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"O brasileiro tem uma musicalidade
espontânea ( ..), a mustca não lhe é
indiferente. E, precisamos nos professores de
música, educá-Ia, orientá-Ia a fim de que
aprecie e cultive a boa música".

lberê Grosso



RESUMO

A pesquisa tem como objeto de estudo a música na escola, especificamente sobre suas
manifestações nas práticas de canto coral e sua relação no desenvolvimento humano de
crianças e adolescentes. Objetiva-se investigar as possibilidades e limites da educação
musical na escola, através da análise dos documentos legais e curriculares que
orientam o ensino da música e a formação dos professores. Compreende-se a música
como mediadora da prática social e do processo de desenvolvimento humano. A
música constitui um atrativo potencial para a atividade humana, a partir da criação
musical como produção social culturalmente produzida. Estuda-se o objeto da
pesquisa a partir da perspectiva sócio-histórica do desenvolvimento humano da
Psicologia, que compreende o homem na sua totalidade concreta, como sujeito
histórico e relacional, que sintetiza suas experiências e conhecimentos, fruto de
funções superiores psíquicas que lhe permitem apropriar-se da produção humana e
integrar a sua consciência numa dinâmica progressiva de reflexão afetiva e cognitiva
das próprias experiências. Nessa perspectiva foram analisados criticamente tanto o
projeto de VilIa-Lobos e a concepção de Snyders sobre o ensino das alegrias da
música. Percebeu-se que o projeto de canto orfeônico de Villa-Lobos, ainda que
centrado no ensino da música, serviu como meio de comunicação ideológica do
Estado. No caso da proposta de Snyders considera-se que ainda que o autor apresente
uma fundamentação teórica sobre as alegrias da música na perspectiva da pedagogia
progressista, falta uma análise concreta sobre a realidade e as relações sociais que
determinam o processo da atividade musical. Com base nisso, estudaram-se as
políticas públicas para o ensino de música nas escolas, das possibilidades materiais e
da formação dos professores, frente aos desafios da Lei n° 11.769 de 2008, lei da
obrigatoriedade da oferta dos conteúdos de música nas escolas públicas. Assim, a
dissertação constitui uma possibilidade de reflexão do movimento educativo-musical
na história da educação brasileira, principalmente no que se refere ao ensino de música
do canto coral.

Palavras-chave: Ensino de Música. Canto Coral. Lei n° 1l.769/2008.



RESUMEN

La pesquisa tiene como objeto de estudio Ia música en Ia escuela, especificamente
sobre sus manifestaciones en Ias prácticas de canto coral y su relación en el
desenvolvimiento humano de nifíos y adolecentes. Se objetivo investigar Ias
posibilidades y límites de Ia educación musical en Ia escuela, a partir de una análisis
de los documentos legales y curriculares que orientan Ia ensefíanza de Ia música y Ia
formación de los profesores. Se comprende Ia música como mediadora de Ia práctica
social y dei proceso de desarrolIo humano. La música constituye un atractivo potencial
para Ia actividad humana, a partir de Ia criación musical como producción social
culturalmente producida. Se estudia el objeto de Ia pesquisa a partir de Ia perspectiva
sócio-histórica deI desarrolIo humano de Ia Psicología, que comprende el hombre en
su totalidad concreta, como sujeto histórico y relacional, que sintetiza sus experiencias
y conocimientos, fruto de funciones superiores psíquicas que le permiten apropriarse
de Ia producción humana y integrar su consciencia en una dinâmica progresiva de
reflexión afectiva y cognitiva de Ias propias experiencias. En esa perspectiva fueron
analisados criticamente tanto el proyecto de Villa-Lobos y Ia concepción de Snyders
sobre Ia ensefianza de Ias alegrias de Ia música. Se percibió que el proyecto de canto
orfeônico de Vi lIa-Lobos, aunque centralizado en Ia ensefíanza de Ia música, sirvió
como medio de comunicación ideológica dei Estado. En el caso de Ia propuesta de
Snyders se considera que aunque el autor presente una fundamentación teórica sobre
Ias alegrias de Ia música en Ia perspectiva de Ia pedagogia progresista falta un análisis
concreto sobre Ia realidad y Ias relaciones sociaIes que determinan el proceso de Ia
actividad musical. Con base en eso, se estudiaron Ias políticas públicas para Ia
ensefíanza musical en Ias escuelas, de Ias posibilidades materiales y de Ia formación de
los profesores, frente a los desafios de Ia da Lei n" 11.769 de 2008, ley de Ia
obligatoriedad de Ia oferta de los contenidos de música en Ias escuelas públicas. Así, Ia
disertación con tituye una posibiIidad de reflexión deI movimiento educativo-musical
em Ia história de Ia educación brasilefía, principalmente a 10 que se refiere a Ia
ensefíanza de música deI canto coral.

Palavras-chave: Ensefíanza de Música. Canto Coral. Lei n? 11.769/2008.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa tem como objeto de estudo a música na escola, especificamente

sobre suas manifestações nas práticas de canto coral e sua relação no desenvolvimento

humano de crianças e adolescentes. Objetiva-se investigar as possibilidades e limites

da educação musical na escola, através da análise dos documentos legais e curriculares

que orientam o ensino da música e a formação dos professores.

Compreende-se a música como mediadora da prática social e do processo de

desenvolvimento humano. A música constitui um atrativo potencial para a atividade

humana, a partir da criação musical como produção social culturalmente produzida.

Busca-se ampliar o debate e a valorização sobre o assunto, não furtando à

compreensão de muitos outros mediadores sócio-educacionais que contribuem para o

desenvolvimento humano. A problemática que orienta a pesquisa pode ser sintetizada

na seguinte questão: Quais as possibilidades e limites da educação musical,

especificamente sobre o canto coral na formação de crianças e adolescentes no Ensino

Fundamental frente às políticas públicas para a implantação e obrigatoriedade do

ensino de Música nas escolas públicas?

Essas considerações apresentadas pautam-se na necessidade de respaldar

teoricamente a própria experiência de ensino coral escolar e seus desdobramentos no

processo de desenvolvimento da criança-corista. É nesse intuito que a dissertação está

organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se o objeto de estudo

da pesquisa, juntamente com os pressupostos teórico-metodológicos oriundos da

tradição do materialismo histórico dialético a partir das contribuições teóricas de Karl

Marx (1982; 1986) e Karel Kosik (1976).
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No segundo capítulo "Vil Ia-Lobos e o Canto Orfeônico no Brasil",

contextualiza-se o objeto de estudo, apresentando uma descrição do tempo histórico

brasileiro nas primeiras décadas do século XX, principalmente na questão da política

nacional e da reestruturação do país frente às determinantes da produção econômica

num contexto de industrialização e urbanização aceleradas como marca da inserção do

sistema capitalista internacional (FAUSTO, 1995; SAVIANI, 2008). Define-se

também o canto coral e orfeão como canto coletivo de alfabetização musical, que

possibilita o conhecimento musical (BARRETO, 1938; LISBOA, 2005), destacando a

influência européia, principalmente do nacionalismo francês, que repercutiu no Brasil

com o protagonismo de Heitor Villa-Lobos, que projetou a música brasileira a partir da

própria cultura do país. Nesse sentido, ressalta-se as iniciativas cívicas de implantação

do canto orfeônico nas escolas públicas, bem como os cursos de formação de

professores para o direcionamento das práticas musicais coristas (JARDIM, 2005;

PAZ, 2000; VILLA-LOBOS, 1946; LISBOA, 2005).

No terceiro capítulo "A Educação Musical na escola: um estudo histórico e

cultural sobre o canto coral", estuda-se o objeto da pesquisa a partir da perspectiva

sócio-histórica do desenvolvimento humano da Psicologia, que compreende o homem

na sua totalidade concreta, como sujeito histórico e relacional, que sintetiza suas

experiências e conhecimentos, fruto de funções superiores psíquicas que lhe permitem

apropriar-se da produção humana e integrar a sua consciência numa dinâmica

progressiva de reflexão afetiva e cognitiva das próprias experiências. Assim, entende-

se o desenvolvimento humano como um processo de internalização de modos culturais

de pensar e agir. Nessa perspectiva a arte, como conhecimento da realidade social,

constitui um trabalho de criação e expressão (manifestação, efusão, símbolo, alegoria),
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produtos da práxis humana (VYGOTSKY. 1994; 1998; 1999; MARTINS, 2007;

BARROCO, 2007; BE EDETTI, KERR, 2008; SUBTIL, 2010).

Assim, a educação escolar é uma possibilidade para a humanização a partir da

atividade interpessoal, na troca de conhecimentos, atos e sentimentos, que constituem

as significações presentes nos saberes escolares. Nesta perspectiva, ao pretender

compreender o papel do conhecimento musical no desenvolvimento do ser humano, a

partir de uma abordagem sócio-histórica, busca-se definir como, no processo de

socialização, o homem apropria-se historicamente do universo sócio-cultural

acumulado no processo de aprendizagem que lhe permita formar uma identidade

musical. A formação humana, como fruto da apropriação da bagagem sócio-cultural

acumulada historicamente pela humanidade, constitui o processo de aprendizagem

toma-se significativa para o desenvolvimento humano.

Discute-se também o canto coral como prática social e mediação do

desenvolvimento humano. Discorre-se sobre o conceito de mediação em Vygostsky,

como elo epistemológico no processo de construção social de aprendizagem dos

sujeitos na produção cultural humana (VYGOTSKY, 1984; SIRGADO. 2000). Assim,

define-se a música como manifestação acústica cultural e socialmente partilhada que

produz vivências e trocas de experiências e conhecimentos sociais (CUNHA, 2009).

o quarto capítulo. "Políticas Públicas e a Educação Musical", analisa-se o

processo histórico do Ensino da Arte - Música no Ensino Fundamental a partir dos

principais documentos legais, principalmente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, Lei n° 9.394 de 1996 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino

Fundamental da disciplina Arte (1997), dando ênfase maior à área da Música.

Destacam-se também as produções teóricas da Associação Brasileira de Educação
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Musical e da Associação Brasileira de Etnomusicologia sobre as políticas e práticas da

Educação Musical nas escolas públicas.
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A pesquisa será desenvolvida sob a luz da concepção dialética da história, que

contempla o todo em todas as suas dimensões; por isso tem uma qualidade superadora.

Segundo Kosik (1976) a dialética é o pensamento crítico que se propõe compreender a

essência dos fenômenos, os quais devem ser interpretados a partir das contradições

estruturais da sociedade. Para ele, o princípio metodológico da investigação dialética

da realidade social é o ponto de vista da totalidade concreta, que "é a realidade como

um todo estruturado em curso de desenvolvimento e auto-criação" (KOSIK, 1976, p.

35). Para Kosik (1976, p. 35) "a totalidade não significa todos os fatos. Totalidade

significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual um fato qualquer

pode vir a ser racionalmente compreendido".

A dialética da totalidade concreta não é um método que pretenda
ingênuamente conhecer todos os aspectos da realidade, sem exceções, e
oferecer um quadro "total" da realidade, na infinidade dos seus aspectos e
propriedades; é uma teoria da realidade e do conhecimento que dela se tem
como realidade. A totalidade concreta não é um método para captar ou
exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos da
realidade; é a teoria da realidade como totalidade concreta. Se a realidade é
entendida como concreticidade, como um todo que possui sua própria
estrutura ( ... ) que se desenvolve ( ... ) que se vai criando ( ... ) de semelhante
concepção da realidade decorrem certas conclusões metodológicas que se
convertem em orientação heurística e princípio epistemológico para estudo,
descrição, compreensão, ilustração e avaliação de certas seções tematizadas
da realidade (KOSIK, 1976, p. 36).

Um fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado como

momento de um determinado todo; desempenha, portanto, uma função dupla, a única

capaz de ele fazer efetivamente um fato histórico: de um lado, definir a si mesmo, e de

outro, definir o todo. Esta recíproca conexão e mediação da parte e do todo significam
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a um só tempo: os fatos isolados são abstrações, são momentos artificiosamente

separados do todo, os quais só quando inseridos no todo correspondente adquirem

verdade e concreticidade.

A partir disso, evidencia-se a concepção do autor em relação ao como se cria a

realidade. Para o materialismo a realidade social pode ser conhecida na sua

concreticidade (totalidade) quando se descobre a natureza da realidade social, se

elimina a pseudoconcreticidade, se conhece a realidade social como unidade dialética

de base e de superestrutura, e o homem como sujeito objetivo, histórico-social. Sendo

assim, poder-se-ia considerar a concepção kosikiana como revolucionária, no sentido

de que o conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação teórica -

isto é, de crítica, interpretação e avaliação dos fatos -, processo em que a atividade do

homem, do cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos.

Para o autor, "a realidade, em certo entido, não existe a não ser como conjunto

de fatos, como totalidade hierarquizada e articulada de fatos. Cada processo

cognoscitivo da realidade social é um movimento circular em que a investigação partes

do fato e a ele retoma" (KOSIK, 1976, p. 45).

Kosik considera o método científico como um mero pelo qual podem-se

decifrar os fatos. Nessa tentativa deve-se ter o cuidado para não compreender ou

decifrar os fatos ilusoriamente, criando falsas interpretações e teorias. Para o autor, o

historiador deve examinar as ações tal como elas se efetivam. E para isso, o homem

deve arrancar os fatos do contexto, isolando-os e tomando-os relativamente

independentes, para logo, compreende-l os no contexto real. Kosik (1976) afirma que o

fundamento do conhecimento está na ci ão do todo, para ele "todo conhecimento é
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uma oscilação dialética [...], oscilação entre os fatos e o contexto (totalidade), CUJO

centro ativamente mediador é o método de investigação" (KOSIK, 1976, p. 48).

De acordo com ele, a diaiética não entende a totalidade como algo pronto e

acabado, ao contrário, "a própria totalidade é que se concretiza e esta concretização

não é apenas criação do conteúdo mas também criação do todo" (KOSIK, 1976, p.

50). E, ainda diz: "A criação da totalidade como estrutura significativa é, portanto, ao

mesmo tempo, um processo no qual se cria realmente o conteúdo objetivo e o

significado de todos os seus fatores e partes" (KOSIK, 1976, p. 50). A partir disso é

possível reconhecer a totalidade e as contradições como categorias do método dialético

que permitem compreender os fenômenos sociais presentes na base e na

superestrutura, as quais o homem, como sujeito histórico e real, as cria mediante o

processo de produção e reprodução das suas relações sociais, das instituições e ideias.

Sendo assim,

a totalidade concreta como concepção dialético-rnaterialista do
conhecimento do real [...] significa, portanto, um processo indivisível, cujos
momentos são: a destruição da pseudoconcreticidade, isto é, da fetichista e
aparente objetividade do fenômeno, e o conhecimento da sua autêntica
objetividade; em segundo lugar, conhecimento do caráter histórico do
fenômeno, no qual se manifesta de modo característico a dialética do
individual e do humano em geral; enfim o conhecimento do conteúdo
objetivo e do significado do fenômeno, da sua função objetiva e do lugar
histórico que ele ocupa no seio do corpo social (KOSIK, 1976, p. 52).

Percebe-se que para o autor a totalidade na perspectiva materialista precisa ser

entendida como a criação da produção social do homem, como práxis humana

objetiva. É por meio das dimensões da relação interna de fenômeno e essência, nas

contradições próprias que aparecem nesta relação, que a realidade pode ser

compreendida concretamente, ou seja, como totalidade concreta.
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A compreensão da realidade apresentada por Kosik (1976) traz a discussão da

importância do método diaiético no processo de construção do conhecimento e

entendimento da realidade concreta das coisas. Para o autor, a realidade não pode ser

descrita nem estudada por meio do estudo dos fatos isolados e, posteriormente, na

soma dos mesmos. Ao contrário, para ele é preciso ter presente que os fenômenos da

realidade são antes de tudo fatos históricos e produtos das relações humanas de

produção. Por isso é que para atingir o entendimento dos mesmos é necessário ter

presente o contexto no qual foram produzidos, para logo evidenciar as contradições

presentes e uma compreensão mais objetiva da realidade.

A totalidade concreta é na filosofia de Kosik (1976) uma teoria da realidade e

do conhecimento que dela se tem, como um todo que possui uma estrutura que está em

processo e que se movimenta. Nesse sentido, o conhecimento da realidade histórica é

um processo de apropriação teórica de maneira crítica, interpretativa e de avaliação

doa fatos próprios das atividades dos homens.

A visão dialética de Kosik (1976) mostra que os fenômenos precisam ser

compreendido como momentos de um todo, como fenômenos sociais, eles são fatos

históricos que não podem ser compreendidos isoladamente, mas antes necessitam ser

conhecidos a si mesmos, e posteriormente, dentro do próprio contexto, evidenciando

seu significado e suas contradições.

Assim como Kosik, Marx também sistematiza uma visão de homem, de ciência

e de historicidade. Na Ideologia Alemã, Marx e Engels (1986) destacam que a história

humana é a história de indivíduos humanos vivos produtores de suas representações,

de suas ideias, etc. Para os autores o modo de produção constitui um conceito

fundamental para a compreensão da existência humana e, consequentemente, do
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materialismo histórico, e da concepção de homem e de história que emanam desta

perspectiva. Para os autores o processo de produção material ao determinar o

movimento real da história, manifesta o conflito como fruto da contradição entre as

forças produtivas e as relações sociais de produção, isto é, o modo de produção

comporta, compreende, implica a organização econômica da vida e sua expressão na

sociedade, que por sua vez sustenta a estrutura política e ideológica.

