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RESUMO 

 

O estudo faz a descrição de um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, 

situada no norte do estado do Rio Grande do Sul/Brasil. Desde a sua fundação a 

empolgação e o entusiasmo são características presentes nas apresentações da 

orquestra de sopro Big Band/UPF, onde seu objetivo central é de promover 

entretenimento e cultura à comunidade local. Elementos conceituais baseados na 

extensão e música fazem parte da fundamentação teórica do estudo. A metodologia 

utilizada neste artigo foi o estudo de caso, sendo ainda classificada como pesquisa 

descritiva e qualitativa. Os resultados apontam que o projeto de extensão Big Band/UPF 

cumpre amplamente como o seu propósito que é de promover e socializar continuamente 

a cultura por meio da música. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Conforme o Plano Nacional de Extensão Brasileiro, a extensão é, assim como a 

filosofia, uma ação política, democrática, e indica que a Instituição que a pratica é 

engajada na solução de problemas sociais, utilizando pesquisas básicas e aplicadas, e 

assim, intervindo diretamente na realidade. 

A Universidade de Passo Fundo (UPF), localizada no norte do estado do Rio 

Grande do Sul, possui diversos projetos de extensão voltados à prestação de serviços à 

comunidade, outros de cunho investigativo e científico, além de projetos educacionais e 

culturais. Neste contexto, a UPF busca difundir a cultura com a comunidade através da 

implementação de projetos como a orquestra de sopro no estilo “Big Band”, que indica 

um grande grupo instrumental associado ao jazz, formado basicamente por doze a vinte 
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e cinco músicos distribuídos em naipes de saxofones, trombones, trompetes e a base 

que é composta por bateria, percussão, contrabaixo elétrico e acústico, guitarra, 

piano/teclado. 

A formação da Big Band/UPF ocorreu no ano de 2013 através da inciativa de um 

grupo de músicos profissionais e amadores interessados em promover e socializar a 

cultura no norte do estado, uma vez que a cidade de Passo Fundo é reconhecida 

regionalmente como centro sócio-econômico e cultural. Para tanto, os arranjos são feitos 

pelo maestro Rodrigo Ávila, que tem como característica a difusão da música brasileira 

utilizando elementos do jazz.   

Lima (2003, p.32) afirma que a extensão universitária é uma tentativa de 

aproximar as universidades de questões sociais, fazendo com que a comunidade local 

seja amplamente beneficiada. Com isso, destaca-se o objetivo do projeto Big Band/UPF 

que é o de oferecer oficinas e cursos de formação musical, além de promover o 

intercâmbio cultural por meio das apresentações da banda. 

Diante disso, o objetivo do presente estudo é descrever o processo de criação, 

formação e o desenvolvimento das atividades do projeto de extensão Big Band/UPF, 

além de discutir o papel da Universidade enquanto difusora de conhecimento, educação 

e cultura.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção divide-se em duas subseções como sendo a extensão universitária e a 

cultura e a música no meio universitário. 

 

2.1 A extensão universitária 

A extensão universitária tem sido expressa como a tentativa de aproximar a 

universidade das camadas mais populares, sendo este um processo educativo, cultural e 

científico que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. A 

extensão universitária se desenvolve através de quatro momentos expressivos de sua 

conceituação e prática: o modelo da transmissão vertical do conhecimento; o 

voluntarismo, a ação voluntaria sócio-comunitária; a ação sócio-comunitária institucional; 

o acadêmico institucional. Nos últimos anos ocorreram mudanças significativas na 

extensão universitária, seja em razão dos interesses da Universidade em relação ao 

estreitamento das relações com a comunidade, seja em razão da legislação pertinente. 

Essas mudanças projetam a Universidade às seguintes funções: acadêmica - 

fundamentada em bases teórico-metodológicas; social - de promove a organização social 



e a construção da cidadania; articuladora – do saber e do fazer e da universidade com a 

sociedade (LIMA, 2003; SERRANO, 2006). 

 Acredita-se, portanto, que a extensão universitária não deve ser desprezada 

pelas instituições, sendo esta uma metodologia que proporciona práticas agregadoras 

que ultrapassam as fronteiras do ensino superior e alcançam a formação de uma massa 

crítica capaz de transformar um meio social.  

