  Nordeste  através  do  trabalho  percussivo,

seguindo o mesmo formato da Caravana Cultural, com ensaios, aulas, cortejos e oficinas.

Através do contato com grupos de outras cidades e estados, o movimento viajou

para  o  interior  do  Ceará  e  para  o  Pernambuco  e  o  Maranhão,  realizando  trocas  de

conhecimentos musicais e vivenciando manifestações populares tradicionais diretamente com

grupos locais, como Maracatus, Reisados, Cocos, Bois e Tambor de Crioula. Houve, também,

a vinda a Fortaleza de alguns Mestres, como o Mestre Felipe8, do Maranhão, e integrantes de

grupos  culturais,  como  do  Maracatu  Nação  Estrela  Brilhante9,  de  Pernambuco,  o  que

possibilitou uma intensa troca de saberes e fazeres musicais. 

Ainda hoje tenho lembranças vivas do que foi experienciado nesses encontros. As

sensações que me tomaram ao descer a rua de calçamento no alto do Cruzeiro em direção à

sede  do  grupo  Coco  Raízes  de  Arcoverde10,  e  aproximar-me,  assim,  da  sonoridade  dos

tambores, ganzás, pandeiros e tamancos do salão; a autenticidade da festa que tomava a rua, e

envolvia a todos – crianças, jovens e idosos – no partilhar da mesma energia; o ensaio do

Maracatu Nação Estrela Brilhante, no alto de um morro no Recife, em meio às suas pesadas

5 Tambor utilizado nos diversos tipos de Maracatu, percutido por duas baquetas de madeira, composto por um
corpo de madeira com membranas de couro nas duas extremidades, amarradas por cordas, responsáveis pela
afinação.
6 Instrumento afro-brasileiro utilizado principalmente nos maracatus e afoxés,  feito de cabaça envolta numa
amarração de rede com miçangas ou sementes, que quando chacoalhado emite som.
7 Grupo surgido no Centro Acadêmico da Faculdade de Educação da UFC em 2000, com foco na pesquisa das
manifestações culturais populares brasileiras, em especial o Reisado.
8 Um dos maiores representantes da Cultura Popular maranhense e grande referência de Tambor de Crioula do
Maranhão.
9 Fundado  em  1906,  é  uma  das  agremiações  mais  antigas  de  Pernambuco,  coordenado  pela  atual  rainha
Marivalda Maria dos Santos e por Mestre Walter.
10 Formado em 1992 por Lula Calixto e pelas famílias Gomes e irmãs Lopes. Diferencia-se pelo chamado Coco
Trupe, caracterizado pela intensa sonoridade da dança dos integrantes com tamancos de madeira no piso.
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alfaias fabricadas em tronco de Macaúba; os pandeirões percutidos sobre nossas cabeças em

meio aos Bois do Maranhão; a vibração pulsante das cores e adereços, danças e sorrisos dos

meninos dançando – com as bochechas coradas – no Reisado do Mestre Aldenir, no Crato… 

Foi, portanto, a partir dessas experiências que criei uma forte vinculação à Música

Brasileira,  (re)conhecendo performances e símbolos  que se relacionam diretamente com a

formação  histórica  do  povo  brasileiro,  marcado,  principalmente,  por  heranças  indígenas,

europeias e africanas, como retrata Darcy Ribeiro em sua obra O Povo Brasileiro (1955)11. Ao

escrever o livro, Ribeiro parte da pergunta “por que o Brasil ainda não deu certo?”, e diz: 

Meu sentimento  era  de  que  nos  faltava  uma teoria  geral,  cuja  luz  nos  tornasse
explicáveis em seus próprios termos, fundada em nossa experiência histórica.  As
teorizações oriundas de outros contextos eram todas elas eurocêntricas demais e, por
isso mesmo, impotentes para nos fazer inteligíveis. Nosso passado, não tendo sido o
alheio, nosso presente não era necessariamente o passado deles, nem nosso futuro
(RIBEIRO, 1995, p. 13).

Esse sentimento de que Darcy Ribeiro fala igualmente atravessou-me ao ingressar

no  Curso  de  Música  da  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  em  2011.  No  primeiro

semestre do curso a disciplina  Cultura e Antropologia Musical traz o Universo das culturas

tradicionais populares através do documentário que sucedeu à obra “O povo brasileiro”, de

Darcy Ribeiro, e leva o mesmo título. Nestas aulas reencontrei-me, através do documentário e

das  discussões  desenvolvidas,  com  o  encantamento  antes  vivido  in  loco, e  assim  pude

aprofundar  reflexões  etnomusicológicas  bastante  engrandecedoras  através  dos  textos

utilizados.

Constatava,  no  entanto,  que  a  grande  maioria  dos  meus  colegas  de  turma

desconhecia nossas músicas populares em sua riqueza e profundidade, e pouquíssimos deles

haviam entrado em contato direto com alguma manifestação desse campo, nos seus lugares de

origem,  limitando-se  a  documentários,  conteúdos  de  Internet  e  apresentações  em eventos

culturais.  Além disso,  ao longo dos  semestres,  o direcionamento para uma sistematização

tradicional do estudo musical revelou-me o contraste e a separação existentes entre a Cultura

Popular e a Universidade, movendo uma inquietação, transformada, a princípio, na pergunta:

como levar a Música Tradicional Popular ao Curso de Música da UFC?

Tal  inquietação  motivou-me  a  desenvolver  a  presente  pesquisa  de  Mestrado,

inicialmente com o foco na busca por iniciativas que propiciem diálogo entre esses saberes.

Tendo em vista os dois campos distintos: de um lado, o conhecimento acadêmico – letrado e

centrado nos conhecimentos derivados das Universidades ocidentais – e de outro, os saberes
11 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro – a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 
2006. 
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populares – centrados na transmissão oral dos conhecimentos oriundos das culturas indígenas

e africanas –,  debruço-me, nesta pesquisa, sobre como as universidades brasileiras têm se

interessado pelo diálogo com esses saberes populares, em seus Projetos Políticos Pedagógicos

(PPP), currículos e em sala de aula.

A pesquisa direciona-se especialmente para o estudo de caso no Curso de Música

da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza – no exato momento de reformulação do

Projeto Político Pedagógico, publicada em agosto de 2015 e implantada a partir do primeiro

semestre de 2016. Tem como sujeitos os professores de disciplinas relacionadas com a Cultura

Popular, e através de uma metodologia qualitativa, busca compreender a presença da Música

Tradicional Popular no contexto da maior universidade pública do estado do Ceará.

Para  isso,  os  estudos  de  Boaventura  de  Sousa  Santos  –  com  o  conceito  de

Ecologia de Saberes –, de José Jorge de Carvalho – acerca da Cultura Popular em diálogo

com a Universidade –,  de Luis Ricardo da Silva Queiroz – voltados para a relação entre

Educação  Musical  e  Etnomusicologia,  além  de  estudar  os  processos  de  transmissão  dos

saberes  musicais  na  tradição  oral  –,  e  de  Margarete  Arroyo  e  Carlos  Sandroni  –  com

investigações acerca de práticas de aprendizagem musical em contextos de Música Popular –

mostraram-se bastante pertinentes para nortear tais questões.

O texto a seguir organiza-se, portanto, em quatro partes: 

1. Conceituação e breves reflexões acerca dos termos Música Popular, Folclore e Música

Tradicional  Popular,  levantando  as  características  desse  campo,  seus  saberes,  suas

aprendizagens e problemáticas – capítulo 2; 

2. Exposição de dez currículos de cursos de licenciatura em Música em Instituições de

Ensino  Superior  no  Brasil,  de  modo  a  formar  um  cenário  geral  a  respeito  da

abordagem do tema em questão, seguido de uma breve análise do mesmo à luz do

conceito de habitus conservatorial (PEREIRA, 2012). Aqui apresenta-se também um

recorte  do  cenário  cearense,  através  das  conversas  realizadas  com  os  professores

Oswald Barroso, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), e João Luís Studart, da

Universidade Federal do Cariri (UFCA) – capítulo 3;

3. Estudo de caso no Curso de Música da UFC, através da análise do Projeto Político

Pedagógico,  dos  documentos  das  disciplinas  e  das  conversas  realizadas  com  os

professores responsáveis pelas mesmas. – capítulo 4;

4. Conclusões,  a  partir  dos  dados  levantados,  tendo  em vista  possíveis  diálogos  que

possibilitem uma Ecologia de Saberes (SANTOS, 2010) no Curso de Música da UFC

– capítulo 5.
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2  ACERCA  DOS  TERMOS  FOLCLORE,  MÚSICA  POPULAR  E  MÚSICA

TRADICIONAL POPULAR

Ao iniciar essa pesquisa não sabia ao certo como nomear aquilo que pretendia

abordar:  Música  popular?  Folclore?  Música  tradicional?  As  distinções  entre  estas

denominações  ainda  hoje  não  são  muito  claras,  e,  muitas  vezes,  tornam-se  até  mesmo

divergentes. No entanto, tais termos abrangem uma discussão complexa, que envolve estudos

sociológicos e antropológicos acerca de conceitos como cultura, identidade e povo que não

são o foco desta pesquisa. O que intenciono, portanto, é situar aqui o campo da Música no

qual  esta  pesquisa  se  insere,  através  de  um levantamento  das  principais  características  e

problemáticas que influenciam no desenho do seu ensino nas Universidades.

A começar pelo Folclore, que traz em sua etimologia o significado de “sabedoria

do povo”12, o termo foi criado em 1846 pelo arqueólogo inglês Willian John Thoms, para

identificar o saber tradicional – de transmissão oral – entre os camponeses. Assim, Herder e os

irmãos Grimm13, dedicaram-se à coleta de contos populares através do contato direto com o

povo camponês, em busca de uma cultura autêntica e pura desse grupo, ao mesmo tempo em

que se dava a construção oposta de um ideal de cultura clássica, de elite, e, portanto, superior.

Tem raízes aí a dicotomia entre música erudita e popular. Segundo o Dicionário

Aurélio  da  Língua  Portuguesa,  erudito  significa  “1  –  Homem  muito  sabedor.  2  –

Enciclopedista. 3 – Que tem profundos e vastos conhecimentos”14. Ora, as culturas populares

de tradição oral têm longa existência, que não corresponde nem de longe aos dois séculos da

sociedade industrial. Faria mais sentido, portanto, remeter o termo erudito à cultura popular –

mais  longeva  e,  assim,  portadora  de  um acúmulo  de  experiências  das  mais  diversas  nos

contextos sociais dos quais faz parte. 

Renato  Ortiz  (apud CATENACCI,  2001,  p.  29)  afirma  que,  na  Europa,  a

separação entre elite e povo não estava bem delimitada até o século XVII, já que a nobreza

participava das  atividades  realizadas  pelas  camadas  subalternas.  Foi,  portanto,  através  do

tempo  que  esses  dois  universos  se  distanciaram,  principalmente  por  questões  políticas,

“intensificando o processo de repressão da  primeira [a  nobreza]  sobre a  última [camadas

subalternas]” (Idem). Ortiz destaca ainda que, nesse processo, o popular passou a preocupar as

autoridades que desejavam legitimar a hegemonia burguesa, e portanto,  “teve início nesse

12 CARVALHO, Delmar de. O Folclore, Meloteca, 2010.
13 Os nomes de Herder e dos irmãos Grimm encabeçam a lista dos pioneiros no campo da Cultura Popular no
romantismo alemão, a este respeito ver Chauí (1986); Burke (1989); Ortiz (1992); Prandi (1997); (ROCHA,
2009).
14 Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/erudito.
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período o processo de desencantamento do mundo, baseado em valores de universalidade e

racionalidade,  e  valorização  da  cultura  burguesa  –  moderna  –  em  detrimento  da  cultura

popular – tradicional” (Idem).

No Brasil, o estudo da Cultura Popular teve início em fins do século XIX, tendo

se desenvolvido no século XX sob a influência do romantismo europeu e atrelado à questão

da identidade nacional, através de nomes como Arthur Ramos, Amadeu Amaral, Mário de

Andrade e Renato Almeida, entre outros. Vivíamos o momento político do pós-guerra, quando

a preocupação com o Folclore compactuava com os esforços de unificação nacional e paz

mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)

(FRADE, 2004, p. 42).

É  nesse  contexto  que  Mário  de  Andrade  realiza  suas  viagens  de  caráter

etnográfico pelo Brasil, colhendo material folclórico – provindo do povo – durante as décadas

de  20  e  30.  Seu  intuito  era  fornecer  uma  matéria  autenticamente  brasileira  para  os

compositores criarem o que ele chamava de uma arte nacional:

Uma arte nacional já está feita na inconsciência do povo. O artista tem só que dar
pros elementos já existentes uma transposição erudita que faça da música popular,
música artística, isto é: imediatamente desinteressada (ANDRADE, s.d., p.16).

Mário  utilizava  o  termo  “música  popular”  para  se  referir  às  músicas  das

comunidades  tradicionais,  opondo  a  esta  a  “música  popularesca”,  que  seria  a  urbana  e

mediatizada – hoje ligada à indústria cultural e ao consumo das massas.  Sua intenção no

campo folclórico  era  impulsionada  pelo  pensamento  positivista  da  época,  declaradamente

hierárquico, que via na música das comunidades tradicionais uma manifestação autêntica da

identidade  brasileira,  mas  artisticamente  insuficiente,  bruta,  necessitando  então  que  os

eruditos a transformassem em algo mais sofisticado.

Heitor Villa-Lobos foi um dos compositores da época que se voltou para a Música

folclórica,  por  exemplo,  trazendo-a  para  sua  obra  erudita.  Comprometido  com  o  projeto

nacionalista da época, dedicou-se à difusão do Canto Orfeônico15 nas escolas, tendo este um

papel crucial no governo do então presidente Getúlio Vargas, ao atuar no fortalecimento de

uma identidade nacional em prol dos valores de progresso e evolução (NORONHA, 2011, p.

93).

Foi com essa preocupação que Mário concebeu a Missão de Pesquisas Folclóricas,

em 1938, dentro do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, e através dela enviou

15 Canto orfeônico é um tipo de prática de canto coletivo amador, realizada no Brasil desde o início do século
XX, tendo grande influência sobre Heitor Villa-Lobos em seu projeto de inclusão da educação musical  nas
escolas. 
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pesquisadores a percorrer o Norte e o Nordeste brasileiro. Nesse percurso, foram compilados

um  total  de  169  discos  (em  78  rpm16)  com  as  mais  diversas  músicas  produzidas  pelas

comunidades visitadas; 6 rolos cinematográficos silenciosos de 16 mm, com 12 manifestações

folclórico-musicais;  1.060  fotografias  da  arquitetura  popular  e  religiosa;  além  de  7.000

páginas de registros de melodias e poesias populares, entre outros documentos (CONTIER,

2004, p. 2).

Esse cenário a  princípio  nacionalista  apontou,  portanto,  para  a  necessidade de

organização e sistematização dos estudos na área do Folclore. Foi quando Renato Almeida

criou a Comissão Nacional de Folclore, que sintetizou o seu ideário através da “Carta do

Folclore Brasileiro”,  datada de 1951, documento este  que veio a  definir  o  fato folclórico

como:

1 – Constituem o fato folclórico as maneiras se pensar, sentir e agir de um povo,
preservadas  pela  tradição  popular  e  pela  imitação,  e  que  não  sejam diretamente
influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e
conservação  do  patrimônio  científico  e  artístico  humano  ou  à  fixação  de  uma
orientação religiosa e filosófica.
2 – São também reconhecidas como idôneas as observações levadas a efeito sobre a
realidade folclórica, sem o fundamento tradicional, bastando que sejam respeitadas
as características de fato de aceitação coletiva, anônimo ou não, e essencialmente
popular (FRADE, 2004, p. 43).

A questão da tradição na cultura popular sempre gerou divergências, levando uns,

por  exemplo,  a  considerar  o  tradicional  como  “coisa  do  passado”,  incompatível  com  as

transformações  dinâmicas  da  sociedade  contemporânea.  Nesse  sentido,  Arantes  (apud

FRADE, 2004, p. 44) afirma que “pensar a cultura popular como sinônimo de ‘tradição’ é

reafirmar constantemente a ideia de que a sua Idade de Ouro deu-se no passado”. Da mesma

forma, Lucia Lippi Oliveira nos diz que, partindo do pensamento dos intelectuais que criaram

o Instituto Superior  de Estudos Brasileiros  (ISEB),  em 1955,  a  ideia  de Folclore passa a

remeter ao passado, enquanto Cultura Popular às transformações culturais (apud ROCHA,

2009, p. 223).

Em contrapartida, Renato Almeida defende que a tradição “é o que se transmite

porque é vivo e assim se conserva,  pelo constante processo de criação dentro da própria

cultura”  (apud FRADE,  2004,  p.  43),  e  considera  que “um fato  atual  pode apresentar-se

moderno, embora preso a uma magia, a um costume, a uma prática, que lhe imprime o caráter

tradicional”  (Idem). O  professor,  pesquisador  e  cientista  social  pernambucano,  Roberto

Benjamin, também entende que o Folclore, como Cultura Popular Tradicional, é dinâmico, e

“evolui com as mudanças da sociedade. Folclore não é sobrevivência, mas cultura viva. As
16 Disco de 78 rotações por minuto, bastante utilizado no começo do século XX.
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manifestações folclóricas são criação do povo brasileiro, embora algumas não sejam criações

espontâneas,  pois  foram  recriadas  e  incorporadas  às  tradições  brasileiras”  (apud

AGRIFOGLIO, 2004, p. 354). E nessa perspectiva, José Jorge de Carvalho conclui:  “não é

possível compreender a tradição sem compreender a inovação, sendo que a tensão entre essas

duas  correntes  de  criatividade  se  manifestam  especialmente  no  caso  da  música”

(CARVALHO, 1992, p. 32).

Como  se  pode  perceber,  tais  divergências  entre  tradição  e  dinamização  são

constantes e inúmeras, e acabaram por desgastar o termo Folclore, levando muitos a vê-lo até

mesmo  como  algo  pejorativo.  O  músico  e  artista  Antônio  Nóbrega,  por  exemplo,  em

entrevista para o documentário “Tarja branca”17, diz que quando uma  coisa é chamada de

Folclore, “é quase como se fosse uma coisa menor, uma coisa museológica, uma coisa que

não tem serventia. Quando ela [essa coisa], a meu ver, contradiz completamente esse conceito

[errôneo] de Folclore. Ela é [na verdade] rica em conteúdos e significados”.

Ao longo do tempo, a questão da identidade nacional passou a assumir diferentes

posicionamentos de acordo com as mudanças e transformações político-sociais de cada época,

como destaca Renato Ortiz:

Durante o Estado Novo, a  esfera da cultura é um elemento vital  de propaganda
política,  é  preciso  difundir  uma versão  de  brasilidade  que  vincule  os  diferentes
setores da sociedade em torno dos rumos da revolução de 30. A educação e os meios
de  comunicação  (cinema educativo  e  rádio)  transformam-se  em instrumentos  de
construção  da  nacionalidade  (por  exemplo,  a  valorização  do  canto  orfeônico:
praticado  pelas  crianças  na  escola,  ele  contribuiria  para  a  formação  do  espírito
patriótico  das  novas  gerações).  O  quadro  é  outro  durante  a  ditadura  militar.  O
esforço  de  se  construir  uma  política  cultural  em  escala  nacional  (Embrafilmes,
Funarte,  Conselho  Federal  de  Cultura,  Fundação  Pró-Memória)  funda-se  na
reinterpretação das ideias de sincretismo e mestiçagem, procurando acomodá-las à
perspectiva autoritária do Estado. Era preciso modelar uma imagem convincente de
um  Brasil  autóctone,  sem  influências  estrangeiras  (o  comunismo),  harmônico  e
cordial (ORTIZ, 2013, p. 619-620).

Se  nos  anos  20  e  30  o  processo  de  construção  do  que  seria  uma  identidade

nacional ancorou-se nas contribuições do Folclore enquanto  tradição, nos anos de 40 e 50,

sob  o  governo  desenvolvimentista  de  Juscelino  Kubitschek,  tal  concepção  passou  a  ser

indesejada e incompatível com o projeto de modernização da sociedade brasileira. Foi nesse

contexto que o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) chegou a definir  o termo

“Folclore” como tradição, em oposição a “Cultura Popular”, que abarcaria, assim, a ideia de

transformação (ROCHA, 2009, p. 223).

17 Tarja Branca. Direção: Cacau Rhoden. Produção Executiva: Estela Renner, Marcos Nisti e Luana Lobo. Maria
Farinha Filmes, 2014. 80 min. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Zornjzi8uKA.
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No entanto, a revisão da “Carta do Folclore Brasileiro”, realizada em 1995 no VIII

Congresso  Brasileiro  de  Folclore,  avançou  em  relação  a  essas  divergências  e  propôs  a

unificação dos termos Folclore e Cultura Popular, introduzindo em ambos os parâmetros de

dinamicidade:

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas
tradições expressas individuais ou coletivamente, representativo de sua identidade
social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: aceitação
coletiva,  tradicionalidade,  dinamicidade,  funcionalidade.  Ressaltamos  que
entendemos folclore e cultura popular como equivalentes, em sintonia com o que
preconiza a UNESCO. A expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora
entendendo-se que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem
em contextos naturais e econômicos específicos (FRADE, 2004, p. 47, grifo meu).

Ainda assim,  essas  concepções  variam e  divergem até hoje entre  estudiosos  e

profissionais da área, e mesmo nas ementas das instituições de ensino de Música, como se

pode constatar nos capítulos seguintes do presente trabalho.

A discussão agora já não se fixa mais sobre o que é um ou outro – Cultura Popular

e  Folclore  –  mas  no  lugar  que  as  manifestações  populares  ocupam no  contexto  cultural

globalizado. A dificuldade parece estar no reconhecimento de que tais manifestações também

se  renovam  como  parte  desse  contexto  e  não  permanecem  intactas  como  simples

sobrevivências de um passado rico, porém remoto. 

A esse respeito,  Andressa Urtiga Moreira  em sua pesquisa18 recente acerca da

produção  de  sentidos  pelos  brincantes  do  grupo  Seu  Estrelo  e  o  Fuá  do  Terreiro,  que

desenvolvem a brincadeira do Teatro de Terreiro, em Brasília, traz na fala de um deles, o Luís

Felipe (Lipe), a revelação dessa constante renovação:

“a cultura popular é um lugar de invenção, né?! [...] Como é a cultura do povo!
Então, como o povo também vai mudando, a cultura também vai mudando! Porque
se não, se não muda, vira museu com o tempo. Vai perdendo a identificação, as
pessoas  que vão  crescendo já não vão  mais  fazendo essa relação que...  Que o
passado fez!” (MOREIRA, 2015, p. 122)

Contraditoriamente,  associar  Folclore  a  este  caráter  de memória  de  um tempo

também se revela imprescindível, justamente por, apesar das transformações constantes da

cultura  –  e  portanto,  diante  também das  suas  perdas  –  certos  elementos  característicos  e

originários de inúmeras manifestações permanecerem atuantes no seio da cultura através dos

tempos e dos espaços. Nesse sentido, José Jorge de Carvalho ressalta:

Contudo, há algo específico no folclore que não se perdeu: ele ainda funciona como
um núcleo simbólico para expressar um certo tipo de sentimento, de convívio social

18 Trabalho intitulado “Brincante é um estado de graça”: sentidos do brincar na cultura popular. Dissertação
(Mestrado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
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e de visão de mundo que, ainda quando totalmente reinterpretado e revestido das
modernas técnicas de difusão, continua sendo importante, porque remete à memória
longa (CARVALHO, 1991, p.17).

Tal memória longa, citada por Carvalho, é o que ancora o que opto por chamar, na

presente pesquisa, de  Música Tradicional Popular, tendo em vista o já falado desgaste do

termo “Folclore”  e  a  abrangência  do termo “Música  Popular”:  desde  criações  na  Música

Popular Brasileira, a conhecida MPB19 – difundida por inumeráveis artistas, dentre eles Chico

Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luis Melodia, Gal Costa –; passando pelo Samba, o

Forró,  o  Rap,  o  Funk e outras  tantas  manifestações  contemporâneas;  e  chegando ainda a

vertentes tradicionais da Música, como as representadas pelas Bandas de Pífano, os grupos de

Coco, de Jongo, de Maracatu, e etc. Ficamos, como se pode ver, diante de um território misto

e indefinido, híbrido, e de difícil conceituação.

Isabel Aretz enfatiza, por exemplo, a importância de se conhecer a produção do bem
cultural que circula e é usado pelos grupos sociais ou comunidades. Se desejamos
atender à sua exigência (e penso que sim),  teremos de novo que qualificar  essa
noção  generalizadora  de  cultura  popular,  para  compreender  em  que  distingue,
enquanto produto, um programa de auditório de TV de uma folia de reis ou de uma
peça de pagode,  por  exemplo.  A crítica às  taxonomias  e  classificações pode ser
válida em muitos casos,  mas permanece o problema de como fazer  distinções e
traçar limites entre processos e formas que, certamente, não se confundem (Ibidem,
p. 7)

Dentre tais formas é importante destacar o papel da Indústria Cultural, com sua

tendência  de  homogeneização  dos  produtos  musicais.  Ao  refletir  sobre  o  processo  de

globalização, Stuart Hall levanta três possíveis consequências: “as identidades nacionais estão

se  desintegrando,  como resultado  do crescimento  da  homogeneização  cultural  e  do  ‘pós-

moderno global’; as identidades nacionais e outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão

sendo reforçadas pela resistência à globalização; as identidades nacionais estão em declínio,

mas novas identidades – híbridas – estão tomando seu lugar.” (HALL, 1999, p. 99). 

Não há um consenso a esse respeito, e provavelmente as três formulações acima

aconteçam  concomitantemente  em  diferentes  níveis.  Nesse  cenário,  olhar  para  as

manifestações tradicionais populares requer alguns cuidados que devem ser destacados, como,

por  exemplo,  em  relação  à  defesa  da  preservação  e  do  resgate  da  Cultura  Popular.  Os

ensinamentos de Oswaldo Elias Xedieh para Alfredo Bosi parecem pertinentes:

A cultura popular não morre, não necessita de injeções aqui, injeções lá. Se ela for,
de  fato,  popular,  enquanto  existir  povo ela  não  vai  morrer.  Cultura  popular  é  a

19 MPB é o gênero musical brasileiro que teve início na década de 60, a partir da segunda geração da Bossa
Nova. Com o 1º Festival de Música Popular da TV Excelsior passa a denominar canções que se diferenciavam da
Bossa,  mas  não  eram Samba,  e  que  se  tornaram conhecidas  através  de  cantores  como Elis  Regina,  Chico
Buarque, Edu Lobo, Vinícius de Morais, e toda essa geração de artistas e intelectuais da época.
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cultura que o povo faz no seu cotidiano e nas condições em que ele a pode fazer.
[…] Em suma, ele (Xedieh) me ensinou a não me preocupar em “conservar a cultura
popular”,  em si  mesma,  mas  em conservar  o  povo.  Entenda-se:  o  importante,  o
fundamental aqui, são os agentes culturais. se o sistema social é democrático, se o
povo vive em condições – digamos razoáveis – de sobrevivência, ele próprio saberá
gerir essas condições para que a sua cultura seja conservada. (BOSI, 1986, p. 44)

Tendo  em  vista,  porém,  que  tais  condições  razoáveis  de  sobrevivência  não

condizem com a realidade de muitos Mestres, Mestras e agrupamentos de cultura tradicional

popular,  algumas  ações  governamentais  têm  sido  geradas  no  intuito  de  minimizar  essa

contradição. Assim, o Ministério da Cultura definiu, em 2011, 53 Metas do Plano Nacional de

Cultura a  serem alcançadas  até  2020,  tendo como quarta  meta uma “Política nacional  de

proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas populares e tradicionais”.

Esta se refere “à criação e aprovação de um conjunto de instrumentos legais que visam à

proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas populares e tradicionais”

(METAS DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, 2011, p. 21).

Consta no item b desta meta a “inserção dos conhecimentos e expressões culturais

populares e tradicionais na educação formal, com a participação direta dos Mestres, Mestras e

demais praticantes” (Ibidem, p. 22), onde define que

os  conhecimentos  e  expressões  das  culturas  populares  e  tradicionais  constituem
patrimônio imaterial brasileiro e são definidos pela Convenção para a Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial (Unesco, 2003) como as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas – assim como instrumentos, objetos, artefatos
e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em
alguns casos,  os indivíduos reconhecem como parte integrante da sua tradição e
identidade.  Dessa  forma,  objetiva-se  valorizar  a  identidade,  ancestralidade  e
criatividade do povo brasileiro nos processos educativos. (Ibidem, p. 22-23)

No estado  do  Ceará,  A Secretaria  da  Cultura  do  Ceará  (Secult)  define  como

Tesouros Vivos da Cultura: “as pessoas, grupos e comunidades que são, reconhecidamente,

detentoras  de  conhecimentos  da  tradição  popular  do  Estado.  Através  de  edital  público,  a

Secult identifica e recebe inscrições para o processo seletivo que confere o título e um auxílio

financeiro temporário ou vitalício aos selecionados no valor de um salário mínimo”20.

Andressa  Moreira  enfatiza,  no  entanto,  que  as  ações  governamentais  são

importantes, porém ainda estão carregadas de assistencialismo (MOREIRA, 2015, p. 156). É

um cenário  complexo,  pois  muitos  dos  agentes  culturais  das  tradições  populares,  como a

própria Secult ressalta, de fato encontram-se em “condições de pobreza e risco social, situação

agravada pelo fato de que nunca ou pouco contribuíram para o sistema previdenciário”, o que

justifica a necessidade de se pensar em ações e soluções estruturadas.
20 Fonte: Secretária de Cultura do Ceará (Secult). Disponível em 
<http://www.secult.ce.gov.br/index.php/tesouros-vivos-da-cultura> Acesso em: junho de 2016.
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Paralelamente,  com  a  crescente  atenção  voltada  às  políticas  de  incentivo  às

manifestações  culturais  populares,  muitos  grupos  são  convidados  a  se  apresentarem  nos

palcos de eventos em centros culturais e ações governamentais, o que caracteriza o fenômeno

da espetacularização, como definida por Carvalho.