Para Marx (1982) os homens,

na produção social da sua vida, [...] contraem determinadas relações
necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que
correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças
produtivas materiais. [...] o modo de produção da vida material condiciona o
processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do
homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que
determina sua consciência.

Nesse processo, a educação é uma prática social, um produto do trabalho social

dos homens. Para Marx (1988, p. 185), "o trabalho é antes de tudo um processo entre o

homem e a natureza, um processo no qual o homem, por sua atividade, realiza, regula

e controla suas trocas com a natureza". O autor considera a sociedade humana como

produto da prática social, concebida como o conjunto das relações sociais que os seres

humanos estabelecem nas circunstancias históricas e materiais, os quais em sua

atividade prática produzem e também são transformados por elas.

Desse modo, as ideias dos homens são o reflexo subjetivo da realidade, ou seja,

fazem parte das relações contraditórias e conflitantes presentes nos fatos históricos e

no modo de como os humanos produzem socialmente suas existências. Marx e Engels

(1986) destacavam que "o primeiro pressuposto de toda a história humana é

naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos [...] produtores de suas

representações, de suas idéias, etc". É, a partir desse enunciado que o método dialético
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sedimenta sua investigação quando se pergunta de como se produz um determinado

fenômeno social, na busca de "provar mediante escrupulosa pesquisa científica a

necessidade de determinados ordenamentos de relações sociais e, tanto quanto

possível. constatar de modo irrepreensível os fatos que lhe servem de ponto de partida

e de apoio" (MARX & ENGELS, 1986).
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2 VILLA-LOBOS E O CANTO ORFEÔNICO NO BRASIL

Em relação à pesquisa, deve-se destacar que o objeto de estudo já tem sido

estudado por programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado,

especificamente em programas de pesquisa na área de Educação, Música,

Antropologia Social e Estudos Linguísticos. A pesquisa foi realizada a partir de

palavras-chaves referentes à temática como "canto orfeônico, Vi lia-Lobos, Música". e

a seleção das pesquisas apresentadas a seguir foi feita a partir da leitura dos resumos e

da sua pertinência e relação direta com o objeto de estudo da dissertação.

As principais pesquisas I encontradas foram: "Vil/a-Lobos e o Canto

Orfeônico: música, nacionalismo e ideal civilizador", publicada no ano de 2005, de

autoria de Alessandra Coutinho Lisboa e apresentada ao Programa de Mestrado em

Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista - UNESP. essa

pesquisa investigou-se o projeto orfeônico desenvolvido por Vil Ia-Lobos e a

implantação do mesmo no ensino brasileiro na década de 1930, que tomou-se modelo

nacional de educação musical no país. A autora teve como objetivo resgatar o projeto

de Vi lia-Lobos como parte integrante das propostas políticas, educacionais e

ideológicas da época e demonstrar que dito projeto seguiu diretrizes pré-definidas e

previamente estabelecidas anteriores a Villa-Lobos. a mesma pesquisa foram

analisadas algumas canções patrióticas da obra Canto Orfeônico, identificando as

principais formas de concordância com a ideologia nacionalista do Brasil das

primeiras décadas do século XX.

I Informações extraída do Banco de Teses da CAPES. <http://www.capes.gov.br>.
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A segunda pesquisa encontrada é a "A Educação Musical na visão de Villa-

Lobos ", publicada em 1991, de autoria de Carlos Lucas Besen e apresentada ao

Programa de Mestrado em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -

UFRS. Esta pesquisa objetivou detectar o pensamento central que norteou Villa-

Lobos na implantação do canto orfeônico no país. Nela apresenta-se o método, a

avaliação do empreendimento musical do autor e a repercussão do seu projeto musical

na educação brasileira. Outra pesquisa intula-se: "O Brasil em pauta: Heitor Villa-

Lobos e o canto orfeônico ", publicada em 2006, de autoria de Carla Delgado de

Souza e apresentada ao Programa de Mestrado em Antropologia Social da

Universidade de São Paulo - USP. Esta pesquisa analisou o canto orfeônico como um

tipo de pedagogia musical implementado nos anos de 1930 por Villa-Lobos.

Analisou-se o canto orfeônico como disciplina curricular das escolas públicas

brasileiras, tendo como eixo norteador o caráter nacionalista e civilizatório dessa

prática pedagógica do ensino musical. Nesta pesquisa utilizou-se o material escrito

por Villa-Iobos: artigos, livros didáticos e documentos pertencentes aos arquivos do

Museu Villa-Lobos.

A quarta pesquisa encontrada foi, "Consonâncias e Dissonâncias de um canto

coletivo: a história da disciplina Canto Orfeônico no Brasil ", publicada em 1998, de

autoria de Julio da Costa Feliz e apresentada ao Programa de Mestrado em Educação

da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nesta pesquisa foram

analisados manuais de Cantos Orfeônicos com o objetivo de identificar a função da

disciplina de educação musical no Brasil no período de 1930-1940. O autor concluiu

que os manuais observados contém, interiormente, elementos que os caracterizam

como uma das formas de controle social durante o período Vargas (1930-1945). Outra
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pesquisa, "Música e hegemonia: dimensões politico-educativas da obra de Villa-

Lobos ", publicada em 1996, de autoria de Marco Antônio Carvalho Santos e

apresentada ao Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal

Fluminense. Esta pesquisa discute as articulações entre o canto orfeônico e o Governo

Vargas a partir de uma análise da conjuntura do período. O autor concluiu que o

projeto educativo de Villa-Lobos não considerou o desenvolvimento do canto

orfeônico como o resultado de uma obra coletiva, o que inviabilizou a consolidação

do mesmo na educação artística brasileira.

A dissertação, "Civilizando" pela música: a pedagogia do canto orfeônico na

escola pública da Primeira República (1910-1930) ", publicada em 2003, de autoria

de Renato de Souza Porto Gilioli e apresentada ao Programa de Mestrado em

Educação da Universidade de São Paulo - USP. A pesquisa constitui um estudo

histórico do material bibliográfico e documental sobre o projeto do canto orfeônico

nas escolas públicas paulistas das décadas de 1910 e 1920. Ele destaca que este

projeto musical buscava civilizar os costumes, favorecer a construção de uma

identidade nacional e ensinar uma audição de mundo associada aos padrões da música

ocidental moderna erudita.

Finalmente, a tese de doutorado intitulada, "A era Vargas no Pentagrama:

dimensões polltico-discursivas do canto orfeônico de Villa-Lobos ", publicada em

2007, de autoria de Melliandro Mendes Galinari e apresentada ao Programa de

Doutorado em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta

pesquisa consiste numa análise discur iva do canto orfeônico na sociedade brasileira,

como parte do ensino da música instaurado nas escolas do Estado e administrado por
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Villa-Lobos. Segundo o autor, este trabalho contribui na compreensão do discurso

orfeônico no contexto político da época e uma crítica à tradição da música brasileira.

As temáticas das pesquisas investiga das apontaram um interesse temático

centralizado no projeto musical de canto orfeônico de Villa-Lobos e da implantação

deste pensamento no ensino do Brasil. As pesquisas centram-se nas políticas de

implantação do canto orfeônico e de como essa pedagogia musical sistematizou-se no

currículo das escolas públicas no início do século XX.

2.1 HISTÓRICO DO CANTO CORAL E ORFEÃO

A etimologia do vocábulo coro provém do grego chorós, que significa cortejo

dançante. Inicialmente na Grécia Antiga o coro e, portanto, o canto, estavam ligados

diretamente à dança. A arte na tradição grega é considerada uma tarefa suprema e a

atividade propriamente metafísica desta vida e que como fenômeno estético se

justifica. É na arte que está o núcleo da existência do ser humano grego, na qual o

apolíneo e o dionisíaco são os geradores da atividade artística.

Como afirma Silenzi (2005, p. 1)

o apolíneo e o dionisíaco são elementos fundamentais na cultura grega por
ser afirmadores e conformadores da vida. Apoio, como deus do sonho. lhe
permite ao artista plasmar as figuras que se lhe apresentam ao mesmo e dar
forma ao conjunto de esculturas dos deuses olímpicos. A síntese de Apoio e
Dionísio constitui a forma mais elevada da arte, a tragédia.

A autora comenta que Nietzsche no Nascimento da Tragédia sustenta que o

dionisíaco, isto é, o coro ou o elemento musical é a origem da tragédia grega e que as

imagens das cenas e as palavras são um desprendimento, uma consequência do coro.

Nas palavras de Nietzsche (2001, p. 87) "aquelas partes corais entretecidas na tragédia
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são. pois. em certo modo, o seio matemo de tudo o que se denomina diálogo, é disser,

do mundo cênico em seu conjunto, do drama propriamente dito". Assim, é que a

tragédia grega nasce do espírito da música, especificamente do coral. É o sentido do

coral supera a articulação das cenas e das palavras da tragédia. Constitui uma

manifestação direta da vontade, o coral é um coral de transformados que esquecem seu

passado social, sua posição social e se convertem em súditos do deus Dionísio que

permite que o coral se autocontemple desde fora e reconheça o seu estado, dando

completude ao drama (SILENZI, 2005).

Posteriormente, a música foi utilizada como meio para a educação do povo,

como parte essencial da Paidéia, da formação própria do homem grego. ° Coro

denomina "um conjunto vocal que se expressa pelo canto ou declamação" (CUNHA,

2007, p. 218). Também pode ser compreendido pela vertente eclesiástica, na qual foi

considerado como "o recinto onde religiosos e músicos se reúnem para entoar os

cânticos sacros e litúrgicos" (BARRETO, 1938, p. 25). Esses grupos de cantores

religiosos eram mantidos pela Igreja e pelas cortes reais, formando as antigas capelas

(parte do templo onde ficavam os cantores, o coro). As capelas eram formadas por

músicos profissionais, dirigidos por artistas de grande valor. Barreto relata que "quase

todos os músicos de outros séculos foram mestres de capela [e que] as mais antigas

eram exclusivamente vocais, donde provém a expressão canto a capela para indicar

coro sem acompanhamento de instrumentos" (BARRETO, 1938, p. 26). De acordo

com o autor, os coros constituíam verdadeiras obras de arte, já que eram por costume

ricamente decorados e trabalhados em madeira, alvenaria ou pintura. Cabe destacar

que, ainda hoje, é possível admirar ditas capelas, como a Capela Pontífica Sixtina em

Roma, a Ste. Chapelle em París, a Capela Real (King 's Chapef) em Londres.
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° canto coral constitui "todo e qualquer canto em conjunto [...] religioso ou

profano" (BARRETO, 1938, p. 26). Ao mesmo, se lhe atribuem maiores exigências de

técnica vocal, maiores conhecimentos de música, de acordo com um repertório mais

difícil e, portanto, de execução mais complexa, o que o diferenciam do canto

propriamente orfeônico. Segundo Ribeiro (2006, p.15): "trata-se de uma prática da

coletividade em que se organizam conjuntos heterogêneos de vozes e tamanho muito

variável". Nesses grupos não se exige conhecimento musical ou treinamento vocal dos

seus participantes. Por outro lado, "o Canto Coral erudito exige não só conhecimento

musical e habilidade vocal, como também vozes rigorosamente distribuídas e um rigor

técnico-interpretativo mais elevado" (RIBEIRO, 2006, p.15). Em relação às diferenças

entre canto coral e canto orfeônico, Lisboa (2005, p. 58) diz que:

A principal característica do canto orfeônico, ao contrário do canto coral,
seria sua função de alfabetização musical, tarefa a ser realizada nas escolas
regulares, ao contrário do ensino musical profissional, realizado em
conservatórios. Uma vez implantado na escola regular, seria possibilitada
uma população da prática e do conhecimento musical, que passariam a
atingir diversos setores sociais.

o orfeão, termo próprio do século XIX, era uma "sociedade cujos membros se

consagram ao canto coral" (CUNHA, 2007, p. 564). Primeiramente, o orfeão consistia

em sociedade corais masculinas, as quais eram vistas com olhares depreciativos pelos

músicos de ofício. Contudo, no ano de 1883, o francês Bocquillon Wilhem,

encarregado do ensino de canto nas escolas de Paris, utilizou a palavra orfeão no

sentindo do canto. Desse modo, o coral de canto orfeônico passou a indicar "os coros

constituídos pelos alunos das escolas municipais de demais cantores, reunindo-se

periodicamente em audições corais" (BARRETO, 1938, p. 26).

De acordo com Lisboa (2005, p. 58),
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o canto orfeônico procurou "trazer mensagens e tentar incutir
comportamentos nos seus praticantes e espectadores" (GILlOLl, 2003),
acabando por se tornar instrumento utilizado com fins sociais e políticos-
ideológicos, de acordo com o contexto político-social que a França vivia
então. Dessa forma, a idéia de harmonização social e de unidade coletiva
contida no movimento orfeônico, permitida por meio da comoção propiciada
pela música juntamente à transmissão de valores morais por meio dos textos
das canções, assumiram caráter cívico-patriótico em consonância com as
diretrizes ideológicas nacionalistas que subjaziam ao papel do Estado na
educação pública.

Barreto (1938) ressalta que ainda que se tenha como inauguração oficial da

história do canto orfeônico a data de 1883, as organizações corais já se faziam

presentes em vários países da Europa. Na Alemanha, em 1809, foi fundada por Carl

Fiedrich Zelter, a Liedertafel (canção de mesa), chamada assim pelas recordações das

canções entoadas nas refeições, de acordo com as costumes do país. Na Inglaterra as

sociedades corais foram denominadas de glee (madrigal) devido aos nomes das formas

musicais que eram cultivadas. Já na Itália, especificamente na cidade de Florença,

existiu entre os séculos XIV e XVIII, a associação dos Laudiski que entoavam a três

vozes os laudi spirituali (cânticos de louvor), que posteriormente dariam origem a uma

das modalidades do oratório. Na Suíça e no Tirol as sociedades corais constituíram-se

por habitantes das regiões montanhosas que dedicavam-se à prática de canções

regionais tradicionais entoadas a quatro vozes, conhecidas como as tirolianas iodler.

Finalmente, na Rússia e na Espanha, os coros eram formados por camponeses e

operários que entoavam os cantos populares. Barreto ressalta que foi em Barcelona,

onde em 1851 foi organizada por Clavé, a primeira associação coral de operários que

foi denominada de Orfeão (BARRETO, 1938, p. 27).

De acordo com o autor, desde essa época que a palavra orfeão tomou-se comum

em diversos países, inclusive o próprio Brasil,
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para determinar os conjuntos corais escolares, ou de associações formadas
por professores, militares, operários, ou amadores da música, os quais, sem
visar propriamente um fim profissional de corista, interpretam de preferência
composições musicais acessíveis em forma, gênero e contextura
(BARRETO, 1938, p. 27).

2.2 O CANTO ORFÊONICO NO BRASIL

Sobre o contexto histórico político da década de 1930 assiste-se uma

reestruturação da política nacional sem mudanças significativas para as classes sociais

da época, repercutindo sobre os rumos políticos e econômicos do país. Para Fausto

(1995) a influência das elites industriais paulistanas não possuía condições de alterar o

modelo agrário da elite da época. Sobre isso o autor afirma, "a indústria se caracteriza

nesta época, pela dependência do setor agrário exportador, pela insignificância dos

ramos básicos, pela baixa capitalização, pelo grau incipiente de concentração"

(FAUSTO, 1995, p. 10).

A Revolução de 30 caracterizou-se pela manutenção das relações de produção

econômica, e não por uma substituição das classes sociais na participação política.

Ainda que a hegemonia da elite cafeeira tivesse um colapso não houve uma mudança

no poder político, ao contrário, mostrou-se como produto do desequilíbrio das classes

médias, o que se manifestou no movimento tenentista na época.

O golpe da revolução motivou mudanças políticas que levou as classes médias a

não possuírem autonomia frente aos interesses da burguesia, e nem mesmo a elite

cafeeira conseguiu se reestruturar politicamente devido à derrota de 1932 na cidade de

São Paulo e da depressão econômica que se acumula desde as décadas anteriores.

Fausto (1995) demonstra que a Revolução de 1930 marcou a decadência da hegemonia

cafeeira, sem uma substituição de uma suposta classe média ou industrial. Para o autor
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tal evento denota um enlace da inserção do sistema capitalista internacional no Brasil.

Segundo o autor,

a mudança das relações entre o poder estatal e a classe operária é a condição
do populismo; a perda do comando político pelo centro dominante, associada
à no a forma de Estado, possibilita, a longo prazo, o desenvolvimento
industrial, no marco do compromisso como sustentáculo de um Estado que
ganha a maior autonomia, em relação ao conjunto da sociedade (FAUSTO,
1995, p. 112).

o autor descreve as transformações políticas surgidas no Brasil na década de

1930 e destaca que determina a configuração de um Estado que busca legitimar-se nas

classes médias e populares, e não na oligarquia da época. Saviani (2008) afirma que a

crescente urbanização e industrialização sob o impulso da acumulação capitalista

oriunda da cafeicultura, alargou as classes médias que se manifestam no movimento

tenentista de cunho popular. Sobre o contexto de industrialização no Brasil, De Decca

(1981 apud SAVIA I, 2008, p. 189) afirma:

A agricultura cafeeira e a grande indústria no Brasil desenvolverem-se sobre
a égide do capital financeiro, num momento determinado da expansão
mundial do capitalismo que dispunha em seus mercados não só de capitais
monetários, mas também de meios de produção e de homens proletarizados
- todos eles imprescindíveis para a formação do mercado interior do
capitalismo no Brasil.

