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LICENCIATURAS EM MÚSICA E A CULTURA TRADICIONAL POPULAR: DIÁLOGOS 

POSSÍVEIS. 

 

FABIANA BROGLIATO RIBEIRO1 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa de mestrado que realizou um estudo de caso no 

curso de Música da Universidade Federal do Ceará (UFC) – Fortaleza, a partir de uma perspectiva 

etnomusicológica na Educação Musical. A reflexão permeia o elenco das disciplinas curriculares e 

das práticas instrumentais e seus direcionamentos; bem como a postura epistemológica dos 

professores, partindo do conceito de Ecologia de Saberes, de Boaventura de Sousa Santos. Além deste 

autor, o texto dialoga com Carlos Sandroni, Margarete Arroyo, Oswald Barroso e José Jorge de 

Carvalho, na busca por elucidar as pontes possíveis entre a Universidade e a Cultura Tradicional 

Popular, na construção de uma Educação Musical mais diversa e abrangente. 

Palavras-chave: educação musical; etnomusicologia; currículo. 

 

Abstract 

This work has the results of the master's research that carried out a study case in the course of Music 

of the Federal University of Ceará (UFC) – Fortaleza, from an ethnomusicological perspective in 

Music Education. The reflection permeates the cast of the curricular disciplines and the practical 

instruments and their directions; Epistemological posture of teachers, starting from the concept of 

Ecology of Knowledge, by Boaventura de Sousa Santos. In addition, the text dialogues with Carlos 

Sandroni, Margarete Arroyo, Oswald Barroso and José Jorge de Carvalho, in the search to elucidate 

the possible bridges between the University and Popular Traditional Culture, in the construction of a 

more diverse and comprehensive Music Education. 

Palavras-chave: musical education; ethnomusicology; curriculum. 

 

Costumo dizer que minhas primeiras experiências formativas no campo da música se deram 

em meio a grupos percussivos que surgiram na cidade de Fortaleza no começo dos anos 2000, 

voltados para um fazer musical popular e coletivo. Com estes grupos tive contato com diversas 

manifestações populares tradicionais do Nordeste, originárias da mistura de tradições afro-brasileiras, 

indígenas e europeias, formativas do povo brasileiro e diversa e amplamente encontradas ao longo de 

todo o território. 

Posteriormente, em 2011, ingressei no Curso de Licenciatura em Música da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), onde tracei uma formação tradicional acadêmica, e, portanto, ocidental 

europeia, musicalmente construída segundo o habitus conservatorial2. 

                                                 
1 Mestra em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará – UFC/Fortaleza. E-mail: fabibrogli@gmail.com . 

2 Partindo do conceito de habitus desenvolvido por Pierre Bourdieu – como a incorporação nos sujeitos de disposições 

inconscientes, fruto da interiorização de complexas estruturas sociais –, o habitus conservatorial seria próprio ao campo 

artístico e educativo musical, e diz respeito a uma prática própria à instituição Conservatório, trazida pelos europeus. Tal 

mailto:fabibrogli@gmail.com
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Tais universos de experiências antagônicas, e, sim, complementares, levaram-me à pesquisa 

de Mestrado intitulada “Diálogos possíveis entre a Música Tradicional Popular e a Universidade: um 

estudo de caso no curso de licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará (UFC) – 

Fortaleza”3, na qual busquei 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. 

Estudei primeiramente os currículos dos cursos de licenciatura em Música de dez 

universidades públicas4, através dos materiais disponibilizados em seus próprios sítios de Internet, 

que me revelaram o panorama geral acerca do objeto de estudo, e me serviram como ponto de partida 

para alguns questionamentos importantes. A seguir realizei um estudo de caso no Curso de 

Licenciatura em Música da UFC, utilizando-me de levantamento bibliográfico, análise documental e 

entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos os professores das disciplinas elencadas – aquelas 

que tinham alguma relação com o campo da Música Tradicional Popular. 

Tendo em vista, pois, de um lado, o conhecimento acadêmico – letrado e centrado nos 

conhecimentos derivados das Universidades ocidentais – e de outro, os saberes populares – centrados 

na transmissão oral dos conhecimentos oriundos das culturas indígenas e africanas –, o diálogo entre 

ambos, apesar de vir sendo fortemente discutido desde a década de 90, quando alguns estudiosos 

começaram a se voltar para a diversidade musical em contextos de ensino chamados de “informais” 

e “não-formais”, apresenta ainda hoje alguns desafios cruciais, que pretendo aqui abordar, à medida 

que trago os principais resultados de minha pesquisa. 