Defino “espetacularização” como a operação típica da sociedade de massas, em que
um  evento,  em  geral  de  caráter  ritual  ou  artístico,  criado  para  atender  a  uma
necessidade expressiva específica de um grupo e preservado e transmitido através de
um circuito próprio, é transformado em espetáculo para consumo de outro grupo,
desvinculado da comunidade de origem. (CARVALHO, 2010, p. 47)

Mesmo  termo  usado  por  Oswald  Barroso,  quando  descreve  o  processo  de

mercantilização do Reisado: 

[…],  sua  crescente  adequação  à  situação  de  espetáculo  mercantilizado,  em
apresentações  com  tempo  e  espaço  reduzido,  em  festivais  e  outros  eventos  de
diversão  para  o  grande  público,  exibidos  em  palco  e  palanques.  Nestas
apresentações,  não  apenas  a  brincadeira  perde  a  maioria  dos  seus  entremeios,
restringindo-se quase tão somente ao canto e à dança, como perde sua interação com
o público (BARROSO, 2013, p. 343).

Barroso compara, por exemplo, como os Reisados e Bois dos centros urbanos –

apesar de apresentarem indumentárias e objetos de cena mais ricos – perdem substância na

brincadeira em relação aos grupos dos interiores. Isso se intensificou a partir do final dos anos

70,  segundo o autor,  quando cresceram as  solicitações  por  parte  de órgãos  públicos  para

apresentações  em  palcos  e  palanques,  em  situações  completamente  diferentes  das

costumeiras. Ele afirma que “[…], os brincantes aceitam a proposta, mas quase sempre saem

insatisfeitos” (Ibidem, p. 393), por terem que fazer adaptações que acabam prejudicando sua

riqueza e complexidade características.  É dessa forma que os processos culturais têm seus

sentidos descontextualizados, a fim de entreter os sujeitos consumidores.

José  Jorge  de  Carvalho  pontua  essa  situação  perversa  a  que  são  expostos  os

Mestres  e  Mestras  de  Cultura,  nas  constantes  relações  com  produtoras  e  Secretarias  de

Cultura, afirmando que  “no ponto em que estamos atualmente, já não faz sentido falar em

culturas híbridas ou em trocas culturais sem tomarmos em conta as gritantes assimetrias de

poder no campo da cultura” (CARVALHO, 2010, p. 46).

O autor distingue, portanto, a Cultura Popular da Cultura Popular comercial, por

não dependerem da mídia no contexto em que existem, apresentando relativa “autonomia na

frugalidade, na medida em que se reproduzem utilizando seus modestos recursos materiais e

vastos  recursos  simbólicos  e  tomando  em  conta  seus  ritmos  próprios  de  continuidade,

mudanças  e  transformações”  (CARVALHO,  2010,  p.  44).  Identifica  como  princípios  de
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produção das mesmas a autogestão e a auto sustentabilidade comunitária, além de destacar

como sua marca fundante a resistência à pressão homogeneizadora. 

Essa resistência manifesta-se também na força da Cultura Popular no sentido de

“restaurar  noções  opostas  ao  capitalismo,  como  a  de  comunhão  (x  individualismo),  por

exemplo” (MOREIRA, 2015, p. 153), e “o reconhecimento histórico de trajetórias sociais que

não  são  contempladas  pelo  sistema  de  ensino  oficial,  de  forma a  promover  também um

reconhecimento de si mesmo” (Ibidem, p. 154).

A  autora  assim  afirma  que  “para  continuar  existindo  em  contextos

socioeconômicos  amplamente  excludentes,  meritocráticos  e  individualistas,  as  expressões

populares assumem um caráter de resistência e de denúncia do sistema” (MOREIRA, 2015, p.

147). Ecléa Bosi destaca o caráter político contido nesse processo: “uma resistência diária à

massificação  e  ao  nivelamento,  eis  o  sentido  das  formas  da  Cultura  Popular.  […]

empobrecedora para a nossa cultura é a cisão com a cultura do povo: não enxergamos que ela

nos dá agora lições de resistência como nos mais duros momentos da luta de classes.” (BOSI,

1986, p. 23).

2.1  O  universo  do  Tradicional  Popular:  uma  mistura  de  saberes  e  formas  de

aprendizagem

Partindo, pois, da Música Tradicional Popular no Brasil, as características que a

singularizam no universo do popular  têm relação com a nossa formação histórica,  nossas

heranças indígenas, africanas e europeias – as distintas matrizes que interagiram em território

brasileiro a partir  do século XVI, e que formaram um amplo painel de manifestações, ou

diferentes “Brasis”, para usar a conhecida expressão de Darcy Ribeiro. 

Ribeiro  desenvolve  a  ideia  de  que,  ao  longo  da  ocupação  do  Brasil  pelos

portugueses, as diversificações culturais de cada região do país foram se dando de acordo com

a  proporção  de  combinações  das  qualidades  indígenas,  africanas  e  europeias,  junto  às

diferentes condições ambientais e atividades econômicas de cada espaço (RIBEIRO, 1995, p.

19). Por essas vias, plasmaram-se, então

[…] diversos modos rústicos de ser dos brasileiros, que permitem distingui-los, hoje,
como sertanejos no Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do Litoral, caipiras do
Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-brasileiros,
teuto-brasileiros, nipo-brasileiros, etc (RIBEIRO, 1995, p. 19).
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No documentário “O povo brasileiro”21, sobre a obra homônima de Darcy Ribeiro,

este nos conta sobre as diversas criações musicais que surgiram em cada um desses Brasis,

muitas delas compartilhando características, como a “umbigada”22, por exemplo, que é um

elemento coreográfico comum em diversas danças brasileiras,  como o Samba de Roda,  o

Jongo, o Tambor de Crioula, dentre outras.

Nas palavras do ator e diretor Mário Libar, “esses dois povos: o nativo e o que

chega [o indígena e o africano], eles são completamente ligados à natureza,  são mágicos,

encantados, festivos. Cantam e dançam pra trabalhar, acreditam em feitiço. O cara que traz [o

europeu], o dono no navio, é racionalista, individualizado, é cartesiano, opera outra lógica de

mundo”23

É dessa subjetividade e conexão com a natureza, que o  pensamento mágico se

apresenta como um dos elementos presentes na base das práticas artísticas populares: “Bois e

Reisados  utilizam  formas  cênicas  características  de  sociedades  tradicionais,  nas  quais

prevalece o espírito religioso,  a visão sagrada do universo, e onde o mundo preserva seu

encanto. Originam-se de ambientes onde homem e natureza, arte e vida, ainda não estão de

todo apartados” (BARROSO, 2013, p. 307). 

Desde  os  mais  simples  gestos  até  os  mais  complexos  símbolos,  inúmeros

elementos  encontrados  nas  tradições  populares  revelam o  pensamento  mágico  como uma

visão  de  mundo  peculiar,  uma  forma  de  existir.  Um  exemplo  trazido  pelo  professor  e

pesquisador Oswald Barroso reside na encenação da morte do boi, que acontece “não por uma

cacetada, como se pode supor, mas por um passe de mágica executado pelo Mateus, ou pelo

Careta,  tocando  com uma vareta  (ou  um cacetinho  muito  fino),  por  três  vezes  seguidas,

determinada parte do corpo do animal cenográfico, entre os chifres” (Ibidem, p.309).

A esse caráter mágico associa-se, também, o formato de  festa,  através do qual

essas tradições acontecem. Sobre tal característica vale citar a obra de Bakhtin, “A cultura

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais”24, originalmente

publicada  em 1987;  e  que,  ao  estudar  a  obra  desse  escritor  francês25,  detecta  na  Cultura
21 Documentário O Povo Brasileiro. Direção:  Isa Grinspum Ferraz. 10 episódios. Brasil, 2000. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=wfCpd4ibH3c>
22 Umbigada é definida por Jose Ramos Tinhorão como “traduzida pelo uso do verbo atirar. Atirar em alguém,
numa dança de roda, é convocar esse alguém para o terreiro com um avanço frontal do corpo, que deve ao menos
insinuar uma umbigada” (TINHORÃO, 2000, p. 234)
23 Fala  do  autor  e  diretor  Mário  Libar,  no  documentário  Tarja  Branca  (Direção:  Cacau  Rhoden,  Produção
Executiva: Estela Renner, Marcos Nisti e Luana Lobo. Marinha Farinha filmes, Brasil, 2014, 80 minutos).
24 Bakhtin, Mikail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013.
25 François  Rabelais  foi  um escritor  francês  do século  XVI que se  recusou a ajustar-se às  regras  literárias
vigentes e dedicou-se à cultura cômica popular, recolhendo sabedoria nos antigos dialetos, refrões, provérbios,
“na boca dos simples e dos loucos” (BAKHTIN, 2013, p. 1).
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Popular  “uma visão  de  mundo,  do  homem e  das  relações  humanas  totalmente  diferente,

deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao Estado” (BAKHTIN, 2013, p. 4-5). 

Nela, reconhece que “a festa é a propriedade fundamental de todas as formas de

ritos  e  espetáculos  cômicos  da  Idade  Média”  (Ibidem,  p.  7),  é  uma  “forma  primordial,

marcante, da civilização humana” (Idem), onde “o princípio material e corporal aparece sob a

forma  universal,  festiva  e  utópica.  O  cósmico,  o  social  e  o  corporal  estão  ligados

indissoluvelmente numa totalidade viva e indivisível”; de onde conclui: “é um conjunto alegre

e benfazejo” (Ibidem, p. 17).

A festa, assim, “marcava [e marca] de alguma forma uma interrupção provisória

de todo o sistema oficial, com suas interdições e barreiras hierárquicas. Por um breve lapso de

tempo, a vida saía de seus trilhos habituais, legalizados, consagrados, e penetrava no domínio

da liberdade utópica” (Ibidem,  p.77).  Tal  aspecto permite  ao autor  reconhecer  na Cultura

Popular  em  questão  os  ideais  de  liberdade  e  universalidade.  Além  disso,  reconhece  na

presença do riso – numa época em que este “era absolutamente extra-oficial” (Idem) – um

elemento radicalmente transgressor dentro da cultura cômica popular.

O riso permanece até  hoje como característica comum em certas  brincadeiras,

como no Bumba meu Boi, por exemplo. O Mestre Zé Pio26, inclusive, afirma27 que o riso é

regra na brincadeira: “se não faz o povo sorrir não é Bumba Meu Boi”. Para Barroso, o riso

brincante “é o riso do ser humano que se vê parte da natureza e não acima dela. [...] É sempre

um riso sagrado, já que ele, em todas as modalidades, é um rito devocional. [...] É também um

riso crítico [...]” (BARROSO, 2013, p. 325). Assim, o riso nas brincadeiras populares assume

diferentes  dimensões,  e  define-se,  principalmente,  como um riso  coletivo,  “que  nasce  da

embriaguez  comum,  das  relações  íntimas  e  do  contato  corporal,  entre  brincantes  e

comunidade” (Ibidem, p. 326).

Com ou sem esse elemento cômico intencional, as manifestações populares todas

compartilham esse caráter festivo.

Dentro da sua diversidade, essas formas e manifestações — as festas públicas  e
carnavalescas, os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, gigantes, anões
e monstros, palhaços de diversos estilos e categorias, a literatura paródica, vasta e
multiforme, etc. —possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da
cultura cômica popular, principalmente da cultura carnavalesca, una e indivisível.
(BAKHTIN, 2013, p. 3)

26 José Francisco Rocha, ou Mestre Zé Pio, do Boi Ceará, é o guardião da memória de vários Bois de Fortaleza.
Brincante desde os três anos de idade, foi nomeado Mestre de Cultura do estado, “Tesouro Vivo da Cultura”, em
2005. 
27 Em conversa realizada dia 18 de janeiro de 2017.
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Dentre os próprios integrantes dessas manifestações, as festas são chamadas de

“brinquedo”, tendo os artistas populares como “brincantes” ou “folgazões”, definido assim

pelo “[...] próprio modo de se expressar das pessoas que pertencem a esse universo [da cultura

popular] por se autodenominarem brincantes e utilizarem expressões como ‘vamos brincar

Cavalo Marinho’” (Lewinsohn, apud MOREIRA, 2015, p. 59).

O  brincar, nesse contexto, aparece então como um fazer artístico carregado de

liberdade, espontaneidade e plenitude, tal qual uma brincadeira infantil, onde o ator brincante

“presentifica um outro mundo, revive uma narrativa” (BARROSO, 2013 , p. 391) inventada.

Nessa  narrativa,  o  público  é  convocado  para  brincar  junto,  e  não  para  assistir,  “logo,

percebemos que a fronteira entre brincantes e público se esvai nesse contexto, e a própria

distinção entre quem é e quem não é brincante torna-se extremamente frágil, pois, de certo

modo, na brincadeira todos/as viram brincantes” (MOREIRA, 2015, p. 60).

A autora  ainda  ressalta  que  além desse  brincar  compartilhado  entre  público  e

brincantes do grupo, “ser brincante é brincar ‘junto com a figura28’, [...] é, portanto, reinventá-

la e reinventar-se a partir dela; da própria criação estética” (Ibidem, p. 146). Tal formulação

encontra  eco  na  reflexão  de  Walter  Benjamin  acerca  do  brinquedo  infantil,  no  texto

“Brinquedo e brincadeira”29:

Com efeito, toda experiência profunda deseja, insaciavelmente, até o fim de todas as
coisas, repetição e retorno, restauração de uma situação original, que foi seu ponto
de partida. […] Talvez seja esta a raiz mais profunda do duplo sentido da palavra
alemã Spielen  (brincar e representar): repetir o mesmo seria seu elemento comum.
[…] A essência da representação, como da brincadeira, não é ‘fazer como se’, mas
‘fazer sempre de novo’ (BENJAMIN, 2012, p. 271).

Dessa forma, tanto na brincadeira infantil (que a criança repete insaciavelmente

uma ação), como nas brincadeiras tradicionais populares, tal repetição costuma apontar para

um movimento  de  retorno  a  uma situação  original.  Nas  palavras  de  Mircea  Eliade,  essa

situação original é valiosa e poderia ser vista ainda como “[…] o Tempo da origem, o instante

prodigioso em que uma realidade foi criada, em que ela se manifestou, pela primeira vez,

plenamente,  [e]  o homem esforçar-se-á por voltar  a unir-se periodicamente a  esse Tempo

original” (apud BARROSO, 2013, p. 65).

Nessa espécie de ritual  da repetição,  o  improviso ganha largo espaço,  pois  os

brincantes trazem suas falas e seus gestos a partir de “combinações diferentes de um acervo

de elementos e recursos artísticos dados pela tradição” (Ibidem, p.311). Tal acervo é repassado

28 Figura é o termo usado dentre os brincantes para designar ‘personagem’.
29 BENJAMIN, Walter. Brinquedo e brincadeira, In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. 8ª edição – São Paulo: Brasiliense, 2012. 
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através dos Mestres, oralmente e no convívio cotidiano com a comunidade, e conservado pela

memória. É assim que os saberes vinculados a cada manifestação – suas músicas, os ritmos e

os toques dos instrumentos, coreografias e a confecção do figurino e dos elementos cênicos,

assim como o enredo que perpassa a brincadeira – são mantidos: através da  oralidade e da

memória.

Como relata o Mestre Zé Pio, enquanto cantarolava algumas músicas durante a

conversa que tivemos na sede do Boi Ceará, o qual hoje lidera:

70 anos eu tenho, mas tá tudo guardado aqui,  na cabeça aqui.  […]. Eu ainda tô
estudando o que é Boi. Inda não sei o que é Boi. Aí você fala ‘como é que um
mestre que não sabe ler não sabe escrever – sabe ler pouco e escrever pouco – tá
estudando Boi?’, porque eu vou estudar lá onde aquele cidadão antigo lá tem o Boi,
eu falo pra ele,  ele vai  me dizendo as coisa e eu vou guardando aqui na minha
cabeça. […] e o Bumba meu Boi só é Bumba meu Boi quando os improviso é feito
na hora. Aí o que eu to fazendo, vocês pensam que eu to fazendo na hora, montando
assim na hora, mas não é, é que tem tudo aqui, na cabeça, né30.

O  relato  acima  exemplifica  não  só  o  papel  da  memória  e  da  oralidade  nas

tradições  populares,  mas  também  a  improvisação  que  se  dá  através  da  combinação  dos

elementos de um vasto acervo contido na mente dos mestres e dos brincantes. Temos nesses

casos, portanto, a memória como “o centro vivo da tradição, é o pressuposto de cultura no

sentido de trabalho produzido, acumulado e refeito através da História” (BOSI, 1987, p. 51).

A oralidade à qual me refiro é compreendida aqui não somente como verbalidade,

como uma comunicação através das palavras, mas como o ato de comunicar em uma acepção

mais ampla,  considerando os elementos visuais e todo o leque de gestos produzidos pelo

corpo, incluindo a postura receptiva da escuta, essa que prevalece em contextos onde o texto

escrito  não  é  prioridade  (LUCAS  et  al,  1999,  p.  3).  “A  oralidade  não  existe  sem  a

corporalidade, sem sujeitos em relação, sem performances plenas. […] é uma forma de estar

no mundo, na coletividade” (HARTMANN; CASTRO, 2013, p. 121).

No  meu  contato  com  o  Tambor  de  Crioula31,  por  exemplo,  em São  Luís  do

Maranhão, pude observar que os Mestres ensinavam o toque por onomatopeias: o tambor

médio é o que fazia ca-tum, marcando ali o andamento, enquanto o pequeno era o responsável

por produzir um resultado final de tri-ki-tum (junto ao médio); sobre essa polirritmia juntava-

se o tambor grande, que é o mais livre, por entoar frases rítmicas as mais diversas, sempre

acompanhando a dança. 

30 Em conversa realizada no dia 18 de janeiro de 2017.
31 Manifestação de origem africana presente no estado do Maranhão, caracterizada por uma dança feita por 
mulheres em saias rodadas ao som de três tambores e canto coletivo.
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Para  conseguir  apreender  o  toque  executado  no tambor  pequeno  –  que  se  dá

completamente no contratempo e intercalado entre os dois toques de base do tambor médio –,

não  bastava  olhar  o  gesto  do  tocador  e  ouvir  o  som  produzido.  Além do  entendimento

auditivo, algo internamente era preciso acontecer para que aquela polirritmia fosse introjetada,

uma  certa  adequação  interna,  a  ponto  de  desvencilhar,  de  certa  maneira,  a  execução  no

instrumento  do  entendimento  racional  do  mesmo  –  que,  quando  se  manifestava,  era

responsável pelo quase inevitável “sair do tempo”.

Da mesma forma, no contexto do Candomblé, minhas visitas à roça32 nas ocasiões

de festas de santos foram fundamentais para o aprendizado dos ritmos, por me fazer entrar em

contato com elementos como as danças, os símbolos, e a força do ritual em si. Lembro que

Marcello Santos33 sugeria a observação atenta dos movimentos, para que percebêssemos como

a nuance corporal da dança dialoga com o ritmo. No ijexá34, por exemplo, o movimento de

erguer os ombros, concomitante à pisada do pé para trás, corresponde ao toque mais grave do

atabaque. Compreender isto vai além da racionalização: é algo que se sente e experiencia

corporalmente.

A categoria da oralidade, pois, reúne as dimensões da escuta, da observação e do

gesto,  que  acabam  por  envolver,  no  aprendizado  da  música,  o  corpo  em  toda  a  sua

complexidade – em suas dimensões racional, afetiva e espiritual. Ao estudar o Congado35,

Arroyo destaca o aprendizado que se dá através da  observação (o olhar atento) e do  corpo

(movido pelo som, com o instrumento à mão), como por exemplo, na cena em que o menino

Nenê, com dois anos de idade, participa de um ensaio na rua:

Nenê não aprendia de alguém propriamente,  mas de todos e de tudo ao mesmo
tempo. Seu olhar se dirigia aos caixeiros batendo, às meninas dançando; enquanto
olhava,  batia,  mas com o ouvido atento.  Não ouvia só seu instrumento,  ouvia o
ripilique, ouvia o maracanã. O olhar, os braços, as pernas também eram canais de
aprendizagem (ARROYO, 1999, p. 176).

A descrição evidencia, além disso, o contexto de coletividade em que tudo se dá.

O mesmo pude observar, por exemplo, no grupo Raízes Coco de Arcoverde. Na época, entre

2003 e 2004, uma das crianças da família do Mestre Lula Calixto  tinha por volta de três anos

32 Local onde é feito o culto no Candomblé, também chamado de terreiro.
33 Arte educador e percussionista carioca, radicado em Fortaleza.
34 Ritmo de origem africana, presente nos terreiros de Candomblé. É executado pelas mãos diretamente nos 
atabaques. Dada sua presença na Bahia acabou chegando às ruas e ficando mundialmente conhecido, através dos 
grupos de Afoxés (cortejos carnavalescos que utilizam o ritmo de ijexá).
35 Manifestação religiosa afro-brasileira, em sua especificidade mineira, fruto do sincretismo entre o catolicismo
europeu e expressões da religiosidade africana, sobretudo de origem bantu, resultante da imposição cultural
sofrida pelos negros durante a escravidão, no interior das irmandades religiosas (Lucas,  apud Pereira, 2011, p.
56).
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de idade,  e  volta  e meia,  ficava no meio do grupo com um  ganzá36 nas mãos.  A criança

mantinha  os  olhos  e  seu  corpo  totalmente  abertos,  e  transitava  em  meio  aos  brincantes

agitando o ganzá ao ritmo da própria empolgação.

Mas  voltando  ao  menino  Nenê,  Arroyo  diz  que  “ele  não  aprendia  apenas  os

batidos, aprendia sobre a condição de homem e mulher, sobre pertencer àquela classe social,

àquela vizinhança, àquela família”; o que se nota é que em tais contextos a aprendizagem não

se dá no sentido de aquisição de habilidades, no ter, mas no ser: “aprendia a ser congadeiro”

(Idem), interiorizando “representações sociais que lhes dão sentido, como cultura” (Ibidem, p.

178).

A autora assim conclui que, “como em várias culturas musicais orais, a cultura

musical congadeira é auditiva, visual e tátil” (Ibidem, p. 177). No mesmo sentido, Ebrahim

Moosa afirma: “a tradição,  citando as palavras felizes de Pierre Bourdieu,  é aquilo que o

corpo aprendeu ou o que ‘foi  aprendido pelo  corpo’,  não é algo que se adquire  como o

conhecimento, mas, sim, aquilo que a pessoa é” (MOOSA, 2010, p. 303). 

Em sua pesquisa junto aos brincantes, Andressa Moreira, percebe que o corpo é

um elemento essencial, “pois tudo que se evidencia ao outro (e a si) é viabilizado pelo/no

próprio corpo do/a brincante; a figura é o próprio corpo transfigurado. De fato, existe uma

relação indissociável entre o corpo e a figura no brincar” (MOREIRA, 2015, p. 125). Nessa

relação,  Moreira  aponta  as  dimensões  complexas  nas  quais  a  corporalidade está  inserida,

como “as memórias corporais ancestrais que fundamentam as brincadeiras populares” (Idem).

E, para ilustrar, traz o relato da brincante Luciana (Lu):

é  que a  gente  tem essa relação com os bonecos… […] Tem uma coisa,  ali,  do
sagrado com o boneco que é isso que a cultura popular tem… O brinquedo, ele é!…
existe uma relação de cuidado, de sagrado com o brinquedo… Então, pensar assim,
que  aqueles  bonecos  que  a  gente  brinca,  aqueles  personagens  que  eu  entro  em
contato, são figuras… […] a gente veste, a gente é o boneco, né?! No mamulengo
você bota o boneco [sinal com as mãos, de ‘vestir o boneco com as mãos’]. Você
projeta a figura, o objeto…  E… [silêncio]. Então, os bonecos, eles têm… Eles têm
uma vida! Por quê? Porque aquelas personagens estão sendo construídas há muito
tempo, por muitas pessoas. O que a gente recebe… Então, um Benedito, um João
Redondo, um Boi [figuras] é uma herança de uma construção que vem ancestral.
Então, é ter essa reverência, mesmo! Tipo, pra mim, os bonecos são muito maiores
do que eu!” (Ibidem, p. 125-126).

Constata-se,  portanto,  que  nesses  espaços  há  uma  situação  de  ensino  e

aprendizagem muito rica,  onde o fluxo do cotidiano, a dinamicidade do fazer artístico no

convívio coletivo, são, em si,  processos formativos carregados de símbolos profundos que

36 Instrumento  percussivo  idiofônico  (o  som  é  provocado  por  sua  agitação),  feito  de  um  tubo  cilíndrico
preenchido com sementes, grãos ou contas.
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estão vinculados ao tradicional popular. Lembro aqui o título da tese de Glória Moura, “O

currículo invisível da festa”37, citada por Carlos Sandroni:

[…] trata-se de um estudo de comunidades remanescentes de quilombos e das festas
que aí  acontecem, através das quais,  como mostra a autora,  os participantes vão
aprendendo e reaprendendo uma série de valores, ideias, comportamentos, sem que
em momento algum seja explicitada a noção de que festas  também servem para
aprender (SANDRONI, 2000, p. 20).

A esse  “currículo  invisível”,  encontrado  ao  longo  do  território  brasileiro  nas

diversas  tradições  populares,  costuma-se  atribuir  a  denominação  de  “ensino  informal”  ou

“assistemático”.  Segundo Maria  da  Glória  Gohn,  a  educação  informal,  diferentemente  da

formal –  “desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados” –, é “aquela

que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – ocorrendo em espaços da

família, bairro, rua, cidade, clube, espaços de lazer e entretenimento; nas igrejas; e até na

escola  entre  os  grupos  de  amigos;  ou  em  espaços  delimitados  […].  Poderá  ter  ou  não

intencionalidades” (GOHN, 2014, p. 40).

A autora ainda traz a ideia do ensino “não formal”:

a grande diferença da educação não formal para a informal é que na primeira há uma
intencionalidade na ação: os indivíduos têm uma vontade, tomam uma decisão de
realizá-la, e buscam os caminhos e procedimentos para tal. Poderá encontrá-los em
meios  coletivos  ou  individuais.  […]  Ela  designa  um  conjunto  de  práticas
socioculturais  de  aprendizagem  e  produção  de  saberes,  que  envolve
organizações/instituições,  atividades,  meios  e  formas  variadas,  assim  como  uma
multiplicidade de programas e projetos sociais” (idem).

Os termos,  segundo  Sandroni,  por  remeterem a  algo  “destituído  de  forma”  e

“desorganizado”,  “refletem  antes  nossa  ignorância  sobre  as  ‘formas’ e  ‘sistemas’ destes

aprendizados do que a ausência, ali, de tais atributos” (SANDRONI, 2000, p. 20). Partindo da

denominação da tese de Glória Moura, pois, o autor sugere que “seria muito mais realista falar

em ensino ‘invisível’, ou ‘não-explícito’” (Idem), pois há um caráter sistemático nos padrões

de organização e no cotidiano de aprendizado na Cultura Tradicional Popular.

Do que pude observar no Boi Ceará, por exemplo, e durante minha conversa com

o Mestre Zé Pio, existem diversas figuras que trazem diferentes graus de complexidade para

sua execução: o boi, a burrinha, o bode, a ema, o jaraguá, o Mateus, o Capitão, a Catirina, o

fazendeiro,  os índios,  o rei,  a rainha,  o pastor,  o vassalo,  os vaqueirinhos,  o príncipe e a

princesa,  os  cordões  vermelho  e  azul…  Cada  um  dos  bichos  possui  uma  dança  e  uma

importância simbólica, e alguns personagens têm seu enredo e suas falas, sendo estas trazidas

entre as músicas para compor os dramas e as comédias das cenas. 

37 Moura, Maria Glória da Veiga. Ritmo e ancestralidade na força dos tambores negros: o currículo invisível da
festa. 1997. Tese (Doutorado em Educação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.
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Há uma hierarquia dentro dessas funções, resultando em uma organização que se

dá  de  acordo  com a  experiência  dos  brincantes:  os  iniciantes  normalmente  assumem  as

funções mais simples, e mesmo dentro dessas categorias, há também uma organização: os

mais experientes dançam na frente dos mais novos, por exemplo. Assim, o brincante traça um

percurso formativo dentro da tradição que se inicia na observação, para, então, começar a

fazer parte da brincadeira. A partir do seu desenvolvimento dentro do grupo é que ele passa,

então, a assumir diferentes funções.

No Reisado, acontece algo similar, como nos informa Barroso “[…] ele começa

convivendo, observando […] da observação passam para a brincadeira e da brincadeira para a

imitação […] Aos mestres cabe identificar quem nasceu com jeito para a brincadeira, para

fazer esta ou aquela figura,  este ou aquele entremeio,  esta ou aquela função no Reisado”

(BARROSO, 2013, p. 357).

Arroyo nomeia  esse tipo  de relação de  ensino  e aprendizagem de “pedagogia

êmica”: “iniciação das crianças pelos pais e outros familiares”, além da imersão dos filhos e

filhas nas ações rituais, inseridos “em um contexto denso de símbolos”, onde o ensino e a

aprendizagem de Música acontecem em práticas musicais coletivas e a céu aberto (ARROYO,

1999, p. 171).

André Luiz Mendes Pereira, ao estudar também o Congado no que diz respeito à

transmissão de conhecimentos musicais, elenca as mesmas práticas de observação, imitação,

experimentação e escuta, observando que o aprendizado se dá em conjunto com o próprio

desempenho  –  enquanto  o  brincante  toca  o  instrumento  ou  executa  uma função  –  tendo

sempre a figura do Mestre, capitão ou professor à frente (PEREIRA, 2011, p. 61).

Outra  característica  marcante  em  tais  brincadeiras  é  a integração  entre  as

diferentes linguagens artísticas, como pontua o Mestre Zé Pio quando diz que “o Boi é teatro,

dança  e  música,  tudo  junto”.  Além  disso,  o  Mestre  conduz  a  confecção  de  adereços,

indumentárias e bichos que tomam cena, munido de um exigente senso estético. Conta que

quando foi chamado a participar do Boi Garoto,  aos oito anos de idade,  foi “chegando e

botando logo aquele defeito que via no Boi, porque não estava do jeito que é pra ser. A Ema

era  uma bacia:  ele  [o Mestre  Chico Preto]  pegava o lençol,  punha por  cima,  pegava um

pedaço de pau e uma bacia; a burrinha era um tamborete com pedaço de pau amarrado, e

coberto com outro lençol; e pro Jaraguá ele pegava dois tamancos – nesse tempo existia o

tamanco – botava aqui na mão, cobria com um pano e ficava batendo”.
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É  muito  comum,  inclusive,  que  eles  mesmos  trabalhem  com  a  construção  e

manutenção de seus próprios instrumentos musicais, desenvolvendo e propagando técnicas de

luteria que resultam numa certa autossustentabilidade dos artistas. 