Saviani (2008) destaca que a variedade de forças presentes na conjuntura da

Revolução de 1930 denotam numa análise histórica global de um processo de

urbanização acelerado e de industrialização com base no modelo de substituição de

importações. Sendo assim, é possível perceber o desenvolvimento do capitalismo que

implicou o deslocamento societário do campo para a cidade e do modo de produção da

agricultura para a indústria. Saviani (2008) afirma que desde antes da Revolução se

delineava um projeto claro da hegemonia por parte da burguesia industrial, que se
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consolidará nas próximas décadas e influenciará as políticas governamentais e de

reorganização da educação, principalmente no período entre 1930 e 1945. Nesse

contexto, as políticas educacionais serão orientadas para o ensino profissional,

industrial e comercial, onde o Estado de compromisso torna-se agente da hegemonia

da burguesia industrial.

Como foi dito anteriormente, no início do século XIX, o canto coletivo era

uma atividade obrigatória nas escolas municipais de Paris e o seu desenvolvimento

propiciou o aparecimento de grandes concentrações orfeônicas que provocavam o

entusiasmo geral. Na época, o sucesso desse empreendimento foi tal que surgiu até

mesmo uma imprensa orfeônica.

Segundo Montanari (1988), professor de história da música, "quando os

portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, certamente já havia música por aqui, a dos

índios". O autor destaca que a história da música brasileira é tão antiga quanto a

presença dos indígenas no território. Contudo, ele lamenta que a mesma tenha sido

estagnada pela colonização portuguesa que impôs seus costumes musicais acima das

cultivadas pelos indígenas. Foi por meio da catequese, onde os padres jesuítas

ensmaram aos índios os cânticos cristãos europeus, freando de certa forma a

propagação da música popular brasileira.

Montanari (1988) afirma que foi somente no século XVIII que a música

erudita brasileira começou a formar-se, primeiramente, pelas obras religiosas do padre

José Maurício Nunes García (1767-1830), passando pelas de Francisco Manuel da

Silva (1795-1865), ao qual se lhe atribui os créditos de ser um dos autores do hino

nacional brasileiro e, finalmente, ao adquirir certa identidade em operas como O
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Guarani e o Escravo que alcançaram sucesso internacional na pessoa de Antonio

Carlos Gomes em 1870.

Depois viriam, ainda que com forte influência do romantismo europeu, o

destaque do pianista carioca Ernesto Nazareth (1863-1934) e do grande gênio da

música erudita brasileira, Heitor Villa-Lobos (1887-1959), o qual projetaria a música

brasileira a partir da própria cultura popular do país, registrando assim, um forte

interesse nacionalista.

O ensino da música fez-se presente nos currículos escolares a meados do

éculo XIX. por meio do Decreto Federal n°. 331a, de 17 de novembro de 1854. A

partir deste decreto foram incluídos no ensino público exercícios musicais de canto,

tanto nas escolas primárias quanto nas normais. Posteriormente, a partir da Lei n", 81,

de 6 de abril de 1887 - Reforma Rangel Pestana - o canto coral estabelecia- e como

obrigatório nas escolas públicas de São Paulo (LISBOA, 2005).

A partir deste período, o ensino da música, limitado no fim do império aos

conservatórios e escolas religiosas, manifestava-se no nascer da república no interior

das escolas públicas brasileiras. Primeiramente, o ensino da música não possuía

autonomia como disciplina, era considerado uma atividade recreativa seguindo os

moldes dos conservatórios, com muitos conteúdos e manuai didáticos como "Artes da

Música ou Artinhas' visando meramente a formação do profissional da música (lbid).

O movimento do Canto Orfeônico no Brasil já havia sido deflagrado, antes de

Villa-Lobos, no início do século XX pelos educadores João Gomes Júnior (1868-1963)

e Carlos Alberto Gomes Cardim (1875-1938) com orfeões compostos de normalistas

na Escola Normal de São Paulo, futuro "Instituto Caetano de Campos". Foram

seguidos por Lázaro Lozano (1871-1951) e Fabiano Lozano (1884-1965) que
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realizaram atividades com as normalistas na cidade de Piracicaba, e por João Baptista

Julião, que teve um papel expressivo no movimento com a criação do Orfeão dos

Presidiários na Penitenciária Modelo de São Paulo.

Esses educadores, na maioria regentes e compositores, ao trabalharem com o
canto orfeônico trouxeram a possibilidade da formação do pedagogo
musical, em contraposição ao músico profissional. Os alunos formados pela
Escola Normal, os novos educadores musicais, ajudaram na difusão do
ensino do canto orfeônico e, conseqüentemente, na alfabetização musical nas
escolas regulares, pelo interior de São Paulo (LISBOA, 2005, p. 69).

A partir de 1921, a posição do governo de São Paulo era francamente

favorável ao ensino de música nas escolas públicas. Os educadores paulistas para

garantir a dita formação elaboraram uma série de materiais e métodos de ensino, entre

os quais destaca-se uma coletânea de canções e hinos de caráter cívico e patriótico e

melodias folclóricas infantis. Sendo assim, "a prática do canto orfeônico, inserida no

sistema educacional público do início da República, visou transmitir valores morais e

determinados padrões de repertório musical" (LISBOA, 2005, p. 70).

Foi durante as décadas de 1910 e 1920 que puderam er notada no Brasil as
primeiras manifestações de um ensino caracterizado como canto orfeônico
que, de acordo com as diretrizes com as quais se desenvolveu e se
caracterizou desde seu surgimento na Europa, foi utilizado com o objetivo de
atuar na escola pública com a função de pedagogização e de popularização
do saber musical, por meio da alfabetização musical da população inserida
no sistema público de educação (LISBOA, 2005, p. 68).

2.2.1 O acionalismo e a Escola ova

Nas primeiras décadas do século XX assisti-se o alvorecer de uma série de

tendências musicais, entre as que se destacam: a do Nacionalismo ligado ao folclore, o
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eoclassicismo e o Método dodecafônico que deram reconhecimento aos dialetos

musicais, numa vertente que abandonou o romantismo europeu.

Neste período, o Brasil é alvo das ideias modernistas que refletiam o panorama

político do fim da Primeira Guerra Mundial, que determinaria o início de uma

configuração da nação brasileira pelos ideais nacionalistas e patrióticos, provenientes

do contexto sócio-político da França. Segundo Lisboa (2005, p. 59),

o termo "nacionalismo" consiste em uma ideologia e em um princípio
político que surgiu em fins do século XVIII, com a Revolução Francesa, e
que fundamentou a coesão dos Estados Modernos surgidos desde então.
Trouxe a idéia de "nação" como Estado soberano que agregaria seus
membros em um território delimitado coerentemente, unidos pela história,
cultura, composição étnica e língua comuns.

A história do Canto Orfeônico no Brasil adquire relevância no estudo do

contexto histórico da educação brasileira nas primeiras décadas do século XX, época

em que se assiste o alvorecer do movimento nacionalista e da Escola Nova no país. A

década de 1920 é para o Brasil um momento histórico no qual ocorreram mudanças

significativas na busca de alternativas políticas, sociais, artísticas e científicas. O ano

de 1922 marcava a promoção da Semana de Arte Moderna, da fundação do Partido

Comunista do Brasil e do início do movimento tecnicista que influenciariam a vida

cultural brasileira da época.

As idéias republicanas e o otimismo colocado na educação pelo Manifesto dos

Pioneiros da Educação de 1932 foram elementos cruciais para que o projeto musical

de canto orfeônico de VilIa-Lobos se realizasse. O governo acreditava que a educação

era o elemento capaz de construir a nacionalidade brasileira, promovendo uma

educação para todas as camadas populares com o objetivo de combater o

analfabetismo e formar patrioticamente todos os brasileiros.
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Ao instituir o Decreto-Lei n? 19.890, de 18/04/31, o qual implantou o Canto

Orfeônico no Distrito Federal e pela nomeação de Villa-Lobos como orientador das

iniciativas da Educação Artística e Musical, os cursos de formação tanto de alunos

quanto de professores foram organizados, e por meio destes, surgiram diversos grupos

musicais que realizaram diversas apresentações culturais realçando o caráter patriótico

do país. Tais iniciativas formalizaram-se mais ainda, com a publicação da Lei

Orgânica do Canto Orfeônico em 1946, a qual organizou e dispôs sobre as práticas

formativas e educativas do ensino do canto orfeônico, e levou o mesmo estilo para

diversas cidades do território nacional, incentivando a formação e a pesquisa em tomo

da música nas atividades dos conservatórios de canto orfeônico.

Na década 1930, o Brasil foi alvo das ideias da Escola Nova, que pregavam a

obrigatoriedade da educação pública como um dever do E tado para com o cidadão,

com o objetivo de dar uma nova identidade ao país, fato que se consolidaria, no

formato do Estado Novo na chamada era Vargas. O país ao voltar-se aos ideais

nacionalistas, patrióticos e educacionais iniciava um movimento de caráter sócio-

político na construção do Estado acional Brasileiro.

A nova configuração do governo estabelecia uma centralização administrativa

federal e uma maior intervenção nos estados, por meio de representantes nomeados

diretamente. Também foram criados vários órgãos federais como: o Ministério de

Educação e Saúde. o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Conselho

acional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação, que direcionaram suas

iniciativas ao meio popular. Um fator importante neste período é a nacionalização da

economia por meio do investimento na industrialização do país, com objetivo de

garantir uma economia segura para a nação e seus cidadãos. Pode-se dizer que todas as
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iniciativas políticas, econômicas, culturais e educacionais do governo direcionavam-se

ao bem estar da nação brasileira, e deviam ser divulgadas nos diferentes meios de

comunicação e cultivadas no próprio sistema educacional para que todos os brasileiros

se identificassem com os valores morais e cívicos do país (SAVIANI, 2008).

As ideias escolanovistas foram sistematizadas e publicadas no Manifesto dos

Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. O documento foi escrito pelo

educador Fernando de Azevedo, assinado pelo Secretário de Educação do Rio de

Janeiro, Anísio Teixeira, e por outros tantos representantes dos diversos setores da

política educacional brasileira. O texto constituía um programa educacional que

originava-se da preocupação dos educadores com uma política nacional de educação, e

tinha como linhas gerais: o estabelecimento de um sistema completo, com uma

estrutura orgânica, conforme as necessidades brasileiras, as novas diretrizes

econômicas e sociais da civilização atual. Para tal, a educação devia ser concebida

como uma função social e um serviço público do Estado, no qual o sistema escolar

devia ser estabelecido nas bases de uma educação integral (SAVIANI, 2008).

Lisboa (2005, p. 87) ressalta que foi no panorama educacional da Escola ova

que o canto orfeônico brasileiro adquiriu suas primeiras manifestações. De acordo com

o autor, muitos dos objetivos da prática orfeônica no Brasil, ao considerar a música

como meio de educação, e ao valorizar "seu aspecto coletivo e sua democratização,

permitindo a todas as camadas sociais o acesso ao seu ensino, entravam em

consonância com os ideais da Escola ova". Dentro do contexto da década de 30, a

iniciativa nacionalista e escolanovista alastraram-se por todo o país, e o movimento

pela implantação do Canto Orfeônico tomou grande impulso com a adesão de Villa-

Lobos.
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o movimento da Escola Nova adquiriu força a partir de 1930, a partir da

polêmica estabelecida entre os educadores novos, os pioneiros da educação nova, que

após o lançamento do Manifesto vão discorrer contra os ideais dos católicos a serem

definidos no texto constitucional de 1934. Tal evento, que marca a fundação da

Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1924 e a promulgação do Manifesto dos

Pioneiros da Educação (1932), é decisivo na ascensão do escolanovismo no Brasil, que

posteriormente, adquirirá força na década de 1960 com a inserção dos meios de

comunicação de massa e das tecnologias de ensino.

Para Saviani (2008) o contexto de 1930 está caracterizado pelo movimento do

entusiasmo pela educação e pelo otimismo pedagógico, próprios da primeira

República. Primeiramente, pensou-se com entusiasmo a escola como instrumento de

participação política e de militância para os movimentos e setores populares nas

reivindicações frente às oligarquias dominantes, lutas estas que se manifestaram com

força entre as décadas de 1920 e 1930.

Em seguida, o movimento pelo otimismo pedagógico, descaracterizou

politicamente a escola, atrofiando a participação política e determinando a escola

dentro de marcos técnico-pedagógicos, e, consequentemente, visando a restauração da

hegemonia da classe dominante. Pode-se dizer que o otimismo pedagógico entrou em

cena como freio às manifestações das classes dominadas que vinham participando de

forma direta nas decisões políticas do país, o que produziu na classe dominante a

necessidade de buscar alternativas de contrapor esse caráter político da classe popular.

É neste ponto que "surgiu a Escola Nova que tornou possível, ao mesmo tempo, o

aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino

destinado às camadas populares" (SAVIANI, 2008, p. 53).
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Em síntese,

[...] o movimento de 1930, no Brasil, devido à ascensão do escolanovismo,
correspondeu a um refluxo e até a um desaparecimento daqueles
movimentos populares que advogavam uma escola mais adequada aos seus
interesses. E por que isso? A partir de 1930, ser progressista passou a
significar ser escolanovista. E aqueles movimentos sociais, de origem, por
exemplo, anarquista, socialista, marxista, que conclamavam o povo a se
organizar e reivindicar a criação de escolas para os trabalhadores, perderam
a vez, e todos os progressistas em educação tenderam a endossar o credo
escolanovista (SAVIANI, 2008, p. 53).

Saviani (2008) quando se refere à Escola Nova, afirma que a mesma é oriunda

de uma crítica a Pedagogia Tradicional, na crença de que a escola pode contribuir

determinantemente na equalização social. A partir desse ideário inicia-se um

movimento de reforma conhecido como escolanovismo que, efetuando uma crítica à

escola tradicional, visa implantar, através de experiências restritas, uma espécie de

"biopsicologização da sociedade, da educação e da escola [...], que advoga um

tratamento diferencial a partir da descoberta das diferenças individuais" (SAVIA I,

2008, p. 8) que possibilitem a construção do sistema escolar.

A Escola Nova visou compreender a educação a partir da inspiração

experimental própria da biologia e psicologia. No entanto, Saviani (2008) ressalta que

o ideário escolanovista organizou-se basicamente para pequenos grupos de elite e,

ainda. propICIOU uma relativização do caráter disciplinar e mostrou uma

despreocupação com a transmissão do conhecimento. Nas palavras do autor: "A

Escola Nova aprimorou a qualidade de ensino destinado às elites" (SAVIANI, 2008, p.

10).

Até agora a pesquisa apresentou um mapeamento preliminar dos principais

estudos sobre o canto orfeônico e o projeto de Villa-Lobos na educação brasileira.

Destacou-se a história do canto coral e orfeônico, primeiramente a partir da tradição
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grega e influência européia e, posteriormente, da receptividade no contexto brasileiro

no início do século XX. Estuda-se como o projeto orfeônico de Villa-Lobos

repercutirá na educação e na conjuntura político-econômica do Governo Vargas,

atrelado ao movimento nacionalista que marcou o ensino brasileiro na época.

2.2.2 Villa-Lobos e o nacionalismo na educação

a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Theatro Municipal de São

Paulo, Heitor- Villa-Lobos (1887-1959) se destacou por ser o único dos expoentes na

área da música, o qual apresentou um repertório que ele já vinha produzindo permeado

pelos valores da cultura brasileira. Desde essa apresentação, Villa-Lobos passaria a ser

identificado como um compositor inovador no mundo musical, que rompia as amarras

da música culta e abria novos horizontes para composições arraigadas na diversidade

brasileira.

Jardim (2005, p. 12) ressalta que,

o caráter nacionalista [de Villa-Lobos] foi amplamente utilizado pela era
Vargas, gerando a inevitável e ambígua leitura da personalidade do
compositor [...]. A ação psicológica do populismo nacionalista da época
sobre o compositor e sobre a sociedade gerou empreendimentos culturais
públicos que ainda hoje são questionados por muitos, a exemplo das
concentrações musicais nos estádios de futebol, produzidas utilizando sua
música e, sobretudo, o folclore brasileiro.

Na primeira viagem do compositor, entre os anos 1923 e 1924, ele organizou,

apresentou seus concertos e publicou seus trabalhos adquirindo fama em nível

internacional. Após sua viagem, em 1930, Villa-Lobos apresentou um projeto

inovador de educação musical à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e se
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esforçaria para incluir a disciplina de Música no currículo do ensino escolar como

Canto Orfeônico em todo o país.

Segundo Paz (2000, p. 13):

Com a implantação do Canto Orfeônico através do Decreto n. 19.890, de
18/04/31 e a conseqüente indicação de Villa-Lobos para as funções de
orientador de Música e Canto Orfeônico no então Distrito Federal, o
compositor abdica de grande parte de seu tempo para compor, para dedicar-
se à causa da Educação Artística e Musical brasileira.

A partir desse decreto o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil

decretava que o ensino secundário seria ministrado no Colégio Pedra 11 e em

estabelecimentos sob regime de inspeção oficial, nos quais o canto orfeônico seria

ministrado da 1a série à 3a série do curso fundamental.