O caráter transformador da extensão universitária permeia ainda a característica 

inovadora e emancipatória, baseada no diálogo e no respeito a cultura local. Neste 

contexto, destaca-se a música, a qual faz parte do cotidiano da humanidade desde as 

primeiras sociedades organizadas.  

 

2.2 A cultura e a música no meio universitário 

 É bem possível que o homem tenha cantado antes mesmo de falar. Os autores 

comentam que a comunidade científica ainda não é capaz de descrever biologicamente o 

processo das reações emocionais ocasionadas pela música no nosso organismo, uma 

vez que as reações psicológicas são exteriorizadas pelo comportamento humano diante 

de uma manifestação musical (SANTOS E SOUZA, 2009). 

Para tanto, cabe destacar que o início do séc. XX foi caracterizado musicalmente 

pelo surgimento do Jazz que tinha o apelido pejorativo de “música dos pretos”, por ter 

sido criado e tocado em sua maioria por negros. Música essa que nasceu nos EUA (nas 

proximidades de Nova Orleans) e se transformou no símbolo de um novo e mais intenso 

estilo de vida. O jazz foi fundamental para a expressão e desenvolvimento cultural de 

seus membros que utilizavam referências afro-americanas com notas de blues e swing 

em seu ritmo musical (FREIRE E MATOS, 2013). A busca pela arte sempre esteve 

vinculada a movimentos utilizados para o compartilhamento de ideias, pensamentos, 

posicionamentos políticos, sonhos e poesia, sofrendo, entretanto, retaliações da 

sociedade e do governo.  

A cultura empregada por meio da música oferece a compreensão de uma prática 

musical baseada na construção coletiva de conhecimento, a partir da convivência e do 

diálogo. Além disso, as relações que se estabelecem entre pessoas, pessoas e 

comunidade, pessoas e grupos, grupos entre si, grupos e sociedade mais ampla, 

possibilitam a multiplicação de conhecimentos, valores, tradições, posições e posturas 

diante da vida. Diante desse cenário, os processos educativos são compreendidos pelo 

conjunto de aprendizagens que se dão, a partir da convivência, nos mais variados 

aspectos que surgem como nas oportunidades de ensaios, viagens, festas do grupo e 

concertos (JOLY e JOLY, 2011). 



Há, portanto, benefícios coletivos de aprendizado, conhecimento e de 

estreitamento das relações humanas baseadas na troca e na convivência entre os pares. 

Este é o objetivo primordial da coexistência do universo acadêmico, o qual proporciona a 

conjunção da diversidade cultural aliada a interesses mútuos. Os processos educativos 

decorrentes do convívio grupal heterogêneo contribuem ainda para a formação pessoal e 

social de seus participantes, educando e sensibilizando cada um através da convivência 

resultante do interesse comum de tocar em uma banda. 

Kater (apud Joly e Joly, 2011) afirma que música e educação são produtos da 

construção humana, cuja conjugação pode resultar numa ferramenta original de 

formação, capaz de promover tanto processos de conhecimentos quanto de 

autoconhecimento. Nesse sentido, entre as funções da educação musical, teríamos de 

favorecer ao educando modalidades de compreensão e consciência de dimensões 

superiores de si e do mundo, de aspectos, muitas vezes, pouco acessíveis no cotidiano, 

estimulando uma visão mais autêntica e criativa da realidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa parte do interesse e da própria convivência social e musical de dois 

integrantes do projeto de extensão “Big Band/UPF”. A pesquisa pode ser classificada 

como sendo um estudo de caso o qual é caracterizado, como uma investigação empírica 

que procura analisar um fenômeno contemporâneo dentro do contexto real, quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2005). 

 Collis e Hussey (2005) complementam ainda que o estudo de caso é utilizado 

como pesquisa exploratória, usada nas quais há poucas teorias ou um conjunto deficiente 

de conhecimento. Assim, o estudo de caso contribui para a compreensão que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, permitindo uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real - 

tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos (YIN, 

2005). 