Sobre tais domínios artísticos do brincante, Barroso assim pontua:

Não por acaso, o brincante popular costuma reunir no mesmo artista, as qualidades
de ator,  dançarino,  cantor,  acrobata e (algumas vezes)  instrumentista.  Do mesmo
modo, as representações incluem, ordinariamente, o teatro, a dança, a música e as
artes plásticas (nos figurinos, objetos de cena e adereços). […] Não custa observar
que isto corrobora com a constatação de que as artes nasceram indissoluvelmente
ligadas, vindo a separar-se só muito recentemente (BARROSO, 2013, p. 308).

Tais aprendizagens, ancoradas na oralidade e corporalidade, em muito diferem-se

daquelas praticadas dentro das instituições de ensino, que consideram apenas os saberes da

tradição ocidental europeia, baseada na escrita, como legítimos. José Jorge de Carvalho a esse

respeito  ressalta  o  lugar  importante  da  oralidade,  “tão  central  para  as  práticas  culturais

africanas  tradicionais  e  as  comunidades  indígenas”  (CARVALHO, 2010,  p.  244,  tradução

minha),  porém  rejeitada  no  ensino  acadêmico  –  postura  que  acaba  por  suprimir  da

Universidade toda essa riqueza de práticas, conhecimentos, e habilidades.

Poderíamos dizer,  assim,  que o  currículo invisível das  tradições  populares  em

muito se difere dos currículos do cursos de Música das instituições de ensino superior no

Brasil,  no  geral,  voltadas  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  técnicas  e  aquisição  de

conhecimentos  teórico-musicais  demasiadamente  segregados  em  disciplinas.  Partindo,

portanto, da premissa de que tais universos antagônicos são complementares, ultimamente

muito se tem falado sobre a inserção da Música Popular no ambiente acadêmico, inserção esta

que levanta algumas problemáticas, como abordadas a seguir.
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3 A MÚSICA TRADICIONAL POPULAR NAS UNIVERSIDADES

Temos  uma  longa  tradição  de  saber  escolar  colonizado.  Aprendemos  a  ética,  a
estética,  a  epistemologia  e  a  economia  a  partir  de  referenciais  hegemônicos  em
contextos de imperialismo e neoimperialismo. […] [É] momento da educação rever
seu passado de subordinação e preparar futuro diferente, baseado na autonomia e na
criação coletiva das agendas educacionais centradas nas artes.

Luiz Botelho Albuquerque

Foi a partir da década de 90 que alguns estudiosos começaram a se voltar para as

diversas  músicas  existentes  para  além  dos  conservatórios,  considerando  os  contextos

chamados de “informais” e “não-formais” de ensino. De início, de acordo com Ana Carolina

Nunes do Couto, a preocupação voltava-se para a necessidade de ampliação de repertório, já

que  predominava  a  música  europeia,  descontextualizada  com  a  realidade  dos  alunos

(COUTO,  2014,  p.  239).  Mas,  posteriormente,  estudiosos  da  área,  como,  por  exemplo,

Margarete  Arroyo,  Carlos  Sandroni,  e  Luis  Ricardo  da  Silva  Queiroz  –  com  pesquisas

voltadas  para  as  manifestações  musicais  populares  sob  um  olhar  articulador  entre  a

Etnomusicologia e a Educação Musical – apontaram que não basta inserir o repertório popular

se este continuar a ser abordado através de métodos ainda europeizados.

A partir, portanto, dessa constatação da importância do diálogo entre esses dois

contextos – as instituições de ensino formal e a Música Popular – é que surgem as discussões

acerca das metodologias de ensino. Segundo Couto:

No que tange o ensino de música em nível superior, apesar do surgimento de novas
modalidades de graduação, como é o caso do Bacharelado em Música Popular em
algumas  instituições,  por  exemplo,  a  herança  do  modelo  europeu  de  ensinar  e
aprender  música,  mais  especificamente  o  modelo  do  Conservatório  francês  do
século XIX, ainda prevalece (COUTO, 2014, p. 239).

Esse modelo do conservatório francês baseia-se num ensino individual, cartesiano

e disciplinar, onde prevalece a leitura e a escrita musical e certa divisão entre teoria e prática,

sendo esta voltada para a execução de um instrumento.  Trazer,  pois, a música tradicional

popular sob esse modelo de ensino e abordagem – que em nada se relaciona com o contexto

original  de  tais  práticas  –  é  quase  tão  problemático  quanto  não fazê-lo.  A esse  respeito,

Sandroni ressalta alguns problemas:

Talvez  o  principal  deles  esteja  ligado  à  distinção  que  costumamos  fazer  entre
conteúdo – englobado na etiqueta “currículo”, ou seja, “o quê” se ensina – e forma,
englobada na etiqueta “método”, ou seja, “como” se ensina. O problema é que esta
distinção, se aplicada de maneira irrefletida, pode levar a pensar que é possível tratar
as  músicas  populares  como  conteúdos  a  serem  incorporados  aos  currículos  de
música, mas ensinados segundo métodos alheios a seus contextos originais, quer se
trate de métodos já utilizados nas escolas, quer se trate de métodos especialmente
inventados (SANDRONI, 2000, p. 19-20).
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De acordo com o autor, nas culturas populares os modos de fazer são tão ou mais

importantes que o conteúdo, e a busca por incorporar, ainda que parcialmente, tais modos de

fazer ao abordar uma tradição específica em sala de aula, seria a única maneira “de tornar a

escola de fato mais permeável à pluralidade cultural” (SANDRONI, 2000, p. 26). 

Porém, inserir as músicas e as práticas tradicionais populares no universo racional

e  cartesiano  da  Universidade  é  algo  que  apresenta  diversas  questões  de  ordem  prática,

burocrática  e  epistêmica,  mas  pode,  justamente,  contribuir  na  renovação  desse  ensino

acadêmico já tão cristalizado e fechado em si mesmo. 

Assim, essas questões tornam-se, segundo Arroyo, o maior desafio da Educação

Musical diante da diversidade de contextos culturais que a área tange e se insere (ARROYO,

2002, p. 26). A esse respeito, o professor e estudioso Álvaro Neder afirma:

Uma dificuldade  específica  da  musicologia  tradicional  para  lidar  com a  música
popular  diz  respeito  à  valorização  desigual  de  elementos  básicos,  decorrente  do
desenvolvimento histórico contrastante  entre música  popular  e  erudita.  A música
popular favoreceu historicamente o aspecto corporal (a dança, o movimento físico) e
social  (a  experiência  coletiva,  a  conexão  da  música  ao  aqui  e  agora  dos
acontecimentos  e  práticas  sociais,  como  o  trabalho  e  as  críticas  a  ele,  o  ritual
religioso e a festa).  Ao contrário,  a  música erudita (na  tradição que remonta ao
domínio da Igreja, no período medieval) tomou para seu modelo os trabalhos de
Pitágoras e Boécio,  privilegiando o acesso à música através da contemplação de
relações  numéricas,  com  a  abstração  dos  contextos  corporal  e  sócio-histórico
(NEDER, 2010, p. 187).

A questão é que tal dificuldade de interação acabou por se perpetuar até hoje,

ainda  que  diversas  iniciativas  em  diferentes  lugares  do  mundo  tenham  avançado  nessa

direção.  Sandroni traz como exemplo o caso dos Estados Unidos, onde existe a prática de

convidar mestres renomados de músicas tradicionais africanas ou asiáticas para ensinar nas

universidades.  Afirma  que  a  metodologia  aplicada  nesses  casos  não  é  nem  a  ocidental

convencional  e  tampouco  uma  idêntica  à  utilizada  em  seus  contextos  de  origem,

principalmente quando se trata de tradições ligadas a rituais específicos de religiosidade. Mas

o sucesso dessas  experiências,  segundo Sandroni,  “parece indicar  que em certa  medida  é

possível  alcançar  um  compromisso  entre  um  quadro  institucional  de  tipo  Ocidental  e

metodologias não-Ocidentais ou populares” (SANDRONI, 2000, p. 24).

No Brasil, a experiência mais significativa relacionada à citada acima acontece na

UnB desde 2010, dentro do projeto  Encontro de Saberes38,  que teve como incentivador o

professor  José  Jorge  de  Carvalho  –  também criador  da  proposta  de  cotas  para  negros  e

38 O Encontro de Saberes foi desenvolvido pelo Instituto de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, da rede 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).
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indígenas39 nas  universidades,  que  acabou  por  fazer  da  UnB  uma  instituição  de  ensino

pioneira nas ações afirmativas no Brasil. Segundo Carvalho, a proposta de cotas foi a primeira

parte da luta descolonizadora e anti-racista nesse campo do ensino, sendo a sua continuação o

Encontro de Saberes, que vem a ser um convite para que sábios afros e indígenas venham à

Universidade transmitir seus conhecimentos (CARVALHO, 2010, p. 242, tradução minha).

Como se pode ver,  a ausência da Música Tradicional Popular na Universidade

implica  outras  exclusões  que  estão  envolvidas  nesse  processo,  como o  acesso  ao  Ensino

Superior por parte dos estudantes negros, pardos e indígenas – oriundos de escolas públicas,

ou muitas vezes, desescolarizados –, assim como o ingresso de professores também negros,

pardos e indígenas.  A exclusão dá-se não apenas nos currículos,  mas no corpo docente e

discente, o que certamente se reflete na elaboração dos currículos e nas formas de ensino.

Dessa forma,  o projeto Encontro de Saberes busca incluir Mestres e Mestras de

saberes tradicionais populares como docentes nas universidades – e não somente em ações de

extensão, como é mais comum ocorrer – com o objetivo de superar a “amputação intelectual e

epistêmica que significou o currículo universitário brasileiro, inteiramente copiado do modelo

excludente da ciência moderna ocidental” (Idem).

Para  isso,  primeiramente  criou-se  a  disciplina  intitulada  “Artes  e  Ofícios  dos

Saberes Tradicionais”, como um módulo livre pertencente ao Departamento de Antropologia,

e que, desde aí, passou a ser oferecida regularmente e se expandir como modelo para outras

universidades  brasileiras,  e  também para  a  Pontifícia  Universidad  Javeriana  de  Bogotá  –

Colômbia, que ofertou em 2012 a disciplina Encontro de Saberes, nos moldes criados pelo

instituto, dentro do curso de Doutorado em Estudos Culturais40.

Segundo  o  site  do  projeto,  em  2015  constavam  6  instituições  do  Brasil  que

aplicam essa proposta como parte integrante de diferentes áreas: na Universidade Estadual do

Ceará  (UECE) a iniciativa ocorreu dentro do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e

Sociedade  (MAPPS),  através  da  disciplina  optativa  “Encontro  de  saberes  tradicionais  da

cura”; na Universidade do Cariri (UFCA), no Curso de Licenciatura em Música através da

disciplina  optativa  “Encontro  de  Saberes”;  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais

(UFMG), no Curso de Comunicação Social,  através da disciplina especial aberta “Artes e

ofícios  dos  saberes  tradicionais”;  na  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  (UFJF),  no

departamento  de  Botânica,  através  da  disciplina  “Encontro  de  Saberes”,  como  um curso

39 A proposta de cotas para negros e indígenas nas Universidades brasileiras foi lançada pelo professor José Jorge
de Carvalho em 1999, tendo sido aprovada apenas em 2003. O sistema prevê criar condições para uma maior
inclusão dessa parcela da população, que historicamente sofre de desigualdade social.
40 Fonte: INCT. Disponível em: <http://www.inctinclusao.com.br/encontro-de-saberes/expansao-do-encontro-de-
saberes> Acesso em: janeiro de 2017.
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intensivo de inverno; na Universidade Federal do Pará (UFPA) foi  desenvolvido tanto no

âmbito da Pós-Graduação em Artes, aplicado na disciplina optativa “Seminários Avançados

III – Encontro de Saberes”, quanto no Curso de Licenciatura Plena em Música, aplicado na

disciplina  obrigatória “Sociologia  da  Música”;  na  Universidade Federal  do Sul  da Bahia

(UFSB), onde a disciplina passou a ser um componente estruturante e ofertada a todos os

alunos da Instituição.  Atualmente aderiram também ao Projeto a  Universidade Federal do

Paraná  (UFPR) e  a  Universidade Federal  Fluminense  (UFF),  totalizando oito  instituições

brasileiras.

Acerca dessas experiências, Hartmann e Castro contam que a presença do Mestre

Biu Alexandre, da tradição de Cavalo Marinho41 (Pernambuco), durante a mesma disciplina

“Artes  e  Ofícios  dos  Saberes  Tradicionais”  na  UnB,  trouxe  um viés predominantemente

prático de ensino, estimulando a ação dos envolvidos por meio de repetições e memorizações,

o que remeteu os estudantes, segundo seus próprios relatos, “a outra forma de experiência e

aprendizado” (HARTMANN; CASTRO, 2013,  p.  119).  Assim,  estes  “constataram que os

saberes podem ser construídos de diferentes maneiras – e que nosso sistema universitário,

historicamente dividido em disciplinas e áreas de conhecimento, é apenas uma delas” (Idem,

grifo do autor).

Sobre  o  mesmo  tema,  Liliam Barros  e  Sônia  Chada,  no  artigo  “Encontro  de

Saberes:  uma  experiência  pedagógica  nos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  na

Universidade Federal  do Pará”42,  as  experiências  desenvolvidas  no Curso  de  Licenciatura

Plena  em  Música,  a  partir  da  oferta  da  disciplina  “Sociologia  da  Música”  (68  horas

semestrais),  e  também  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes,  a  partir  da  oferta  da

disciplina “Seminários Avançados III – Encontro de Saberes” (60 horas semestrais).

A proposta oportunizou discussões em torno de questões de relevância para as áreas
da etnomusicologia e sociologia da música. A forma de ensinar, pensar, sentir e fazer
música  dos  mestres  refletiu  uma  epistemologia  distinta,  que  representa  uma
inovação  metodológica.  Tais  experiências  ampliaram  o  conceito  de  música  e  a
percepção da diversidade cultural e musical que não se apresenta nos currículos dos
cursos  de  música.  Espera-se  que  a  partir  desta  iniciativa  os  saberes  e  fazeres
tradicionais de música e outros domínios da ciência passem a constituir perspectivas
obrigatórias nos currículos da UFPa, assim como, estes saberes tradicionais sejam
reconhecidos nesse contexto. Notadamente, no campo da música, esta experiência
oportunizou reflexões sobre a diversidade de práticas musicais existentes na cidade
de Belém e o impacto no processo de formação do licenciando e do mestre em
música (BARROS; CHADA, 2014, p. 61).

41 Folguedo tradicional popular presente no Pernambuco, de dança marcante cujo sapateado lembra os galopes de
cavalo.
42 CHADA, Sônia; BARROS, Liliam. Encontro de Saberes: uma experiência pedagógica nos cursos de 
graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Pará.. In: ENCONTRO REGIONAL NORTE DA 
ABEM, VII, 2014, Rio Branco. Anais... Rio Branco: EDUFAL, v. 1. p. 55-62, 2014.
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Como repercussão também da experiência de Encontro de Saberes realizada na

UFMG desde 2013, surgiu, em 2015, o programa “Formação Transversal”, que se configura

como  um  conjunto  de  atividades  acadêmicas  que  abordam  temáticas  de  interesse  geral.

Segundo  o  site  da  Universidade43,  o  projeto  surgiu  pela  necessidade  de  oferecer  uma

“educação intercultural plena”, ao promover o diálogo dos saberes científicos modernos com

os saberes das tradições indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e dos povos tradicionais em

geral.  O  Programa  consta  de  cinco  disciplinas,  orientadas  para  temáticas  específicas  e

direcionadas  para  todos  os  alunos  da  graduação,  incluindo  como  docentes  os  Mestres  e

Mestras das culturas populares.

Desse modo, eles podem complementar e enraizar a sua formação como cidadãos,
tornando-se capazes de respeitar as diversas identidades étnicas, raciais e sociais da
nossa nação e de entender os fundamentos das suas múltiplas expressões culturais e
científicas.44

Na dissertação de mestrado “Seu Zé, qual é a sua didática?”,  Valéria da Silva

também reflete acerca da Oficina de Pífano realizada com o Mestre Zé do Pife, da UnB,

projeto que acontece desde 2007 tendo o próprio Zé do Pife como professor.  A autora observa

que a aprendizagem com o Mestre não se limitava a exercícios de como tocar o pífano, pois

“envolvia,  ainda,  aprender  a  ‘tirar  músicas  de  ouvido’,  a  tocar  em  pareia  (duas  vozes),

aprender as nuances, os jeitos, as características de como se tocar o pífano” (SILVA, 2010, p.

167). 

Ao refletir sobre o processo, ressalta ainda que pôde “perceber a importância de

oficinas dessa natureza na aprendizagem musical de muitas pessoas” e propõe, assim, “uma

maior atenção à inserção de atividades musicais essencialmente práticas e de natureza oral e

popular em instituições de ensino” (Idem).

Com  base  nessa  trajetória  de  experiências  de  ensino  através  dos  Mestres  da

Cultura Tradicional  Popular,  José Jorge de Carvalho afirma que a prática de encontro de

saberes  pode  se  expandir  para  outras  universidades,  e  que  “cada  área  específica  e  cada

disciplina  na  Universidade  terão  seus  desafios  específicos  para  estabelecer  esse  diálogo,

incorporar e reformular um método de ensino e seus conteúdos” (CARVALHO, 2010, p. 244,

tradução minha).

O autor ressalta ainda que “na verdade, tentamos aproximar duas posições que se

tornaram antípodas  no  nosso  universo  acadêmico  periférico,  eurocêntrico  e  subordinado:

escrita  e  oral.  A escrita  é  hipertrofiada  em nosso  meio  acadêmico e  a  oralidade é  quase

43 Fonte:  Prograd  UFMG.  Disponível  em  <https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-
Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal> Acesso em: novembro de 2016.
44 Idem.
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inteiramente atrofiada” (Idem). Afirma ainda que o preço da separação entre esses dois modos

de transmissão no ensino foi muito alto para ambos – a Universidade e a Tradição Oral –, pois

a escrita, como suporte à memória, é também seu empecilho, pois “nossas universidades são

totalmente dependentes das bibliotecas e nossa condição é sempre precária e subalterna, já

que decidimos politicamente avaliar-nos de acordo com os parâmetros das universidades dos

países do centro ocidental, que são cada vez mais poderosos do que os nossos” (Ibidem, p.

246); da mesma forma que temos essa fragilidade universitária, “muitos sábios da tradição

oral também passam atualmente pela crise de transmissão de seus conhecimentos e o diálogo

com o mundo da escrita pode ajudá-los” (Idem).

Assim,  Carvalho  defende  a  inclusão  da  oralidade  na  Universidade  por  uma

“democracia do intelecto: todos os conhecimentos válidos e todos os modos de transmissão

merecem sua presença plena nos centros de conhecimento, sem censura de qualquer tipo”

(Ibidem, p. 245).

Descolonizar-se para um acadêmico latino-americano, significa entre outras coisas,
admitir que não fomos capazes de incorporar plenamente o conhecimento de nossos
mestres afros e indígenas, simplesmente porque atribuímos a posição de maestria
apenas aos sábios dos países centrais do Ocidente. […] Agora, com o Encontro de
Saberes,  estamos  nos  preparando para  aprender  com os  afros  e  os  indígenas.  A
posição  básica  de  todos  deve  ser  a  posição  de  receptividade  mútua:  receber  os
ensinamentos e ensinar de volta (Ibidem, p. 246).

Como se pode notar, as experiências de absorção e promoção do encontro com o

conhecimento dos Mestres e Mestras da Cultura Tradicional Popular dentro das instituições de

ensino são extremamente ricas e tensionadoras dos modelos atuais de aprendizagem desses

espaços formais, sobretudo na área da Música. Levar pessoas sem trajetória acadêmica – mas

nutridas  pela prática musical  no fluxo de um cotidiano coletivo  – para lecionarem como

professores  em  universidades  públicas  brasileiras  é  uma  desafio  enorme,  mas  urgente  e

necessário. As iniciativas citadas acima apontam alguns caminhos possíveis para esse diálogo,

mas precisam ser ainda disseminadas para superar a separação entre o universo da Academia e

o dos saberes emanados do povo.

3.1 Dez currículos dos cursos de Licenciatura em Música no Brasil: um breve cenário

A  fim  de  compreender  o  cenário  dos  cursos  de  Música  das  universidades

brasileiras no que se refere à presença da Música Tradicional Popular, realizei uma busca no
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Portal  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC)45,  que  disponibiliza  uma  listagem46

atualizada de todas as Instituições de Ensino Superior no Brasil (IES). Nela,  encontrei 199

Instituições – incluindo as Universidades, Faculdades e os Centros Universitários –, das quais

104 oferecem o Curso de Música, quer seja Licenciatura ou Bacharelado. Os cursos estão pelo

território brasileiro da seguinte forma: 40 na região Sudeste; 25 no Sul; 18 no Nordeste; 11 no

Centro-Oeste; e 10 na região Norte.

Dentre essas instituições, optei selecionar as IES cadastradas sob a chancela de

Universidade Federal, Estadual, Municipal e Universidades Privadas, o que resultou em 84

instituições, das quais três (3) oferecem o curso na modalidade Educação à Distância (EaD).

Para precisar ainda mais a busca, selecionei aquelas que ofertam o curso no grau Licenciatura

–  formação  esta  que  deve  proporcionar  um  conhecimento  amplo  da  área,  contemplando

universos distintos do ensino de música – e assim encontrei 72 instituições.

No intuito de formar um breve cenário do ensino superior brasileiro, escolhi 11

universidades, propositalmente públicas, sendo cinco (5) da região Nordeste (na qual essa

pesquisa se insere), tendo a Universidade Federal do Ceará como estudo de caso detalhado no

capítulo quatro. As Universidades selecionadas e os critérios aplicados nessa seleção foram: 

1. Universidade Estadual  do Ceara (UECE),  Universidade Federal  da Bahia (UFBA),

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) são

instituições  que  implementaram  o  curso  de  bacharelado  em  Música  Popular,

apontando  sobretudo  para  uma  maior  abertura  na  formulação  do  pensamento

curricular no que concerne à incorporação das diversidades musicais; 

2. Universidade de Brasília (UnB) por tratar-se de uma IES pioneira na implantação de

ações afirmativas no Brasil,  como o sistema de cotas para negros e indígenas e o

projeto Encontro de Saberes;

3. Universidade  de  São  Paulo  (USP)  por  ser  uma  das  instituições  de  ensino  mais

tradicionais do Brasil, tendo sido, inclusive, considerada como a melhor universidade

da América Latina em 201647. Apesar da reconhecida qualidade do seu ensino, a USP

foi também a última universidade pública brasileira a aderir ao já referido sistema de

45 Ministério da Educação (MEC). Disponível em <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em abril de 2016.
46 Ministério da Educação (MEC). Disponível em <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em abril de 2016.
47 Segundo um dos principais rankings universitários do mundo, o Times Higher Education, publicação britânica
que passou a fazer um recorte específico sobre as instituições da América Latina em 2016.
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cotas, o que contribui, entre outras questões, para endossar a sua fama de uma das IES

mais elitistas48 do país;

4. Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), por

apresentarem algumas experiências de encontros de saberes com mestres da cultura

tradicional popular no curso de Música, e dessa forma sinalizarem os diálogos que

interessam a esta pesquisa;

5. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por situar-se em um estado nordestino

de  intensa  atividade  cultural  e  musical,  assim  como  a  UFBA,  e  onde  também

predomina a presença da cultura negra em ambos; 

6. Universidade Federal do Ceará (UFC), por ser a instituição de ensino na qual a autora

do presente trabalho realizou sua graduação e mestrado no Curso de Música e na Pós-

graduação em Educação,  respectivamente,  constituindo,  portanto,  o estudo de caso

mais aprofundado deste cenário.

Tal  levantamento  teve  como fonte  de  dados  os  sítios  de  Internet  das  próprias

instituições, onde estão disponíveis os currículos das dez universidades citadas, e, em alguns

casos,  também o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do  curso,  assim  como  a  ementa  de

determinadas disciplinas. Dessa forma, foi possível observar as disciplinas que contemplam

em sua descrição termos que se referem ao universo do tradicional popular, como Música

Popular,  Folclore,  Tradição Oral,  Etnomusicologia,  Música Brasileira e similares.  A maior

dificuldade encontrada foi no acesso aos dados, pois muitos conteúdos estão desatualizados e

parte  do  material  não  se  encontra  disponível.  Além  disso,  muitos  sítios  carecem  de

organização que facilite acessar a informação desejada.

Para além dessas informações, foram analisados também os cursos que oferecem

ou não a percussão como prática instrumental, por ser esta um elemento base na constituição

da Música Brasileira e de todas as manifestações musicais da tradição popular.

No  intuito  de  ampliar  as  reflexões  acerca  do  lugar  onde  me  insiro  (Ceará),

conversei com o professor Oswald Barroso, da UECE – considerado uma grande referência

no estado em Cultura Popular –, e com o professor João Luis Studart, da UFCA, atualmente

responsável pela disciplina Encontro de Saberes. 

O campo de estudos acerca do Currículo, de maneira mais ampla, consideram-no

não apenas constituído das disciplinas que integram um curso e dos conteúdos que compõem

cada disciplina;  mas também como “o ensino tácito de normas,  valores e inclinações aos
48 Como se pode ver em algumas pesquisas e reportagens realizadas,  como, por exemplo, na publicação de
janeiro de 2016 no Portal Carta Maior, intitulada “Apenas a elite de São Paulo e do país tem acesso à USP.
Disponível  em:  <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Educacao/-Apenas-a-elite-de-Sao-Paulo-e-do-pais-
tem-acesso-a-USP-/13/35275> Acesso em: junho de 2016.
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alunos,  ensino  que permanece pelo  simples  fato  de  os  alunos  viverem e lidarem com as

expectativas institucionais e rotinas das escolas todos os dias durante vários anos” (APPLE,

2006, p. 48). Trata-se do chamado “currículo oculto”, que subjaz a qualquer prática educativa,

em seus “rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar

o espaço e o tempo na escola,  modos de distribuir  os  alunos por  grupamentos  e  turmas,

mensagens implícitas nas falas dos(as) professores(as) e nos livros didáticos” (BRASIL, 2008,

p.18)49.

Sabe-se, portanto, da limitação apresentada por um levantamento assim traçado

em  ambiente  virtual,  pois  o  direcionamento  dado  pelos  professores  responsáveis  pelas

disciplinas, em seus fazeres diários, partindo de suas experiências e estratégias pessoais, são

elementos importantes para análise e certamente não constam na ementa das mesmas.

Porém, considerando o currículo como uma seleção, ele reflete uma escolha, que,

segundo Tomás Tadeu da Silva, se trata de uma escolha política: “o que está sendo priorizado?

O que está sendo privilegiado quando se escolhe determinada perspectiva do conhecimento ou

determinados conhecimentos a serem transmitidos? Existem interesses em jogo. É um jogo

social e político”50.

Nesse contexto,  as críticas no campo curricular apontam para o fenômeno que

Boaventura de Sousa Santos (2010) chama de uma “monocultura do saber”, através do qual,

além  do  conhecimento  científico,  os  âmbitos  cultural  e  artístico  também  são  afetados,

legitimando a arte dita erudita como padrão estético superior, e distinguindo socialmente os

considerados cultos dos incultos. 

Flora Sousa Pidner (2010), em sua dissertação intitulada “Diálogos entre ciência e

saberes  locais:  dificuldades  e  perspectivas”,  dedica  um capítulo51 à  história  da  instituição

Universidade,  numa postura  crítica,  e  nela  questiona  a  ausência  dos  saberes  locais  nesse

espaço.  Ela afirma “os muros da universidade simbolizam o limite  do lugar  de produção

científica”  (PIDNER,  2010,  p.  41),  onde,  com  o  fortalecimento  cada  vez  maior  do

conhecimento científico na modernidade, dá-se, também, o lugar de legitimação da própria

ciência. Ou seja, a Universidade assume o papel de legitimar o conhecimento que ela própria

produz, nos moldes do racionalismo científico, contrapondo-se à emoção, à religião, ao mito,

ao mágico.

49 Ministério da Educação (MEC)
50 Entrevista com Tomás Tadeu da Silva. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MWgnaDJU-Kk> 
Acesso em: fevereiro de 2017.
51 Capítulo 2.2. intitulado: “Universidade moderna: lugar-território da ciência”. p. 39-58.
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Santos, portanto, numa perspectiva epistemológica que postula o diálogo entre os

diferentes  tipos  de  conhecimento,  chama de  pensamento  abissal ao  pensamento  moderno

ocidental, que divide a realidade social em dois universos distintos, de forma a negar o que ele

chama de “o outro lado da linha”. No campo do conhecimento,  o pensamento abissal dá-se

pela hegemonia da ciência moderna em detrimento de conhecimentos que não se encaixam

nela: “os conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas do outro lado da

linha” (SANTOS, 2010, p. 34), tornados incomensuráveis e invisíveis.

O outro lado da linha compreende uma vasta gama de experiências desperdiçadas,
tornadas invisíveis, tal como os seus autores, e sem uma localização territorial fixa.
Em  verdade,  como  anteriormente  referi,  originalmente  existiu  uma  localização
territorial e esta coincidiu historicamente com um território social específico: a zona
colonial. (Idem).

Na área da Educação Musical, o outro lado da linha corresponde às experiências

populares anteriormente abordadas, como se pode ver, por exemplo, no relato do músico e

artista Antônio Nóbrega: 

Embora  morasse  em  Recife,  não  sabia  o  que  era  Frevo.  Não  sabia  o  que  era
Maracatu, rabeca, nada disso. Agora imaginem vocês, qual era o meu cotidiano? De
manhã,  colégio Marista.  À tarde Escola de Belas Artes estudar violino, às  vezes
estudar francês… é como se houvesse um grande muro que me separasse, que nos
separasse,  desse  mundo.  E  aí  por  uma contingência  que  ainda  hoje  eu  não  sei
responder  completamente,  eu fui  como que me jogando de  cabeça  dentro  desse
universo. (Antônio Nóbrega, Tarja Branca, 2014)

A trajetória formativa de Antônio Nóbrega evidencia o anulamento vivido pela

Cultura Popular dentro das instituições de ensino. No relato, tanto o Colégio Marista como a

Escola  de  Belas  Artes,  na  época,  não  fizeram  chegar  ao  seu  conhecimento,  enquanto

estudante, manifestações culturais tão marcantes no Recife, como o Frevo e o Maracatu.