Em 1932, Villa-Lobos assumiu a direção da Superintendência da Educação

Musical e Artística' (SEMA) das Escolas Públicas do Rio de Janeiro, fundada pelo

educador Anísio Teixeira. Martins (1992) afirma que, o carisma cívico-patriótico do

compositor determinou o modelo musical das escolas brasileiras.

A SEMA, baseada na reforma que instituiu o ensino obrigatório de Canto

Orfeônico no Município do Rio de Janeiro, criou o Curso de Orientação e

Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto Orfeônico. Para Villa-Lobos (1946, p.

502) "era preciso pôr toda a nossa energia a serviço da Pátria e da coletividade,

utilizando a música como um meio de formação e de renovação moral, cívica e

artística de um povo. Sentimos que era preciso dirigir o pensamento às crianças e ao

povo".

2 A SEMA foi criada em 1932 com o nome de Serviço de Música e Canto Orfeônico, passando em 1933 a ser
denominada Superintendência de Educação Musical e Artística e, a partir de 1936, Serviço de Educação Musical
e Artística do Departamento de Educação Complementar do Distrito Federal.
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Segundo Villa-Lobos (1946, p. 382) a SEMA, com o objetivo de orientar as

iniciativas da implantação do canto orfeônico nas escolas municipais, fundamentava

suas atividades em três aspectos essenciais: a disciplina, a educação cívica e a

educação artística, os quais serviam como base para a elaboração dos programas e

atividades musicais. A partir de 1932, a SEMA sob a orientação de um plano geral de

ensino, ofereceu uma série de programas e cursos para promover o canto orfeônico.

Para isso, fez cursos específicos para a formação de professores para que

pudessem ministrar o ensino da música. Entre os principais cursos oferecidos estão: o

Curso de Pedagogia da Música e de Canto Orfeônico e os Cursos de Orientação e

Aperfeiçoamento do Ensino da Música e Canto Orfeônico, ambos ministrados por

VilIa-Lobos. Este último subdividia-se em: Curso de Declamação Rítmica (Califásia),

Curso de Preparação ao Ensino do Canto Orfeônico (ambos destinados a dar o

preparo necessário para a iniciação do ensino musical nas escolas), Curso

Especializado de Música e Canto Orfeônico (destinado à formação de professores

especializados que já tinham experiência no canto orfeônico e que trabalhariam

ministrando a disciplina nas escolas) e o Curso de Prática do Canto Orfeônico (que

objetivava organizar reuniões entre os professores especializados para debater ideias,

métodos e programas para o ensino do canto orfeônico) (LISBOA, 2005, p. 35).

Após esse programa de formação e especialização dos professores para o

ensmo de música e do canto orfeônico nas escolas públicas, a SEMA organizou

diversos grupos musicais, os quais tiveram grande participação nas atividades culturais

e da vida popular das comunidades. Lisboa (2005, p. 35) destaca que entre os

principais grupos musicais estão:
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«Orfeão dos Professores: criado em 1932 [...] com o objetivo de reunir
professores do magistério municipal, federal e particular para a prática
constante de exercícios de leitura vocal à primeira vista e realizar concertos
e apresentações regulares em festividades públicas;

• Orquestra Villa-Lobos: organizada no ano de 1933, reproduzia a mesma
finalidade de Orfeão dos Professores, ao participar e promover concertos
cívicos e educativos;

• Orfeões Escolares: consistiam em grupos criados em cada escola onde era
ministrado o ensino do canto orfeônico. Eram compostos por 70 alunos
selecionados [...] aos quais cabia também a responsabilidade de dirigir
esses grupos e de se apresentar em ocasiões determinadas.

A partir da organização deles foram realizadas, no Rio de Janeiro,

concentrações orfeônicas, concertos da juventude, concertos culturais, concertos

educativos na zona rural, audições da obra de J. S. Bach, reuniões de confraternização,

bailados artísticos, apresentações radiofônicas, colônia de férias, bandas recreativas,

associações recreativas e populares, entre outras. Entre as inúmeras apresentações

musicais preconizadas pelo compositor carioca, Jardim (2005, p. 19) relata que:

Heitor Villa-Lobos, durante o Estado Novo, organizou grandiosas
concentrações orfeônicas, que chegaram a reunir cerca de 40 mil escolares
sob sua batuta. Não há como negar que, nesses anos, sua produção tenha
sido utilizada pelo regime vigente. Observemos que, em 1944, Villa-Lobos
chegou a realizar uma turnê pelos Estados Unidos como parte da chamada
"política da boa vizinhança" praticada pelo presidente Franklin Roosevelt no
contexto da Segunda Guerra Mundial.

As repercussões da proposta musical de Villa-Lobos evidenciam-se na

elaboração dos curso, da criação do grupos musicais e pelas atividades realizadas

pelas comunidades escolares que implantaram o canto orfeônico. No entanto, Villa-

Lobos deixa transparecer, nos seus escritos, que nas escolas nas quais a proposta

musical não se manifestou, é resultado da falta de professores especializados, por

professores que viam no canto orfeônico somente seu valor recreativo, preferindo

continuar em seus métodos tradicionais de ensino ou pela falta de instalações

adequadas para o ensino do mesmo (LISBOA, 2005).
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Contudo, as propostas de formação de professores especializados para o ensino

do canto orfeônico foram-se expandido cada vez mais. Primeiramente, a partir de 1935

na Universidade do Distrito Federal aconteceu no Instituto Artes da própria instituição,

o Curso para Formação de Professores Secundários de Música e Canto Orfeônico,

ministrado pelo próprio Villa- Lobos. Posteriormente, em 1942 foi criado pelo

Ministério da Educação e Saúde mediante o Decreto-Lei n° 4.993, o Conservatório

Nacional de Canto Orfeônico (CNCO), o qual teria a seguinte missão:

a) Formar candidatos ao magistério do canto orfeônico nos
estabelecimentos de ensino primário e de grau secundário;

b) Estudar e elaborar as diretrizes técnicas gerais que devam presidir ao
ensino do canto orfeônico em todo o país;

c) Realizar pesquisas visando à restauração ou revivescência das obras de
música patriótica que hajam sido no passado expressões legítimas de arte
brasileira e bem assim ao recolhimento das formas puras e expressivas
de cantos populares do país, no passado e no presente;

d) Promover, com a cooperação técnica do Instituto Nacional de Cinema
Educativo, a gravação em discos do canto orfeônico do Hino Nacional,
do Hino da Independência, do Hino da Proclamação da República, do
Hino à Bandeira Nacional e bem assim das músicas patrióticas e
populares que devam ser cantadas nos estabelecimentos de ensino do
país (LISBOA, 2005, p. 42).

A criação do CNCO do canto orfeônico rompia os limites da cidade de Rio de

Janeiro e expandia-se pelo território nacional, oficializando os cursos de canto

orfeônico para professores, os quais seriam coordenados e fiscalizados pelo governo

federal. A partir dessa iniciativa foram estabelecidos o Conservatório Paulista de

Canto Orfeônico em São Paulo (1947), o Conservatório "Maestro Julião" em Capinas

(1950), o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico de São Paulo (1951) e o

Conservatório Bahiano de Canto Orfeônico em Salvador (1950).

Os cursos organizados pelos CNCO's foram sistematizados, no que diz respeito

aos programas e a grade curricular, pelo Decreto-Lei n" 9.494, de 22/07/1946, que

promulgou a Lei Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico, que decreta que o ensino do



42

canto orfeônico para os professores devia ser feito no "conservatório" e que fora a

formação musical, devia incentivar a mentalidade cívico-musical deles. A Lei

Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico dispôs as disciplinas que os professores e

alunos deviam cursar, os programas de ensino, as diretrizes da administração e

organização escolar, da inspeção federal, dos concursos ao magistério, entre outras.

É possível perceber, a partir das resoluções da Lei Orgânica do Ensino do Canto

Orfeônico, como o ensino foi ampliando seus cursos de formação, seus espaços de

ensino, suas atividades culturais adquirindo valor educativo em nível federal. Na

década de 1950 é latente uma vasta quantidade de professores formados e, portanto, do

ensino musical do canto orfeônico nas escolas públicas, reproduzindo assim, o

objetivo nacionalista e patriótico que Villa-Lobos tinha-se proposto no seu projeto de

educação musical para as escolas públicas na década de 30.

O legado de VilIa-Lobos na história da educação brasileira na primeira metade

do século XX traz a discussão uma série de temáticas que se confrontam em ideias

políticas, econômicas, culturais e educacionais semelhantes, no que diz respeito ao

contexto do movimento nacionalista, da Escola Nova e do populismo do governo de

Vargas.

O projeto educacional do canto orfeônico para as escolas públicas, elaborado

por Vi lIa-Lobos, teve grande aceitação não somente pelos interesses artísticos, mas

também por uma série de interesses políticos que viam no realce patriótico a educação

das camadas populares. Acredita-se que a presença de VilIa-Lobos na educação

brasileira teve sua relevância quanto às políticas educacionais voltadas para a

"brasilidade", mas também pode ser questionada frente aos interesses ideológicos que

a envolveram.
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o projeto musical de Villa-Lobos, como manifestação dos valores da cultura

brasileira da época, teve em seu caráter fortemente nacionalista definir a educação

musical como uma disciplina curricular que afirmasse o carisma cívico e patriótico da

música como meio de formação, renovação moral e educação cívica do povo

brasileiro. Este movimento nacionalista por meio da música repercutiu e favoreceu

uma série de políticas públicas tanto no ensino escolar quanto na formação de

professores que marcaram o período da Escola Nova na educação brasileira na

primeira metade do século XX.

O panorama musical definido pelo modernismo nacionalista e o pensamento de

VilIa-Lobos valorizou tanto as fontes folclóricas como promotoras de uma identidade

musical brasileira por meio da própria prática do canto coletivo como um fator

educativo, disciplinador e cívico. Tal perspectiva encontra em Mário de Andrade sua

justificativa no sentido de buscar uma identidade musical étnica brasileira assentada

em uma definição de nação e povo brasileiros (LISBOA, 2005).



44

3 A EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA: UM ESTUDO HISTÓRICO

CULTURAL SOBRE CANTO CORAL

Neste capítulo estuda-se a Educação Musical na escola a partir de um estudo

histórico e cultural sobre o canto coral a partir da perspectiva sócio-histórica do

desenvolvimento humano da Psicologia como um processo de internalização de modos

culturais de pensar e agir. Nessa perspectiva a arte, como conhecimento da realidade

social, constitui um trabalho de criação e expressão como produtos da práxis humana.

Pretende-se compreender o papel do conhecimento musical no desenvolvimento

do ser humano, a partir de uma abordagem sócio-histórica, busca-se definir como, no

processo de socialização, o homem apropria-se historicamente do universo sócio-

cultural acumulado no processo de aprendizagem que lhe permita formar uma

identidade musical. Discute-se também o canto coral como prática social e mediação

do desenvolvimento humano. Assim, define-se a música como manifestação acústica

cultural e socialmente partilhada que produz vivências e trocas de experiências e

conhecimentos sociais.

Na perspectiva da psicologia sócio-histórica, ao pretender refletir sobre o

desenvolvimento omnilateral dos educandos e sua relação à educação musical, é

necessário compreender que, desde o surgimento da educação escolar, "a escola

firmou-se como suposto território da racional idade em detrimento de outras dimensões

também constitutivas da personalidade humana" (MARTINS, 2007, p. 117).

Tal concepção, de ênfase racionalista, de conceber o desenvolvimento humano,

impede a compreensão da formação do educando na sua totalidade, limitando-o a uma

leitura estritamente gnosiológica e abstendo-o da apreensão real e concreta dos
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conhecimentos historicamente sistematizados. A educação escolar precisa buscar o

conhecimento omnilateral e concreto dos indivíduos, conhecimento este "revelador da

artificialidade e da aparência presentes nas supostas cisões entre

subjetividade/objetividade" (MARTINS, 2007, p. 118), que possibilita a superação do

pensamento mecanicista e hegemônico burguês.

A perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica permite a compreensão do

psiquismo humano em sua totalidade concreta, numa perspectiva integral sobre o

desenvolvimento da aprendizagem do sujeito que sintetiza a dimensão afetivo-

cognitiva humana. Constitui uma superação da fragmentação do psiquismo da Escola

Nova e da emergência da psicologia humanista e idealista que apontaram a formação e

aprendizagem centralizada no indivíduo, de forma pragmática e funcionalista, ao

buscar a adaptação do homem à ordem social, negando sua dimensão histórica.

A compreensão do sujeito em sua totalidade concreta, como síntese de múltiplas

determinações, apreendido à luz de sua natureza histórico-social (SAVIANI, 2005).

De acordo com Martins (2007) a Psicologia Sócio-Histórica fundamenta-se no

marxismo no intuito de,

[... ] compreender o pSlqUICO em suas relações com o mundo objetivo,
explicitando as intervinculações e interdependências entre experiência
interna e externa, entre o objetivo e o subjetivo, focalizando as
peculiaridades específicas dos fenômenos psicológicos sem desgarrá-Ias do
mundo material que sustenta a vida dos indivíduos (MARTINS, 2007, p.
125).

A natureza social do psiquismo, na perspectiva do materialismo dialético, é

interpretada por Vigotski, que trabalha o conceito de atividade coletiva ou social, a

partir daquilo que ele denomina de processos interpsíquicos (interpessoais) e processos

intrapsiquicos (intrapessoal), dados pelo movimento de intemalização, que ocorre por
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meio da apropriação de signos, que constituem os mediadores semióticos das relações

humanas. Segundo Martins (2007, p. 126) "por meio da atividade social os seres

humanos se relacionam com a realidade objetiva tendo em vista satisfazer as suas

necessidades; e é justamente para melhor captar e dominar a realidade que processos

mentais se complexificam [...]". É nas relações sociais que o indivíduo vai

apropriando-se de novas atividades e novas formas, que vão constituindo sua cultura e

comportamento. O ser humano na apropriação da produção social, no seu trabalho, vai

apreendendo as condições objetivas da vida. Nessa perspectiva, o indivíduo adquire

sua existência psicológica, sua personalidade, nas condições histórico-sociais que o

constituem. Segundo a autora, a partir dos estudos de Lúria, "o desenvolvimento de

qualquer tipo de atividade mental é engendrado pelos inúmeros processos requeridos

nas ações práxicas, isto é, na atividade social do sujeito" (MARTINS, 2007, p. 128).

As funções psíquicas humanas origmam-se nos processos SOCIaIS,

especificamente na produção da atividade do trabalho de objetos culturais. A mediação

possibilita explicar os processos de intemalização e objetivação, de relações entre

pensamento e linguagem e a interação entre sujeito e objeto do conhecimento que

designa as relações entre os sujeitos e destes com seu meio, especificamente, "para

designar a função dos sistemas de signos na comunicação entre os homens e na

construção de um universo sociocultural" (SIRGADO, 2000, p. 39).

A formação das funções superiores psíquicas do homem lhe permitem

apropriar-se da produção humana e integrar a sua consciência, "numa dinâmica de

complexificação progressiva, o homem toma-se objeto de sua própria análise,

refletindo afetiva e cognitivamente as próprias experiências" (MARTINS, 2007, p.

128). Essa possibilidade humana constitui um sistema subjetivo de referência que
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permite ao homem relacionar-se com o mundo e desenvolver sua personalidade na

dinâmica sujeito-atividade-realidade social. Nesse processo a educação escolar é uma

possibilidade para a humanização a partir da atividade interpessoal, na troca de

conhecimentos, atos e sentimentos, que constituem as significações presentes nos

saberes escolares.

Nesta perspectiva, ao pretender compreender o papel do conhecimento musical

no desenvolvimento do ser humano a partir de uma abordagem sócio-histórica, busca-

se definir como, no processo de socialização, o homem apropria-se historicamente do

universo sócio-cultural acumulado no processo de aprendizagem que lhe permita

formar uma identidade musical. A formação humana, como fruto da apropriação da

bagagem sócio-cultural acumulada historicamente pela humanidade, é que o processo

de aprendizagem torna-se significativa para o desenvolvimento humano.

Para Vygotsky (1994) o desenvolvimento é um processo de internalização de

modos culturais de pensar e agir. Nessa perspectiva a arte, como conhecimento da

realidade humano social, pelo fato de ser um trabalho criado pelo homem como

expressão (manifestação, efusão, símbolo, alegoria), produtos da sua práxis. Sobre o

sentido estético, como relação expressiva e sensível com os objetos culturais, Marx e

Engels citados por Subtil (2010, p. 34) afirmam:

[...] os sentido capazes de prazeres humanos se transformam em sentidos que
se manifestam como forças do ser humano e são, quer desenvolvidos, quer
produzidos. Por que não se trata apenas de cinco sentidos, mas também dos
sentidos ditos espirituais, dos sentidos práticos (vontade, amor, etc.).

A questão estética em Marx pode ser compreendida a partir do objetivo da sua

atividade teórica descrita na XI Tese sobre Feuerbach de transformar o mundo,

considerando a realidade como uma totalidade que não pode ser fragmentada. As
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ideias estéticas de Marx não compreendem uma sistematização teórica específica do

autor, mas de ideias que refletem as dimensões estéticas e artísticas que o autor

elaborou no processo de compreensão e transformação da realidade.