A pesquisa é qualitativa, uma vez que visa investigar a formação de um grupo 

musical considerando aspectos como o conhecimento compartilhado e a interação 

humana presente nos diversos momentos como ensaios e apresentações. Para Diehl e 

Tatim (2004), os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado 

problema e a interação de certas variáveis, compreendendo e classificando os processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuindo no processo de mudança de dado 

grupo e possibilitando o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos. 



Por fim, a pesquisa é classificada como descritiva uma vez que as pesquisas 

descritivas são estudos adequados quando se busca mensurar características do objeto 

pesquisado. Para Roesch (1999) este método é bastante utilizado em levantamento de 

atitudes dentro das organizações, não procurando explicar alguma coisa ou mostrar 

relações causais, mas sim descrever as características comportamentais de determinada 

população. Com isso, o estudo pretende descrever o processo de criação do projeto de 

extensão “Big Band/UPF”, bem como demonstrar o processo educativo e social 

decorrente da referida atividade de extensão universitária.  

 

4 O PROJETO BIG BAND/UPF: A EXTENSÃO CULTURAL PRESENTE NO 

CONTEXTO DE UMA SOCIEDADE 

 

A presente seção estrutura-se em duas subseções que versam sobre a história e 

a evolução da Universidade de Passo Fundo e em seguida a descrição do projeto de 

extensão Big Band/UPF. 

 

4.1 A Universidade de Passo Fundo 

A Universidade de Passo Fundo surgiu na década de 50 em razão da 

necessidade da população local em dar continuidade aos estudos, em específico o 

profissionalizante. A instituição passou a ser fundamentada, de fato, com a criação da 

Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo e do Consórcio Universitário Católico de 

Passo Fundo. Inicialmente foram oferecidos os cursos de Pedagogia, Filosofia e Letras e 

cerca de cinco anos depois o curso de Direito, Agronomia e Odontologia. Em 1967, foi 

criada a Fundação UPF com dez cursos superiores, onde congregavam 208 professores, 

64 funcionários e 2.127 alunos.    

Daquela época até os dias atuais, a Universidade de Passo Fundo vem se 

destacando como uma das principais instituições de Ensino Superior do Rio Grande do 

Sul, atendendo mais de 22 mil alunos, com mais de 1.100 professores e 1.200 

funcionários, além de contribuir com o desenvolvimento de 100 municípios do norte 

gaúcho.  A Universidade de Passo Fundo já formou mais de 63 mil profissionais em 45 

anos de história, tendo todas as suas ações baseadas no ensino, na pesquisa, 

na extensão e na busca da inovação tecnológica, tendo como principal característica o 

aspecto comunitário. A Universidade oferece 60 cursos de graduação, 52 cursos de  

especialização, dez cursos de mestrado, dois cursos de doutorado e um estágio pós-

doutoral.  

A Universidade de Passo Fundo compreende seu papel em relação a extensão 

universitária como parte pertinente a academia aproximando este com a realidade social. 
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O referido papel se consolida por meio de ações educativas, sociais e culturais 

promovidas em parceria com as comunidades resultando em alternativas que busquem, 

efetivamente, a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.   

 

4.2 Big Band: da formação até as primeiras apresentações de uma orquestra 

de sopro 

A criação de uma orquestra de sopro no estilo “Big Band” na Universidade de 

Passo Fundo surgiu em razão da inexistência de orquestra similar na região e ainda 

devido ao fato de que a cidade de Passo Fundo é considerada como centro cultural em 

evidência no Brasil. Além disso, o projeto Big Band/UPF possui o intuito de fortalecer o 

exercício da atividade musical, em específico os instrumentos de sopro, fazendo com que 

haja a socialização dos participantes e o estreitamento cultural entre a universidade e a 

comunidade.  

No decorrer do ano de 2013 o projeto estruturou-se com a organização dos 

músicos participantes do projeto em um total de quinze componentes distribuídos nos 

seguintes instrumentos: Trompetes, saxofones, trombones, piano, baixo, bateria e 

guitarra. Além do grupo, a banda possui um regente, Maestro Rodrigo Ávila, o qual 

pesquisa e elabora partituras e arranjos, faz a regência de ensaios e apresentações, 

além de promover o ensaio de naipes/individual ou em grupo. 