Qual seria esse muro a nos separar do universo da Cultura Tradicional Popular? O

muro é uma metáfora pertinente, que reforça as proposições de Boaventura de Sousa Santos52.

Ele  manifesta-se  não  apenas  nas  estruturas  preexistentes  e  excludentes  da  instituição

universitária,  mas  também  “nos  interiores  dos  indivíduos  que  produzem  e  propagam

dicotomias conceituais” (PIDNER, 2010, p. 50).

O que se observa, portanto, nos currículos dos cursos de Música em geral, é certo

bloco  padrão  de  disciplinas,  como  “Análise”,  “Percepção  e  Solfejo”  e  “Harmonia”,  que

tradicionalmente  se  voltam  para  repertório  erudito  e  para  o  modo  ocidental  de  se  fazer

52 Cássio Viana Hissa (2002, p. 19) desenvolve o conceito de limite: “O limite é o que se insinua entre dois ou
mais mundos, buscando a sua divisão, procurando anunciar a diferença e a apartar o que não pode permanecer
ligado.  […]  Talvez  o  significado  mais  decisivo  de  limite  seja  o  que  imediatamente  conduz  à  ideia  de
cerceamento da liberdade. Dessa forma,  o limite é apresentado como obstáculo ao trânsito livre e,  por isso
mesmo, remete à ideia de liberdade” (apud PIDNER, 2010, p. 50).
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Música,  como ressalta Marcus Vinícius Medeiros Pereira,  que,  ao analisar os documentos

curriculares de quatro cursos de Licenciatura em Música do Brasil,  identifica nas práticas

curriculares a existência de “uma mesma concepção do que seja ‘conhecimento específico’

musical,  orientada  pela  distribuição  do  conhecimento  musical  em  disciplinas,  realizada

historicamente  pelos  conservatórios  e  mantida até  hoje  nos  cursos  superiores  de Música”

(PEREIRA, 2012, p. 128). Foi partindo dessa constatação que o autor desenvolveu, em sua

tese de doutoramento53, a teoria de habitus conservatorial.

3.1.1 Uma análise dos currículos a partir do conceito de habitus conservatorial

O conceito de habitus é trazido por Pierre Bourdieu como um produto histórico,

produzido  a  partir  da  incorporação  das  estruturas  sociais  nos  agentes,  gerando,  assim,

disposições para agir, sentir e pensar. Ele define como:

[um] conjunto das disposições inconscientes que estariam presentes em diferentes
sujeitos,  levando-se  em  conta  […]  que  tais  disposições  seriam  o  resultado  da
interiorização  de  complexas  estruturas  objetivas  presentes  numa  sociedade
(BOURDIEU, 1974, p. 201).

Estas disposições, como fruto de estruturas do passado – “passado operado” – ao

serem reproduzidas,  geram a  perpetuação do mesmo – “passado operante”.  (BOURDIEU

apud PEREIRA, 2012, p. 133). Partindo dessa conceituação de Bourdieu, Pereira defende que

o  habitus conservatorial,  seria  próprio  do  campo  artístico  musical  e  estaria
transposto (convertido) ao campo educativo na interrelação estabelecida entre estes
dois campos. E seria incorporado nos agentes ao longo do tempo no contato com a
instituição,  com  suas  práticas,  com  seu  currículo  enquanto  objetivação  de  uma
ideologia (Ibidem, p. 135, grifo meu).

A constituição  dos  cursos  de  Música  no  Brasil,  seria,  pois,  resultado  dessa

acumulação da incorporação, dada ao longo do tempo, de uma prática própria à instituição

Conservatório – criada nos moldes medievais –, e trazida para o Rio de Janeiro em 1841

(COUTO, 2014, p. 238)54.

[…] mesmo com as modificações que foram sendo introduzidas no seu currículo até
a sua transformação na atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, as inovações mantiveram as mesmas concepções humanistas de educação
musical, fundamentadas em um paradigma tradicional, com ênfase no tecnicismo,
priorizando-se o repertório europeu dos séculos XVIII e XIX e desconsiderando a
totalidade do universo musical (apud COUTO, 2014, p. 239).

53 PEREIRA,  Marcus  Vinícius  Medeiros.  Ensino  Superior  e  as  Licenciaturas  em  Música  (Pós  Diretrizes
Curriculares  Nacionais  2004):  Um  retrato  do  habitus  conservatorial  nos  documentos  curriculares.  Campo
Grande, 2012. 279f. Tese (Doutorado em Educação). UFMS.
54 Segundo a autora, esse foi o primeiro Conservatório de Música do Brasil, que corresponde hoje à Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Tal  modelo  dá  ênfase  à  leitura  e  escrita,  à  técnica,  visão  histórica  e  teorias

europeias, valorizando, sobretudo, a performance instrumental/vocal individual – tendo como

meta o virtuosismo –, e “distinguindo-a do ensino teórico, o que acaba por manter a velha

divisão característica da Idade Média entre prática e teoria na formação do músico” (BEYER

apud VIEIRA, 2004, p. 143). Além disso, parte-se de uma rigorosa seleção dos estudantes,

baseada  na  concepção  dogmática  e  excludente  do  talento  inato,  além  de  entender  que

aprender Música seria desenvolver técnica para tocar um instrumento utilizando os códigos da

tradição europeia.

Na sua formulação de habitus conservatorial, Pereira observa nos currículos, que

o  habitus  conservatorial  orientaria  esta  distribuição  de  conhecimento  específico
musical  em  disciplinas  como:  Prática  Vocal  (Coral,  Técnica  Vocal),  Percepção
Musical, História da Música, Análise Musical e Harmonia. […] A noção de habitus
explicaria essa uniformidade na distribuição do conhecimento musical apesar de não
haver nenhuma prescrição nas Diretrizes, indicando-nos uma disposição incorporada
que orienta a prática curricular) (PEREIRA, 2012, p. 128).

Dessa forma, a música erudita perpetua-se

[…] como conhecimento legítimo e como parâmetro de estruturação das disciplinas
e  de  hierarquização  dos  capitais  culturais  em disputa.  Neste  caso,  a  História  da
Música se refere à história da música erudita ocidental, o estudo das técnicas de
Análise tem como conteúdo as formas tradicionais do repertório erudito, a Harmonia
corresponde,  na  maioria  dos  casos,  ao  modo  ocidental  de  combinar  os  sons,
investigando, quase sempre, as regras palestrinianas que datam do barroco musical
(Idem).

É  esse  modelo  que  organiza  as  disciplinas  de  História  da  Música  de  muitos

currículos geralmente em número de quatro (como nos casos da UFRGS, USP e UnB), ou de

dois ou três (como na UFCA, UECE, UFBA e UFPE), todas elas abordando apenas a Música

Europeia em seus diferentes períodos estilísticos; e uma ou duas disciplinas de História da

Música Brasileira, muitas vezes direcionada para o universo da MPB e da Música erudita

brasileira. A esse respeito a UFPE se diferencia ao sinalizar o recorte da disciplina no título

História da Música Ocidental (de I a III), porque, afinal, falar em História da Música seria

falar de um universo muito mais amplo do que tão somente o percurso da música europeia.

A UNIRIO, por exemplo, em seu PPP sabiamente propõe desfazer tal predomínio

europeu:

Propõe-se  renomear  as  diferentes  Histórias,  eliminando-se  a  referência  aos  períodos
estilísticos, que engessa a abordagem e supõe uma sequenciação cronológica, linear e até
evolucionista da continuidade ou transformação histórica. Em seu lugar, propõe-se uma
disciplina obrigatória de caráter introdutório, História da Música I: Introdução ao Estudo
da História da Música, destinada a fundamentar os estudos históricos e dar consistência
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teórico-reflexiva  e  metodológica  aos  períodos  subsequentes.  História  da  Música  II:
Música  Brasileira,  também obrigatória,  visa  a  corrigir  uma  grave distorção  do  atual
currículo, que é o privilégio concedido à música européia, abordada em quatro períodos
obrigatórios,  restando à música brasileira de concerto o caráter de disciplina optativa
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2006, p. 10).

Dessa forma, traz outras seis disciplinas de História da Música, numeradas de III a

VIII,  de  temática  livre  –  a  ser  escolhida  pelo  docente  e  pelos  discentes  –,  das  quais  os

estudantes deverão escolher duas, podendo inscrever-se em outras como créditos optativos.

O nome dado a uma disciplina pode parecer apenas um detalhe,  mas reflete o

pensamento  que  concebe  o  currículo,  e  acaba  por  definir  lugares  distintos  entre  os

conhecimentos abordados. Cabem alguns questionamentos: por que, tratando-se de cursos de

Música no Brasil, uma disciplina intitulada ‘História da Música’ não aborda o universo da

Música  Brasileira  em  vez  da  europeia?  Por  que  a  segregação  das  “outras  músicas”  em

disciplinas distintas, como algo excêntrico e exótico, e não como parte integrante da História

da Música? Esses lugares naturalizados são fruto da reprodução de uma lógica colonizadora,

que acaba sendo incorporada nos agentes ao longo do tempo.

Nesse sentido Moreira e Candau alertam que “cabe evitar atribuir qualquer caráter

exótico às manifestações culturais de grupos minoritários. Ademais, sua presença no currículo

não  deve  assumir  o  tom  fortuito,  ‘turístico’,  tão  criticado  por  Torres  Santomé  (1995)]”

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 33).

As relações entre nós e os outros estão carregadas de dramaticidade e ambiguidade.
Em sociedades nas quais a consciência das diferenças se faz cada vez mais forte,
reveste-se de especial importância aprofundarmos questões como: quem incluímos
na categoria nós? Quem são os outros? Quais as implicações dessas questões para o
currículo?  Como  nossas  representações  dos  outros  se  refletem  nos  currículos?
(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 39)

É esse  caráter  exótico  que  encontramos,  por  exemplo,  na  disciplina  Folclore

Brasileiro:  Etnomusicologia,  da  USP,  que  descreve  em  seu  programa  “elementos  da

Sociologia  e  Antropologia,  analisando  gêneros  baianos,  pernambucanos  e  outros  gêneros

nordestinos, e o Samba”. Por que analisar gêneros baianos, pernambucanos e outros gêneros

nordestinos, como se apenas no Nordeste houvesse Folclore? Tal noção acaba por reforçar

uma visão exotizada não só do Folclore, como também do nordestino. Além disso, a disciplina

traz na bibliografia quatro obras estrangeiras e duas que contemplam a música do Recife:

PEIXE, Guerra. Maracatus do Recife, e CORDEIRO, Waldemar. Passo, Capoeira e Frevo.

Partindo dessa mesma reflexão, Miguel Arroyo critica a clássica dicotomia entre

núcleo comum e parte diversificada:



46

Comum  ou  aquelas  verdades,  conhecimentos  que  não  trazem  as  marcas  das
diversidades regionais, ou da diversidade de contextos concretos de lugar, classe,
raça, gênero, etnia. Comum a um suposto ser humano, cidadão, genérico, universal,
por cisma dos sujeitos concretos,  contextualizados,  diversos.  O diversificado é o
outro,  os  outros,  não  universal.  Consequentemente  os  saberes,  conhecimentos,
valores, culturas dos outros, dos diversos não são componentes do núcleo comum,
não são obrigatórios (ARROYO, 2013, s/p).

É  assim  que  observamos  em  alguns  currículos  um  núcleo  de  disciplinas

obrigatórias  de  conhecimentos  musicais,  em contraposição  a  disciplinas  que  contemplam

essas  diversidades  e  se  encontram relegadas  ao  caráter  optativo.  As  disciplinas  Músicas

Tradicionais do Brasil, Música Brasileira de Tradição Oral ou Músicas de Tradição Oral,

por exemplo, aparecem como optativas na UFRGS, na UFPE, e na UECE, e como obrigatória

na UNIRIO.

Em  contrapartida,  as  disciplinas  Folclore  musical  ou Folclore  brasileiro são

obrigatórias na UFPA e na USP, e Músicas de Tradição Oral como obrigatória na UNIRIO.

Também na UnB aparece a disciplina nomeada de Ritmos Brasileiros, obrigatória, que estuda

as “manifestações musicais brasileiras que envolvem gêneros da tradição popular”.

Outro diferencial encontrado no currículo da UNIRIO consiste no uso de músicas

de raízes populares e eruditas na disciplina de  Percepção Musical, comumente centrada em

métodos e repertórios europeus e norte-americanos. Tal disciplina é marcante na trajetória dos

alunos de Música dos cursos em geral, e vista com temor entre eles por apresentar alto índice

de  reprovação  –  dado que  trago  com base  no  meu  próprio  processo  formativo  enquanto

estudante  da  disciplina,  mas  que  também  podem  ser  verificados  em  diversos  autores

(OTUTUMI, 2013; BHERING, 2003, BARBOSA, 2009, PANARO, 2010).

A disciplina consiste no aprendizado de leitura, grafia e execução oral de peças

musicais, tendo como eixo central o treinamento auditivo. Utiliza, para isso, exercícios de

ditados – melodias a uma, duas ou mais vozes, acordes e sequências rítmicas – e solfejos de

peças (geralmente de métodos estrangeiros), que exigem do estudante alto domínio de escrita,

afinação e audição.

Assim, diversos estudos vêm direcionando críticas e sugestões para o campo da

Percepção Musical, como Bhering, por exemplo, que propõe justamente o uso de repertório

da Música Popular Brasileira nesse estudo, pois afirma que “é importante que o repertório

utilizado no treinamento auditivo esteja presente no universo do aluno, para que o ‘estilo’ ao

qual  esse  repertório  pertence,  num  primeiro  momento,  seja  vivenciado  por  ele”  (apud

PANARO, 2010, p. 367).

Além disso, a UNIRIO traz também o direcionamento das disciplinas de Arranjo

para a Música Popular Brasileira, que, tendo em vista a existência do curso de habilitação
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em Música Popular, devem compor a oferta do mesmo – da mesma forma que encontramos na

UFMG  as  disciplinas:  Apreciação  comentada  na  Música  Popular,  Harmonia  na  Música

Popular, Improvisação para performance em Música Popular, entre outras (instituição que

também dispõe de habilitação em Música Popular).

Álvaro Neder alerta a respeito desse direcionamento de estudo da Música Popular

centrado na técnica musical, sob parâmetros de execução vocal ou instrumental, composição,

harmonização,  improvisação  e  arranjo,  afirmando  que  ainda  é  incipiente  “a  produção

musicológica  que  visa  articular  elementos  propriamente  musicais  a  questões  culturais  e

sociais  da  Música  Popular,  preferencialmente  de  maneira  crítica  e  problematizadora”

(NEDER, 2010, p. 184).

… [É] realmente paradoxal que, em uma nação que parece tanto valorizar a música
popular,  não  haja  departamentos  dedicados  a  estudos  de  música  popular  em
universidades brasileiras (os poucos acadêmicos brasileiros que trabalham no campo
estão, em geral, baseados em departamentos de História, Literatura ou Política), e
virtualmente não haja revistas científicas brasileiras especializadas em estudos de
música popular (STROUD, apud NEDER, idem).

Em  outros  campos  acadêmicos,  conforme  o  autor,  podemos  destacar  vários

estudos que articulam a Música Popular a contextos sociais, culturais e históricos, ao trazer

panoramas  mais  amplos  e  completos  acerca  do  fazer  musical  popular  do  que  os  estudos

encontrados  no  próprio  campo da  Música.  Isso  decorre,  conclui  ele,  de  uma tendência  a

pensar  a  Música  como  puro  fato  musical,  sem  relacioná-la  a  questões  mais  amplas  da

sociedade (NEDER, 2010, p. 184).

Neder  ressalta,  contudo,  que  seu  intuito  não  é  questionar  a  presença  dessas

análises técnicas a respeito da Música Popular, mas argumentar em favor de uma ampliação

musicológica nesse sentido, ao procurar “compreender os elementos musicais singulares da

Música  Popular  e  correlacioná-los  a  questões  culturais,  sociais  e  históricas  mais  amplas”

(Idem).

Em contrapartida, destaco a presença de algumas disciplinas que apresentam a

possibilidade  de  trazer  essa  ampliação,  como  Projetos  Sociais  e  Culturais  e  Educação

Musical,   Introdução à Pesquisa e  Estética da Música,  da UFRGS;  Relações Raciais,  da

UFPE, dentre outras.

No  mesmo  sentido  destaco  a  presença  da  Etnomusicologia nos  currículos  de

quatro das Universidades analisadas, como conteúdo obrigatório ou optativo: UNIRIO, USP,

UFCA e UECE.  Conclui-se, portanto, do que se pôde analisar, que apenas o currículo da

UFMG,  aparentemente,  não  oferta  disciplinas  diretamente  voltadas  para  o  universo  das

tradições populares em seu currículo.
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Além  disso,  a  presença  das  disciplinas  de  Ritmos  Pernambucanos na  UFPE,

Ritmos Afrobaianos na UFBA,  Cultura Musical Paraense, na UFPA, e  História da Música

Cearense, na UFCA, apontam para uma preocupação importante no que diz respeito à riqueza

cultural da região em que se inserem. “Por ser integrante deste meio e região, a UFPE deve ter

o  compromisso  de  formar  profissionais  que  estejam  atentos  a  essas  ricas  e  criativas

manifestações”  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PERNAMBUCO,  2013,  p.  20).

Infelizmente, tal preocupação ainda parece rara no contexto dos cursos de Música brasileiros.

Destaco, também, a disciplina Encontro de Saberes na UFRGS e na UFCA, que

trazem  a  prática  da  docência  compartilhada  com  Mestres  dos  Saberes  Tradicionais  e

Populares  no  intuito  de  criar  “espaço  de  discussão  e  experimentação  pedagógica  e

epistêmica”55, sendo optativa nesta e obrigatória naquela.

A iniciativa  da UFMG aponta  para  o  mesmo direcionamento,  ao  desenvolver,

desde a década de 90, “um trabalho intenso da inserção de conteúdos de ‘Música Popular’ nos

cursos  de  graduação,  através  dos  projetos  de  ‘Artista  Visitante’ assim  como  ‘Professor

Visitante’ e ‘Pesquisador Visitante’” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS,

2011,  p.  25).  Tal  projeto  visa  a  contratação  temporária  de  profissionais  de  reconhecida

qualificação profissional, sem a obrigatoriedade de titulação formal exigida pela legislação.

Outra análise que se faz relevante, por fim, dá-se acerca da presença da Percussão

como prática instrumental nos cursos – prática que se destaca no cenário musical brasileiro.

Em estudo desenvolvido no ano de 2011, o prof. Erwin Schrader analisou as práticas musicais

percussivas  nos  currículos  de  graduação  em  Música  e  nas  atividades  de  extensão  de

universidades brasileiras, o que o levou à conclusão de que “a maior proporção dos programas

encaminha o estudante para a percussão sinfônica com a realização de obras contemporâneas.

A percussão numa perspectiva erudita” (SCHRADER, 2011, p. 27).

Ao citar os cursos da UFPB, UFBA, UFMG, UFU, UNESP, UNICAMP e USP,

Schrader afirma que não foi possível acessar os conteúdos das disciplinas, porém, através dos

projetos  de  extensão,  deduz  um  “alinhamento  com  a  prática  percussiva  voltada  para  a

percussão  sinfônica  havendo  em  um  primeiro  plano,  um  distanciamento  das  práticas

percussivas das manifestações populares” (Ibidem, p. 31).

Tal  panorama certamente  sofreu  mudanças  ao  longo desses  seis  anos,  mas ao

traçar uma breve comparação com o estudo de Schrader, de fato a UFBA, a UFMG e a USP

confirmam a sua tese ao direcionarem as disciplinas para a prática e/ou instrumentalização

europeia, com bibliografia inteiramente estrangeira.

55 Universidade Federal do Cariri (UFCA). Fonte: <https://si3.ufc.br/sigaa/public/curso/relatorio_curriculo.jsf>. 
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Causa  espanto  que  o  curso  da  UFBA,  inserida  na  cidade  de  Salvador,

mundialmente reconhecida pela presença de música percussiva afrodescendente, direcione o

estudo percussivo para o universo europeu. Vale citar Schrader, quando ressalta a necessidade

de  ampliação  nesse  campo,  “transpondo  a  ênfase  na  música  percussiva  eminentemente

orquestral sinfônica já consolidada, para atingir o que poderíamos chamar de um pluralismo

rítmico  associado,  antes  de  tudo,  à  diversidade  das  manifestações  culturais  brasileiras”

(Ibidem, p. 38).

No material disponibilizado pela UFPE, constam apenas as disciplinas de Prática

Instrumental I a VI, sem a definição dos instrumentos ofertados, o que não tornou possível

uma análise a esse respeito. A UFPA é a única que, na ementa disponibilizada na Internet,

aponta  para  o  estudo  de  “técnicas  de  execução  da  percussão  brasileira”.  Apenas  dois

currículos analisados aparentemente não oferecem percussão como prática instrumental: da

UECE e da UFRGS.

A análise aqui traçada, como inicialmente foi destacado, centrou-se na estrutura

curricular das instituições, preocupando-se com o núcleo de disciplinas que são ofertadas na

perspectiva  da  formação  de  educadores  musicais.  Sabe-se  que,  dentro  das  mesmas

instituições,  pode  haver  outras  iniciativas,  como  projetos  e  atividades  de  extensão,  por

exemplo, que apresentem ângulos diferentes acerca dessa mesma realidade em questão.

3.2. O ensino de Música nas universidades do Ceará

A fim de tecer reflexões mais aprofundadas no cenário cearense, antes de adentrar

o Curso de Música da Universidade Federal do Ceará, faz-se relevante conhecer como os

currículos da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Universidade Federal do Cariri

(UFCA) são empregados na prática, através da fala de dois professores destas instituições:

Oswald Barroso e João Luis Studart.

A UECE foi a  segunda instituição da cidade de Fortaleza a  oferecer  curso de

Música, criado em 197756. De início dispunha apenas dos cursos de Licenciatura em Música e

Bacharelado em piano, sendo que, atualmente oferece também Bacharelado em Violão, Flauta

Transversal  e  Canto.57 Muitos  professores  de  Música  na  cidade,  portanto,  realizaram sua

formação na UECE, que hoje divide esse campo formativo da Música com a UFC desde 2006.

56 A primeira  instituição  a  oferecer  formação  musical  na  cidade  foi  o  Conservatório  de  Música  Alberto
Nepomuceno,  fundado  em  1938,  que  ainda  hoje  exerce  essa  atividade.  Disponível  em
<http://www.webartigos.com/artigos/o-profissional-da-musica-em-fortaleza/48305>. Acesso em agosto de 2017.
57 Informações encontradas no artigo de Ana Cléria Rocha. Disponível em 
<http://www.webartigos.com/artigos/o-profissional-da-musica-em-fortaleza/48305> Acesso em agosto de 2017.
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Além disso, diversos músicos da cena fortalezense são ou foram estudantes da UECE, que

sempre possuiu grande reconhecimento na formação de instrumentistas.

Já  a  UFCA  é  uma  instituição  recente,  criada  em  2013,  através  do

desmembramento  da  UFC –  Campus  Cariri58.  Situa-se  numa região  repleta  de  diferentes

manifestações da Cultura Tradicional Popular – a região do Cariri Cearense59. Só em Juazeiro

do Norte, um dos municípios da região, por exemplo, existem mais de 100 manifestações

diferentes,  o  que  resulta  num  cenário  artístico  e  musical  bastante  intenso  e  rico  em

possibilidades para o ensino de Música.

3.2.1 Conversa com o professor Oswald Barroso60(Universidade Estadual do Ceará)

Oswald Barroso é professor da Universidade Estadual do Ceará (UECE) desde

1988,  quando foi  lotado no Centro  de  Humanidades  e  passou a  atuar  junto  ao  Curso de

Música, tendo sido, inclusive, membro da Câmara de Arte e Cultura da UECE. Multiartista e

pesquisador, Barroso é um grande conhecedor da Cultura Popular desde menino. Movido por

grande interesse por essas manifestações populares,  o professor já percorreu todos os 184

municípios cearenses, além de inúmeros distritos e localidades inseridas em muitos deles.

Oswald possui hoje um acervo com mais de trezentos vídeos sobre manifestações

e temáticas  relacionadas à Cultura Popular  brasileira,  “principalmente as etnias indígenas,

afrodescendentes, das regiões e sub-regiões”. É tido, assim, como uma grande referência da

Cultura Popular do Ceará.

O Curso de Música da UECE começou como um apêndice do conservatório de

Música,  e  Oswald conta que,  na época,  algumas professoras do curso eram da Comissão

Cearense de Folclore e se interessavam bastante pela Música Tradicional Popular. No entanto,

com a entrada de professores mais novos, formados na tradição europeia tecnicista, o tema da

Cultura Popular passou a afetar cada vez menos o ambiente do curso, o que se traduziu, hoje,

em um currículo  direcionado  para  uma  formação  bem tradicional.  Nele  consta  o  núcleo

padrão de disciplinas obrigatórias de Ritmo, Contraponto, Harmonia e Análise, enquanto a

maioria das disciplinas voltadas para as tradições populares são consideradas optativas. “É um

currículo de técnicas musicais”, conclui ele.

58 Em 2008 a UFC realizou expansão para o interior do estado, criando os Campi Cariri, Sobral e Quixadá.
59 Microrregião do Sul cearense, na fronteira com o estado do Pernambuco. É um grande pólo cultural, com
destaque para as produções de artesanato, música e cordel.
60 Em conversas realizadas nos dias 17 de janeiro de 2017 e 10 de agosto de 2017.
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Atualmente,  é  responsável  pelas  disciplinas  Cultura  Brasileira61,  Música nas

Tradições Populares62, Antropologia da Arte (Introdução a Antropologia)63, História da Arte64

e  Seminário de Teatro – todas optativas. O professor conta que passou no concurso para a

disciplina de  Folclore,  mas quando precisou ausentar-se por ocasião de seu doutorado, as

disciplinas  que  lecionava tomaram outros  direcionamentos:  “[A disciplina]  Folclore  virou

Música das Tradições Orais e passou a ser optativa. Eu só dou disciplinas optativas. Mas eles

dizem que a pessoa tem que fazer  optativa mesmo,  porque tem poucas  opções.  Então os

alunos acabam fazendo porque têm que completar os créditos do currículo”.

Além das optativas na área citada, o curso da UECE possui também a disciplina

Introdução à Etnomusicologia, neste caso, obrigatória, e o  Grupo de Danças Antigas65,  que

também se voltam, de diferentes formas, para o tema da Música Tradicional Popular.

A esse respeito, Martha Abreu, professora da Universidade Federal Fluminense

(UFF), conta que a desvalorização dos folcloristas e do estudo do Folclore dentro do espaço

universitário  foi  extremamente  influenciada  pelas  críticas  sociológicas  empreendidas  pela

Universidade de São Paulo (USP), a partir dos anos 50:

Se o folclore valorizava o tradicional  e  o  que permanecia,  como traços  de  uma
identidade cultural e étnica, marcada pela integração cultural sincrética das 3 raças
(também  conhecida  como a  “fábula  da  união  das  três  raças”),  a  sociologia  das
décadas  de  1950  e  1960,  liderada  pela  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  de
Florestan Fernandes, passou a ver as culturas populares no âmbito da modernização,
da mudança social e das desigualdades sociais. Os folcloristas e o folclore passaram
a receber críticas profundas por defenderem uma prática tida como não científica,
em função de seu pretenso caráter mais descritivo que interpretativo, e por ficarem
identificados às forças mais conservadoras de uma sociedade que rapidamente se
transformava,  cheia  de  conflitos  sociais.  Acabaram  sendo  marginalizados  nas
universidades e esquecidos pela intelectualidade de esquerda, como bem demonstrou

61 Abordará a cultura brasileira em sua diversidade, desde a sua formação, enfatizando a contribuição das etnias
indígenas,  africanas e ibéricas, detendo-se particularmente nas culturas nordestinas, em especial nas culturas
sertanejas e praieiras, como aparecem no  Ceará. Observará, em todas estas circunstâncias, o lugar ocupado pela
música.
62 Numa abordagem antropológica,  enfocará  o  lugar  da  música  na  vida  popular,  particularmente,  em suas
manifestações tradicionais, observando, mais detidamente, suas funções nas festas, folguedos, rituais religiosos e
cotidianos, assim como as características que esta toma em diferentes ocasiões.
63 A disciplina propõe-se a discutir os fundamentos antropológicos do fazer artístico,  na construção de uma
percepção sensível e criativa, capaz de surpreender a poética da vida em sua diversidade. Para tal, investigará a
arte  desde  suas  formas  rituais  e  no  entrelaçamento  de  suas  linguagens,  fazendo  dialogar  o  arcaico  e  o
contemporâneo, o moderno e o tradicional.
64 A disciplina pretende estudar através da pesquisa, do debate e da observação a noção de arte em sua relação
com a beleza, revisitando a história da filosofia da arte e direcionando-se particularmente à estética musical.
Dedicará parte do seu trabalho à observação das paisagens sonoras na busca de surpreender o fenômeno estético,
como base para a construção artística.
65 O Grupo de danças antigas da UECE que utiliza como fonte de pesquisa a história, origem e evolução da
coreografia, da música e da vestimenta dos períodos Medieval, Renascentista e Barroco, fazendo resgates da
cultura europeia nas raízes culturais do povo brasileiro, oportunizando uma aproximação comparativa entre a
dança antiga europeia e a dança do folclore nordestino. Fonte:  Secult.  Disponível  em:
<http://www.secult.ce.gov.br/index.php/component/content/article/115-theatro-jose-de-alencar/46232-
programacao-theatro-jose-de-alencar-junho-2017>. Acesso em agosto de 2017.
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Luis  Rodolfo  Vilhena.  As  críticas  tiveram uma tal  repercussão  que  a  expressão
folclore  hoje  possui  significados  negativos,  assumindo  até  mesmo  conotações
ligadas ao anedótico e ao ridículo (ABREU, 2003, p. 87).

Tal desvalorização repercute também na exclusão de determinados instrumentos

da grade de ensino  dos  Cursos  de Música.  Na UECE, por  exemplo,  não  constam nem a

percussão nem a sanfona, práticas, segundo Oswald, “tão importantes pra cultura brasileira”, e

que deveriam constar nos currículos de Música66.