Segundo Vazquez (1983, p. 14) é possível enumerar as seguintes ideias

marxianas sobre arte e estética são:

a concepção histórico-social da relação estética e da arte; a formação
histórica dos sentidos propriamente estéticos; o papel do trabalho humano
nas origens do comportamento estético e da arte; a possitividade intrínseca
da arte como atividade criadora em contraposição à enajenaçao que nega a
esta; a vinculação da arte com as condições materiais de existência e com as
contradições materiais de existência e com as posições de classe; a função da
arte como elemento da superestrutura ideológica; sua inserção no modo de
produção e como ramo da produção capitalista; a situação da arte (como
trabalho produtivo) e da obra artística como mercancia baixo o capital ismo;
a dialética da produção e o consumo artísticos; a atenção especial à forma e à
especificidade da arte o que leva, em uma dialética peculiar com sua
dependência, a afirmar sua autonomia e supervivência ainda que
condicionado histórica e socialmente; seu interesse pelo real ismo e sua
relação com a ideologia; o papel da arte na formação do homem novo da
sociedade comunista; a relação entre arte e a divisão social do trabalho, etc.

Para o autor estas ideias oriundas da teoria marxiana possuem um valor teórico

para uma estética ou teoria social da arte, no sentido em que Marx ao pretender

entender uma concepção de homem, de sociedade e do modo de produção capitalista

vias à sua transformação compreende que "a arte cumpre uma função ideológica,

testemunha a capacidade criadora humana e é elemento indispensável na formação do

homem novo" (VAZQUEZ, 1983, p. 15). As ideias estéticas de Marx se integram num

projeto de uma nova sociedade tendo o trabalho como capacidade criadora e livre - "a

ideia de trabalho como processo de dar forma a uma matéria, processo que alcança seu

livre desenvolvimento no trabalho artístico" (VAZQUEZ, 1983, p. 16). A sim na

perspectiva de Marx, a capacidade criadora e de assimilação estética de seus produtos

está relacionada ao longo processo histórico social do trabalho humano.
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Na visão de Marx a atividade criadora do artista surge em um contexto social

determinado por fatores econômicos, políticos e ideológicos que restringem a

liberdade do artista frente à pretensão da sociedade burguesa em transformar a obra

artística em mercadoria. A liberdade a que se refere Marx é uma liberdade em escala

social, como manifestação total da sociedade e não somente do artista como individuo

excepcional (VAZQUEZ, 1983). A estética marxiana não se restringe a uma estética

do realismo nem a um enfoque sociologista, ao contrário realça a capacidade da

criatividade humana representada na arte. De acordo com Vazquez (1983, p. 17) os

pontos dominantes da estética marxiana são:

a) Um enfoque histórico-social da arte e da literatura que se contrapõe ao
enfoque idealista tradicional que isola à obra das condições materiais e
sociais em que tem lugar a sua produção;

b) Um enfoque praxiológico que vê a arte como forma de práxis ou
trabalho criador o que se opõe à concepção idealista da arte como
produto da consciência uma vez que, ao considerar esse trabalho no seu
desenvolvimento histórico, impede elevar uma forma histórica concreta
de arte à condição de arte autentico ou por excelência;

c) Uma atenção à forma, pois todo trabalho é processo de dar forma, e,
portanto, à autonomia que exige esse processo de formação, o que
impede a sua vez que a arte seja posta numa relação de dependência
mecânica com as condições sociais.

Assim, a estética em Marx centra-se no trabalho humano como atividade

criadora e livre, e essa criatividade e liberdade são as que são negadas pelas relações

capitalistas de produção. Para Marx o trabalho como tal "é um processo de dar forma a

uma matéria dada, processo de materialização de fins humanos no qual o homem se

objetiva como ser consciente, prático, livre e criador" (VAZQUEZ, 1983, p. 194).

Nesse sentido o trabalho artístico se configura como uma elevação do domínio do

homem sobre a matéria a partir da sua capacidade criadora. Desse modo, "a

capacidade artística de criar e de assimilar esteticamente seus produtos, ou seja, a

sensibilidade estética, não são algo dado ao homem senão algo que conquista ao longo,
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longuíssimo processo social do trabalho humano" (VAZQUEZ, 1983, p. 194). A

estética marxista é uma teoria busca explicar o comportamento humano do estético ou

artístico, com a pretensão científica de responder a questionamentos como o que é a

arte, por que se faz arte, quais são as relações entre arte e sociedade, entre outros.

Na mesma perspectiva, Benedetti e Kerr (2008, p. 41) ao comentar as ideias de

Vygotsky destacam:

[...] para quem a aprendizagem, por meio da apropnaçao, é o motor
propulsor do desenvolvimento cognitivo humano, pode-se dizer que a tarefa
da educação musical é também oferecer os conhecimentos e práticas
musicais acumulados pela humanidade durante o percurso de sua história e
que não podem ser acessados e assimilados facilmente pelos alunos no
cotidiano.

Para as autoras, a formação da identidade musical deve ser propiciada na

aprendizagem escolar de forma significativa, na qual os alunos possam dar sentido às

práticas musicais vivenciadas e que as mesmas os envolvam afetiva e cognitivamente.

Para isso, é necessário superar práticas musicais que se limitam a modelos sistemáticos

de adestramento musical ou de simples entretenimento que oprima o caráter criativo da

arte musical.

Na perspectiva de Vygostky o desenvolvimento humano é um permanente

processo de culturalização no qual o sujeito interioriza uma série de instrumentos que

lhe permitem controlar seus processos mentais e seu comportamento. O autor

reconhece a existência de um mundo interno, que o sujeito constrói a partir do

processo de intemalização do mundo externo e que lhe permite autoregular-se.

Os significados das novas conexões que o homem estabelece a partir dos signos

surgem na cultura para que o homem se aproprie deles e lhe permitem, culturalmente,

entrar em contato com o mundo subjetivo dos outros, influir neles e logo em si mesmo.
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Segundo Vygotsky (1991) quando o homem utiliza os signos como mediadores, uma

vez que os interiorizou, possui a capacidade de transformar o meio e a si mesmo, e

ainda, lhe permitem mudar os significados culturalmente estabelecidos. A função dos

significados está que através da internalização dos processos psicológicos superiores,

que permite a construção dos significados, o ser humano adquire a capacidade de criar

estímulos artificiais que passam a serem causas imediatas da conduta. Assim o signo

com seu respectivo significado direciona a ação do homem, os significados que o

mesmo constrói e reconstrói em constante relação com os outros (VYGOTSKY,

1994).

Assim, Benedetti e Kerr (2008, p. 42) destacam que,

[...] com as novas perspectivas legais para o ensino da música, o ensino
público fundamental poderá ser um poderoso espaço de efetiva educação
musical e resgate dos sentidos e funções primordiais da música, tais como:
função emocional, prazer estético, comunicação, representação simbólica,
ritualística, tradição cultural, integração social (BENEDETTI; KERR, 2008,
p.42).

Sendo assim, para as autoras, não é necessário que a arte musical coloque em

detrimento suas práticas mUSIcaIS de experimentação sonora, improvisação,

composição e apreciação, ao contrário, que por meio das mesmas, possam

problematizar sobre a importância da música na formação do ser humano e na

constituição da sociedade. A reflexão sobre as funções e os sentidos da música

enquanto bens produzidos socialmente, que influenciam na educação e

de envolvimento humano e social. Nesse sentido,

[...] a disciplina de Educação Musical poderá ser, no ensino fundamental, um
espaço no qual se possa discutir com os alunos, dentre outras coisas, as
características das músicas que eles ouvem e gostam e por que as ouvem e
gostam, além de questões como: por que as músicas são feitas? Como são
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feitas? Quando são ouvidas? Que funções exercem na vida das pessoas e na
vida social em geral? (BE EDETTI; KERR, 2008, p. 42).

Sendo aSSIm, as autoras consideram que práticas mUSICaISdiferenciadas

poderão ampliar o repertório cultural dos alunos, possibilitando a ampliação tanto as

possibilidades de escuta e de apreciação musical. Buscam o reconhecimento e

apropriação históricos da própria humanidade na qual são constituídos e convivem

cotidianamente.

Na perspectiva de Vygotsky o homem é criador da realidade e ao mesmo tempo

criado por ela, e a arte constitui um recurso da atividade criadora. Para o autor a

atividade criadora e reprodutora evidencia-se nas atividades cotidianas, nas quais o

homem provoca mudanças significativas em objetos, sujeitos e sociedade. De acordo

com Vygotsky (1998, p. 9)

o cérebro não se limita a ser um órgão combinador, criador, capaz de
reelaborar e criar com elementos de experiências passadas novas normas e
posições. É precisamente a atividade criadora do homem a que faz dele um
ser projetado para o futuro, um ser que contribui na criação e que modifica
seu presente.

Ne e proce o, o de envolvim nto da imaginação é ba e para toda atividade

criadora que se manifesta na expressão artística, científica e técnica (BARROCO,

2007). Para Vygostky a atividade criadora é produto da imaginação humana,

[00'] onde o ser humano imagina, combina, modifica e cria algo novo, por
insignificante que essa novidade pareça ao comparar-se com as realizações
dos grandes gênios. Se agregamos isso à experiência coletiva que agrupa
todas essas contribuições insignificantes por si da experiência individual,
compreenderemos quão imensa é a parte de tudo o que foi criado pelo
gênero humano e corresponde precisamente à criação anônima coletiva dos
inventores anônimos (VYGOTSKY, 1998, p. 10).

De acordo com o autor a atividade criadora da imaginação está relacionada

diretamente com a experiência material acumulada pelo homem. A imaginação amplia
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a experiência do homem, que lhe possibilita assimilar experiências históricas e sociais.

Vygotsky (1998, p. 20) afirma que a imaginação "constitui uma condição

absolutamente necessária para quase toda função cerebral do ser humano", que se

concretiza na relação dupla e recíproca entre realidade e experiência.

A partir das ideias supracitadas, é possível estabelecer uma relação com a Arte.

A teoria da arte constitui-se como um entre cruzamento das teorias da percepção, do

sentimento e da imaginação, no qual a psicologia da arte manifesta sua relevância

teórica. Segundo Vygostky (1999) a psicologia da arte centra sua discussão na

compreensão da percepção, com a intenção de desmitificar que a alegria é somente

proporcionada por coisas belas. Nessa perspectiva procura compreender as emoções

estéticas elementares no problema que surge na contraposição entre sentimento e

imaginação. O autor a partir da compreensão das relações entre afeto e cognição

postula que as emoções integram-se ao funcionamento mental, como produto e

expressão da cultura.

A psicologia do sentimento, destaca Vygotsky (1999), continua sendo um

campo de estudo nebuloso, produto de opiniões e/ou convicções pessoais. Tal

dificuldade está na falta de claridade do sentimento: "o prazer e o desprazer podem ser

intensos e duradouros mas nunca claros. Isto significa [...] que é impossível concentrar

a atenção no sentimento. [...] se tentamos fazê-lo, o prazer e o desprazer desaparecem

imediatamente [...]" (TITCHENER apud VYGOTSKY, 1999, p. 250). O sentimento é

consciente, experimentado e conhecido na consciência.

O sentimento como processo nervoso, de consumo e/ou descarga de energia

nervosa, pode transformar-se em situações lógicas. Os sentimentos podem ser

considerados "como processos predominantemente conscientes do psiquismo [...]. A
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vida do sentimento é um consumo da mente" (OVSIÁNIKO-KULIKOVSKI apud

VYGOTSKY, 1999, p. 253). Os sentimentos - emoções e paixões - entendidos como

dispêndio de energia, denotam as contradições que se manifestam no ser que pensa e

no ser que sente, contradição esta que se produz na consciência, na qual convivem as

contradições próprias do psiquismo humano.

A partir da discussão acima, Vygotsky (1999, p. 254) questiona: "como

devemos considerar o sentimento - apenas como dispêndio de energia psíquica ou lhe

cabe o papel economizador e preservador na economia da vida do psiquismo?". De

acordo com o autor, a resposta a esse questionamento permite uma análise concreta da

estética psicológica, especificamente no que se refere à lei do menor esforço. O

sentimento artístico, enquanto emoção artística, atrelada ao prazer baseado na lei do

menor esforço, mostra possibilidades artísticas de colocar dificuldades a percepção, de

tirá-Ia do inatismo da lógica formal da linguagem poética e do automatismo habitual.

Ao se questionar isso, surge a instigação do efeito da arte, tanto imediato quanto

posterior. De onde ocorre e manifesta-se o esforço artístico? E, de quais os

obrigatórios primários e secundários para a vivência artística?

Para Vygotsky (1999, p. 257) a economia artística, enquanto dispêndio de

energia traduz-se em comoção quanto mais for o gasto de energia nervosa, isto é,

..todo sentimento é um dispêndio de energia espiritual e a arte está forçosamente ligada

à excitação do complexo jogo de sentimentos", que produzem uma reação estética que

se revela explosivamente. A partir disso, o autor busca compreender como o

comportamento estético pode permitir a produção objetiva de uma psicologia da arte,

tendo em vista os fatores que podem ser encontrados fora da arte. A tentativa é definir

a atividade psíquica como produtora do prazer artístico, e a partir desse entendimento,
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buscar o gérmen da reação estética, e não especificamente as condições que a

garantem. A busca de Vygotsky (1999) está nos efeitos que suscitam e integram o

comportamento estético, a partir das vivências e impressões emocionais. A

problemática está em entender "que relação existe entre a vivência da arte e a causa da

nossa vida cotidiana e por que a arte vem a ser tão importante, íntima e essencial para

todos nós" (VYGOTSKY, 1999, p. 260).

Para Vygotsky (1999, p. 260),

De dentro de nós mesmos nos inserimos na obra, projetamos nela esses ou
aqueles sentimentos que brotam do mais profundo do nosso ser e,
evidentemente, não estão na superfície dos nossos próprios receptores mas
relacionados à mais complexa atividade do nosso organismo.

Para Vygotsky (1999) o papel da arte musical não está limitado a um simples

contágio, entendido aqui como uma transferência dos sentimentos entre o interprete e

o fruidor, mas constitui uma percepção estética que se fundamenta no conflito

emocional, nas contradições que possibilitam transcender as formas e conteúdos

musicais em formas de expressão. Para o autor, a música possibilita a reorganização

dos sentimentos vivenciados pelos homens no cotidiano, e que são transpostos em

formas e conteúdos simbólicos, isto é, expressam um sentido social e histórico.

Vygotsky (1999, p. 308) salienta que "o sentimento é inicialmente individual, e através

da obra de arte torna-se social ou generaliza-se [...]. A arte é uma espécie de

sentimento social prolongado ou uma técnica de sentimentos".

Nessa perspectiva, a construção da expressão humana presente na música é

produto da interação social, por meio da qual se expõem os sentimentos, imagens e

pensamentos oriundos dessa relação social, constitui uma vivência social partilhada a
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partir da exposição da subjetividade primeira do compositor que gera na música o

aglutinamento das subjetividades dos fruidores.

Assim, a música, como fato social coletivo e compartilhado, movimenta a

subjetividade humana objetivadas num mesmo fato sonoro, que permite reorganizar as

emoções e sentimentos daqueles que co-participam do sentimento social do intérprete.

A música socialmente vivenciada exerce influencia na vida humana, e, portanto, no

modo de compreender o ambiente e relacionar-se socialmente, modificando o ser das

pessoas. E, em poucas palavras, um ato social de auto-expressão e contágio de

emoções humanas.

3.1 O CANTO CORAL COMO PRÁTICA SOCIAL E MEDIAÇÃO DO

DESENVOL VIMENTO HUMANO

Neste capítulo busca-se definir o canto coral como prática social e mediação do

desenvolvimento humano e o conceito de mediação em Vygostsky, como elo

epistemológico no processo de construção social de aprendizagem dos sujeitos na

produção cultural humana. Ao afirmar o canto coral como prática social e mediação do

desenvolvimento humano, questiona-se a necessidade de compreender o conceito de

mediação para compreender a relação entre a música e o sujeito.

Na perspectiva sócio-histórica da psicologia, o psiquismo humano compreende-

se como uma "construção social, resultado da apropriação, por parte dos indivíduos,

das produções culturais da sociedade pela mediação dessa mesma sociedade"

(SIRGADO, 2000, p. 38). A partir dos trabalhos de Vygotsky é possível definir o

conceito de mediação como o elo epistemológico que "funciona como operador na
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articulação dos diferentes componentes de um sistema teórico, conferindo a esta

unidade e coerência lógica" (SIRGADO, 2000, p. 38).

A mediação em Vygotsky fundamenta-se no postulado de que as funções

psíquicas humanas tem origem nos processos sociais, compreendidos estes. na

perspectiva marxiana que pressupõe a produção da atividade do trabalho de objetos

culturais e a do ser humano. A mediação possibilita explicar os processos de

intemalização e objetivação, de relações entre pensamento e linguagem e a interação

entre sujeito e objeto do conhecimento. Em síntese, a mediação designa as relações

entre os sujeitos e destes com seu meio, especificamente, "para designar a função dos

sistemas de signos na comunicação entre os homens e na construção de um universo

sociocultural" (SIRGADO, 2000, p. 39).

A música é "a mais social das manifestações humanas", afirma Cunha (2009, p.

1). De acordo com a autora, a música permite que as pessoas se congreguem ao redor

de uma fonte sonora e partilhem de um mesmo fato musical. Existe uma dinâmica

psicológica e neurológica que colabora para que o fenômeno musical se concretize na

vivência ocial da mú ica (CUNHA, 2009). Para a autora, a música pode ser definida

como "uma manifestação acústica cultural e socialmente partilhada" (CUNHA, 2009,

p. 2), e explica: "música refere-se ao fato sonoro, rítmico, melódico, poético e

harmônico, construído e produzido pelo homem, sem que entrem em discussão as

qualidades estéticas, características de estilos ou época histórica de sua composição"

(CUNHA, 2009, p. 2).

