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Introdução
O aprendizado de canto popular brasileiro era, até pouco tempo, reservado apenas ao modelo informal, e embasado em imitação. No final da década de 1980 começaram 

a surgir no Brasil cursos superiores com os nomes de música popular ou canto popular. Esses cursos propuseram-se a estudar em âmbito global (dentro de suas 

possibilidades) a arte, as técnicas, a história, a formação, enfim, toda a gama de assuntos que circundam a música popular brasileira.

Daí surgem várias questões, uma delas é: como trabalhar nas aulas de canto as peculiaridades e particularidades de cada aluno, visto que as individualidades são muito 

importantes para a formação de um cantor de música popular? A proposta da presente pesquisa foi que se trabalhasse a partir da auto-experimentação vocal. Com uma 

experimentação atenta o aluno deveria conseguir, a partir da observação de si mesmo, aumentar e melhorar suas possibilidades vocais, o que levaria a aumentar suas 

possibilidades expressivas. Então surgem outras problemáticas: como pode o professor estimular, orientar e avaliar essa auto-experimentação? E como é possível trabalhar a 

auto-experimentação durante as aulas de canto?

O objetivo principal da pesquisa foi observar, primeiramente, se existia o incentivo à auto-experimentação como elemento para o desenvolvimento de expressividade 

durante as aulas, e, se fosse afirmativa a resposta, como ela seria abordada. Caso não fosse constatado o uso desta ferramenta, a proposta seria observar quais eram os 

métodos utilizados pela professora para estimular o desenvolvimento de expressividade dos alunos.

Metodologia
Para realizar essa pesquisa, a bolsista acompanhou, na função de observadora participante, aulas de canto dos alunos do primeiro ano do curso de voz popular da 

Universidade Estadual de Campinas. Além disso foram feitas entrevistas com a docente responsável pela modalidade Voz Popular e com os alunos de todas as classes dessa 

modalidade.

A princípio, o foco da observação foi o modelo das aulas: dinâmica, relação professor/aluno, objetivos finais, etc. A partir dessa observação, foi analisado se existia a auto-

experimentação orientada pela professora durante as aulas, e de que maneira ela era explorada para o desenvolvimento da expressividade.  Caso não fosse constatada essa 

ferramenta em aula, seria observado quais são os métodos utilizados para desenvolvimento da expressividade. 
Adaptações no trabalho

No período de vigência da pesquisa (segundo semestre de 2011) o modelo de aulas oferecidas na Unicamp sofreu alterações se comparado aos semestres anteriores 

(QUEIROZ) e, frente a esta situação, fez-se necessário um estudo sobre as alternativas tomadas pela docente e pelos discentes para que se mantivesse o conteúdo do 

curso, sem que se perdessem as reflexões trazidas principalmente pelos debates em aula, agora a cargo de cada um dos alunos, sem participação da professora.
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Discussões
Sobre a mudança nas aulas

Comparando o segundo semestre de 2011 com semestres anteriores, podemos observar duas posturas diferentes vindas 

dos discentes: a primeira foi um estudo individual direcionado para as avaliações do final do semestre, um pouco truncado e 

com pouca ligação com o repertório estudado nas aulas de canto; a segunda foi a procura de um estudo mais dinâmico, 

buscando a interação com os colegas de turma, no caso do terceiro ano, e a ligação entre o estudo proposto pela professora 

e a preparação do repertório e das apresentações como um todo.

O modelo de aulas com as três disciplinas oferecidas – canto, história e estética – é sem dúvida muito eficaz para suprir as 

necessidades de um futuro intérprete em música popular brasileira, e através desse trabalho pode-se ver a dificuldade que os 

alunos têm em estudar, com menor presença da professora, todo o conteúdo proposto. 

Conclusões
É possível observar, a partir das aulas da turma do primeiro ano, que existe sim o incentivo à auto-experimentação, que 

não aparece explicitamente com esse nome, mas que de fato acontece.

Esse procedimento ocorre nos exercícios de improvisação, nos quais os alunos estão livres para criar vocalmente a partir 

de determinadas indicações vindas da docente.

Além disso, no próprio estudo do repertório a experimentação também aparece. Aqui os discentes têm de, após apreender 

todas as questões técnicas concernentes às músicas estudadas, trazer à tona a sua interpretação daquela canção, o que 

exige extremo esforço nos sentidos criativo e experimental.

A professora incentiva, por parte dos alunos, uma ligação muito pessoal de cada um com a música a ser interpretada, 

permitindo que os discentes tragam toda a sua bagagem musical para as execuções vocais, utilizando para isso todos os 

recursos viáveis, incluindo-se aí a experimentação como procedimento para a construção da interpretação.
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