O professor aponta também que a Ecomusicologia deveria constar no currículo, já

que esta se volta para uma compreensão mais ampla acerca da relação da Música com o meio

ambiente, tal como propõe o compositor e autor canadense Murray Schafer através da noção

de “paisagem sonora”67. A proposta de Schafer passa por uma dedicação à escuta do ambiente

sonoro que nos envolve como fenômeno musical, que vai desde os ruídos das metrópoles aos

sons  dos  elementos  primordiais,  como  terra,  água,  fogo  e  ar.  Da  mesma  forma,  a

Ecomosicologia pode significar no estudo da música do mundo, do mundo acústico que nos

rodeia. O professor Oswald ressalta, assim, a importância dessa ampliação de compreensão e

percepção,  que  possibilita  um fazer  musical  mais  criativo  e  livre  das  noções  meramente

teóricas, além de aprimorar, consequentemente, a sensibilidade e a consciência auditiva ao

realizar uma “limpeza de ouvidos”, como chama Schafer68.

Na  UECE,  a dinâmica  de  suas  aulas  costumam  ser  conduzidas  a  partir  das

inquietações dos estudantes sobre os temas abordados e os questionamentos que compartilha

com a turma. Como recurso metodológico, este costuma exibir em sala de aula muitos dos

vídeos que integram o seu acervo pessoal de pesquisa,  os quais debate intensamente com

todos, porque “só a palavra não alcança”, diz ele. “O bom seria ver, ouvir, sentir, cheirar, pular

dentro. O vídeo pelo menos amplia”. Dentro da grande quantidade de filmes do acervo, a

turma costuma escolher qual gostaria de ter como ponto de partida para a aula, e depois, as

questões que surgem são aprofundadas com outros vídeos e através dos debates.

Por outro lado, a disciplina  Seminário de Teatro  já foi conduzida de diferentes

maneiras,  “tendo sempre  como referência  o  caminho do teatro  popular,  do  rito  ao  teatro

66 Procurei informações acerca de quais IES ofertam o estudo da Sanfona, porém não obtive dados recentes e
seguros. Sabe-se, no entanto, da sua incipiente presença nesse universo.
67 Paisagem sonora – do inglês “soundscape”, é composta pelos sons que compõem um determinado ambiente,
sejam  estes  sons  de  origem  natural,  humana,  industrial  ou  tecnológica.  Disponível  em:
<https://terradamusica.com.br/murray-schafer-pedagogia-musical/>. Acesso em julho de 2017.
68 Schafer em suas duas obras “A afinação do mundo” (1977) e “O ouvido pensante”(1986) chama a atenção
para a necessidade de reaprendermos a ouvir, utilizando a expressão “limpeza de ouvidos”, pois, segundo ele,
nosso ambiente sonoro urbano é demasiado ruidoso, o que nos torna cada vez mais auditivamente insensíveis.
Desenvolveu, como educador musical, uma série de exercícios que nos direcionam para um ouvir mais atento e
ativo, entendendo esses sons do mundo como uma composição da qual somos os criadores.
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brincante”. Por ter uma trajetória como ator e dramaturgo69, Oswald utiliza tanto as formas de

trabalho adotadas nos exercícios de montagem e cena das companhias de Teatro das quais fez

parte, como também o estudo que fez do trabalho do músico em cena, a partir de diversos

vídeos documentários. Ele garante que, embora muitos alunos não coloquem nas suas práticas

musicais imediatas tal aprendizado, estas certamente contribuem em suas formações musicais.

É possível notar, inclusive, que em muitos casos “um bom número [deles] procura modificar

sua prática musical, dando-lhe organicidade”.

Em relação à disciplina Música nas Tradições Populares, o professor afirma que o

objetivo é “dar aos alunos uma base de conhecimentos que os tornem capazes de não apenas

reconhecer e apreciar as manifestações musicais que aparecem nas tradições populares, como

capacitá-los a desenvolver um diálogo entre elas e as manifestações acadêmicas e eruditas, e

também com suas próprias experiências musicais”. Na ementa da disciplina constam temas

como a “Música Folclórica e Música Popular” e “O aproveitamento da música folclórica pela

popular”, o que revela aprofundamento e a importante articulação e contextualização com a

realidade musical que cada aluno traz – o que denota uma diferença significativa com relação

à abordagem bastante comum que trata o Folclore como coisa do passado (como abordado

anteriormente).

Nota-se, em todas as disciplinas ministradas por Oswald, um plano de curso que

contempla discussões complexas acerca da Antropologia e da Arte, refletidas em conteúdos

programáticos muito bem articulados e afinados com uma rica bibliografia que revela uma

formação não apenas acadêmica,  comum à docência universitária,  mas principalmente sua

vivência e pesquisa no seio das manifestações da Música Popular. Isso evidencia a potência de

uma formação desenvolvida através da imersão e vivência do pesquisador no seu campo de

interesse.

Há algum tempo Oswald costumava ir a campo com os alunos, mas agora, por

conta de um problema na perna, não pode mais se envolver em ações que exijam caminhadas.

“Fui em muitos bairros, como o Pirambu, o Boca Rica e o José Walter. No Pirambu há vários

Bois, e antigamente havia no Mucuripe também. Ainda tem no Iguape, em Aquiraz, na grande

Fortaleza”. Porém, o professor reconhece que a maior dificuldade em promover essas visitas a

campo é a burocracia da universidade em relação ao transporte dos alunos.

Da mesma forma, quando a questão é levar os Mestres da Cultura Popular para a

sala  de  aula,  este  afirma  que,  apesar  de  ter  feito  uma  tentativa  recentemente,  após  a
69 Oswald integrou o Grupo Independente de Teatro Amador – GRITA, por 17 anos (de 1976 a 1993),  e a
Companhia Boca Rica de Teatro, por dez anos (de 1996 a 2006). Além disso, é autor de 18 textos para teatro –
quase todos encenados – tendo ganhado vários prêmios como dramaturgo, entre eles o Prêmio Estado do Ceará
(1985) e o Prêmio Estímulo à Dramaturgia (1996), de caráter nacional, concedido pela FUNARTE.
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distribuição  do  título  de  Notório  Saber  em  Cultura  Popular70 aos  Mestres  cearenses,  tal

proposta é quase impossível dentro da Universidade. “Primeiro porque não se pode abrir uma

disciplina nova na grade. Segundo porque se levar um Mestre para a sua disciplina, não pode

ser por muitas aulas, já que caracteriza um vínculo empregatício. O que se pode é um Mestre

dar  uma aula apenas,  mas antes  já  podia também, e  isso acaba sendo uma palestra,  uma

vivência. Conclusão: é fictício”.

Por outro lado, apesar das disciplinas terem uma carga horária limitada, garante

que  é  possível  levar  a  grande  diversidade  da  Cultura  Popular  para  a  sala  de  aula,  se  o

professor tiver tal conhecimento: “é possível, eu faço isso. Dentro de sala de aula você faz o

que quer, o professor querendo e tendo esse conhecimento, ele leva. E hoje em dia a ditadura

ainda71 não chegou em sala de aula”. Acredita, assim, que o maior entrave para isso esteja na

formação  cada  vez  mais  tecnicista  e  limitada  dos  próprios  professores  que  lecionam na

Universidade. 

Já em relação ao perfil dos estudantes do curso da UECE, este é constituído, em

sua maioria, por músicos de banda de polícia ou de orquestra, e inclusive o curso também se

volta para essa formação mais clássica. Oswald avalia que uns são exímios instrumentistas,

mas apresentam grandes dificuldades corporais em relação à vivência e expressão musical.

Tal  evidência  aponta  para  as  características  anteriormente  abordadas  acerca  do  modelo

conservatorial de ensino de Música, segundo o qual a técnica instrumental e os conhecimentos

teórico-musicais  são  desenvolvidos  apartados  da  corporalidade.  A esse  respeito,  Oswald

costuma provocar os seus alunos: “você toca só com os dedos? Não passa pelo seu corpo

não?”, e afirma que apesar deles reconhecerem tal limitação, a dificuldade de mudar é grande,

porque a sociedade e a orquestra exigem exatamente isso deles.

Ao longo do curso, é necessário, portanto “virar a cabeça” dos alunos, segundo

Oswald,  o  que este  avalia  que  consegue:  “tem muitos  alunos  que se  interessam e fazem

inclusive  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  muito  bons  sobre  a  Cultura  Popular.

Recentemente, por exemplo, teve o trabalho sobre a Música dos Tremembés, do aluno Marcos

Paulo”.

Sobre o lugar privilegiado da Música na Cultura Popular, Oswald afirma ainda

que “na vida popular, tudo se faz com ritmo e música. Tem música pra despertar, música pra

70 Todos os Mestres da Cultura do Ceará receberam o título de Notório Saber em Cultura Popular, em 25 de
novembro de 2016, concedido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), numa articulação com a Secretaria
de  Cultura  do  Estado  do  Ceará  (Secult).  O  título  permite  que  os  mestres  venham  a  ser  remunerados  por
espetáculos,  debates,  oficinas,  aulas,  apresentações,  de  acordo  com  os  parâmetros  de  remuneração  da
Universidade.
71 Deduz-se que Oswald utiliza o termo ‘ainda’ por conta do cenário político em que vivemos atualmente, no 
qual uma ditadura corrupta se camufla como democracia às avessas.
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trabalhar… É uma forma de respirar, de viver melhor e mais plenamente. É até mesmo uma

função fisiológica, afinal quem comanda o corpo humano é o coração – que dá o ritmo – e não

o cérebro. O centro do corpo é o coração, daí o centro de tudo ser a Música, que é presente em

todos os momentos da vida popular”.

3.2.2 Conversa com o professor João Luis Studart72(Universidade Federal do Cariri)

João Luis  Studart73 é  hoje  o  professor  responsável  pelas  disciplinas  Música  e

Tecnologia, Percussão e Educação Musical, Teoria Musical, Apreciação Musical e Encontro

de Saberes74. Sobre a condução desta última, afirma que, tendo em vista a forte presença da

Música Tradicional Popular na região, tem facilidade de acessar essas pessoas e levá-las à sala

de aula. Afirma que uma das maiores dificuldades encontradas no processo de ensino desse

universo musical na Universidade diz respeito  ao nível  de abertura dos alunos,  aos quais

geralmente  falta  maturidade  e  vivência.  “Busco  incentivar  a  identificação.  Acho  que  o

sentimento  só  é  incorporado a  partir  da  identificação.  A Cultura  Popular,  por  exemplo  a

tradição do Cabaçal75, não pode ser só falada e mostrada, tem que fazer o passo. E às vezes

eles  têm dificuldades.  Alguns  alunos  são  meio  travados,  outros  já  confundem logo  com

questões religiosas”.

A maior parte dos estudantes – ao contrário do que se poderia esperar, tendo em

vista a região onde vivem – não traz uma bagagem desse universo devido à predominância do

consumo de uma música mais midiática, entre outras questões. “Quando eles veem que aquilo

acontece há anos, eles começam a perceber a importância que aquilo tem. É uma questão de

expor. Eles não são expostos [à cultura tradicional popular], mas na hora que são, passam a

perceber o valor que isso traz”. E dessa forma, avalia que tal experiência de ensino, ainda

assim, costuma valer a pena: “é bem intenso viver a Música Tradicional Popular na sala de

aula, porque para os alunos é sempre uma grande descoberta”.

72 Em conversa realizada no dia 22 de agosto de 2017
73 Graduado em Música pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mestrado em Educação Brasileira pela
Faculdade  de  Educação  (FACED)  –  UFC  (2015),  João  Luis  Studart  atua  como  professor  de  música,
percussionista e produtor cultural, tendo realizado projetos na área de divulgação cultural e ensino em escolas
públicas de Fortaleza. Fonte: Plataforma Lattes. Disponível em: . Acesso em setembro de 2017.
74 Disciplina, esta, criada pela professora Carmen Coopat, como fruto de sua experiência de pós-doutorado junto
ao professor José Jorge de Carvalho, criador do projeto Encontro de Saberes na UnB – conforme abordado
anteriormente no capítulo 3.
75 Banda Cabaçal, Cabaçal, ou Banda de pífanos, é uma das tradições populares mais antigas, cuja origem 
remonta a tradições africanas e indígenas. Formada por um conjunto instrumental de percussão e sopro, com 
uma zabumba, uma caixa e um par de pratos, e dois pifes de taboca, que executam ritmos como o baião, marchas
e valsas, dançados com coreografias teatrais características. Fonte: 
<http://assaredopatativa.blogspot.com.br/2008/09/histria-da-banda-cabaal.html>  Acesso em: setembro de 2017.
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Pelo curto tempo de duração das disciplinas, João Luis diz que “consegue acender

uma pequena velinha  do que é  esse  conhecimento”,  e  que o curso de  Música  da  UFCA

também procura  dar  continuidade a  esse aprendizado através  de  outras  disciplinas,  como

Etnomusicologia e  Apreciação  musical:  “em  Apreciação  Musical,  as  últimas  aulas  são

seminários de Música em contexto local, onde cada grupo pesquisa um artista ou grupo da

Música Tradicional Popular. O interessante é que na disciplina Encontro de Saberes eu meio

que ‘forço a barra’ [escolhendo os artistas ou grupos], mas na Apreciação Musical, cada um

escolhe o que quer trabalhar. Dessa forma, consigo estimular a identificação à qual me referi.

É nessa identificação que a coisa acontece”.

Também nas aulas de percussão que ministra, o professor costuma ter como foco a

formação docente de seus  alunos e a  temática da Música Brasileira,  para que “os alunos

vivenciem [esse  universo]  e  possam ensinar  nas  escolas”.  Com os  integrantes  da  turma,

realiza a montagem de grupos de Samba e de Maracatu,  principalmente.  “A gente estuda

basicamente os ritmos brasileiros e o jeito brasileiro de ensinar percussão, que é diferente do

jeito europeu. Dessa forma, trabalhamos muito através da oralidade e de onomatopeias”, diz

ele, referindo-se a recursos comuns ao ensino da percussão. Segundo o pesquisador Kleber

Campos, 

[...] esses padrões rítmicos lineares (estruturas cíclicas de ritmos lineares, como os
utilizados na música africana, por exemplo) são ensinados pela repetição oral  de
onomatopeias relacionadas às sonoridades dos instrumentos. Um exemplo pode ser a
exposição da seguinte frase por um orador: ta, dim dim, takadimi. Cada uma dessas
sílabas representa os sons que devem ser imitados pelos instrumentos de percussão
(CAMPOS, 2012, p. 49).

As aulas de João Luis seguem uma rotina de exercícios de aquecimento, como ele

chama, onde este busca trabalhar com o princípio do ritmo: “o tempo é o fundamento da

Música. Utilizo, então, o corpo para que os alunos entendam o andamento do tempo, através

de passos e de palmas”. 

A utilização do corpo no aprendizado musical, com base nos passos e nas palmas,

sistematizou, por exemplo, o método O Passo, de Lucas Ciavatta, descrito em sua dissertação

de  mestrado76,  “propõe  que  cada  evento  musical,  rítmico  ou  melódico,  seja  identificado,

compreendido  e  escrito  (oral,  corporal  e  graficamente)”77.  Tal  metodologia  remonta  às

proposições de Émile Jacques-Dalcroze, educador musical suíço (1865-1950), que partiu de

uma proposta de educação musical inédita, baseada no movimento corporal e chamada de

Rítmica,  no  intuito  de  promover  o  “desenvolvimento  integral  da  pessoa,  através  de  uma

76 Ciavatta, Lucas. O Passo: um passo sobre as bases da percepção rítmica. 2003. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal Fluminense.
77 Ciavatta, O Passo, apostila de curso, p. 2. Disponível em < https://www.opasso.com.br>
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conexão  profunda  entre  música  e  movimento”  (BOMFIM,  2012,  p.  82).  Assim,  a

aprendizagem do método de Jacques-Dalcroze dá-se

[...] através da audição musical unida a movimentos básicos como caminhar, correr
ou mesmo andar em diferentes direções, procurando ouvir e expressar com o corpo
as diferentes estruturas musicais. Essa experiência serve de estímulo à criatividade,
uma vez que está intimamente ligada à improvisação (Idem).

Na mesma direção,  o  educador  musical  alemão Carl  Off  (1895–1982),  traz  o

corpo como cerne no ensino de Música: “o ritmo é a base para a melodia, e ambos estão

relacionados com o corpo: o ritmo com o movimento, e a melodia com a fala” (Ibidem, p. 83).

Na UFCA, o professor João Luis trabalha a contagem do tempo através de uma

verbalização – um-i-ê-ta, dois-i-ê-ta... – acompanhada de uma marcha, subdividindo, assim, o

tempo em quatro, o que traz “a facilidade de manter o andamento com mais precisão”. Para o

entendimento do contratempo, o professor sugere aos alunos que pensem no Reggae, pois

“quando o pessoal pensa no Reggae, eles acertam”. Assim, pede que batam uma palma no

contratempo, marcando o tempo com os pés: um-i-(palma)-ta, dois-i-(palma)-ta, 3-i-(palma)-

ta... Como  ressalta  Ciavatta:  “qualquer  músico,  erudito  ou  popular,  para  realizar  um

contratempo, marcará com o corpo, de alguma forma, o tempo. É assim, na vivência do fluxo,

que ele resgata a imagem do que é um contratempo e o realiza” 78.

Sobre a importância desse trabalho básico de ritmo que faz com os alunos, João

Luis reflete que “muitas vezes, como educador musical, a gente joga o instrumento na mão do

aluno sem ensinar o básico. Infelizmente a gente vive um mundo de aparências, e a Educação

segue esse princípio. Então, na Educação Musical, a sociedade quer ver logo o resultado, o

telhado, sem ter construído um fundamento. Em vez de pensarmos logo no telhado da casa, a

gente tem que pensar no fundamento. No fundamento, ninguém percebe que ali está sendo

feita uma casa, mas está”.

Justamente por falta desse trabalho de base, muitos de seus alunos, por exemplo,

que já fazem parte até mesmo de orquestras, sequer conseguem bater palma no contratempo

ou interagir uns com os outros: “Eles não sabem muitas vezes nem olhar no olho. Quando

você está em círculo, tá numa brincadeira, tá rindo, tá convivendo, isso muda seu jeito de

tocar”. 

João Luis analisa que nas outras práticas musicais, a atenção é voltada para o

instrumento e para a partitura, fazendo com que muitos utilizem tais elementos como uma

barreira diante da chance de interagir com o outro: “você só se expressa  para alguém na

78 Ciavatta, Lucas. O Passo, apostila de curso. Disponível em < https://www.opasso.com.br>
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convivência com alguém. É você que se expressa e não o instrumento”, ele enfatiza. Por esse

motivo, suas aulas partem sempre das brincadeiras que propiciam a convivência em grupo,

desse “olhar no olho” do qual ele sente falta e também do trabalho com a musicalidade do

corpo: “na minha aula, a atenção é seu corpo e o corpo do outro, o olhar do outro. Uso a

possibilidade que tenho como professor de percussão pra trabalhar a convivência coletiva”.

Assim, vê nessa forma de trabalho, muitas possibilidades para o professor que deseja trabalhar

a  musicalização:  “se  eles  chegarem  à  escola  e  não  tiverem  instrumentos  musicais  para

trabalhar, a maior parte da minha aula eu uso o corpo. Faço muita percussão corporal”.

O professor afirma ainda que este é o jeito brasileiro de ensinar Música através da

percussão: a brincadeira com a musicalidade, o que representa uma herança dos africanos e

indígenas – povos entre os quais a Música é algo que costuma envolver toda a comunidade.

“Já a Música trabalhada nos Estados Unidos e na Europa é predominantemente voltada para

os  signos,  para  a  execução  do  instrumento,  a  postura  e  a  performance,  excluindo  essa

dimensão da musicalidade, da brincadeira, da capacidade de se expressar com emoção, de

olhar no olho e viver a Música”.
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4 ESTUDO DE CASO: O CURSO DE LICENCIATURA EM MUSICA DA UFC

A escolha de utilizar a investigação qualitativa nesta pesquisa dá-se pela busca dos

significados  atribuídos  pelos  sujeitos  acerca  da  temática  em questão.  Para  isso,  utiliza-se

como estratégia o Estudo de Caso, que, conforme Antônio Carlos Gil, são úteis para variados

propósitos – exploratórios, descritivos e explicativos. (GIL, 2009, p. 14).

Como instrumentos de coleta de dados, ou fontes de evidência (YIN, 1989), foram

utilizados levantamento bibliográfico, análise documental e entrevistas semiestruturadas, ou

entrevistas em profundidade (YIN, 1989) – que permitem dar voz aos sujeitos ao propor um

diálogo no qual este expresse livremente as opiniões, vivências e afetos que constituem suas

experiências.  Segundo Gil,  as entrevistas  mostram-se uma ferramenta eficiente para obter

dados em profundidade acerca dos comportamentos sociais.

Assim, partiu-se de uma temática condutora – a questão da Música Tradicional

Popular na Educação Musical praticada na Universidade – e de um roteiro preestabelecido

com dez perguntas, a saber:

1. Na sua própria trajetória formativa, qual foi a relevância da Música Tradicional Popu-

lar?

2. Já teve contato com algum Mestre popular ou algum grupo tradicional popular?

3. Acerca das denominações Folclore, Música Popular, Música Tradicional Popular, qual

utiliza e como define esse campo?

4. Qual seu conhecimento acerca desse universo musical? Quais experiências já teve?

5. Já pensou em levar ou levou um Mestre popular, um grupo ou um integrante de algum

grupo tradicional popular para suas aulas?

6. Já pensou em levar ou levou os alunos a campo, para contato direto com algum grupo

tradicional popular?

7. Como vê a contribuição da Música Tradicional Popular na formação musical brasilei-

ra?

8. Como vê a presença desse universo nos cursos de Música universitários e na UFC?

9. Quais as maiores dificuldades, a seu ver, para a abordagem da Música Tradicional Po-

pular na Universidade?

10. Quais caminhos você vê possíveis?

As conversas assim realizadas com os professores do Curso de Música da UFC

buscaram conhecer qual a relevância da Música Tradicional Popular em suas próprias trajetó-
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rias formativas; qual o conhecimento dos mesmos acerca desse universo; e como se dá a abor-

dagem da temática citada nas disciplinas que ministram. 

Para  análise  e  interpretação  de  dados,  utilizou-se  a  análise  fundamentada

teoricamente, que

consiste na definição de procedimentos analíticos com fundamento em proposições
teóricas.  Nela,  assume particular  importância a  construção  do arcabouço teórico,
pois  a  lógica  subjacente  ao  modelo  é  o  da  comparação  dos  resultados  obtidos
empiricamente  como  os  que  são  obtidos  dedutivamente  de  construções  teóricas
(GIL, 2009, p. 94).

Além disso, como característica própria do Estudo de Caso, deve-se considerar

também  a  análise  realizada  pelo  autor  ao  longo  da  pesquisa,  ao  tomar  as  reflexões,  os

questionamentos e as percepções suscitadas como parte dessa análise.

4.1 Histórico do Curso e o Projeto Político Pedagógico (PPP)

O Curso de Música da UFC foi fruto da intensificação de determinadas atividades

musicais realizadas na década de 80, através da Casa de Cultura Artística, um projeto da Pró-

Reitoria de Extensão definido como “o ponto de aglutinação de todas as atividades artísticas

da UFC” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015, p. 7). O projeto dividia-se em

vários setores, dentre eles o Setor de Música, onde existia uma Camerata de Violões e um

Coral. Assim, aconteciam na Universidade seminários e cursos voltados para os integrantes de

ambos os grupos, bem como para a comunidade.

A partir de 1987 “o Setor de Musica e a Casa de Cultura Artística deixaram de

existir  e,  consequentemente,  as  atividades  musicais  da  Universidade  Federal  do  Ceará

sofreram um considerável enfraquecimento […] Por sua vez, o Coral da UFC formou vários

dos regentes que hoje atuam no Movimento Coral do Estado do Ceará e que acabaram por

viabilizar a existência de um Movimento Coral interno na UFC que, apesar da falta de lastro

institucional, existe e atua com destaque no cenário musical local e internacional” (Ibidem, p.

8).

Na época, o canto coral detinha grande força de formação musical em Fortaleza,

chegando a haver, na década de 90, sete grupos diferentes dentro da Universidade, todos com

apoio da Pró-Reitoria de Extensão, incluindo o Coral Universitário, que congregava cantores

dos diferentes corais (Idem).

Impulsionado por essa efervescência do canto coral, em 1995 o professor Elvis de

Azevedo Matos apresentou um projeto para criação de um Curso de Extensão em Música:
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[…] na verdade, era, em seu início, o bloco do eu sozinho! Se eu tivesse tido mais
juízo… mas o curso de extensão em música se sedimentou, abriu campo de trabalho
para  outros  professores  de  música  e,  em  2005,  tornou-se  uma  graduação:
Licenciatura  em  Educação  Musical,  curso  ligado  pedagogicamente  e
administrativamente à Faculdade de Educação, meu local de trabalho desde 1996
[...] (MATOS, 2008, p. 68).

Na época da implantação do Curso, em 2005, as atividades artísticas da UFC,

antes exercidas pela Casa de Cultura Artística, estavam sob responsabilidade do atual Instituto

de Cultura e Arte (ICA): o Curso de Arte Dramática,  a Casa Amarela Eusélio Oliveira,  o

Museu de Arte da UFC, o Coral da UFC, a Camerata da UFC e o Curso de Extensão em

Música (CEM) – tendo, este último, funcionado por oito anos, dando lugar ao então Curso de

Licenciatura em Música da UFC. 

O  curso  de  Música  teve  início  na  Casa  de  José  de  Alencar79 e  trouxe  como

fundamento o canto coral, além das disciplinas de prática instrumental em violão, flauta doce

e teclado (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015, p. 8-9). Tendo em vista que a

cidade de Fortaleza não possui uma escola pública de Música, apesar de contar com uma

intensa atividade musical e cultural,  uma das justificativas dadas para a criação do Curso

consistiu em “suprir uma necessidade da região: a formação de profissionais qualificados e

comprometidos  com sua  realidade,  conscientes  de  seu  papel  e  democratizadores  do  fazer

musical” (Ibidem, p.7).

Desde  o  princípio,  o  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  apresentava  um

diferencial de proposta e concepção de ensino musical, ao questionar o paradigma europeu de

formação musical vigente nos cursos de graduação no Brasil.

O  estudo  realizado  quase  que  unicamente  sobre  obras  de  autores  como  Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy e tantos outros, acarreta, normalmente, uma
espécie de abordagem europeia quando o músico se dedica ao ensino ou mesmo à
interpretação de obras brasileiras. Recentemente juntou-se ao repertório europeu, no
processo de formação de músicos em nível superior, o repertório norte-americano,
especialmente  o  Jazz,  enquanto  que  as  questões  relativas  à  cultura  musical  do
Brasil quase não são enfocadas nesses cursos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ, 2005, p. 12, grifo meu).

Foi assim que este se propôs a contemplar – e até mesmo priorizar – as conquistas

estéticas nacionais. Além disso, um dos fundamentos da proposta é o espírito cooperativo e

solidário, dada a experiência vocal coletiva da atividade coral existente desde sua criação,

visando romper com o caráter individualista da formação tradicional.

79 Instituição cultural mantida pela Universidade Federal do Ceará e tombada pelo IPHAN em 1968. A área
abriga a casa onde o escritor José de Alencar viveu sua infância.
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O curso se diferencia também por não realizar o Teste de Habilidade Específica

(THE)80 como requisito para ingresso, no intuito de democratizar o acesso ao ensino superior

de Música. Tal decisão funciona também como estratégia pedagógica, já que uma turma com

diferentes níveis de conhecimentos musicais tem a colaboração e a aprendizagem musical

estimulada entre seus integrantes, servindo, assim, também como laboratório, tendo em vista a

mesma realidade heterogênea nas escolas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015,

p. 22)

Na reformulação do PPP, publicada em agosto de 2015 e implantada em 2016.1,

percebe-se um maior detalhamento em relação à primeira versão de 2005, onde constavam 38

páginas em comparação com as 119 da versão atual. Tal aprofundamento trouxe algumas

mudanças significativas, como a criação da disciplina de História da Música Cearense – de

caráter obrigatório, no intuito de valorizar os saberes locais –, e a implantação da disciplina

Introdução às Práticas Percussivas, também obrigatória e sem dúvida um reconhecimento do

papel que tais práticas possuem na Música Brasileira e Nordestina. “É inconcebível pensar

uma proposta curricular voltada à nossa realidade onde não haja espaço para o contato com

música percussiva” (Ibidem,  p. 17). Além disso, o PPP ressalta que, partindo da demanda

apresentada pelos próprios estudantes, o estudo da Sanfona – instrumento de teclas tradicional

na cultura nordestina – tem ganhado espaço dentro das aulas  de teclado.  Tais  iniciativas,

segundo o  PPP,  apontam para  a  valorização de  saberes  locais  e  o  respeito  aos  saberes  e

experiências prévias trazidas pelos estudantes (Ibidem, p. 21). 

A reformulação  destaca  que  mantém  os  princípios  formativos  do  documento

original de 2005, utilizando a voz como instrumento principal para a educação musical; a

prática instrumental como recurso de apoio em tal processo; e a valorização de repertórios

brasileiro e cearense. “Por outro lado, apresenta avanços como a ampliação das possibilidades

de  práticas  instrumentais  a  serem  cursadas  pelos  estudantes  e  uma  maior  flexibilização

curricular,  bem  como  o  aumento  percentual  da  quantidade  de  disciplinas  optativas  na

integralização curricular” (Ibidem, p. 6).

Os princípios norteadores apresentados no novo documento são: a democratização

do acesso ao conhecimento musical; a criação musical como base do processo formativo;  o

compromisso para com o contexto local e a para com formação de profissionais para a

80 Teste realizado como uma das etapas do processo seletivo para os Cursos de Música, onde são avaliadas as
habilidades musicais dos candidatos e seu nível de desenvolvimento técnico e artístico, a partir de repertório
determinado ou sugerido.
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educação  básica;  a  construção  do  conhecimento  musical  com base  no  trabalho  coletivo,

enfatizando a aprendizagem musical compartilhada; além da interdisciplinaridade. 