Nesse sentido a arte musical pOSSUIem SI, não somente uma expressão de

sentimento, mas também a expressão simbólica construída nas relações sociais do

compositor e também na ação recíproca do fruidor da mensagem musical.
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Ao refletir sobre o desenvolvimento humano não se pode esquecer de alguns

fundamentos epistemológicos que permitem a figura de teóricos sobre o

desenvolvimento humano de épocas diferentes, mas que comungam o interesse pela

origem, formação e desenvolvimento dos processos psicológicos do desenvolvimento

humano (KREBS, 1995).

A criança-corista, por meio de reprodução, está internalizando conhecimentos,

concepções musicais e extra-musicais estruturadas em forma de ensino que subsidiarão

sua percepção sonora do mundo contextual, propiciando-lhe bases à atividade criadora

e a construção de sua inteligência e o desenvolvimento de suas potencialidades. A

atividade humana está voltada à criação ou função combinatória. Isso se relaciona ao

fato de que além de memorizar, o cérebro humano reelabora as vivências e através do

trabalho, cria algo novo (KREBS, 1995). No ouvir da música desenvolve-se a

intelectual idade, o aprendizado, a memória, o pensamento lógico e a criatividade

humana (JUNKER, 1999).

Os autores destacam que essas relações são mediadas por instrumentos e

símbolos que transformam as dimensões biológicas; suportes aos aprendizados e trocas

cognitivas. Caracterizam assim a natureza mediada, sócio-histórico-cultural, do

desenvolvimento humano. Krebs (1995) e Junker (1999) enfatizam que é necessário

considerar os processos de desenvolvimento artístico não como inspiração divina mas,

fundamentalmente, a partir de qualidades e habilidades fisiológicas como processos

culturalmente definidos. Esses autores desenvolvem seus trabalhos vinculados e

voltados às questões educacionais, de forma a contribuir com reelaborações de práticas

escolares existentes em seus períodos. Entendem que a aquisição de conhecimentos

pelos seres humanos apresenta níveis contínuos e subsequentes, porém, não
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dicotomizados. Para eles o processo de desenvolvimento cognitivo é caracterizado

pela passagem contínua de etapas figurativas, espontâneas, para etapas científico-

formais, ao longo de toda a vida dos sujeitos.

Tais afirmações permitem compreender a arte refletida na música, dentre

outras formas de expressão artísticas denota situações reais de imaginação e sonho,

descoberta e fantasia. Kramer (1993, p. 87) ao se referir a Vygotsky afirma:

[...] a criação não existe apenas na origem de grandes acontecimentos, em
importantes inventos científicos ou realizações de famosos gênios da arte
[...]. Ela surge, ao contrário, onde quer que exista um homem imaginando,
combinando, descobrindo. Vygotsky se refere assim a imensa criação
anônima e coletiva de inventores desconhecidos, insignificantes, comuns ...
Porque os requisitos necessários para criar estão lá na vida que nos rodeia, a
cada dia.

Vygotsky (1984) revela que o ser humano possui a potencialidade de

imaginar. criar e descobrir, pois nossa inteligência é responsável por nossas

habilidades de criar, resolver problemas e fazer projetos, em uma determinada cultura

e temporal idade vivida, desta forma o ser humano cria e recria sua vida a cada

interação e troca de experiência com o seu meio, combinando o antigo e o novo. Com

isso se percebe que a atividade humana em seu desenvolvimento artístico está na

compreensão e busca de superação de níveis de conhecimentos já adquiridos e que a

criação musical associa-se e manifesta-se nas práticas do Canto Coral.

Para Vygotsky (1984) a existência humana é caracterizada por impulsos

cognitivos que geram aprendizagem. Esses impulsos são refletidos na reprodução e na

visão combinatória que colocam em ressalva variadas habilidades já então vivenciadas

que bastam ser relembradas e executadas.

Compreendendo que a possibilidade do ser humano se encontrar na arte ou
na produção expressiva, Vygotsky nega então, a fria separação que é em
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geral feita pela imaginação e realidade. Adverte para o fato de que, quando
se interpõe entre ambas uma fronteira impenetrável, deixa-se de perceber a
função essencial desempenhada pela imaginação: ela se torna mero enfeite
acessório quando é, na verdade, vitalmente necessária. Por outro lado, se
toda fantasia parte da experiência acumulada pelo homem, quando mais
variada é essa experiência, mais rica é a fantasia, pois pode, a partir do
vivido - criar novas combinações. Mais do que isso, ainda: a fantasia amplia
a experiência e expande o homem para além do circunstancial e do imediato
(KRAMER, 1993, p. 87).

Essa afirmativa remonta a uma visão que possibilita uma execução

interpessoal e intrapessoal, pois é possível vivenciar na prática um aprendizado

coletivo. Nisso desenvolvem-se interações cooperativas que produzem aprendizagem.

Dessa forma, a prática coletiva reprodutora coral reflete essa prática onde os coristas,

musicalmente de forma interativa junto ao professor regente, buscam fidedignidade a

execução de suas canções através da expressão e de sua inteligência musical.

a concepção vygoskiana, a atividade reprodutora é fundamental ao

desenvolvimento da criança, visto que, para essa, o pensamento está associado à

capacidade de lembrar, para lembrar é necessário ter ocorrido memorizações. A

memória é uma função supenor que se desenvolve na relação com o meio sócio-

cultural, relação essa mediada por signos.

Em relação ao Canto Coral, a criança-corista por meio de reprodução, está

intemalizando conhecimentos, concepções musicais e extra-musicais estruturadas em

forma de ensino que subsidiarão sua percepção sonora do mundo contextual,

propiciando-lhe bases à atividade criadora e a construção de sua inteligência e o

desenvolvimento de suas potencialidades. A atividade humana está voltada à criação

ou função combinatória. Isso se relaciona ao fato de que além de memorizar, o cérebro

humano reelabora as vivências e, através do trabalho, cria algo novo.

No anto Coral, devido à estruturação da proposta de ensino, o corista ao
internalizar os processos de trabalho coral, transcendentes a própria questão
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musical, de natureza diversa, fisiológica, psicológica e mental forma bases
sólidas à criação. Concretamente, percebemos e fomos informados que
atitudes criativas vem sendo demonstradas pelas crianças-coristas no espaço
extra-coro, por vezes, dentro do próprio espaço coral, visto que nesse
também existe a possibilidade de trabalho não essencialmente reprodutor.
Inferimos que ditas atitudes criativas podem também estar associada à
superação do medo individual (KREBS, 1995, p. 253-254).

Essa realidade demonstra que a criança, em atividades interativas e em grupo,

supera o medo intemalizando, o próprio conceito de capacidade e superação pessoal,

acreditando em seus resultados e elevando sua auto-estima no ato de realizar e ser.

Com isso ela reelabora reproduções vivenciadas e atribui significados a suas

simbologias. esse sentido a atividade coral tendo como base a reprodução e criação

de possibilidades, bem como as improvisações e interpretações, se constituem

mediação à criatividade e ao desenvolvimento construído e recriado, contribuindo para

aquisição de funções psicológicas superiores que se completam.

A música, por vezes esquecida, precisa estar retomando ao contexto escolar

visto que ela abre caminhos de sucesso aos sujeitos envolvidos na ação da prática do

Canto Coral, pois ensina os aspectos exclusivos de seu relacionamento com outros

seres humanos e com o mundo a sua volta, tanto em sua própria quanto em outras

culturas. Isso faz a pessoa humana aumentar a satisfação que extraem da música, a

sensibilidade e faz crescer o sucesso noutras experiências de aprendizagem e também

permite situações de aprendizado que podem ser aplicados em outros contextos

(KREBS, 1995).

Junker (1999) destaca que estudos recentes afirmam que o realizar ou até o

simples ouvir música desenvolve a intelectual idade, o aprendizado, a memória, o

pensamento lógico e a criatividade em geral do ser humano. A prática do Canto Coral
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desenvolve além de inúmeras habilidades da inteligência musical nos envolvidos como

partilha de inúmeros benefícios em outras áreas do conhecimento.

As considerações apresentadas pautam-se na necessidade de respaldar

teoricamente a própria experiência de ensino coral escolar e seus desdobramentos no

processo de desenvolvimento da criança-corista. Dessa forma, se enfoca que a

contribuição, ora teorizada, não faz parte apenas de uma leitura de autores, mas está

intimamente voltada a uma prática pedagógica reflexiva sobre o canto coral escolar

que busca redimensionar uma prática de ensino, muitas vezes, existentes no cotidiano

da escola, mas desvinculada de uma abordagem mais ampla.

É relevante propiciar uma nova leitura ao Canto Coral a partir de reflexões

que possam melhor delinear seus pontos de partida e chegada bem como os

desdobramentos na área educacional, compreendendo essa atividade no processo

amplo de desenvolvimento da atividade humana. Para que ela realmente se constitua

em mediação ao desenvolvimento humano, é necessário que seja sistematicamente

organizado, orientado e repensado frente a uma concepção ampla da existência de

competência mu icai, ociais e cognitiva da criança-corista, po sívei de serem

desenvolvidas com o auxílio interativo e interventivo do processo educativo da

atividade coral.
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS EM TORNO DA EDUCAÇÃO MUSICAL

Neste capítulo analisa-se o processo histórico do Ensino da Arte - Música no

Ensino Fundamental a partir dos principais documentos legais, principalmente da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n" 9.394 de 1996 e dos Parâmetros

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental da disciplina Arte (1997), dando

ênfase maior à área da Música. Destacam-se também as produções teóricas da

Associação Brasileira de Educação Musical e da Associação Brasileira de

Etnomusicologia sobre as políticas e práticas da Educação Musical nas escolas

públicas.

Ao analisar o processo histórico do ensino da Arte para crianças no Ensino

Fundamental, especificamente no ensino musical, é possível evidenciar, já nas

primeiras décadas do século XX, a presença curricular da Música e do Canto

Orfeônico como um método de ensino musical rítmico-melódico através do canto

coletivo na formação das crianças (SUBTIL, 2010).

Em relação ao ensino da música, o contexto da ideologia nacionalista no final

da década de 1920 e início de 1930 é marcado pela inserção das ideias de músicos

europeus como Dalcroze e Kodály, que valorizaram o folclore nacional e a formação

disciplinar por meio da música. Segundo Subtil (2010, p. 30) tal contexto é marcado

pela,

Sob a ditadura de Villa-Lobos, que a entou a raíze mu icai na tradição
folclórica e popular, implantou oficialmente o Canto Orfeônico, evidenciado
na exaltação do civismo em grandes eventos. Apesar dessa identificação da
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musica com conceitos de coletividade e patriotismo e sua vinculação à
ideologia do Estado Novo, não se pode negar a profunda percepção desse
compositor quanto à musical idade brasileira e o mérito de institucionalizar a
música formalmente nas escolas.

Villa-Lobos implantou uma proposta de formação de professores por meio de

cursos de educação musical no que se refere à preparação ao ensino e prática do canto

orfeônico, principalmente para apresentações comemorativas e atos cívicos nos quais

se entoaria o Hino Nacional e as músicas folclóricas (SUBTIL, 2010). Sobre o projeto

de VilIa-Lobos, os PCNs - Arte (1997, p. 26) ressaltam que,

[...] o projeto de Villa-Lobos esbarrou em dificuldades práticas na orientação
de professores e acabou transformando a aula de música numa teoria musical
baseada nos aspectos matemáticos e visuais do código musical com a
memorização de peças orfeônicas, que, refletindo a época, eram de caráter
folclórico, cívico e de exaltação.

Num primeiro momento da história musical brasileira os planos estabelecidos

no que tange a educação musical foram determinados pelo ensino de músicas nas

escolas, por concertos populares, por conferências, por formação de orfeões e por

inúmeros estudos folclóricos. No caso específico do orfeão constituiu-se a partir das

iniciativas de Vi lIa-Lobos, que apresentou uma aprovação pelo governo que levou a

que escolas primárias, secundárias e profissionais do Distrito Federal tivessem o

ensino de música. Dita iniciativa espalhou-se noutros estados e destacou-se

especialmente pelas grandes concentrações de canto orfeônico dirigidas por Villa-

Lobos.

Juntamente criou-se em 1935 o Orfeão dos Professores a partir das orientações

traçadas pela Superintendência de Educação Musical e Artística. Tendo em vista a

necessidade de irradiação dos ensinamentos musicais foi criado um Curso de

Formação de Professores Especializados em Música e Canto Orfeônico no Instituto de

Artes da Universidade do Distrito Federal. Ao referir-se à finalidade deste curso,
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Grosso (1942, p. 105) diz que "é formar professores que levem para todo o Brasil, seus

conhecimentos especializados em música e canto orfeônico, vem funcionando com

regularidade há sete anos e sua freqüência atesta o entusiasmo e dedicação daqueles

que desejam cooperar na obra grandiosa de Villa-Lobos".

Este curso era oferecido com duração de três anos e oferecia ao profissional os

conhecimentos básicos habilitando-o ao ensino da música nas escolas. Entre os

conteúdos ministrados estavam: solfejo e ditado, teoria aplicada, prática de conjunto,

canto orfeônico, história, estética e folclore, estudo analítico, prática orfeônico, ritmo,

regência e orientação sobre a coordenação direta de Vi1la-Lobos (GROSSO, 1942).

Oliveira (2007, p. 54) salienta que "a partir do movimento modernista e do

regime ditatorial, surgem os orfeãos e as escolas cantaram o folclore nacional com um

forte sabor de civismo e disciplina". Esta primeira etapa da formação musical,

marcada pelos ideais do nacionalismo, foi marcada pelo ensino obrigatório de música

em nível nacional, pelo incentivo do Canto Orfeônico e pelo trabalho de formação dos

professores de música. Isso ficou latente nos diversos programas de Iniciação Musical

orientados pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro, o Conservatório Brasileiro

de Música, os Conservatórios de Música de Belém, da Bahia, de Pelotas e de Minas

Gerais, o Conservatório Dramático e Musical em São Paulo (OLIVEIRA, 2007).

No final da década de 1960, a Lei n° 5.692/71 explicitou a reforma de ensino

que estabeleceu a obrigatoriedade da Educação Artística nas escolas, afirmando um

trabalho polivalente com Música, Teatro e Artes Plásticas (SUBTIL, 2010).

Sobre isso, Subtil (2010, p. 32) ressalta que,

Ora espontaneísta, ora tecnicista, dentro de uma perspectiva metodológica
que enfatizava o jazer, sob a ação do professor polivalente sem formação
específica, o ensino de Arte foi a questionado por desconsiderar os
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conteúdos próprios de cada área e a arte como um campo com saberes
historicamente constitu ídos.

o final de década de 1980 foi a Federação de Arte Educadores do Brasil

(FAEB) como uma possibilidade de discussão sobre o ensino de arte e, no início da

década de 1990, foi fundada a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM)

com foco principal no ensino da música. Em 1997, foram formulados, os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs) que sistematizaram as orientações metodológicas para

a área artística, incluindo às linguagens tradicionais, a Dança. Neste contexto, a LDB

n? 9.394/96 promoveu mudanças na nominação da Arte. No artigo 26, parágrafo 2,

estabelece que "0 ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural

dos alunos" (BRASIL, 1996).

Os PC s -Arte (1997) afirmam que a Arte "tem uma função tão importante

quanto a dos outros conhecimentos no processo de ensino aprendizagem", por que é

por meio dela que "o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação,

tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas

produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas"

(BRASILIMEC, 1997, p. 19). O documento curricular ressalta sobre a arte musical que

é preciso trabalhar a comunicação e expressão musical (especificamente, a

interpretação, improvisação e composição), e a apreciação significativa em música

(escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical). Os PC s - Arte (1997)

definem a música como produto cultural e histórico, apresentando-a como um produto

social importante na vida dos sujeitos. Nesse sentido, estabelece como critérios de

avaliação da Arte Musical na Escola:
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• Interpretar, improvisar e compor demonstrando alguma capacidade ou
habilidade;

• Reconhecer e apreciar os seus trabalhos musicais, de colegas e de
músicos e conhecimentos, sem preconceitos estéticos, artísticos,
étnicos e de gênero:

• Compreender a música como produto cultural histórico em evolução,
sua articulação com as histórias do mundo e as funções, valores e
finalidades que foram atribuídas a ela por diferentes povos e épocas;

• Reconhecer e valorizar o desenvolvimento pessoal em música nas
atividades de produção e apreciação, assim como na elaboração de
conhecimentos sobre a música como produto cultural e histórico.
(BRASILlMEC, 1997, p. 97-98).

Ainda que estas iniciativas continuassem no projeto de promoção da educação

musical, elas foram reprimidas pela implantação da polivâlencia no ensino de arte

através da LDB 9.394/96. Contudo, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares

acionais e com a LDB 9.394/96 o ensino da arte tomou-se especializado, ainda que

formalmente devido às dificuldades em regulamentar propostas de ensino consistentes

que possam ser apontadas pelos próprios profissionais da área da música.