O repertório baseado na mpb, jazz e trilhas de filmes, trazem ao público a 

manifestação da música instrumental, no que tange a importância da apreciação musical 

como meio de divulgar as formações instrumentais, como também proporcionar 

conhecimento sobre os instrumentos e seus diferentes padrões estéticos.  A Big 

Band/UPF busca valorizar a inter-relação da música instrumental com o entretenimento.  

Das várias apresentações ocorridas no ano de 2013 cita-se a 15ª Jornada Nacional de 

Literatura com público de cinco mil pessoas, onde tocaram Brooklyn higth de Nelson 

Faria, Blast de Marcus Muller e outras. O evento reuniu um público seleto de escritores, 

jornalistas, artistas e músicos de reconhecimento nacional e internacional.  Também 

neste ano ocorreu a gravação para UPF/TV, a 27ª Feira do Livro de Passo Fundo e o 

Congresso Brasileiro de Ornitologia. Pode-se perceber que os eventos supracitados 

foram realizados na cidade de Passo Fundo que envolvia pessoas vindas de outras 

cidades, estados e mesmo de outros países, destacando, assim, a Big Band/UPF como 

atração cultural cada vez mais presente nas atividades desenvolvidas regionalmente. 

Atualmente a Big Band conta com 25 componentes, alguns universitários, outros 

pertencentes a comunidade local, inclusive oriundos de projetos sociais,  distribuídos em 

naipes de saxofones, trombones, trompetes, sendo que a base é composta por bateria, 



percussão, contrabaixo elétrico e acústico,  guitarra, piano/teclado.  Há dois ensaios 

semanais, além do estudo individual de cada naipe e dos componentes.   

Constantemente o regente procura alunos e músicos da comunidade para 

ingressar na Big Band, com o intuito de ampliar seus componentes e até mesmo criar 

uma sub-orquestra de sopros para manter a continuidade de alunos novos. Este é um 

dos objetivos do projeto para o ano de 2014, assim como o fortalecimento do grupo e do 

repertório. 

De qualquer forma, o projeto de extensão Big Band/UPF, apesar de jovem e em 

formação, busca promover a cultura e a inclusão de novos elementos, além do contínuo 

envolvimento com a sociedade que, ainda carente por apresentações do gênero, mostra-

se sempre sensível e disponível para tais concertos.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A música é uma influência sobre as funções biológicas, espirituais e sobre o 

caráter humano, capaz de não apenas ocupar o silêncio, mas de provocar experiências 

físicas e sensoriais. Por razões intangíveis e intocáveis pelo homem, a música possui 

ainda a capacidade de alcançar impressões e emoções difíceis de mensurar por métodos 

tradicionais. Para tanto, é de conhecimento geral que a música promove a cultura, 

especialmente no intuito de levar entretenimento à comunidade, independente da classe 

social ou do poder aquisitivo. 

O projeto de extensão Big Band/UPF possui tais características em seu propósito 

central e ainda o papel da inclusão social no sentido de atrair pessoas que tenham 

interesse em aprender um instrumento, porém que não tem acesso para tal. Nesse 

sentido, a socialização de um conceito transformador também pertence ao contexto de 

projetos como o descrito por este artigo. O envolvimento com a sociedade e a interação 

da orquestra de sopro Big Band/UPF reforçam o conceito de extensão universitária como 

fator preponderante de uma instituição de ensino no uso de suas atribuições essenciais 

perante a sociedade.  

Para tanto, as ações culturais promovidas em parceria com os eventos locais e 

regionais buscam efetivamente a melhoria da qualidade de vida dos partícipes do projeto, 

assim como do público que assiste e aprecia as apresentações da orquestra. 

 Por fim, cabe salientar que a Universidade de Passo Fundo, por meio de projetos 

de extensão inovadores como aqui descrito, busca a melhoria constante, a socialização 

de seus serviços, bem como a construção de novos modelos baseados no diálogo e no 

respeito a cultura local.  
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