A respeito deste último, desenvolve algumas ações, como a criação e a execução

de  arranjos,  em  distintas  disciplinas,  como  ferramenta  para  o  favorecimento  da

interdisciplinaridade; e a oferta das disciplinas livres, que possibilitam ao estudante inscrever-

se em disciplinas de outros cursos. Além disso:

O Instituto de Cultura e Arte – ICA, unidade acadêmica ao qual o Curso de Música
se  vincula,  tem  buscado  estabelecer  um  conjunto  de  disciplinas  de  caráter
interdisciplinar, envolvendo professores de diversos cursos do Instituto, que serão
paulatinamente  incorporadas  aos  projetos  pedagógicos  desses  cursos  como
disciplinas  optativas.  Essas  disciplinas,  denominadas  de  disciplinas  ICA,  se
constituirão  em  um  núcleo  de  conhecimento  interdisciplinar,  envolvendo  o
conhecimento  de  Cultura  e  Arte  disponível  na  UFC,  e  que  estará  acessível  aos
estudantes, conforme eles assim desejarem. (Ibidem, p.12).

O  curso  tem,  pois,  como  objetivo  “formar  o  professor  de  música,  em  nível

superior, com conhecimentos da pedagogia e linguagem musical, capaz de atuar de maneira

crítica e reflexiva interagindo com o meio em que atua enquanto educador musical.” (Ibidem,

p. 13).

De  um  total  de  3224  horas  de  formação,  com  1728  horas  de  disciplinas

obrigatórias,  400  horas  para  o  estágio  supervisionado  e  200  horas  para  atividades

complementares,  traz  atualmente  896  horas  de  disciplinas  de  caráter  optativo,  o  que

corresponde a 38,4% da carga horária total do curso (no PPC de 2006 correspondia a apenas

5%). Esse incremento sugere um leque maior de experiências formativas a serem ofertadas.

No  currículo  constam  43  disciplinas  de  caráter  obrigatório  e  86  de  caráter

optativo.  As  disciplinas  optativas  estão  organizadas  em  três  eixos  formativos:  Formação

Instrumental e Formação Pedagógica, dos quais o estudante deve cumprir um mínimo de 128

horas de cada, e Formação Estética, com 64 horas; sendo que 160 horas poderão ser feitas

como disciplinas livres.

Para realização desta pesquisa encontrei quatro disciplinas obrigatórias e quatro

optativas que traziam em sua ementa relação mais direta com o universo da Música Popular:

Cultura  e  Antropologia  Musical;  Etnomusicologia;  Introdução  às  práticas  percussivas;

Percussão Brasileira I e II; Correntes Estéticas da Música Brasileira I e II; História da Música

Cearense; . A análise deu-se através das ementas, dos planos de aulas, dos planos de curso, da

bibliografia e dos formulários de criação das disciplinas. Paralelamente realizei entrevistas –

às quais chamo de conversas – com os professores responsáveis pelas mesmas, e, no caso da
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disciplina  de  Percussão,  também  com  o  professor  responsável  por  sua  criação,  Erwin

Schrader.

Ao longo da pesquisa, a trajetória dos professores, bem como suas experiências e

compreensões a respeito do tema em questão, destacaram-se como dados centrais, o que me

levou a trazer seus relatos preservando suas falas – significativas para as reflexões trazidas na

pesquisa.

4.2 O estudo antropológico

Os  estudos  antropológicos,  sociológicos  e  etnomusicológicos  na  Educação

Musical possibilitam a compreensão de aspectos da Música em sua relação com as questões

culturais e os contextos sociais, dada a necessidade de relacionar o fenômeno musical com

cada contexto sociocultural ao qual faz parte, com seus significados e valores, usos e funções

(QUEIROZ, 2004, p. 101).

4.2.1 Disciplina Cultura e Antropologia Musical

Componente curricular obrigatório

A disciplina traz em sua ementa: a música na constituição da cultura do povo

brasileiro, e as experiências de colonialidade, hibridismo, miscigenação e globalização à luz

de conceitos antropológicos e sociológicos. 

Como bibliografia básica utiliza Mário de Andrade,  Darcy Ribeiro e Elizabeth

Travassos,  três  nomes  significativos  no  estudo  da  música  brasileira.  Como  bibliografia

complementar,  outras  seis  obras  –  dentre  livros  e  artigos  –  que  trazem:  um  olhar

antropológico sobre o samba “feitio de oração”, de Vadico e Noel Rosa; a ida do grupo “Oito

batutas”,  de  Pixinguinha,  à  França;  as  festas  juninas  nas  escolas;  a  sensibilidade musical

contemporânea; uma reflexão sobre identidade nacional; e questões sobre uma antropologia

sonora.

O prof. Luiz Botelho afirma81 que o objetivo da disciplina é apresentar alguns

conceitos  de  cultura,  povo,  cultura  brasileira,  povo  brasileiro,  com base  centralmente  no

documentário  “O povo brasileiro”  de  Darcy Ribeiro.  Discute,  então,  “questões  que  estão

vinculadas a essa leitura mais antropológica do Brasil, e procura ver o sentido que cada um de

nós pode atribuir a essa experiência partilhada de construção do povo brasileiro”.

81 Em conversa realizada em 02 de maio de 2017.
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Ao falar  sobre  a  dominação  histórica  que  se  impõe  sobre  o  povo  brasileiro,

“primeiro portuguesa, depois espanhola, inglesa, e finalmente americana”, Botelho afirma que

“o Brasil  é  um lugar  incrivelmente rico,  mas que perdeu muito tempo nessa aventura de

superar a dominação de maneiras muito improdutivas. E a gente tem tido poucos momentos

de crescimento autônomo, há sempre uma pressão de dominação muito forte. Neste momento

de agora, por exemplo, estamos tendo uma série de iniciativas governamentais que servem

para manter essa pressão de dominação cada vez mais forte aqui, e contra a nossa autonomia”.

É nessa proposta crítica que a disciplina procura mostrar uma leitura do que é esse

povo brasileiro, “que começa dessa mistura, e hoje não somos nem europeus, nem africanos,

nem povos  tribais.  E  criamos  soluções  incríveis  em todos  os  domínios,  mas  temos  uma

fragilidade enorme: a dominação internalizada”.

Enquanto graduanda do curso, cursei a disciplina no ano de 2011, e foi marcante.

A  cada  aula  Botelho  apresentava  um  trecho  do  documentário  citado  –  que  mostra

peculiaridades culturais de diversas comunidades espalhadas pelo Brasil – além de textos para

complementar  as  reflexões,  e  então  ouvia  cada  um dos  alunos,  numa  verdadeira  prática

socrática82. Todos deveriam dizer algo, a que ele (e a turma) ouvia atentamente, e, quando

oportuno,  complementava ou intervia.  Tais  aulas  eram inspiradoras  e  nos  fazia  entrar  em

contato com as tantas músicas brasileiras de maneira bastante entusiasmada – talvez como

reflexo do entusiamo que o próprio professor Botelho cultiva.

Botelho afirma que na medida em que se compreende o valor da Música Brasileira

e se volta para isso no ensino de Música, “estamos avançando”. “Se eu só vejo Beethoven e

Bach, isso gera um certo desequilíbrio de leitura de mundo. Então, é necessário olhar também

pro Xaxado, Xote, Baião…, além de Sonata e Sinfonia. Devo conhecer todas essas coisas e

me  apropriar  da  minha  herança.  O  PPP do  curso  é  isso,  ele  poderia  copiar  um projeto

conservatorial, mas decidir não o fazer é uma decisão importante. A grande questão curricular

é: qual o compromisso ético-político que nós assumiremos?”.

4.2.2 Conversa com o prof. Luiz Botelho Albuquerque83

O  prof.  Luiz  Botelho  conta  que  teve  contato  com  diversas  manifestações

populares desde pequeno, por conta de sua trajetória familiar: “minha família é originária de

82 O  assim  chamado  método  socrático  consiste  numa  investigação  filosófica  dialógica,  através  da  qual  o
professor conduz o aluno a desenvolver suas próprias reflexões,  assim como Sócrates  fazia ao ensinar seus
discípulos.
83 Conversas realizadas dos dias 02 de maio de 2017 e 28 de agosto de 2017.
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uma cidadezinha  do  sul  do  Maranhão  chamada  Balsas,  depois  migra  pra  São Raimundo

Nonato (PI), depois pra Remanso na Bahia, depois pra Teresina, pra Goiânia e pra Brasília.

Então  enquanto  criança  e  jovem  ando  muito  por  lugares  onde  tive  contato  com  essas

manifestações […]. São coisas que me marcaram muito pela sofisticação e pela competência.

Esses contatos empíricos têm uma importância enorme do ponto de vista da formação de

minha sensibilidade, meus afetos”.

Enquanto  estudante  de  Música  no  conservatório  em  Goiânia,  onde  havia  a

iniciativa de recuperação do trabalho de Regina Lacerda84, teve um contato mais próximo com

a “Catira”85, “e essas manifestações todas que estão ainda vinculadas a essas tradições muito

profundas.  Fui  presidente  do  diretório  acadêmico,  e  convidávamos  esse  pessoal  pro

conservatório, em encontros aos domingos”.

Na Universidade, então, pôde compreender teoricamente esse campo, através da

Etnomusicologia,  “e compreender o choque dessas duas tradições: uma europeia que está

ligada aos grupos hegemônicos da sociedade, e essas outras todas dos grupos dominados, que

têm uma fortíssima influencia negra e alguma sobrevivência indígena”.

Em Brasília teve aula com José Maceda, um dos primeiros etnomusicólogos que

conheceu, com um enorme conhecimento na Música Popular. “Foi a primeira vez que entrei

em contato  com essa visão  etnomusicológica  e  ouvi  músicas  de outras  culturas”.  Depois

também teve contato com muitas dessas produções a partir de um círculo de embaixadas que

faziam visitas regulares na UnB. “Conheci os Pigmeus da Benzelé, que são povos do Sul da

África, e têm uma música extraordinária. Depois conheci o pessoal do Senegal, e o pessoal

Iorubá, percussionistas extraordinários também”.

“Tudo isso  veio  me mostrando uma coisa  que se  contrapunha a  essa  tradição

europeia. Então esse é um campo de diálogo muito complicado na minha formação, já que

havia  pessoas  de  formação  europeia  que  acreditavam  que  isto  era  tudo  e  o  resto  não

significava nada. Por alguma razão tenho me interessado por essas outras vertentes há muito

tempo”.

“Ver essas duas coisas [as manifestações tradicionais populares e a Universidade]

e  depois  me pensar  como professor  dentro da Universidade foi  interessante  e  me ajudou

sempre a ter uma postura de muito interesse, respeito, e de procurar ver nessas coisas todas

essas  características  que a  gente  procura  na  expressão  artística  de  maneira  geral  que é  a

84 Folclorista, membro-fundadora da Comissão Goiana de Folclore, criada em 1948.
85 Dança  genuinamente  brasileira,  desde  os  tempos  coloniais,  surgida  na  mistura  das  culturas  portuguesa,
africana e indígena. (Maia, 2005).
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questão  do  Belo.  E  entendê-lo  como  uma  criação:  a  coisa  não  é  bela  em  si,  mas  nós

construímos socialmente essa significação”.

Nesse sentido, afirma que tais contatos culturais “nos permitem ver a sociedade

como um todo de uma maneira um pouco mais completa, não só na sua versão hegemônica,

mas compreender que existem outras possibilidades, e são muitas”. Pra ele, este seria, então, o

aspecto mais interessante de um curso: “poder chamar a atenção para essas coisas e desarmar

o  preconceito.  É  ótima  essa  concepção  europeia,  mas  tem  outras,  e  você  enriquece  sua

percepção quando conhece outras coisas”.

Com  essa  perspectiva,  Botelho  conduz  a  disciplina  Cultura  e  Antropologia

Musical, a partir desse “embasamento afetivo profundo” de suas experiências de formação.

4.2.3 Disciplina Etnomusicologia

Componente curricular optativo

A disciplina traz em sua ementa: propiciar o estudo da diversidade musical através

de um relativismo cultural crítico discutido na área da etnomusicologia, compreendendo os

objetivos  e  requisitos  básicos  da  etnografia  e  seus  diversos  usos  no  estudo  das  práticas

musicais e sociais.

Como  bibliografia  básica  utiliza  uma  publicação  sobre  perspectivas

interdisciplinares,  autores  como  John  Blacking  e  Rose  Satiko  Hikiji.  Na  bibliografia

complementar, John Chernoff, Clifford Geertz, Lucy Green, Alan Merrian e Bruno Nettl.

É  ministrada  pela  profª  Catherine  Furtado,  que  não traz  formação  na  área  da

Etnomusicologia,  mas se dedica a ela  por conta do envolvimento e  interesse que sempre

cultivou ao longo de suas experiências. Ela afirma86 que, no processo de reformulação do

currículo, os professores cogitaram tornar a disciplina obrigatória, mas por conta do excesso

de demandas,  a  carga  horária  ficou limitada  para  isso.  Avalia  que existem, ainda,  muitas

reformulações a serem feitas no atual currículo, inclusive ouvir mais os próprios alunos, “que

é uma coisa que vamos fazer no final deste ano”.

Na dinâmica da disciplina, Catherine costuma trazer textos sobre os fundamentos

da Etnomusicologia e principais temas de pesquisa, e, na parte prática, sugere que os alunos

pesquisem um tema de escolha pessoal, para depois apresentar em formato de seminários.

Antes disso, realiza duas visitas de campo, ou leva convidados para o curso, porque considera

86 Conversa realizada no dia 09 de novembro de 2016.
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indispensável  a  vivência. “Já  fomos  pra  terreiro  de  Candomblé  e  pro  Maracatu  Solar87.

Recebemos  Descartes  e  o  projeto  Hanuman88,  da  Jocely  de  Deus,  voltado  pra  mantras

indianos. Tem muita gente curiosa nessa disciplina, eles querem saber de tudo”.

Avalia que tem muitas lacunas, por conta da sua própria formação, mas pretende

renovar a Etnomusicologia e impulsioná-la dentro do curso, “porque posso afirmar que a UFC

ainda não tem essa área desenvolvida, sempre foi uma disciplina muito silenciosa, apesar de

todo mundo considerá-la importante”.

4.3 A prática percussiva

O  Maracatu  é  uma  cultura  de  regeneração.  Essa  palavra  ‘regeneração’ significa
reorganizar algo que está degenerado. Então quando a pessoa vai para o Maracatu,
ela vai com a intenção de brincar, tocar, se divertir. Depois ela descobre que está se
curando,  está  se  regenerando,  aprendendo  a  pensar,  se  colocando  no  eixo.  Está
dando senso à sua imortalidade, que é o espírito, se reorganizando ritmicamente. Por
quê? Por conta do ritmo do Maracatu. Nós trabalhamos com pulso, e o ser humano é
uma máquina percussiva. Onde tem pulso, tem vida, onde tem vida, tem Música.
Porque a Música não é só ‘dó’, ‘ré’, ‘mi’, ‘fá’, ‘sol’, ‘lá’, ‘si’, não é isso. Então no
Maracatu você passa a conviver com os pulsares da vida. Por que a Música Cubana
tem peso, o Samba autêntico tem peso, o Candomblé tem peso? Por conta do ritmo.
Você quando começa a acordar para o pulsar, você vai se regenerando. Ritmo é vida.
Não ritmo é morte (relato de Descartes Gadelha)89.

O Brasil  é  reconhecido no mundo todo como um país  extremamente  rico  em

manifestações musicais, predominantemente populares e percussivas. O samba, o Maracatu, e

todo o universo da Música Popular disseminada mundo afora,  assenta-se sobre o ritmo, o

batuque, a percussão. Essa identidade musical, de certa forma, que parece ser tão valorizada

no senso comum, no período do Carnaval e nas propagandas governamentais, no entanto,

parece não ter conseguido adentrar o ambiente universitário com a mesma valorização, o que

parece paradoxal.

Alguns pesquisadores – como o prof. Erwin Schrader, em sua tese de doutorado

intitulada “Expressão musical e musicalização através de práticas percussivas coletivas na

Universidade  Federal  do  Ceará”  (2011)  –  revelam  a  incipiente  presença  da  percussão

brasileira nos Cursos de Música das instituições universitárias do país, ao mesmo tempo que

defendem tal  presença  como fundamental,  tratando-se do papel  da Educação Musical  em

diálogo com a realidade local.

87 O Maracatu Solar foi fundado em 2006, por um grupo de artistas ligados à Associação Cultural Solidariedade 
e Arte (SOLAR), tendo como presidente o cantor e compositor Pingo de Fortaleza, e o Mestre Descartes 
Gadelha.
88 O  Projeto  Hanuman  tem  por  objetivo  levar  o  cantar  das  diversas  manifestações  do  sagrado
(mantras/preces/hinos/ícaros/cantos  sagrados)  com o intuito  de promover um diálogo musical  inter-religioso
(www.facebook.com/pg/projetohanuman/)
89 Fala do Mestre Descartes Gadelha, em conversa realizada no dia 17 de abril de 2017
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4.3.1 Breve histórico de inserção da Percussão no currículo

Como membro da equipe de criação do PPP do curso, o prof. Erwin Schrader foi o

defensor  da  inclusão  de  práticas  musicais  percussivas,  em  contexto  coletivo,  dentro  das

atividades  do  curso  para  integralização  curricular.  As  disciplinas  optativas  de  Oficina  de

Percussão I e II foram criadas tendo como base o mesmo princípio do curso: um trabalho de

educação musical através de práticas coletivas na perspectiva cooperativa. No processo de

criação do curso, estavam previstas quatro práticas instrumentais para a formação: o canto

coral, a flauta doce, o violão e o teclado.

A  prática  musical  percussiva  coletiva  seria  o  quinto  eixo  de  estudo  prático.
Entretanto, problemas com a carga horária total, de caráter obrigatório, do curso e o
ineditismo  da  proposta  na  história  do  ensino  superior  em música  no  Estado  do
Ceará, fez com que as disciplinas criadas tivessem caráter optativo, visto que não
havia  no  corpo  docente  efetivo  um professor  com formação  na  área  de  música
percussiva,  além  de  existirem  dúvidas  sobre  como  funcionariam  as  atividades
eminentemente práticas dentro do ambiente acadêmico. (SCHRADER, 2011, p. 17-
18)

A primeira turma de alunos frequentou a disciplina em agosto de 2006. Ao narrar

essa trajetória, relembra:

Inicialmente  trabalhamos  muito  a  percepção  auditiva  de  ritmos  e  exercícios  de
leitura rítmica. Muito trabalho para praticar a independência das mãos e jogos de
percepção da pulsação, individualmente e em grupo. Tudo isso sem instrumento de
percussão.  A  universidade  não  disponibilizava  de  verbas  para  a  compra  dos
instrumentos. (Ibidem, p. 42)

Já  em  2007  estavam  devidamente  instrumentalizados,  através  de  verba

disponibilizada por edital da Secretaria do Ensino Superior (SESu/MEC), com o Programa

Prodocência. Erwin avalia que “As atividades da disciplina de percussão do primeiro semestre

de  2007  foram realizadas  de  maneira  satisfatória,  pois  conseguimos  adquirir  um número

razoável de instrumentos para a prática de três linhas de investigação rítmica: o samba, o

baião e o maracatu.”  (Ibidem,  p.  43).  As aulas passaram a acontecer  na Casa de José de

Alencar, local de funcionamento do Curso na época, e permaneceram lá até o ano de 2016.

A estratégia  desenvolvida  ao  longo  das  aulas,  dada  sua  pouca  experiência  no

cenário da música percussiva, baseou-se numa leitura rítmica inicial e posterior prática com

os instrumentos, dividindo os alunos em pequenos grupos, e tomando duas linhas de trabalho:

o Baião e o Samba. As práticas perpassavam o improviso coletivo e a criação de arranjos
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misturando elementos dos dois gêneros. “Até aquele momento eu estava sozinho, com minha

boa vontade, vaga experiência,  uma apostila e um livro de percussão de autoria de Oscar

Bolão, recentemente adquirido.” (Ibidem, p. 45).

Uma dificuldade apontada nesse processo foi  em relação à sala  de aula como

espaço inapropriado para desenvolver as atividades, pois quando todos tocavam o som era

“ensurdecedor”.  “A percussão  em  conjunto  foi  feita  para  se  tocar  ao  ar  livre,  condição

primeira, na minha opinião, para um trabalho percussivo coletivo” (Idem). Tal circunstância

fez com que conduzisse as aulas espalhando os alunos pelos jardins, pátios e alpendres da

Casa de José de Alencar.

Já  na  terceira  turma,  dispunha  de  métodos  com ritmos  escritos  na  pauta,  no

entanto ressalta que “por mais que praticássemos, não conseguíamos atingir uma sonoridade

semelhante  ao  samba  que  comumente  escutávamos.  Não  havia  o  tal  swing que  muitos

mencionam quando se toca samba” (Ibidem, p. 114). Tal afirmação revela que existe todo um

conjunto de saberes populares, de tradições orais, que não se encontram nos livros.

Foi então que contou com a contribuição do Mestre Descartes Gadelha90, que se

mostrou disponível a participar de todos os encontros. “Seria o momento tão sonhado em que

o  conhecimento  da  rua  se  aproximaria  da  Universidade,  trazendo  contribuições  para  o

exercício musical e didático percussivo” (Ibidem, p. 115). Nesse percurso, o Grupo de Música

Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada (GMPACC) foi oficialmente batizado em 2008.

Durante todo o primeiro semestre de 2009, as atividades tanto do GMPACC como

das  disciplinas  Oficina  de  Percussão  I  e  II  foram acompanhadas  por  Descartes  Gadelha,

contribuindo com técnicas de execução, afinação e história dos instrumentos percussivos.

Olhando pra sua própria trajetória, Erwin afirma91 que ao longo da sua formação

não teve contato com a Cultura Popular, pois vem da escola tradicional de formação musical,

tendo se dedicado posteriormente ao Canto Coral. “Fiz um mestrado contando a história do

canto coral, pra entender minha própria história. Depois quando vou pro doutorado vou pra

essa área da música percussiva, do ritmo. E a partir daí, desses dois eixos pensantes: a voz

coletiva e a percussão coletiva, hoje me deparo com outro eixo: o movimento coletivo, as

danças”.

A respeito  do  seu  envolvimento  com as  manifestações  tradicionais  populares,

afirma que seu foco foi sempre compreender a parte percussiva para poder utilizar em suas

90 Renomado artista  plástico  cearense,  com forte  ligação  a  manifestações  da  Cultura  Popular  carnavalesca,
principalmente a música percussiva. Considerado Mestre por seus pares, e nomeado doutor honoris causa pela
UFC em 2015.
91 Em conversa realizada no dia 17 de novembro de 2016.
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aulas. “Eu tive contato na área de percussão com os Maracatus, Escolas de Samba, mas o

enfoque mesmo era na parte percussiva, na questão rítmica. Tive algum contato também com

o Reisado, com os Brincantes Cordão do Caroá, e cheguei a participar do Encontro dos Povos

do Mar92,  onde vi muita dança de Coco. Confesso que não tenho muita proximidade com

essas manifestações porque não trabalho na disciplina de Etnomusicologia, e quando trabalhei

nas  oficinas  de  percussão,  nos  maracatus  e  com  o  Descartes  acabei  aprendendo  alguns

mecanismos, alguns processos de ensino aprendizagem de música que são feitos ali com as

comunidades, com a música de tradição oral. Mas eu aprendi a parte rítmica que era objeto do

meu estudo, tentando levantar um material didático”.

4.3.2 Disciplina Introdução às Práticas Percussivas

Componente curricular obrigatório

A disciplina traz em sua ementa: estudo da estrutura acústica (física) e cultural do

instrumental tradicional brasileiro de percussão. Fundamentos da prática percussiva através da

corporalidade,  oralidade e improviso.  Percussão corporal.  Leitura e escrita  para percussão

(‘Time Line’ e  partitura tradicional).  Técnica e prática de execução musical  em conjunto.

Criação musical percussiva. 

Utiliza como bibliografia  básica Oscar  Bolão,  Charles Matos,  Mário Fringillo,

Eder Rocha e Catherine Santos, de autores nacionais, e Agusuto Guarnieri, George Stone e

Carlos  Reyes,  com obras  estrangeiras,  numa diversidade  de  fontes.  Ofertada  inicialmente

como disciplina optativa, tornou-se obrigatória na reformulação do PPP. 

Catherine  afirma  que,  como  a  disciplina  recebe  os  estudantes  no  primeiro

semestre, o maior objetivo é a sensibilização às práticas percussivas, partindo do tripé do

corpo,  da  oralidade  e  do  improviso  –  e  não  da  escrita  e  sistematização  tradicional,  pois

considera isto “um trabalho sem vida, que não consegue afetar os alunos. E uso essa palavra

‘afetar’, porque tenho percebido que alguns alunos quando saem dessa disciplina ficam muito

despertos a isso,  querem dar aula de percussão,  querem viajar pra conhecer os grupos de

Cultura  Popular.  Então  percebi  que  essa  proposta  oposta  ao  sistema tradicional  consegue

alcançar melhor o desenvolvimento dos alunos, tanto musical quanto cultural”.

Ressalta que alguns deles reagem com preconceito a essa proposta mais oral, o

que,  segundo ela, tem relação com o fato da percussão ainda ser entendida num contexto

92 Organizado pelo Serviço Social do Comércio (SESC) desde 2009, reúne comunidades litorâneas cearenses
para troca de saberes, no objetivo de valorizar as comunidades tradicionais de pescadores, artesãos, quilombolas
e etnias indígenas da região.
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voltado pra festa “no sentido de ‘oba-oba’”. Muitos deles desconhecem o que é o Maracatu:

“de uma turma de quarenta, dois a três estudantes já viram ou já estiveram no Maracatu. A

cada semestre que passa vejo o quanto as pessoas não conhecem a nossa cultura”. Da mesma

forma, avalia que, dentre estes alunos, chega a ter no máximo três que são percussionistas,

sendo  que  muitos  deles  trazem  formação  em  bateria  ou  voltada  para  outros  contextos

musicais,  “o que é muito bom, é uma área,  mas a vivência da Cultura Popular,  de vestir

figurino, dançar, pegar o ferro e tocar com disposição, é diferente. Poucos alunos eu recebi

com essa emoção, e nas disciplinas de percussão, os que mais se envolvem com essa vivência

são oriundos de outros cursos”.

Sempre que possível realiza vivências  in loco,  ”porque só a  disciplina não dá

conta, e a intensidade dos contextos de origem é outra realidade”. Costuma também levar

convidados  à  sala  de  aula,  como  os  Maracatus  Nação  Fortaleza93 e  Solar,  e  o  Mestre

Descartes,  que costuma estar  bastante presente.  Já levou também o professor de capoeira

Magnata94, que trabalha com Coco e outras danças populares, e o ritmista e dançarino Rui

Robson95 de São Luís.

A respeito da titulação dos Mestres de Cultura em Notório Saber, corroborando o

que diz o professor Oswald Barroso, acha que na prática está muito distante de concretizar-se,

“infelizmente, porque é um grande desperdício de saberes”.

No XI Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical

–  ABEM,  em  2012,  que  aconteceu  em  Fortaleza,  Catherine  conta  que  era  mestranda  e

participou da equipe de organização. Em uma das reuniões propôs, então, que trouxessem

Descartes  Gadelha  para  ministrar  um  minicurso  –  que  acabou  sendo  um  sucesso:  “ele

trabalhou em grupo, saiu do espaço da sala de aula e foi pra quadra, o que foi muito marcante.

Muitas pessoas saíram dos outros minicursos, e todo mundo tocou tambor junto. A vivência

percussiva é grandiosa não só pela sonoridade, mas pela energia de coletivo que se cria, ela

realmente une, e principalmente tendo à frente um Mestre”.

Ela  destaca  dentre  as  contribuições  de  um  Mestre  no  processo  formativo  o

respeito e o amor que eles têm em relação à cultura que eles vivenciam. “Os que eu conheci

foram muito amáveis, então além da questão musical em si eles conquistam muito pelo afeto.

Eu não consigo falar de tambor, de percussão, se eu não me emocionar, não consigo dar uma

aula se eu não respirar, porque eu aprendi isso com eles, que passam através da linguagem do

93 O Maracatu Nação Fortaleza foi idealizado e fundado em 2004, pelo músico Calé Alencar.
94 Mestre Rafael Magnata, de Fortaleza, da tradição de Capoeira Angola.
95 Rui Robson, conhecido por Robinho, é natural de São Luís do Maranhão, dançarino e ritmista de tradições
populares desde pequeno. Ministra cursos e oficinas onde o corpo é o centro do aprendizado.

https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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afeto, do brilho nos olhos. E não trazem necessariamente uma preocupação de ensinar, mas de

vivenciar”.

Catherine percebe a repercussão dessa imersão na Cultura Popular na sua atuação

enquanto professora, e afirma: “eu me sinto alegre quando estou dando aula, e preciso ter isso,

porque essa é a energia dessa força que eu vivenciei, que eu vivencio. Então não dá pra chegar

na sala de aula séria, não é por estar na Universidade que vou assumir uma rigidez que não

condiz com a linguagem da cultura popular – que é o corpo, a oralidade, o ‘se jogar’. Se você

tiver que dar uma umbigada, você vai ter que encostar no corpo do outro, e você certamente

vai suar, mas as pessoas muitas vezes não querem isso. Mas pra você ter domínio percussivo,

você tem que se jogar, porque é para além de uma técnica, é corpo, e é até mesmo ter o

desprendimento de cantar desafinado”. 

Avalia que, hoje, ter um espaço conquistado dentro da Universidade é um grande

avanço, pois no campo da educação formal, a percussão é nova e essa inserção é algo que

ainda está sendo construído. “Eu quero estimular os alunos a conhecerem essa linguagem, a se

inspirarem e respeitarem, acima de tudo, porque isso é parte do Brasil, tem que conhecer”.

4.3.3 Disciplina Percussão Brasileira I e Percussão Brasileira II

Componente curricular optativo

Ambas as disciplinas trazem em sua ementa: pesquisa e prática de novos meios de

expressão  instrumental  percussiva.  Fundamentos  da  prática  percussiva  através  da

corporalidade, ralidade e improviso. Leitura e escrita para percussão (Timeline96 e partitura

tradicional). Técnica e prática de execução musical em conjunto. Ritmos: Maracatus, Samba,

Baião, Xote, Samba reggae etc. 