Ao re peito di so, Oliveira (2007, p. 55) afirma que:

Em termos de legi lação brasileira, apesar do ensino de Arte ser obrigatório
e ter sido reconhecida a importância da Arte, considerada equivalente às
demais disciplinas do currículo de ensino básico, os resultados na prática
ainda muito poucos. Pode-se deduzir que não é a obrigatoriedade do en ino
da música e a adoção de um currículo nacional que irá resolver o problema
das artes no currículo escola, e em especial, da música na escola. Acredito
que esta situação ( ...) pode mudar se houver ações que influam na
capacitação docente, na melhoria das condições de infra-estrutura das
instituições de ensino e artísticas, no trabalho colaborativo e articulado que
valorize o trabalho do professor, investindo na melhoria de sua qualificaçao
profissional e propiciando meios para que desenvolva as suas propostas, no
ensino, na produção, na pesquisa e no gerenciamento artístico articulado
com outros contextos socioculturais.

Estas demandas para a educação musical adquiriram força no final do século

XX com a realização do Simpósio Nacional Sobre a Pesquisa e a Pós-Graduação em

Música - SINAPPEM, pela criação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música, da Associação Brasileira de Educação Musical e,



68

recentemente, da Associação Brasileira de Etnomusicologia. Cabe destacar o trabalho

da Associação Brasileira de Educação Musical - Abem, que na atualidade cumpre um

papel político e educativo relevante, influenciando diretamente na qualidade do ensino

da música por meio de suas publicações, dos cursos de formação de professores, entre

outros. Por outra parte, a associação tem orientado os governos estaduais e municipais

tanto no que diz respeito à contratação dos profissionais especializados na área da

música e no assessoramento nas discussões curriculares tanto para a própria formação

superior dos profissionais quanto à sua prática pedagógica.

Oliveira (2007) aponta que a melhoria do ensino de música nas escolas básicas

deve consistir na adoção de políticas educacionais que repercutam na organização dos

currículos e na gestão pedagógica a fim de articular os diferentes saberes, contextos e

atores envolvidos. Essas políticas educacionais concretizam-se na organização do

ensmo e na formação de professores que devem buscar o desenvolvimento de

currículos e abordagens de ensmo que possam responder proativamente às

necessidades da diversidade social e cultural do mundo. Na visão da autora,

As artes, em especial a musica, podem responder a algumas questões
socioeconômicas da atualidade se as principais instituições e organizações
não governamentais da sociedade desenvolverem e implementarem planos
estratégicos e colaborativos, investindo em programas que trabalhem
principalmente com processo criativos e expressivos. Uma visão
contemporânea do ensino de música e arte precisa incluir objetivos como os
de transformar os indivíduos em pessoas inovadoras, colaborativas, e em
seres humanos cidadãos, conscientes e democráticos (OLIVEIRA, 2007, p.
56).

Os argumentos da autora propõem que o professor de música considere a

multiplicidade musical e os avanços na área de comunicações, a fim de "matizar o seu

trabalho a partir da valorização das singularidades das formas culturais locais e das

experiências musicais dos próprios alunos" (OLIVEIRA, 2007, p. 56). A perspectiva
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aculturalista ' e inculturalista 4 defendidas pela autora apontam para ações

metodológicas que priorizem o trabalho com músicas de outras culturas, questionando

aos próprios professores se é possível utilizar o mesmo método para ensinar todas as

músicas ou se o trabalho educativo deve preocupar-se com as questões de identidade.

Oliveira (2007) propõe que os professores de música assumam uma atitude

colaborativa no intuito de articular os processos de educação musical escolar com os

processos não escolares, estabelecendo uma articulação entre professor, aluno e

contexto sociocultural, entre professores e artistas compositores e intérpretes. Em

relação ao trabalho colaborativo do ensino da música, Oliveira (2007, p. 57) diz que:

A colaboração do trabalho do artista, ou seja, do intérprete e do compositor,
com o professor dentro e fora da instituição escolar permite o contato do
aluno tanto com ações referentes à ordem, planejamento, norma, como com
ações que se referem à criatividade, às saídas das normas e das rotinas. As
parcerias entre esses dois contextos pode aproximar os modos de conhecer
típicos de ambos, como também fazer surgir discussões e produtos que
podem contribuir para o avanço dos processos de trabalho, de ensino e de
aprendizagem.

Segundo a autora, a formação musical na perspectiva colaborativa e no diálogo

permanente entre a teoria e prática instrumental e vocal tem formado gerações de

músicos para orquestras, bandas, conjuntos mUSICaiS populares, cantores e

musicalizadores infantis. Daí a necessidade de trabalhos colaborativos entre a

universidade, espaços educativos e as entidades da sociedade civil organizada, os quais

juntos possam gerir programas de música e formação artística que tenham em suas

bases a disseminação da teoria musical enquanto prática conscientizadora e defensora

dos valores humanos. Nesse sentido os laços entre o município e os órgãos específicos

referentes à educação musical devem esmerar-se na promoção de um ensino de música

:;Movimento do nativo em direção à civilização (OLIVEIRA, 2007).
~ Movimento inverso, quando o profesor se despede dos seus saberes e assume os valores locais (OLIVEIRA,
2007).
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que faça do município uma verdadeira escola de música, escolas do povo, nas quais as

pessoas aprendam música e descubram o valor da mesma para a vida humana,

contribuindo assim no processo de inclusão social e na formação e profissionalização

das pessoas (OLIVEIRA, 2007).

De acordo com Oliveira (2007, p. 58) nos programas colaborativos que se

utilizam do desenvolvimento comunitário articulando tanto processos formais quanto

informais "alunos e comunidade interagem e desenvolvem solidariedade, fraternidade,

respeito mútuo e tolerância através da experiência prática, vivenciando valores

artísticos e musicais de outros contextos". Nessa vertente o ensino da música torna-se

o mobilizador da sociedade, da sua cultura, gerando processos de desenvolvimento

musical que possibilitem novos profissionais e inovações nos processos pedagógicos.

A autora destaca que a proposta do ensino da música, frente às questões

contemporâneas, deve orientar-se na perspectiva da diversidade e do

multiculturalismo, no intuito de relacionar os trabalhos educacionais frente às

manifestações culturais. Contudo, a autora destaca que o trabalho musical nesse viés é

problemático pelo fato da sociedade estar permeada de um deslocamento de diversas

populações que carregam consigo seus regionalismos musicais o que implica que o

ensino musical não pode ignorar os mecanismos sociais de exclusão, inclusão e

sincretismo a fim de garantir uma educação planejada e articulada frente ao contexto

social.

Esta perspectiva está presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),

os quais apontam em direção de uma formação dos professores que constitua-se a

partir das diversas especialidades e contemple programas educativos interdi ciplinare ,

transdisciplinares, multidisciplinares e multiculturais. No entanto, esta proposta do
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ensino da música não se faz possível sem programas de formação continuada para

professores de música, nos quais possam partilhar suas experiências educacionais,

refletir suas práticas e buscar novas alternativas para aprimorar o ensino da música.

As demandas citadas anteriormente, sintetizadas em movimento nacional

determinado pela Lei n° 11.769 de 2008, lei da obrigatoriedade da oferta dos

conteúdos de música nas escolas públicas. No Projeto de lei apresentado pela Senadora

Roseana Sarney (PMDB-MA) ao Senado Federal. O projeto 330/06 (Brasil, 2006)

propõe a alteração do parágrafo 26 da Lei 9.394/96, nossa atual Lei de Diretrizes e

Bases (LDB). Em 19 de agosto de 2008 o projeto passou a vigorar como lei (Lei

11.769/2008) nos seguintes termos:

Art. I° O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 60:
"Art. 26. § 6° A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo,
do componente curricular de que trata o § 20 deste artigo." (NR)
Art. 2° (VETADO)
Art. 3° Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às
exigências estabelecidas nos arts. 10 e 20 desta Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
(BRASIL,2008).

Cabe destacar que sobre o art. 20, de que trata o veto, corresponde ao § 70 do

projeto de lei: "O ensino da música será ministrado por professores com formação

específica na área", Sobreiro (2008, p. 46) destaca que a ''justificativa para o veto há a

alegação de que a música é uma prática social e que os diversos profissionais atuantes

na área não possuem formação acadêmica, embora tenham competência reconhecida".

De acordo com a autora,

O fato do ensino de música, nos dispositivos da atual Lei 11.769/08, ser
facultado a músicos pedagogicamente não habilitados, nos remete à pergunta
de Penna (2007a, p. 51): "Para que uma licenciatura em Música, então?";
conforme a autora, "isso parece se basear na (falsa) crença de que não há
necessidade de uma preparação específica para a atuação docente [... ]". A
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Lei I 1.769/08 não defende a exclusividade do educador musical para
ministrar o ensino da música. Isso não sugere a exclusão desse profissional,
mas impõe a nós, profissionais dessa área, uma preocupação pertinente, pois
haverá sempre demanda para atuação especializada no ensino da música.

A discussão coloca em questionamento a formação docente dos profissionais

que atuarão nas escolas públicas, tendo em vista a carência de professores da área

musical para o trabalho escolar. Sobreiro (2008) destaca que a maioria dos licenciados

em música não trabalha nas escolas públicas. De acordo com a autora isso se deve

principalmente a salários desestimulantes, dificuldades impostas pela prática diária e

falta de estrutura física adequada para as aulas de música. Desse modo, levanta-se a

necessidade de discutir sobre as dificuldades da obrigatoriedade da música nas escolas

públicas, estabelecendo parcerias com as escolas públicas a fim de superar concepções

equivocadas sobre o ensino de música.

4.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSI O MUSICAL

este item busca-se especificar algun pressupostos de caráter educativo sobre

a formação dos educadores tendo em vista as demandas e anseios contemporâneos que

o trabalho da educação musical tem manifestado frente às novas propostas da

legi lação para o ensino fundamental.

O relacionamento interpessoal do professor, tanto com educandos quanto com a

própria sociedade é crucial no processo de emancipação, de justiça social e

fraternidade entre homens. A práxis educativa, isto é, a reflexão da prática educativa,

confronta-se com inúmeros desafios que devem ser superpostos por valores e virtudes

arraigadas numa perspectiva histórico crítica da sociedade, que conceba a pessoa

humana, enquanto ser histórico que produz sua existência na vida em sociedade. No
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caso específico da música, o professor questiona-se de como a mesma pode ser

ensinada e de quais as repercussões dela nas pessoas.

Segundo Snyders (1994) a música é a arte do belo e pode proporcionar alegria

aos homens. Contudo, também, a música pode ser instrumento de dominação de forças

ideológicas, de interesse individual e de caráter opressor. O ensino da música tem

como objetivo possibilitar a experiência da alegria na música por parte dos educandos,

para que os mesmos possam compreender as obras musicais, seus gêneros, suas

impressões, e possam exprimir seus desejos. O professor de música tem a

responsabilidade de estabelecer uma comunicação com os educandos que lhe permita

mostrar a música como prática existencial. O Canto Coral como fonte de

conhecimento da teoria musical e de desenvolvimento da aquisição de múltiplas

possibilidades no ato de conhecer o que a educação musical proporciona pode

constituir um caminho formativo pelo qual a educação pode traçar seu percurso.

O ensino de música como componente do currículo escolar foi in erido nas

escolas como meio de educar crianças e jovens. "As escolas tendem a usar a música

como forma de alegrar festas, ensinar normas disciplinares, trabalhar o lado emocional

e expressivo do desenvolvimento dos alunos, reforçar normas sociais, especialmente o

civismo, etc." (OLIVEIRA, 2007, p. 58).

A música na escola toma a escola mais dinâmica, viva e alegre imprimindo-lhe

uma identidade social pelo fato de inculcar nas identidades escolares o espírito da

música. Tal característica tem sido muito utilizada na contemporaneidade a fim de

superar as dificuldades que afetam a educação. como a violência, as drogas, a

indisciplina, as necessidades educacionais especiais, entre outras.
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Por outra parte, os profissionais da arte musical afirmam que o ensmo de

música pode ser implementado como um meio para educar. Para tal, as escolas devem

organizar o currículo de modo que não se ensine somente conteúdos técnicos e

instrumentais em torno da teoria da arte musical, mas também possa aproveitar o

ensino de música como apoio para outros conteúdos não musicais como: atividades de

composição, execução, apreciação e o conhecimento da literatura musical. Oliveira

(2007, p. 59) defende "a inclusão de propostas curriculares que ofereçam

oportunidades de aprendizagem aos alunos de forma democrática, ou seja, não

obrigando a todos a fazerem música, mas oferecendo a todos a chance de estudar e

desenvolver os seus talentos musicais, caso desejem e tenham condições de fazê-lo".

Desse modo, o trabalho colaborativo entre a equipe pedagógica e os professores

de música, organizado no projeto político-pedagógico, deve sempre priorizar a

melhoria do ensino e a valorização da arte musical no contexto escolar. Esta proposta

político-pedagógica esta fundamentada na Constituição Federal de 1988, quando

garante o exercício pleno dos direitos culturais e o acesso ao patrimônio cultural do

país, o que promove a formação musical dos cidadãos.

Nesse processo é importante que o professor de educação musical "vivencie

processos apreciativos e interpretativos das manifestações culturais, procurando os

exemplos mais autênticos possíveis, para compreender a essência destes e transmiti-los

sem distorções" (OLIVEIRA, 2007, p. 60). Ao respeito do educador musical, Souza

(2007) salienta que as representações e práticas pedagógicas musicais devem ser

orientadas em coerência com o contexto no qual serão desenvolvidas. O educador

musical deve ter presente como princípio educativo a diversidade, já que a música está
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conectada diretamente à etnicidade, ideologia, religião, sexualidade, o que ajudará na

compreensão do mundo.

Para Souza (2007, p. 19),

A educação musical, como as outras ciências, tem sido afetada pelas novas
situações e fenômenos sociais já mencionados como a revolução técnico-
científica, os processos de globalização, a revalorização das comunidades
locais e dos grupos étnicos e o papel determinante do individuo e suas
necessidades.

Sendo aSSIm, o espaço educativo toma-se o local onde alunos estabelecem

contato com pessoas que trabalham profissionalmente na arte musical, o que Ihes

permite participar de processos artístico-educativos carregados de identidade cultural

que zelem por valores sociopedagógicos no ambiente escolar.

Para que essa proposta do ensino da música seja possível, Oliveira (2007, p. 61)

considera relevante:

- Discutir linhas de ação para tratar, apoiar, desenvolver os espaços da
sociedade que são governados por lógicas diferentes: cultura erudita, a
indústria cultural e as culturas populare. Para a área da educação é
importante detectar quais os "gargalos" de cada gênero cultural, estudar as
formas de ajudar a detectar, resolver e superar essas pequenas áreas de
estrangulamento, carências e fragilidade;
- Estudar o processo de marketing chamado atualmente de espetacularização
do qual se reveste a manifestação artística. Este seria beneficial para o
desenvolvimento da música no Brasil ou o custo para esse marketing cultural
é dinheiro jogado fora? Essas verbas talvez fossem melhor aplicadas se
investidas na educação musical e artística, pois poderiam criar um público
mais apreciador, mais crítico, e mais regular na área da cultura;
( ...)
- Discutir os mecanismos de atuação dos gestores públicos no sentido de
pensar a área cultural e educacional de forma orgânica e integrada em suas
dinâmicas internas e em suas interdependências, entendendo gestão cultural
como algo mais do que simplesmente promover eventos e restaurar sítios
históricos;
(...)

Di cutir uma política de formação musical que tenha qualidade,
continuidade e desenvolvimento (aprofundamento), garantindo o
cumprimento da obrigatoriedade do ensino da música em toda escola
brasileira. Organizar o sistema nacional de educação e formação em música
como meio e como fim, de forma que integre propostas de ensino de música
já testados na prática nas várias regiões do Brasil, para atender a gama de
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possibilidades (apreciação, composição e execução musical) a serem
ofertadas às escolas nos vários contextos socioculturais.

Para a autora é evidente que, ao pensar políticas públicas em tomo do ensino de

música, não é possível esquecer a posição histórica marginal pela qual a formação

musical passou na história da educação brasileira. Atualmente, ainda que as pesquisas

na área da arte musical tenham mostrado grandes avanços e reconhecimento no mundo

da educação, o ensino da música continua como uma subárea no currículo escolar,

muitas vezes como alvo de preconceitos. No entanto, a disciplina continua, passo a

passo, criando e recriando sua identidade e a identidade dos seus profissionais a partir

de trabalhos colaborativos que propiciem um trabalho educativo musical que possa ser

vivenciado artisticamente pela sociedade.

Snyders (1994) pergunta-se: a escola pode ensinar as alegrias da música? Para o

autor, "a música é feita para ser bela e o belo existe para proporcionar alegria, a alegria

estética". De acordo com Snyders, o ensino da música tem por objetivo levar os alunos

à experiência de alegria que o conhecimento musical propicia nas suas especificidades

e inter-relações.

Na segunda parte da sua obra, Snyders (1994) apresenta as alegrias da música,

trazendo à discussão as marcas culturais que determinam o trabalho dos professores do

ensino da música. Para o autor, uma das alegrias da música é sua força contagiante,

seu poder de estimulação que atinge a existência dos homens. Nesse sentido, o poder

da música encanta e agride os homens. Isto nos faz refletir:

Medo e portanto crueldade, medo e portanto grito de angústia - mas também
como volúpia de manifestar-se tão profundamente a ponto de levar ao
de nudamento; entregue sem defe a; mas a quê? A música me encanta, me
põe fora de mim, mas onde? Somos nós que tocamos música ou é ela que
age sobre nós? (SNYDERS, 1994, p. 80).
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De acordo com o autor o professor de música deve ajudar aos alunos a sentir

com maior plenitude o alcance de certas experiências que já vivem, estimulando-os a

refletir sobre o rigor da música, e sobre o que a mesma significa enquanto expressão

dos sentidos humanos. Snyders (1994, p. 81) destaca que a música tem objetivos,

possui intencional idade já que "na composição musical, a obra encontra-se ligada, não

se dispersa aos quatro ventos, dirige-se a um objetivo".