Na proposta de incorporar a Música Popular em seus projetos formativos, algumas 

instituições têm se proposto a reformular seus currículos, centradas na preocupação principal de 

contemplar o contexto local e uma maior diversidade musical. Porém, Carlos Sandroni pontua que 

um dos principais problemas seria a  

[…] 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 

                                                 
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. 

3 Brogliato, F. B. Diálogos possíveis entre a Música Tradicional Popular e a Universidade: um estudo de caso no Curso 

de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 

Federal do Ceará. 

4 Os critérios para essa seleção foram detalhadamente descritos e podem ser acessados na dissertação citada, publicada 

no banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Ceará. 
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de métodos já utilizados nas escolas, quer se trate de métodos especialmente inventados 

(SANDRONI, 2000, p. 19-20). 

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). 

O autor 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. 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, experiência similar acontece na UnB desde 2010, dentro do projeto Encontro de 

Saberes, criado pelo professor José Jorge de Carvalho. Tal projeto 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” (CARVALHO, 2010, p. 242, tradução minha). 

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 Culturais. No Brasil, constam 6 instituições que aplicam essa proposta como parte integrante 

de diferentes áreas. 

Na mesma perspectiva dialógica, iniciativas que buscam, também, levar os alunos para um 

contato direto com os grupos e Mestres em seus contextos de origem, revelam-se cada vez mais 

significativas nesse processo, apesar de ainda serem raras nas dinâmicas dos professores em suas 

disciplinas. 
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O artista Descartes Gadelha5 assim elabora6: “ali [a Universidade] é uma instituição, mas 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. No ensino acadêmico você não vivencia emocionalmente. 

Então juntar os dois é uma maravilha”. 

No Curso de Música da UFC, o processo de criação da disciplina de percussão contou com 

a contribuição do Mestre Descartes Gadelha, o que, segundo o professor Erwin Schrader, foi de 

fundamental importância: 

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) 

Além disso, a presença por si só da disciplina de percussão – ainda incipiente no contexto 

das instituições de ensino superior no Brasil –, quando voltada para a prática popular, revela-se uma 

porta de entrada para os saberes e fazeres tradicionais populares, que se ancoram indistintamente na 

corporalidade, na oralidade, no formato de festa e brincadeira. 

É por essa ampliação de contextos, não só de repertórios, mas de aprendizagens e 

significados, que o estudo da Etnomusicologia vem sendo cada vez mais relacionado à Educação 

Musical, pois traz ferramentas essenciais para uma maior compreensão da pluralidade musical bem 

como de estratégias de ensino e aprendizagem, ampliando a formação eurocêntrica que herdamos dos 

conservatórios de música. 

Assim, eu diria que um dos principais achados em minha pesquisa foi verificar a necessidade 

de se ter – paralelamente aos demais eixos formativos-padrão encontrados nos cursos de licenciatura 

em Música, que perpassam a formação didática, instrumental (e vocal) e teórico musical – um eixo 

etnomusicológico, de igual importância nesse processo formativo. 

Atualmente, tanto a disciplina de Etnomusicologia, como as demais que se voltam para o 

universo das tradições populares, na maioria dos cursos estão relegadas ao caráter optativo, 

reforçando a distinção que se faz entre parte comum (disciplinas obrigatórias), como “Análise”, 

                                                 
5 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. 

6 Em conversa realizada no dia 17 de abril de 2017. 
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“Percepção e Solfejo” e “Harmonia” – que tradicionalmente se voltam para repertório erudito e para 

o modo ocidental de se fazer Música – e parte diversificada (disciplinas optativas). 

Como bem observa Margarete Arroyo, 

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 cima 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). 

O mesmo pensamento está no fundamento que organiza o estudo da História da Música. 

Além de muitas vezes a disciplina assim nomeada priorizar ou limitar-se à Música Europeia em seus 

diferentes períodos estilísticos; geralmente o estudo da História da Música Brasileira acontece em 

apenas uma ou duas disciplinas, que muitas vezes é direcionada ao universo da MPB e da Música 

erudita7 brasileira. Toda uma gama de experiências e percursos culturais são, assim, descartados, e a 

música indígena brasileira, assim como outras músicas de tradição oral, acabam sendo consideradas 

exóticas e não parte da música brasileira. 

De todo o exposto, concluo que para além de repensar os currículos, as experiências de 

diálogos entre saberes já desenvolvidas no Curso de Licenciatura em Música da UFC, assim como as 

encontradas nas demais instituições, apontam que é, sim, possível tornar os muros da Universidade 

mais permeáveis, e acredito que estamos, a cada passo vivido e compartilhado, encontrando mais e 

novas respostas. 
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