Utilizam  como  bibliografia  básica  Oscar  Bolão,  Augusto  Guarnieri  e  George

Stone. Como bibliografia complementar, Mário Frungillo, Charles Matos, Carlos Saavedra

Reyes, Eder Rocha e Catherine Furtado dos Santos.

Catherine trabalha nas disciplinas os ritmos trabalhados em Introdução às Práticas

Percussivas,  mas  aprofundando-os,  entendendo  que  o  aluno  já  passou  pelo  processo  de

sensibilização da disciplina anterior, “então é mais fácil trazer uma dança, por exemplo”. A

96 Partindo do estudo da música africana, Kwabena Nketia descreve o conceito de timeline, referindo-se à base
rítmica por onde a melodia e os toques instrumentais se estruturam. Posteriormente o termo foi traduzido por
Raul Oliveira, para o português, como linhas-guia. Trata-se de subdivisões internas das batidas de referência, ou
pulsação, resultando em pulsos elementares. Kubik propôs, assim, uma grafia na qual ‘x’ representa a emissão de
som, e ‘.’ a ausência. Tal grafia, segundo Erwin, facilita a compreensão e a execução rítmica dos alunos, quando
comparada à notação tradicional europeia. (SCHRADER, 2011, p. 228 – 232).
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disciplina traz, então, um aprofundamento técnico, com variações rítmicas. “Tem sempre o

corpo como princípio do trabalho, mas nesta disciplina trabalho mais a técnica”.

Além destas duas disciplinas, Catherine planeja abrir mais duas, III e IV. Na III

pensa em fazer vivências de campo e retomar a vivência trazida em Introdução, tendo agora o

aprofundamento traçado nas disciplinas I e II. Já na IV, traria o foco para a Educação Musical,

voltando-se para formas de trabalhar a percussão na prática pedagógica,  e trabalhando na

elaboração de arranjos e na regência através de cortejos.

4.3.4 Conversa com a profª Catherine Furtado dos Santos97

A profª Catherine traz como prática instrumental a bateria em sua trajetória de

formação musical, tendo tido experiências coletivas de musicalização através de instrumentos

percussivos,  tanto  no  ambiente  universitário  quanto  em  grupos  da  Cultura  Popular,

principalmente os Maracatus. Sua aproximação com esse universo deu-se em 2006, através do

Mestre Descartes Gadelha, tendo vindo a conhecê-lo por conta de seu trabalho de conclusão

do curso de turismo, no qual inicialmente abordaria as Escolas de Samba de Fortaleza. “Fui

me aproximando  dos  maracatus,  e  me tornei  brincante.  Depois  disso,  me apaixonei  pelo

Maracatu Cearense. […] Me identifiquei bastante com toda a riqueza da Cultura Popular, e

quando  passei  no  concurso  da  UFC,  então,  tive  a  oportunidade  de  embarcar  na  grande

empolgação do professor Erwin98, que, mesmo não sendo da área da percussão propriamente,

sempre apostou na proposta da percussão coletiva para a Educação Musical.”

No Maracatu Solar Catherine participou de um curso com Pingo de Fortaleza99,

sobre História e apreciação de Maracatu Cearense, que serviu de fundamentação teórica nesse

campo. Partindo dessa aproximação e aprofundamento no Maracatu, começou a trabalhar isso

nas  aulas  do  Projeto  de  Extensão  universitária  intitulado  Grupo  de  Música  Percussiva

Acadêmicos  da  Casa  Caiada  (GMPACC),  “que  foi  uma  ideia  do  Erwin,  batizado  pelo

Descartes e que é liderado por mim”. Enquanto graduanda do Curso de Música da UFC,

Catherine foi bolsista do prof. Erwin no Projeto, assumindo depois sua liderança. 

A respeito da metodologia utilizada, confessa que “se me perguntam ‘como é que

você dá aula de percussão?’, eu juro que eu não sei explicar. Porque vai muito do contexto dos

alunos e de qual ferramenta eu vou usar, qual metodologia vou acionar diante da vivência que

97 Em conversa realizada nos dias 09 de novembro de 2016. 
98 Professor do curso responsável pela inclusão da disciplina de Percussão no currículo, conforme abordado
anteriormente.
99 João Wanderley Roberto Militão é  cantor,  compositor,  poeta e pesquisador fortalezense,  conhecido como
Pingo de Fortaleza.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
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eu tive – e são várias, no Solar foi uma, no Nação é outra. Na experiência dos cortejos de

Maracatu pelas ruas da cidade, até os bêbados ensinam à gente como é que eles tocam”.

Conta que nos Maracatu Solar e Nação Fortaleza foi onde pôde explorar mais,

apreendendo desde como criar  uma metodologia  de  aula  até  como organizar  e  reger  um

batuque. Já nos outros maracatus só teve acesso aos ensaios.

“No Maracatu Nação Fortaleza, por exemplo, o regente em si é quem canta, que

no caso é o Calé Alencar100,  e  para isso ele  utiliza onomatopeias,  como chamadas para a

entrada  das  músicas,  as  convenções  rítmicas,  os  toques  específicos  e  as  finalizações  da

estrutura das músicas. Isso foi um aprendizado pra mim, porque quando não se está regendo, a

onomatopeia é uma ferramenta para a condução dos músicos”.

Sobre seu conhecimento a respeito de outras manifestações populares tradicionais,

Catherine  afirma  que  teve oportunidade  de  conhecer  alguns  grupos  de  Coco,  mas  não

vivenciou como nos Maracatus;  no entanto  “corria  atrás”  de todos os  cursos  e  vivências

ligados ao universo da Cultura Popular, “porque já pensava em levar isso para a prática na

sala de aula, e desenvolver essas metodologias”. Dessa forma, teve vivências em Tambor de

crioula e no Boi do Maranhão.

Relata que houve um marco no seu processo em 2012, quando fez um curso com

um africano, de uma comunidade tribal do país de Gana – onde toda a cultura se ancora no

tripé da corporalidade, oralidade e improviso, em conjunto –, que vem anualmente ministrar

cursos no Brasil. “Tudo que ele fazia era tocando, dançando e cantando. Depois disso, nem

nas aulas de estágio docente eu consigo mais sentar.”

Catherine analisa que foi por conta dessas vivências todas que ela se sensibilizou

profundamente com a Cultura Popular, e defende que “a Universidade precisa conhecer isso

também, os alunos da Universidade precisam disso”.

4.4 O estudo da História da Música

As disciplinas de História da Música constam em todos os currículos dos cursos

de Música, porém, faz-se necessário perguntar que história é essa que está sendo contada,

conforme a crítica tecida anteriormente aos currículos dos cursos de Música no Brasil, onde,

normalmente,  falar  em História  da  Música  significa  falar  no  percurso  da  música  erudita

ocidental.

100 Músico idealizador do Maracatu Nação Fortaleza, também compositor de loas dos Maracatus Az de Ouro,
Nação Baobab e Vozes da África.
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Michael  Apple alerta,  portanto,  para a  necessidade de  “maior  consciência,  por

parte  dos  educadores,  a  respeito  dos  compromissos  ideológicos  e  epistemológicos  que

tacitamente aceitam e promovem pelo uso de certos modelos e tradições”,  e  defende que

“problematizemos o próprio conhecimento educacional, que prestemos muito mais atenção as

coisas do currículo, de onde o conhecimento vem, de quem é o conhecimento, que grupos

sociais ele apoia, etc”.

Ou seja, a história da Música são várias, a depender de quem a conta.

4.4.1 Disciplina Correntes Estéticas da Música Brasileira I

Componente curricular obrigatório

A disciplina traz em sua ementa: estudo e análise de repertório da Música Popular

Brasileira,  seus  diversos  gêneros  e  estilos  de  composição  e  interpretação,  articulando  tal

análise com momentos marcantes da vida nacional do séc. XX, abrangendo um arco histórico

que vai do final do séc. XIX aos anos 1990 do séc. XX. Audição comentada de exemplos

significativos dos diversos gêneros e estilos da música popular do Brasil. 

Utiliza  como  bibliografia  básica  Mário  de  Andrade,  Dilmar  Miranda  e  Jairo

Severiano. Como bibliografia complementar, Mário de Andrade, Waldenir Caldas, Augusto de

Campos, Luiz Tatit e Tinhorão.

Esta disciplina corresponde à anteriormente intitulada História da Música III –

Música Brasileira, renomeada na reformulação do PPP. No currículo anterior constavam as

disciplinas História da Música I, II e III, sendo a primeira direcionada à música europeia, e as

outras duas à brasileira. A mudança acaba por estruturar o estudo da História da Música em:

História  da  Música  Ocidental;  Correntes  Estéticas  da  Música  Brasileira  I;  e  História  da

Música Cearense.  Ou seja,  há uma preocupação em nomear os diferentes universos nesse

campo.

Acerca da escolha dos conteúdos,  o professor Pedro Rogério afirma que “tem

alguns temas que a gente tem mais material, mais facilidade e mais segurança também. Por

exemplo, a época de ouro do rádio, existe muito material disponível na Internet. Esse é um

tema que eu sempre trago, porque posso falar com segurança, com fontes seguras. A Bossa-

nova também. E aí acaba que a gente realmente fica muito ligado a essa música que poderia

ser chamada ‘de classe média’”.

Traçando o que seria um panorama dos principais temas a serem abordados no

estudo da Música Brasileira mais recente, Pedro elenca “a Bossa-nova, a Tropicália, o Clube
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da Esquina, o Pessoal do Ceará, a Jovem Guarda, os festivais, a Música dos anos 80 – quando

aparece o Rock brasileiro –, e então na década de 90 temos o fenômeno da Indústria Cultural.

E de 2000 pra cá fica tudo muito diluído, não temos uma nova tecnologia, um movimento

marcante.  Estamos  em  tempos  pós-modernos,  onde  não  existe  um  centro,  tem  muitas

microrealidades”.

A disciplina, assim, acaba por focar nas produções de destaque de cada época,

dado seu alcance e sua facilidade de sistematização em materiais didáticos, como ressalta o

professor. Ele diz que passou a utilizar o livro de Dilmar Miranda101 e os vídeos da série

“História da Música Brasileira”102, disponível no YouTube, que se mostra “anacrônico, mas

traz informações importantes, e serve inclusive para fazer uma crítica à História da Música

Brasileira que é narrada ali”.

O vídeo, de fato, traz uma visão completamente eurocêntrica, fazendo um recorte

unilateral da produção musical erudita e católica dos diferentes períodos no Brasil. Vejamos:

no capítulo 1, por exemplo, intitulado “introdução e primeiros tempos de música no Brasil”, o

vídeo inicia com a execução, pela orquestra Vox Brasiliensis, da Abertura “Zemira”, de José

Maurício Nunes Garcia, seguida pela fala do narrador – o flautista e maestro Ricardo Kanji –,

que destaca o feito de músicos brasileiros que hoje integram grandes orquestras pelo mundo

afora.

Aos nove minutos de vídeo aparece a primeira cena de indígenas, e o narrador

pergunta “afinal, que música podem ter encontrado os europeus que atravessaram o Atlântico

há cinco séculos?”. Algumas cenas de indígenas em rituais, então,  são exibidas, ao que o

narrador conclui “o que se pode imaginar é que essa arte de arranjar sons, a fruição de um

ritmo e o entoar de uma canção, tem acompanhado a humanidade nos seus rituais religiosos,

nas guerras, nas buscas de alimentos, enfim, nos eventos e festas que ajudam a organizar o dia

a dia”.  E então,  aos  dez minutos  e quarenta segundos,  o vídeo já  se volta  novamente às

experiências musicais europeias, e segue trazendo como referência a fala, os registros e a

visão dos colonizadores que aqui chegaram.

Em minha experiência de Estágio de Docência103 do Programa de Pós-Graduação

em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizado no ano de 2015,

pude participar desta disciplina, junto com o então doutorando Gabriel Nunes Lopes Ferreira.

101 MIRANDA, Dilmar. Nós: a música popular brasileira. Fortaleza: Expressão, 2009 
102 Série  de  dez  capítulos  produzida  por  Ricardo  Kanji  (criador,  diretor  artístico  e  apresentador);  Ricardo
Maranhão (historiador); Paulo Castagna (musicólogo); Reinaldo Volpato (diretor de TV) e Vox Brasiliensis Coro
e Orquestra, dirigida por Ricardo Kanji, em 1999. 
103 Disciplina em que mestrandos e doutorandos do programa acompanham a prática docente do seu orientador,
contribuindo com as aulas, planejamentos e atividades de maneira geral.
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Tendo  como  princípio  norteador  a  obra  O  povo  brasileiro,  de  Darcy  Ribeiro,  buscamos

ressignificar as músicas indígena, afrobrasileira e folclórica no contexto da História da Música

Brasileira, partindo das matrizes Tupi, Lusa e Afro, conforme trazidas pelo autor.

Criamos,  assim,  outras  possibilidades  teóricas  no direcionamento  da disciplina

indo de encontro à proposta tradicional, que traz uma visão europeizada acerca da música

produzida  no  âmbito  religioso  e  por  grandes  compositores  de  cada  período  histórico.  O

planejamento de cada aula custou bastante trabalho, principalmente de pesquisa por fontes e

materiais  relevantes,  mas  o  resultado  fez  valer  a  pena,  trazendo  muitos  aprendizados  e

reflexões para todos nós. A experiência teve repercussão bastante positiva entre os alunos, que

demonstraram compactuar com a crítica frente à forma tradicional de se pensar a disciplina, e

revelaram-se estimulados a repensar o ensino de Música nas universidades.

4.4.2 Disciplina Correntes estéticas da Música Brasileira II

Componente curricular optativo

A disciplina  traz  em  sua  ementa:  panorama  histórico  do  desenvolvimento  da

música brasileira. Principais artistas, gêneros e obras significativas: 

1. Primeira fase da colonização: produção musical dos séculos XVI e XVII. 

2. Segunda fase de colonização – o século XVIII: 

a música no Nordeste Brasileiro: a cultura açucareira; a música em Minas Gerais: o surto da

mineração 

3. A tradição musical da corte portuguesa. 

4. A independência do Brasil e o fim da Capela de Música. 

5. Romantismo Brasileiro: influências das escolas europeias 

6. A Proclamação da República – seus reflexos na vida cultural 

7. Século XX: A Semana de Arte Moderna e a reformulação de antigas posturas; As várias

ondas nacionalistas – o Neonacionalismo; O Dodecafonismo no Brasil  – as novas opções

estéticas; Movimentos e Manifestos: estudo histórico amplo; A nova mentalidade, os novos

grupos: os movimentos de Vanguarda e suas propostas.

Traz  como  bibliografia  básica  Renato  de  Almeida,  Mário  de  Andrade,  Bruno

Klefer,  Vasco  Mariz,  José  Ramos  Tinhorão  e  José  Miguel  Wisnick.  Na  bibliografia

complementar, Mário de Andrade, GUERRA-PEIXE, Vasco Mariz, Cleofe Person de Matos,

José Maria Neves e José Miguel Wisnik e Ênio Squeff.
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O professor Pedro Rogério ressalta, porém, que esta disciplina, apesar de constar

no currículo, até então não foi ofertada.

4.4.3 Disciplina História da Música Cearense

Componente curricular obrigatório

A  disciplina  traz  em  sua  ementa:  música  cearense:  Aspectos  históricos,

sociológicos e estéticos da música cearense em contexto brasileiro enfocando os principais

compositores e intérpretes a partir de um amplo panorama das culturas praianas, do sertão e

urbanas. 

Utiliza  como  bibliografia  básica  Pedro  Rogério,  Pingo  de  Fortaleza,  Wagner

Castro, Mary Pimental Aires, Ednardo Sousa, Elvis de Azevedo Matos e Floriano Martins. E

como bibliografia complementar, Izaíra Silvino, Josely Carlos, Marco Túlio Ferreira da Costa,

e Eddy Lincoln Freitas de Souza.

Partindo de sua ementa, questiono o recorte feito aos “principais compositores e

intérpretes”, e a ausência das diferentes manifestações musicais tradicionais produzidas no

Ceará mais amplamente. Pedro afirma, numa postura de autocrítica, que, sendo a Academia

um  ambiente  letrado,  “é  muito  mais  uma  coisa  de  comodidade,  de  você  ter  material  à

disposição”. No entanto, atento para essa diversidade, no intuito de contemplar de maneira

mais  abrangente  a  Música  do  Ceará,  utiliza  como  introdução  de  todos  os  semestres  da

disciplina os vídeos da série intitulada “Música – A invenção do Ceará”104, “para lembrar que

a gente tem essa diversidade, tem as músicas litorânea, sertaneja e urbana”.

Frente à diversidade musical existente, tanto no Ceará, como no Brasil, acredita

que  “é  impossível,  numa  disciplina  de  dois  créditos,  por  exemplo,  dar  conta  da  Música

Cearense. O que se alcança é um panorama dessa História”. Frente a isso, divide com os

alunos  a  responsabilidade de  selecionar  quais  conteúdos  serão  abordados,  levando alguns

temas e deixando que eles, divididos em grupos, escolham seus próprios temas de pesquisa

para apresentação em seminários. “Já teve estudante que escolheu falar sobre as bandas de

baile. Teve aluno sanfoneiro que pesquisou sobre a sanfona no Ceará. Teve aluno que trouxe o

Choro105.  Então,  dessa  maneira,  a  disciplina todo semestre é  diferente,  e  para  mim é um

aprendizado constante. E tem esse sentido freiriano, de levar em consideração – de verdade –

104 A  invenção  do  Ceará.  120  mim.  Entrevistas  com  pesquisadores,  professores,  jornalistas,  músicos  e
memorialistas  da  música  cearense.  TV  Assembleia.  Assembleia  Legislativa  do  Ceará.  Disponível  em
<https://www.youtube.com/watch?v=WSy58mx4nzk>.
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o conhecimento dos alunos, além do aspecto deles trabalharem com a pesquisa e exercitarem

a docência.”

“Quem somos nós? A pergunta é essa mesma, até chegar no ponto do estudante

entender que ele é também construtor da História da Música Cearense – e isto não é uma

retórica.  Nós,  a  todo semestre,  estamos  construindo a  História  da  Música  Cearense,  essa

história viva, dinâmica e ativa, revisitada constantemente”.

Muitas  vezes  leva  alguns  músicos  da  cena  fortalezense  como  convidados  a

compartilhar  reflexões  e  histórias  sobre  seus  trabalhos,  como  Carlinhos  Perdigão,  Alan

Mendonça, Silvio Mauro, Marcus Café, dentre outros, o que amplia o estudo da História da

Música para abarcar, também, questões que se relacionam com o campo musical dos músicos

cearenses atualmente.

Sobre  a  inserção  da  disciplina  no  currículo106,  Pedro  explica  que  a  iniciativa

converge com a proposição do próprio PPP do curso no sentido de valorizar os saberes locais,

“e esta é uma bandeira que eu defendo. Não entendo como um professor de Música no Ceará

não conhece a Música Cearense e seus músicos e compositores”.

Pedro acredita que a maior dificuldade em se levar músicas populares tradicionais

para o ensino acadêmico estaria na trajetória formativa dos próprios professores: “quem chega

a ser professor na Universidade passa por todo esse percurso acadêmico e está muito ligado à

cultura letrada. Além disso, tem também o preconceito”. Nesse sentido conta, por exemplo,

que  quando  propôs  a  disciplina  ao  colegiado,  ela  seria  de  quatro  créditos,  mas  houve

resistência  dos  outros  professores.  “Teve  quem  afirmasse  que,  ‘se  a  História  da  Música

Europeia  tem  quatro  créditos,  para  a  História  da  Música  Cearense  bastam  dois’.

Estrategicamente eu aceitei para poder manter a disciplina, mas houve esse discurso, como se

a Música Cearense fosse menos importante. Outros dois professores sugeriram que a Música

Cearense  fizesse  parte  da  História  da  Música  Brasileira,  e  que  não  precisava  ter  uma

disciplina só para isso”.

Frente a isso, conclui que “currículo é um campo de lutas, de forças. Os agentes

lutam por aquilo que acreditam ser legítimo. A única coisa que se pode fazer pra não se tornar

totalmente refém da própria trajetória, é manter a reflexão. Por isso a importância de formar

um professor reflexivo, que se coloca em questão”.

105 O Choro, também chamado de Chorinho, é um gênero instrumental da música popular brasileira, que teve
origem em meados do século XIX, revelando músicos e compositores de universos formativos diversos, como
Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, dentre outros.
106 A disciplina foi criada na reformulação do PPP, realizada em 2015.
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4.4.4 Conversa com o prof. Pedro Rogério107

O prof.  Pedro Rogério, filho de Rodger Rogério108,  é muito conhecido por sua

dedicação de pesquisa109 à trajetória do Pessoal do Ceará110. Sobre sua relação com a Cultura

Popular,  ele  relata  que  vivenciou o  Maracatu  quando  criança,  brincando  e  assistindo aos

desfiles  dos  blocos.  Destaca  sua  proximidade  do  cantor  Ednardo111,  “que  tem uma  forte

ligação com essa cultura, assim como meu pai. Ambos compuseram muitos maracatus, e eu

vivi isso de perto”.

Além  disso,  no  período  da  adolescência  teve  vivências  na  Umbanda  e  no

Candomblé, tendo chegado a ser  Ogã112, e também na Capoeira. Ressalta que o que traz de

mais forte na sua trajetória formativa é a prática docente, tendo sido professor de escola por

11 anos, e por 9 anos em projetos sociais da Prefeitura, além de aulas particulares. Hoje é o

professor responsável pelas disciplinas Correntes Estéticas da Música Brasileira I, História

da  Música  Cearense,  Estágio  Supervisionado  III  e  IV,  Educação  Musical  no  Âmbito  da

Formação Humana.

4.5 Análise

“Todo ponto de vista é a vista de um ponto” 

Leonardo Boff

À luz das reflexões tecidas nos capítulos anteriores, desenvolvo aqui uma análise

que intenciona articular os conceitos trabalhados com os dados coletados, a fim de possibilitar

percepções  e  reflexões  acerca  do  objeto  em  questão:  a  presença  da  Música  Tradicional

Popular no Curso de licenciatura em Música da UFC. Não se pretende afirmar, com isso, uma

107 Conversa realizada no dia 07 de agosto de 2017.
108 Cantor e compositor cearense que se destacou junto ao grupo Pessoal do Ceará, na década de 70.
109 ROGÉRIO, Pedro. Pessoal do Ceará: formação de um habitus e de um campo musical na década de 1970.
Dissertação  (Mestrado  em  Educação).  Faculdade  de  Educação,  Universidade  Federal  do  Ceará,  2006.
ROGÉRIO, Pedro. A viagem como um princípio na formação do habitus dos músicos que na década de 1970
ficaram  conhecidos  como  Pessoal  do  Ceará.  Tese  (Doutorado  em  Educação),  Faculdade  de  Educação,
Universidade Federal do Ceará, 2011.
110 Movimento cultural cearense surgido na década de 60, impulsionado por um grupo de artistas e intelectuais,
dentre eles, os músicos Ednardo, Rodger Rogério e Teti.
111 Cantor e compositor cearense, integrante do Pessoal do Ceará.
112 Ogã,  do  Iorubá:  “pessoa  superior,  chefe”.  É  o  sacerdote  escolhido  para  estar  lúcido  durante  os  rituais,
responsável por tocar os atabaques, através dos quais entra em contato com as divindades.
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única perspectiva, afinal, sabe-se que nenhuma pesquisa se pode dizer neutra nem isenta de

lacunas. Há que se considerar minha própria trajetória como ex-aluna do curso, e também

simpatizante  e  entusiasta  da  Cultura  Tradicional  Popular;  assim  como  as  trajetórias  dos

professores envolvidos no processo de elaboração desta pesquisa.

Se todo ponto de vista é a vista de um ponto, como afirma Leonardo Boff (1997,

p. 9), e se “o erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo” (FREIRE,

1996, p. 15), tentarei ampliar tal análise para contemplar algo mais do que apenas um ponto,

utilizando,  para  isso,  a  fundamentação  teórica  já  desenvolvida  e  as  perspectivas  dos

professores entrevistados.

O PPP do curso define como prioridade a música nacional. Tal direcionamento

aparece na escolha de repertório de algumas disciplinas obrigatórias: Canto Coral I – “ênfase

para a música popular brasileira e latino-americana”, Canto Coral II – “ênfase para a música

folclórica e popular brasileira infanto-juvenil”; Harmonia e Contraponto I, II e III – “práticas

de harmonização de melodias populares”; Regência I – ênfase para o repertório folclórico e

infantil brasileiro; Regência II – “interpretação de repertório popular brasileiro”; e optativas:

Canto na Música Popular I – “canção popular brasileira urbana nas décadas de 1920 até a

Bossa Nova”; Canto na Música Popular II – “da década de 60 até final do séc. XX”; Canto na

Música Popular III – “canção popular brasileira urbana, canção latino-americana, jazz norte-

americano e canções étnicas de variados povos”; Ludicidade e Educação Musical I e II –

“foco principal em musicalizar através da Música Popular Brasileira”.

A divisão das disciplinas de História da Música em História da Música Ocidental,

Correntes Estéticas da Música Brasileira I (que corresponde à História da Música Brasileira) e

História da Música Cearense, também revela tal direcionamento, trazendo uma visão mais

ampla  desse  estudo  –  o  que  se  faz  diferenciar  do  padrão  tradicional  de  três  ou  quatro

disciplinas de História da Música voltadas para a Música europeia, e apenas uma de História

da Música brasileira.

Além disso, o prof. Erwin aponta para um trabalho de pesquisa que vem sendo

desenvolvido  na  disciplina  de  Percepção  e  Solfejo,  que  tradicionalmente  utiliza  métodos

americanos. “Estamos com um núcleo de pesquisa desenvolvendo uma literatura pra Solfejo,

a  partir  das  teorias  do  Gordon113 mas  todo  focado  no  repertório  do  cancioneiro  popular

brasileiro,  tentando  fazer  um trabalho  de  percepção  e  solfejo  em que  os  alunos  possam

113 Educador musical norte-americano, pesquisador sobre a Psicologia e a Pedagogia da Música, autor da Teoria
da  Aprendizagem Musical  –  uma teoria  sobre  como as  crianças  aprendem música,  trazendo  o  conceito  de
audiação: “capacidade de ouvirmos internamente, e compreendermos sons que podem estar, ou não, fisicamente
presentes” (Junqueira e Fornari, 2014).
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aprender  a  partir  de  um material  oriundo  da  própria  cultura  brasileira”.  Trata-se  de  uma

iniciativa importantíssima nos cursos de Música, e que deve ser levada adiante. Entretanto,

não há menção a esse trabalho no PPP, e na ementa da disciplina ainda consta bibliografia

americana.

Pelo que pude analisar, apenas três disciplinas obrigatórias contemplam a Música

Tradicional  Popular,  numa  abordagem  que  não  se  limite  apenas  à  sua  utilização  como

repertório, mas considerando seus modos de fazer e seus significados: Cultura e Antropologia

Musical, Introdução às Práticas Percussivas e História da Música Cearense; e três optativas:

Etnomusicologia e Percussão Brasileira I e II. Além destas, a  disciplina obrigatória Estudos

Sócio-históricos e Culturais da Educação114, ofertada pela Faculdade de Educação, e a optativa

Sociologia da Música, podem trazer contribuições sociológicas a esse estudo.

No  PPP  do  curso,  as  disciplinas  optativas  organizam-se  em  três  eixos  de

formação: instrumental e pedagógica, com mínimo de 128 horas cada, e estética, com mínimo

de 64 horas – esta composta por Etnomusicologia, Correntes Estéticas da Música Brasileira II

(que até então não acontece); Estéticas Sonoras II; Música Barroca; Musica Contemporânea;

Música  medieval  e  Renascentista;  e  Trilha  Sonora.  Como  se  pode  notar,  no  percurso

formativo do aluno, dentre as 896 horas que ele deve cursar de disciplinas optativas, apenas

7% são direcionados para um estudo que contemple a Música em sua relação com a Cultura e

a  sociedade,  e  apenas  uma  disciplina  deste  eixo  aborda  as  tradições  populares:

Etnomusicologia, com 32 horas.

O PPP ainda define quatro Unidades Curriculares: de Fundamentos da Música;

das Ações Pedagógicas; das Práticas Instrumentais e das Práticas Vocais. De fato não há a

definição de uma unidade de disciplinas obrigatórias voltada para o estudo da Música por uma

perspectiva sociológica, antropológica e etnomusicológica, apesar de afirmar que:

Buscando  uma  compreensão  do  fenômeno  musical  ao  longo  da  história  da
humanidade, além das tradicionais disciplinas de História da Música que constam
em todos as propostas curriculares de cursos que formam músicos e professores de
música no Brasil, propomos, para o curso de Licenciatura em Música da UFC –
Campus de Fortaleza, a inclusão de disciplinas que aprofundem as reflexões sobre a
música  e  o  músico  nos  contextos  sócio-históricos  da  humanidade.  Cultura  e
Antropologia  Musical,  disciplina  incluída  nesta  proposta,  procurará  ampliar  as
reflexões  sobre  as  implicações  culturais  do  fazer  musical,  buscando  focar  a
percepção dos alunos, futuros professores de música,  para as questões de caráter
sociológico e antropológico.  (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015, p.
18)

114 Ementa: conceitos fundamentais à Sociologia, História e Antropologia para a compreensão da relação entre
Educação  e  Sociedade.  A  interdisciplinaridade  do  pensamento  pedagógico.  Multiculturalismo  e  políticas
educacionais de ação afirmativa.
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Nota-se, assim, que há uma atenção voltada para a importância de disciplinas que

aprofundem essas reflexões, e há a intenção de suprir essa demanda, mas pelo visto ainda não

se alcançou a concretização dessa intenção. Em conversa com os professores foi confirmada

essa lacuna. O prof. Erwin declarou115 a esse respeito: “nós não temos no curso de Música, eu

acredito, um enfoque muito grande pra Etnomusicologia, e acho que é uma lacuna. Vendo o

perfil  dos  professores,  com  exceção  da  Catherine,  acho  que  os  demais  não  têm  essa

preocupação com essas manifestações populares, até mesmo porque, por sermos um centro

urbano estamos um pouco mais distante, e porque temos a preocupação de fortalecer os três

eixos do curso: a parte metodológica – ensinar a ser professor –, a prática musical e a parte

teórica musical – que é muito extensa. Como o curso tem o foco pra formação do professor,

essas disciplinas ficam meio paralelas, que são as optativas, como a Etnomusicologia, onde

você pode ter um contato maior com as manifestações culturais”. 

No entanto, partindo da definição de Merriam – citada por Luis Ricardo da Silva

Queiroz  –  que  conceitua  Etnomusicologia  como a  área  que  compreende  a  Música  como

Cultura, o campo da Etnomusicologia possibilita compreender a diversidade musical em seus

distintos contextos, possibilitando “a compreensão de uma série de questões relacionadas à

pluralidade  musical”  (QUEIROZ,  2004,  p.  101).  Além  disso,  “da  mesma  forma  que

entendemos a diversidade musical necessitamos entender que é necessário uma diversidade de

estratégias para o ensino da Música” (Ibidem, p. 102). E, nesse sentido,  afirma que temos

muito  a  aprender  com os  processos  informais  praticados  em diferentes  contextos  sociais,

ampliando nossa concepção de relações e situações de aprendizagem musical.

Magaly  Kleber,  entendendo  o  currículo  como um fenômeno  situado  em dado

momento histórico e cultural, “imerso na complexidade de um contexto social marcado pela

diversidade”  (KLEBER, 2003,  p.  58),  defende a visão  sociocultural  como um importante

norte para possíveis inovações curriculares nos cursos de graduação em Música, “uma vez

que traz à tona questões fundamentais para a análise do processo de ensino e aprendizagem de

Música nas suas dimensões políticas e sociais” (Idem).

Da mesma forma, Margarete Arroyo defende ser relevante o olhar antropológico

sobre a Educação Musical, para uma ampliação da formação eurocêntrica, e considera que os

estudos etnográficos têm papel de destaque nesse processo, pois “desvelar várias ‘lógicas’ que

sustentam a relação aprendizes e fazeres musicais, deverá conceder uma base segura para a

área assumir um espaço mais expressivo no campo do conhecimento acadêmico.” (ARROYO,

1999, p. 354)

115 Em conversa realizada em 17 de novembro de 2016.
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Por  essas  e  outras  razões,  destaco  que  o  estudo  etnomusicológico  se  faz  tão

necessário quanto o pedagógico e o musical, pois possibilita uma Educação Musical capaz de

contemplar uma compreensão mais ampla a respeito da Música em sua relação com a cultura

e sociedade. Isso me leva a uma primeira conclusão, que aponta para a necessidade de, além

das quatro Unidades Curriculares pensadas para a formação musical, uma quinta Unidade de

Estudos Etnomusicológicos.  Alguns cursos  analisados  já  trazem essa estrutura,  como,  por

exemplo, a UFPE, que traz três eixos – prática instrumental,  musicologia/etnomusicologia e

prática  composicional;  e  a  UNIRIO, cinco – Fundamentação Pedagógica;  Fundamentação

Sócio-Cultural; Estruturação e Criação Musical; Práticas Interpretativas; Articulação Teórico-

Prática.

Essa lacuna da Etnomusicologia, citada tanto pelo prof. Erwin como pela profª

Catherine,  traz  a  questão  da  formação  e  trajetória  dos  próprios  professores  como pontos

importantes e definidores dos direcionamentos do Curso, afinal,  para se implementar uma

unidade voltada para estudos musicológicos, há que se ter profissionais com essa bagagem ou

formação.

Muitos  professores  do  curso  tiveram suas  trajetórias  formativas  voltadas  para

outros contextos, e alguns deles recentemente contratados trazem formação em instrumentos

de sopro e cordas  friccionadas,  dada a demanda surgida a  partir  da criação da Orquestra

Sinfônica da UFC.116

Vejamos brevemente117:

1. Prof. Dr. Elvis de Azevedo Matos é especialista na formação de professores através de

práticas musicais compartilhadas, com ênfase para Canto Coral, Harmonia Musical e

Regência; 

2. Prof.  Dr.  Gerardo  Silveira  Viana  Júnior  traz  ênfase  em  Tecnologia  Educacional,

atuando principalmente nos seguintes temas: informática educativa, educação musical,

técnica vocal, percepção e solfejo, canto coral e educação a distância; 

3. Prof.  Dr.  Erwin Schrader  tem experiência na área de Artes,  com ênfase em Canto

Coral e Percussão; 

4. Prof. Dr. Pedro Rogério atua principalmente nos seguintes temas: Educação Musical,

Formação de Professores, Currículo, Sociologia da Arte e EAD; 

116 O Projeto da Orquestra Sinfônica Universitária foi criado em 2014, possibilitando a contratação de quatro
novos professores (Leandro Serafim, Dora Utermohl, Liu Man Ying e Filipe Ximenes). Após as contratações e a
expansão  dos  grupos  instrumentais,  concretizou-se  a  Orquestra  Sinfônica  da  UFC  (OSUFC),  em  2015.
Atualmente é formada por 60 membros, sendo 49 estudantes. (Fonte http://osufc.blogspot.com.br/).
117 Fonte Plataforma Lattes.
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5. Profa.  Dra.  Maria  Consiglia  Raphaela  Carozzo  Latorre  traz  experiência  em Canto

Popular,  Técnica  Vocal  e  Interpretação,  História  da  Música,  Cenas  Musicadas,

Sonoplastia e Trilha Sonora,  atuando principalmente nos seguintes temas: didática,

performance e estética; 

6. Prof.  Dr.  Vitor  Monteiro  Duarte  é  pianista,  atuando  principalmente  nos  seguintes

temas: educação musical, teclado em grupo, piano, performance musical, música de

câmara,  análise  musical,  musicologia,  harmonia,  linguagem  musical  e  harmonia

contemporânea;

7. Prof. Dr. Marco Túlio Ferreira da Costa tem experiência na área de Performance e

Educação  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  Educação  Musical,

performance, arranjo e ensino do violão;

8. Prof.  Dr.  Jáderson  Aguiar  Teixeira  é  professor  de  Solfejo  e  Harmonia,  além  de

coordenar o núcleo orquestral da UFC/OSUFC;

9. Profa.  Ma.  Catherine  Furtado  dos  Santos  é  professora,  baterista  e  percussionista,

coordenadora e regente do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada.

Tem experiência  na área  de música,  educação musical  e  etnomusicologia,  atuando

como  professora  e  musicista,  com  ênfase  em  Práticas  Percussivas  Colaborativas

(Coletivo);

10. Prof.  Ms.  Leandro  Libardi  Serafim  é  trompetista  e  maestro,  professor  de

sopros/metais, regente da Orquestra Sinfônica da UFC e da Banda Sinfônica da UFC;

11. Prof.  Ms Filipe  Ximenes  é  clarinetista,  com experiência  na  área  de  Educação,  no

ensino de música e na formação continuada para professores;

12. Profa  Dra  Liu  Man  Ying  é  professora  de  violino  e  viola,  com ênfase  em ensino

coletivo de violino;

13. Profa.  Ma.  Dora  Utermohl  de  Queiroz  é  professora  de  violoncelo,  colaborando

também com os projetos Camerata de Cordas da UFC e Orquestra Sinfônica da UFC.

Do que se pôde observar, o prof. Luiz Botelho (professor de origem no curso de

Pedagogia) e a profª Catherine Furtado, por terem tido vivências e envolvimento marcante

com a Cultura Tradicional Popular ao longo de suas próprias trajetórias, são os professores

que trazem essa abordagem.

É maravilhoso o curso poder desenvolver um trabalho de orquestra, que inclusive

foi  sonhado  desde  a  década  de  80,  a  partir  do  Projeto  Ópera,  pautado  pelo  interesse  na

constituição de uma Ópera Escola, que sempre trouxe a demanda sinfônica118. Mas talvez seja
118 Fonte:  blog da Orquestra Sinfônica da UFC. Disponível em <http://osufc.blogspot.com.br/>.  Acesso em:
julho de 2017
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importante equilibrar esses polos dentro do curso, no intuito de alcançar o que se prevê no

próprio PPP.  Como conciliar  um projeto político que prevê o rompimento com o modelo

tradicional europeu, se a maioria do corpo docente traz formação e experiências pautadas

nesse modelo?

A partir  do  reconhecimento  dessa  lacuna  etnomusicológica,  há  que  se  criar

estratégias, como contratações voltadas para a área, a fim de contemplar essa demanda, já que

na formação docente em geral, o contato com essa diversidade musical popular ainda é rara, o

que acaba por propagar uma formação musical  incompleta do ponto de vista do múltiplo

cenário brasileiro. Como afirma Magali Kleber:

Não há como negar que mudar práticas dominantes que, inclusive,  impregnam a
história da maioria de nós, professores, é um trabalho muito árduo e difícil de se
concretizar,  sendo  previsível  e  necessária  a  coexistência  de  posições  que  se
confrontam e que geram conflitos, tensões e luta pela prevalência de concepções.
Isso porque a concretização real está para além das questões estruturais e legais;
envolve, sobretudo, mudança intelectual e emocional. (KLEBER, 2003, p. 59)

O PPP afirma, ainda, que “[…] procurou-se valorizar os saberes locais a partir da

criação  de  uma  disciplina  de  História  da  Música  Cearense,  de  caráter  obrigatório”

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2015, p. 18). Na conversa realizada com o prof.

Pedro  Rogério,  responsável  por  esta  proposta,  nota-se,  porém,  que  a  necessidade  de  tal

valorização não foi unânime entre os professores, revelando uma problemática importante que

diz respeito ao currículo de maneira mais ampla, com implicações subjetivas e pessoais, que

repercutem nas práticas em sala de aula, o que não deixa de ser um entrave para uma mudança

curricular efetiva. Como afirma Kleber:

Entretanto, uma transformação só será possível, a meu ver, mediante um processo
endógeno,  envolvendo e comprometendo professores,  alunos e instituição com o
firme propósito de romper com os modelos curriculares instituídos […] (Idem).

E  também  Liane  Hentschke:  “é  a  implementação  do  currículo  ou,  mais

especificamente, o currículo em ação que me preocupa neste momento, pois de nada vale

discutir concepções educacionais se estas não forem traduzidas para a nossa prática docente”

(HENTSCHKE, 2003, p. 54). 

E ainda Moreira e Candau:

O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos
grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam
nas  escolas  e  nas  salas  de  aula.  Daí  a  necessidade  de  constantes  discussões  e
reflexões, na escola, sobre o currículo, tanto o currículo formalmente planejado e
desenvolvido quanto o currículo oculto. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19) 
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De maneira  geral,  a  análise  do  curso  confirma  o  que  afirma  Álvaro  Neder  a

respeito do desprestígio da Música Popular – e principalmente, da Música Tradicional Popular

– no espaço institucional acadêmico brasileiro. Não só nos currículos, mas também dentre os

alunos,  tendo  em  vista  os  relatos  da  profª  Catherine  e  do  prof.  João  Luis,  sobre  o

desconhecimento de seus alunos sobre esse universo.

Observa-se, assim, que o habitus conservatorial repercute em diversas instâncias

dentro dos cursos de Música do Brasil, como na reação dos professores frente a proposta de

inclusão de disciplinas que se voltam para a Música local; no tipo de formação que muitos

alunos buscam ao adentrar um curso de Música, valorizando o virtuosismo instrumental; na

reação dos alunos frente a propostas centradas no corpo e na oralidade, demonstrando certo

“travamento” corporal.

Chego,  assim,  a  mais  um  ponto  importante  de  análise,  que  diz  respeito  à

segregação das artes dentro do espaço acadêmico, como fruto dessa herança europeia, que

acaba por dissociar em áreas distintas de conhecimento coisas que não são de fato separadas

no fazer artístico, como som, corpo, voz, fala, gesto, e demais habilidades desenvolvidas nos

cursos de Música, Dança e Teatro.

O prof. Erwin Schrader assim pontua119: “tudo que é popular, de tradição oral, se

sustenta nesse tripé: ritmo, melodia e movimento. Algumas puxando mais pra um eixo, outras

mais pra outro, mas esse tripé é fundante. Isso foi muito dissociado no ensino de Música, que

é muito segmentado”. 

O PPP do curso atenta para isso ao trabalhar a interdisciplinaridade, através da

criação  e  execução  de  arranjos  nas  práticas  vocais  e  instrumentais,  e  nas  disciplinas  de

Harmonia,  Contraponto  e  Análise  Musical”  (UNIVERSIDADE FEDERAL DO  CEARÁ,

2015,  p.  12).  Além  disso,  aponta  para  a  criação  de  um  conjunto  de  disciplinas

interdisciplinares,  denominadas disciplinas ICA e ofertadas como optativas entre os vários

cursos do Instituto (conforme exposto anteriormente). 

Assim, criar espaços para interdisciplinaridade entre as linguagens artísticas pode

contribuir na formação tanto na perspectiva do desempenho do músico, como de professores

de Música mais completos e que consigam articular e contextualizar melhor os conhecimentos

musicais.

Como afirma Kleber (2003):

No caso da graduação em Música isso significa a ampliação dos textos e contextos
musicais abordados como conteúdos e saberes musicais, bem como a ampliação do
espaço da sala de aula, normalmente centro do processo de ensino e aprendizagem,

119 Em conversa realizada no dia 17 de novembro de 2016.
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para outros  espaços,  quer  sejam físicos,  geográficos  ou virtuais.  […] (KLEBER,
2003, p. 59)

O caráter prático e vivencial da percussão coletiva propicia não só essa ampliação

de contextos e de ambientes, mas também o diálogo com Mestres e grupos tradicionais, pois,

conforme  o  prof.  Erwin  a  respeito  da  experiência  com o  Mestre  Descartes  ao  longo  da

disciplina de percussão:

Somente  através  do  contato  com  um  mestre  de  cultura  e  suas  indicações  e
informações sobre a estrutura dos instrumentos e a função de sua sonoridade no
contexto do conjunto percussivo nos folguedos populares  e festejos,  foi  possível
desenvolver detalhes sonoros e timbrísticos peculiares para a execução musical de
cada instrumento de percussão em contextos rítmicos diversos da música brasileira.
(SCHRADER, 2011, p. 258)

Nas  palavras  do  próprio  Mestre  Descartes,  sobre  levar  os  Maracatus  para  a

Universidade: “Ali é uma instituição, e as pessoas precisam do contato social, precisam do

suor,  do  botequim,  daquela  casa  meio  torta,  daquela  ambientação.  E  as  paredes  da

Universidade  intimidam  um  pouco,  as  pessoas  se  sentem  um  pouco  diferentes,  têm  um

comportamento diferente. A vivência no local é importante, pra quem pratica esse tipo de

música. Aprendizado é vivência, esse é o grande aprendizado. No ensino acadêmico você não

vivencia emocionalmente. Então juntar os dois é uma maravilha”120.

Para  uma  prática  de  percussão  brasileira  nas  Universidades,  que  alcance  a

profundidade e a complexidade de seus contextos de origem, faz-se necessário o diálogo com

Mestres, tanto através de visitas  in loco, como levando-os para o espaço da Universidade.

Trata-se  de  um  movimento  dialógico,  tendo  em  vista  que  historicamente  a  percussão

desenvolveu-se na nossa sociedade em contextos informais e ambientes de oralidade. Como

afirma Noel Rosa, “samba não se aprende no colégio121”, para acessar, pois, esse universo, e

possibilitar  esse  aprendizado  no  ambiente  formal,  faz-se  necessário  esse  diálogo,

“incrementando o conteúdo e dinamizando a metodologia através dos saberes percussivos e

procedimentos pedagógicos” (Schrader, 2011, p. 259).

O prof. Erwin aponta algo que fortalece essa proposta, ao relatar o percurso vivido

pelo  grupo Brincantes  Cordão do Caroá122 e  afirmar  que a  estratégia  de  imersão  cultural

vivenciada por eles, fazendo visitas in loco nos grupos tradicionais populares do estado, pode

apresentar-se como importante ferramenta pedagógica para disciplinas do Curso de Música da

UFC: 
120 Em conversa realizada no dia 17 de abril de 2016.
121 “Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio” - Letra da música “Feitio de Oração”, de Noel
Rosa.
122 Grupo surgido no Centro Acadêmico da Faculdade de Educação da UFC em 2000, com foco na pesquisa das
manifestações culturais populares brasileiras, em especial o Reisado.
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(…)  na  perspectiva  de  ampliação  das  possibilidades  para  os  alunos,  de
reconhecimento  do  outro  e  de  si  próprio,  a  partir  do  fortalecimento  de
particularidades e traços de cada elemento cultural compartilhado. Em uma relação
com  aquilo  que  muitas  vezes  se  apresenta  ao  olhar  acadêmico  como  diferente,
exótico, incerto e assistemático, é capaz de produzir experiências que, a meu ver,
não são contempladas atualmente na integralização curricular da maioria dos cursos
de Música no Brasil, face a um modelo formativo ainda fechado, sistêmico que não
contempla o que verificamos ser um “complexo assistemático”, como por exemplo,
as experiências musicais percussivas vividas in loco, com mestres da cultura, pelos
integrantes do grupo Brincantes Cordão do Caroá (SCHRADER, 2011, p. 253).

Assim, 

Os analfabetos podem aprender com os letrados, e os letrados com os analfabetos. O
grande portador desta lição foi  Paulo Freire,  e talvez os músicos tenham mais a
aprender com ele do que com Dalcroze ou Orff. (SANDRONI, 2012, p. 133).

O sucesso da experiência desenvolvida com Descartes aponta que se deve investir

em diálogos assim com outros Mestres. O fato de sermos um centro urbano às vezes aparece

nas  falas  dos  professores  como  empecilho  para  trazer  essas  tradições  populares  à

Universidade,  mas não é.  Primeiro porque por mais  burocracias  que existam nos trâmites

acadêmicos, o Projeto Encontro de Saberes desenvolvido na UnB mostra que existem também

meios para essas concretizações. E segundo porque, mesmo sendo um centro urbano, existem

muitos grupos acessíveis. Como pontua o Mestre Descartes: “o Maracatu Baobab é vizinho ao

curso de Música da UFC, encostado no muro. O melhor batuque que tem aqui no Brasil na

minha opinião é do Baobab, no entanto, é vizinho à Universidade e não tem acesso a ela”123.

Além disso, observa-se nas falas da profª Catherine Furtado, assim como do prof.

Erwin Schrader e do prof. João Luís, que a inserção da disciplina de percussão nos cursos de

Música – quando voltadas para as práticas populares brasileiras – aponta para a possibilidade

de  incorporar,  nas  experiências  formativas  dos  alunos,  diversos  elementos  da  Cultura

Tradicional Popular. 

Quando a fala de Catherine – a respeito do tripé da corporalidade, oralidade e

imitação que fundamenta sua metodologia – encontra eco na fala de João Luis – sobre sua

dinâmica em sala de aula, onde utiliza o corpo, a oralidade, a imitação, e a coletividade, numa

“experiência muito vivencial” –, temos a comprovação de que as tais práticas são um portal

por  onde  as  aprendizagens  e  os  saberes  tradicionais  populares  inserem-se  na  Academia,

através de diversos elementos e estratégias, como a centralidade no corpo e na oralidade; a

coletividade; o uso de onomatopeias; a prática da imitação e do improviso; a inspiração no

formato da brincadeira e da festa da Cultura Popular.

123 Em conversa realizada no dia 17 de abril de 2017.
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O Projeto Encontro de Saberes, nesse sentido, mostra-se como uma iniciativa a

ser  abraçada,  principalmente  tratando-se  de  um  PPP  que  busca  priorizar  as  “estéticas

nacionais”,  possibilitando  uma  ampliação  epistemológica  que  abarque  minimamente  a

diversidade cultural brasileira. Esta é outra conclusão a que chego, e o Ceará talvez apresente

uma vantagem nesse sentido a ser explorada, com a recente titulação dos Mestres de Cultura

em Notório Saber. Apesar do relato contrário de Oswald Barroso, há que se explorar essa

abertura junto à Secult, e incluir a UFC nessa construção.
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5 POR UMA ECOLOGIA DE SABERES NO CURSO DE MÚSICA DA UFC

Talvez o jeito brasileiro de se ensinar Música seja, de fato, o jeito encontrado nos

contextos de tradição popular, e nossos cursos deveriam tê-los como um pilar, um norte. Seus

saberes, suas formas de organização, seus pensamentos fundantes, e, a partir deles, dialogar

com os modelos europeus, usufruir de seus saberes e suas formas de ensino aprendizagem. 

A grande crítica  aos  modelos  de ensino  vigentes  é  na postura “monocultural”

pouco (ou nada) dialógica, o que exige verdadeiros milagres para se conseguir alcançar maior

diversidade nesse processo, como afirma o prof. Luiz Botelho124: “O que é problemático no

disciplinar? Ele faz uma coisa muito legal: dividir. Mas não faz uma coisa necessária que é

juntar de novo as partes numa totalidade que faça sentido. Chegamos então na dificuldade de

um ensino centrado em disciplinas: fica no fragmento sem uma compreensão mais ampla. É

uma  coisa  tragicamente  séria.  É  a  mesma  coisa  em  ralação  à  Música.  Então,  pensar

disciplinarmente tem esse limite, e quando a gente pensa numa cultura musical disciplinar,

centrada numa tradição europeia, ela precisa se valer de milagres pra abrir os ouvidos para

essas outras coisas todas subordinadas [as músicas tradicionais populares]”.

É,  portanto,  nesse  contexto  que  trago  a  formulação  de  Boaventura  de  Sousa

Santos, sobre o que seria um pensamento “pós-abissal”: “aprender com o Sul usando uma

epistemologia  do  Sul”  (SANTOS,  2010,  p.  53)  –  entendendo  o  “Sul”  não  como  Sul

geográfico,  mas  como  uma  categoria  que  representa  os  subalternos,  os  colonizados.

‘Epistemologia’, que traz em sua etimologia o significado ‘estudo da ciência’, é usado por

Santos como o que conta como conhecimento válido. Assim, as Epistemologias do Sul seriam

os  conhecimentos  produzidos  em  resistência  à  dominação  do  Norte,  permitindo  aos

dominados pensar em seus próprios termos e realidades.

O artista uruguaio Joaquim Torres Garcia ilustra bem a proposta de Boaventura de

Sousa Santos, ao inverter o mapa da América Latina e dizer:

Tenho dito Escola do Sul porque, na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver
Norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora colocamos o mapa
ao contrário, e então já temos uma justa ideia de nossa posição, e não como querem
no  resto  do  mundo.  A  ponta  da  América,  desde  já,  prolongando-se,  aponta
insistentemente para o Sul, nosso norte. 125

124 Em conversa realizada no dia 02 de maio de 2017.
125 Universalismo Construtivo, Buenos Aires: Poseidón, 1941
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Figura 1 – América Invertida

(GARCIA, Joaquín Torres, 1943)

O mapa assim invertido nos provoca a desconstruir a lógica dominante, que nos

situa como inferiores econômica, social e culturalmente. “Nosso norte é o Sul” soa como um

apelo para que não tenhamos os países dominantes como modelos a serem seguidos, e sim

nossas próprias demandas e realidades, nossas próprias epistemologias.

De todo o exposto, a análise traçada neste trabalho parece ter tecido um fio que

perpassa todas as questões que foram levantadas: o diálogo, conduzindo o que seria o cerne

da resposta à pergunta inicial que me levou a desenvolver esta pesquisa. Como levar a Música

Tradicional Popular à Universidade? – este foi o ponto de partida que me levou a querer

investigar qual a presença da Música Tradicional Popular no Curso de Música da UFC, e

buscar conhecer como ela aparece, sob quais abordagens, e onde deixa de aparecer.

O  diálogo  aparece  como  fator  central:  na  disciplina  de  percussão;  no  estudo

etnomusicológico; nas experiências com os Mestres de Cultura, quer seja in loco ou levando-

os à Universidade; no caso do Mestre Descartes Gadelha; e no Projeto Encontro de Saberes,

que de fato leva os Mestres como docentes na Universidade.

Diálogo implica uma mudança de postura na relação com o outro.  É bastante

comum encontrar pesquisadores que desenvolvem estudos  sobre certos contextos e sujeitos,

numa perspectiva externa, que não considera as perspectivas dos próprios sujeitos nisso. Flora

Pidner fala dessa necessidade de tirar os sujeitos do ocultamento, “mudar a perspectiva do
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olhar: do lugar de sujeito – objeto para sujeito – sujeito” (PIDNER, 2010, p. 114), e, assim,

nesse diálogo, possibilitar uma construção de conhecimento com e não conhecimento sobre.

Para  isso,  Santos  levanta  como  primeira  condição  a  “copresença  radical”:

“práticas e agentes de ambos os lados da linha como contemporâneos em termos igualitários,

abandonada a concepção linear de tempo” (SANTOS, 2010. p. 53), no intuito de construir

conhecimento  com,  numa postura dialógica.  A isto  ele  chama de  Ecologia de Saberes.  O

termo  ecologia  faz-se  coerente  por  preconizar  o  reconhecimento  da  diversidade

epistemológica em  interações sustentáveis e dinâmicas. Vale ressaltar que não se propõe a

negação da ciência moderna e seus avanços,  mas trata-se de “[…] explorar a pluralidade

interna da ciência […], e, por outro lado, de promover a interação e a interdependência entre

os saberes científicos e outros saberes, não-científicos” (SANTOS, 2010, p. 57).

Tal pensamento compactua com o pensamento do Mestre Descartes Gadelha a

respeito da junção da aprendizagem musical tradicional desenvolvida dentro da Universidade

com  a  aprendizagem  eminentemente  prática  da  Cultura  Popular,  através  dessa  chave  do

diálogo.

Para Pidner, a Ecologia de Saberes “vai muito além, portanto, da ideia de inter e

transdisciplinaridade – conceitos presos à ciência moderna, disciplinas científicas, concepções

conservadoras”, pois “a integração de saberes não significa reunir disciplinas sob a referência

dos paradigmas que as fazem existir” (HISSA, apud PIDNER, 2010 p 119). 

Nas palavras de Santos:

Os males  desta  parcelização  do  conhecimento  e  do  reducionismo arbitrário  que
transporta consigo são hoje reconhecidos, mas as medidas propostas para os corrigir
acabam em geral por os reproduzir sob outra forma. Criam-se novas disciplinas para
resolver os problemas produzidos pelas antigas e por essa via reproduz-se o mesmo
modelo de cientificidade (SANTOS, 2006, p. 75).

De  fato,  as  iniciativas  de  inter  e  transdisciplinaridade  trazem  resultados

importantes para uma renovação curricular, mas que talvez encontrem limites internos no que

diz respeito à sua própria origem e abordagem. Falar em ecologia de saberes não é pensar em

termos disciplinares, mas dialógicos. O cerne da questão está no diálogo.

Como incorporar essa perspectiva ecológica às propostas e práticas curriculares é

de  fato  uma  questão  complexa,  mas  da  qual  não  podemos  nos  evadir.  Contudo,  as

experiências realizadas no curso através do contato com o Mestre Descartes Gadelha,  por

exemplo, apontam que há fissuras por onde é possível fazer entrar os músicos e as musicistas,

as músicas, os Mestres e as Mestras, as práticas e as aprendizagens que sempre estiveram fora
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dos  muros  da  Universidade,  pois  “é  nas  lacunas  e  nas  fissuras  não  preenchidas  pela

modernidade hegemônica que emerge a não hegemonia” (PIDNER, 2010, p 105).

Em termos práticos, o projeto Encontro de Saberes parece-me ser uma iniciativa

pioneira  no  sentido  de  realizar  concretamente  uma  ecologia  de  saberes.  Olhar  para  uma

Universidade que disponha de uma orquestra e também de brincantes no pátio é vê-la, de fato,

como o universo de saberes e conhecimentos a que ela se propõe. Assim, tendo como norte a

nossa realidade culturalmente múltipla em saberes e aprendizagens, podemos tornar os muros

da Universidade mais permeáveis a esta multiculturalidade.

Retomo  aqui  a  citação  inicial  com  a  qual  abri  este  trabalho,  do  professor,

compositor  e  musicólogo  alemão  Hans-Joachim  Koellreuter,  que  afirma:  “pois  só  um

conhecimento vivido das culturas não ocidentais e originárias, isto é, um verdadeiro ‘diálogo

das civilizações e culturas’, permite dar resposta às indagações de hoje, em escala planetária,

integradora”  (KOELLREUTTER, 1997, p. 55). 

Levando a fundo esse pensamento, talvez a meta dessa construção seja chegar a

ter tal perspectiva ecológica ancorando toda a lógica fundante das instituições de ensino. Tê-la

como base para se pensar e estruturar o ensino, através dos saberes e fazeres não só dos

Mestres e Doutores acadêmicos, mas também dos Mestres populares.

Ao longo desta pesquisa tentei imaginar como seriam nossos cursos de Música se

eles partissem, então, não do modelo conservatorial europeu, mas do modo como os grupos de

Cultura  Tradicional  Popular  vivem,  aprendem  e  ensinam,  e  levei  essa  provocação  aos

professores com os quais conversei.

O prof. Oswald Barroso disse: “como o Mestre ensina? Ele ensina de dentro. O

Mestre Aldenir126, por exemplo, conhece várias brincadeiras, e forma gerações e gerações de

brincantes. Assim como alguns cursos de Música formam os estudantes pra compor Bandas

de Música e tocar para as autoridades, eles formam os meninos para serem brincantes. O

brincante dança, toca, vive – passa pelo corpo inteiro”.

A profª  Catherine  diz  que  o  maior  aprendizado  dos  Mestres,  talvez  sejam  o

respeito e o amor que eles têm em relação à Cultura que eles vivem. “E eles querem passar

isso,  sem necessariamente  uma preocupação de  ensinar,  mas  de  vivenciar.  Todos  que eu

conheci foram muito amáveis. Então além da questão musical em si eles conquistam muito

pelo afeto. Eu não consigo falar de tambor, de percussão, se eu não me emocionar, sem  o

brilho nos olhos, porque eu aprendi muito com essa atuação pelo afeto”.

126 José Aldenir Aguiar, o Mestre Aldenir, um dos mestres mais importantes do Reisado no Cariri cearense. Foi o
primeiro mestre a receber o título de “Tesouro vivo da Cultura”, em 2004.
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As palavras-chave que se destacam são afeto, emoção, vivência, corpo, brincante.

São experiências formativas que envolvem o corpo inteiro, numa identificação com o fazer

musical  em  suas  dimensões  racional,  emocional  e  espiritual,  e  formam,  assim,  artistas

brincantes sensíveis aos diversos contextos culturais, através de relações afetivas, vivenciadas,

numa orgânica mistura de ensino e aprendizagem.
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