Tendo em vista isso, Snyders (1994, p. 82) afirma que:

Os professores de musica sabem bem que podem auxiliar os alunos a
desfrutarem melhor da alegria musical fazendo-os tomar consciência do que
se introduz de claro e distinto na música. Uma das áreas em que se sentem
mais seguros e mais úteis trata das ações nas quais são explorados os
aspectos construídos, racionais da música. O risco, aí, será cair num ensino
especializado demais; o problema do professor, repito, é fazer com que a
atividade de escuta assim melhorada não se limite a recortes abstratos
seguidos de reconstituição de mecanismos, mas que seja, em todo os
momentos, estéticas, preocupadas com a beleza, orientadas para a beleza.

o rigor musical ao qual o autor faz referência está dado pelo "saborear", pela

capacidade do jovem perceber a característica sensível da música. É por isso, que faz-

se preciso "auxiliar os jovens a assumir simultaneamente estas duas fases da música, o

caótico e a retitude; uma tensão, entre dois pólos complementares; trata-se de viver a

consistência recíproca disto" (SNYDERS, 1994, p. 84).

Para o autor, a música possui um caráter dialético, que vai para o extremo, ao

mesmo tempo em que provoca violência, que toma presente a angústia, ela tranqüiliza

e suaviza o espírito dos homens.

A esse respeito, assim se refere (1994, p. 85),

O progresso da alegria é perceber que há na música dois aspectos essenciais
de nós mesmos, uma solidariedade contraditória ma não entre pequenas
coisas parciais, isoladas, que fazem parte da superfície do indivíduo. A
antinomia coloca em ação nossos desígnios fundamentais; e temos de situá-
Ia na busca de um equilíbrio de vida, na transposição de alguma coisa dela
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para a vida, para além dos compromissos habituais; uma vida se organizaria
ao entrar em ressonância com o tumultuado, entraria em movimento a partir
do tumultuado.

Sendo assim, uma das alegrias da música consiste em viver a tensão entre o

tumulto e o rigor, numa tensão do espírito humano que influência seu corpo. Segundo

o autor, "a influência que a música exerce sobre nós remete-nos evidentemente a seu

poder sobre o corpo; ela coloca o corpo em movimento, faz com que ele vibre de

forma não comparável às outras artes" (S YDERS, 1994, p. 85).

Outra alegria destacada por Snyders (1994) é a alegria da comunicação. Esta

reforça os vínculos de amizade e promvoe a sociabilidade grupal. "A música embala,

envolve as pluralidades a tal ponto que ela própria parece criá-Ias" (S YDERS, 1994,

p. 86). O autor destaca que a música motiva as pessoas a pensarem e refletirem sobre

si mesmas e sobre as outras. Essa relação é marcada tanto por gostos particulares

quanto de uma determinada moda ou estilo musical marcante de um grupo de pessoas,

por meio do qual os jovens comunicam-se e entrelaçam.

Há a alegria de fazer música junto, desde o canto em corais até a
participação em um conjunto de rock: trata-se de coletivos que, ao mesmo
tempo, perseguem um objetivo musical e o projeto de se constituir, de se
verificar como grupo solidário; os participantes se rejubilam com o poder e a
emoção coletivos; estruturas e regras se criam pouco a pouco e estabelecem
assim sua validade; em resumo, há uma diversidade que tende à unidade, na
qual cada parte acha apoio nas outras e se fortalece com as outras
(S YDERS, 1994, p. 88).

Para o referido autor (1994, p. 88) a "aula de música constitui uma ocasião

bastante privilegiada de colocar-se em "uníssono" com os outros, de escutar uns aos

outros, com as habituais ressonâncias de conhecer-se, apreciar-se, aceitar-se". Nesse

sentido, a música permite que a individualidade se comunique com a coletividade, abre
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caminhos para a sociabilidade humana, estabelece uma relação forte de conhecimento

do outro.

Esta alegria da música promove uma educação voltada para a comunicação

intercultural, pela qual seja possível "levar os alunos a enraizarem-se na cultura do

país em que vivem, progridem no interior da cultura musical própria de nossos países

e, ao mesmo tempo, oferecer-lhes ocasiões suficientes de transferirem para outras

músicas a sensibilidade de escuta que terão assim adquirido" (S YDERS, 1994, p.

96).

A terceira alegria da música à qual o autor faz referência é a alegria de explorar

as significações da música, entendida como um estágio, ou seja, um momento de

aprendizagem que desenvolva a consciência musical como uma contradição própria da

vida dos homens, pelo fato da música exprimir questões arraigadas à vida humana em

sociedade. Objetiva-se levar os alunos a perceber o paradoxo fundamental da música

que constitui a "moldagern rigorosa da forma musical que nos conduz ao âmago do

que a palavra enuncia" (S YDERS, 1994, p. 100).

Snyders (1994) ressalta que é necessário amar a indeterminação que se

manifesta na música, entendida aqui como os múltiples olhares, o aprecio à

multiplicidade do significado musical. De acordo com o autor, a indeterminação da

música permite uma

Possibilidade de interpretações múltiplas, apelo a interpretações múltipla;
em função dessas características, a música incorpora-se estreitamente ao
vivido pelo indivíduo. Abre-se caminho à imaginação, que vai se deleitar em
achar explicações mais ou menos figuradas àquilo que sente; teríamos
sempre, interminavelmente, de dizer, numa dessas aproximações do
indizível, que a música é algo inesgotável (SNYDERS, 1994, p. 103).

E, agrega que é por esse fato que a música
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chama à existência, dá legitimidade e portanto existência a certos aspectos
nossos e do mundo que são marcados pela indeterminação: o passado e as
lembranças, os devaneios, os sonhos e as esperanças necessariamente
indecisos. É deles que tiramos alegria, já que estes sentimentos nos são
preciosos - e tão difíceis de compreender (SNYDERS, 1994, p. 104).

Sendo assrm, Snyders (1994, p. 107) salienta que as alegrias da música

sintetizam-se na possibilidade de propiciar aos homens "uma apreensão global e uma

relação emotiva com um mundo", pela qual possam significar a própria existência na

coletividade que partilham.

A música tem aberto novas sendas teórico-artísticas visando o resgate e o

cultivo da arte musical. Tais caminhos na educação adquiriram uma identidade voltada

à multiplicidade musical, à singularidade das culturas e as experiências dos alunos

estabelecendo a necessidade de um trabalho colaborativo e dialógico.

Nesse processo de vivência e expressão humana, mediadas pelo processo

educativo, a música traz para a pessoa humana as alegrias da vida, a possibilidade de

refletir criticamente o mundo. No entanto, para que situações pedagógicas em tomo da

música se concretizem, faz-se necessário a promoção de políticas públicas embasadas

em princípios éticos, na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nesse

processo, a música toma-se uma arte humana por excelência, capaz de alegrar, refletir

e aprimorar a vida humana em sociedade.
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5 O PENSAMENTO DE VILLA-LOBOS E SNYDERS: UMA POSSíVEL

CRÍTICA

este capítulo pretende-se analisar o pensamento de Villa-Lobos e de Snyders

sobre a música a partir das contribuições do materialismo histórico dialético. Esta

teoria de interpretação da realidade, visão de mundo e práxis está centrada na

compreensão do caráter dado pela organização dos homens em sociedade e. pelo

caráter histórico denota a organização dos homens através de sua história.

Segundo Pires (1997, p. 85) "se a lógica dialética permite e exige o movimento

do pensamento, a material idade histórica diz respeito à forma de organização dos

homens em sociedade através da história, isto é, diz respeito às relações sociais

construí das pela humanidade durante todos os séculos de sua existência". E, nesse

ponto, esta materialidade histórica pode ser compreendida a partir das análises sobre o

trabalho como categoria central nas relações sociais. O trabalho é a atividade vital que

garante a sobrevivência e por meio da qual a humanidade produz e reproduz a vida

humana em sociedade. No entanto, a autora ressalta que na sociedade capitalista, o

trabalho é explorado, e constitui parte de um processo de alienação, de expropriação

da atividade. Nesse sentido, "se o trabalho, como atividade essencial e vital traz a

possibilidade de realização plena do homem enquanto tal (humanização), a exploração

do trabalho determina um processo inverso, de alienação" (PIRES, 1997, p. 86). Como

afirma Saviani (1994, p. 240) em relação à educação: "o trabalho educativo é o ato de

produzir, em cada individuo singular, a humanidade que é produzida histórica e

coletivamente pelo conjunto dos homens".
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Sobre Villa-Lobos é possível sintetizar como objetivo da sua obra e

participação a intenção de educar musicalmente seu povo. No entanto, a participação

pública intensa na época do Estado Novo de Vargas, pode ser considerada como a de

"diretor musical do governo", no sentido de um possível colaborador do governo.

Sabe-se que Villa-Lobos organizou concentrações orfeônicas em diversos campos de

futebol e em outros espaços públicos com a intenção de exortar civicamente os

cidadãos. Isso questiona o legado de Villa-Lobos, já que tendo em vista o objetivo do

compositor em aproximar a música às pessoas, pergunta-se se essas pessoas eram de

diferentes classes sociais.

A participação de Villa-Lobos no governo ditatorial faz com que se questione a

sua obra, e que aquilo que se difundia como difusão cultural da música, não constituía

nada além de música de repetição com forte caráter ideológico. A inclusão do canto

orfeônico no currículo da escola bem como a criação do Conservatório Nacional de

Canto Orfeônico (1942) para formar professores não somente serviu como meio de

levar o conhecimento musical à juventude brasileira, mas também como reforço

ideológico do governo. Segundo Medaglia (2009, s/p),

Villa- Lobos tinha plena consciência do papel da música nas e cola. Ele
percebeu a importância que Vargas dava à cultura para alcançar seus
objetivos e o procurou várias vezes, com ajuda do grande educador Anísio
Teixeira. Mas teve liberdade, trabalhou um projeto de tecnologia do ensino
musical. Ele usou a força da ditadura para ensinar música em beneficio do
povo brasileiro.

Percebe-se que Villa-Lobos utilizou o governo ditatorial para levar à escola às

noções básicas do conhecimento musical. Como afirma Vasco Mariz (apud

LORENZOTTI, 2009) "o interesse foi recíproco e tanto Villa-Lobos usou a máquina

de propaganda da ditadura Vargas para divulgar a música como o governo o incumbiu
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de organizar as grandes manifestações corais no Rio e em São Paulo."

Por outro lado, o pensamento de Snyders sobre a alegria da música na escola

entra em contradição tendo em vista a inspiração marxista que lhe foi atribuida às suas

obras. A partir do início da sua produção bibliográfica (Pedagogia Progressista, Para

Onde Vão as Pedagogias Não-Diretivas?) o autor foi reconhecido como um pedagogo

marxista que constantemente propõe a transformação da escola. No entanto, Carvalho

(1999) ressalta que

este "estereótipo" começa a se modificar com a publicação das duas outras
obras que tomamos como base para o nosso trabalho (Alegria na Escola e
Alunos Felizes). elas surge um Snyders que insiste em falar da alegria na
escola, na satisfação que a cultura deve e pode proporcionar aos alunos.
Surge, então, um Snyders que se refere constantemente a "minha escola" ou
a "escola de meus sonhos", onde os alunos viveriam a verdadeira alegria do
escolar.

Snyders ao discutir a alegria na escola analisa o papel da cultura erudita e

escolar na escola e as especificidades de como o escolar pode proporcionar esta alegria

e esta mesma fazer parte de um processo maior de luta pela transformação da escola.

Segundo Carvalho (1999) quando o autor se refere as alegrias da música na escola, "o

ensino da música é só um 'pretexto', um motivo, para que este discuta a alegria na

escola". O autor considera que Snyders sempre se caracterizou pela defesa da

pedagogia progressista como potencializadora de atitudes de questionamentos sobre

liberdade, igualdade. democracia, participação, originalidade, transmitidos pelas

escolas brasileiras.

No entanto, o debate específico pode estar centrado em que ainda que Snyders

t nha uma ligação ao pensamento marxi ta e à pedagogia progressista, ao abordar o

tema da alegria na escola, enquanto processo de satisfação cultural, a relação de como

entendem as crianças e suas relações com o mundo, o autor limita a Arte e a música ao
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conceito de belo. Sendo aSSIm, o belo compõe uma ideologia, isto é, uma

representação de ideias, valores, normas e regras que afetam diretamente o pensar

humano. A ideologia prescreve e normatiza uma explicação racional que justifique as

diferenças sociais, políticas e culturais, desconsiderando tais diferenças como produtos

das dimensões de uma sociedade de classe. Sendo assim, a ideologia cumpre a função

de reguladora das diferenças fornecendo aos homens um sentimento de identidade

nacional (CHAUÍ, 2004).

Contudo, ao pretender analisar criticamente o objeto de estudo e renunciando a

uma posição exaltadora de Vil Ia-Lobos e de Snyders percebe-se que ambos projetos,

independente da intenção dos seus autores, o caráter ideológico era determinante no

contexto histórico e as ações promovidas cumpriram um papel social. O pensamento

de Snyders reforça as idéias de Villa-Lobos no sentido de questionar que ambos

projeto educativo-musicais cumpriram um papel na história, nasceram com um

propósito, sofreram dinâmicas e depois se transformaram. O que fica em aberto são as

possibilidades concretas de análise das relações sociais de trabalho.
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6 CO SIDERAÇOES FI AIS

o estudo desenvolvido sobre a música na escola, especificamente sobre suas

manifestações nas práticas de canto coral e sua relação no desenvolvimento humano de

crianças e adolescentes, investigou as possibilidades e limites da educação musical na

escola, através da análise dos documentos legais e curriculares que orientam o ensino

da música e a formação dos professores.

Para a compreensão da problemática da pesquisa em tomo ao canto orfeônico

nas escolas, fez-se uma análise do projeto educacional do canto orfeônico para as

escolas públicas, elaborado por Villa-Lobos, que teve grande aceitação não somente

pelos interesses artísticos, mas também por uma série de interesses políticos que viam

no realce patriótico a educação das camadas populares. Acredita-se que a presença de

Vi lia-Lobos na educação brasileira teve sua relevância quanto às políticas

educacionais voltadas para a "brasilidade", mas também pode ser questionada frente

aos interesses ideológicos que a envolveram, principalmente na relação direta com o

regime ditatorial.

O projeto musical de Villa-Lobos esteve penneado pelos valores da cultura

brasileira da época, teve em seu caráter fortemente nacionalista definir a educação

musical como uma disciplina curricular que afirmasse o carisma cívico e patriótico da

música como meio de formação, renovação moral e educação cívica do povo

brasileiro. Este movimento nacionalista por meio da música repercutiu e favoreceu

uma série de políticas públicas tanto no ensino escolar quanto na formação de

professores que marcaram o período da Escola Nova na educação brasileira na

primeira metade do século XX.
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Partiu-se da compreensão da música como mediadora da prática social e do

processo de desenvolvimento humano. A música constitui um atrativo potencial para

a atividade humana, a partir da criação musical como produção social culturalmente

produzida. Nessa perspectiva, definiu-se o canto coral como prática social e mediação

do desenvolvimento humano, mediação que na perspectiva vygotskiana constitui o elo

epistemológico no processo de construção social de aprendizagem dos sujeitos na

produção cultural humana. Assim, definiu-se a música como manifestação acústica

cultural e socialmente partilhada que produz vivências e trocas de experiências e

conhecimentos sociais.

Buscou-se compreender o papel do conhecimento musical no desenvolvimento

do ser humano a partir de uma abordagem sócio-histórica, que considera que o homem

apropria-se historicamente do universo sócio-cultural acumulado no processo de

aprendizagem que lhe permite formar uma identidade musical. O canto coral definiu-

se como prática social e mediação do desenvolvimento humano.

Tal perspectiva assenta-se na visão de Marx que considera que a atividade

criadora do artista sempre surge em um contexto social determinado por fatores

econômicos, políticos e ideológicos que restringem a liberdade do artista frente à

pretensão da sociedade burguesa em transformar a obra artística em mercadoria. De

acordo com o autor, "a arte cumpre uma função ideológica, testemunha a capacidade

criadora humana e é elemento indispensável na formação do homem novo"

(VAZQUEZ, 1983, p. 15). Nesse sentido a arte musical possui em si, não somente

uma expressão de sentimento, mas também a expressão simbólica construída nas

relações sociais do compositor e também na ação recíproca do fruidor da mensagem

musical.
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essa perspectiva foram analisados criticamente tanto o projeto de Villa-

Lobos e a concepção de Snyders sobre o ensino das alegrias da música. Percebeu-se

que o projeto de canto orfeônico de Villa-Lobos, ainda que centrado no ensino da

música, serviu como meio de comunicação ideológica do Estado. No caso da proposta

de Snyders considera-se que ainda que o autor apresente uma fundamentação teórica

sobre as alegrias da música na perspectiva da pedagogia progressista, falta uma análise

concreta sobre a realidade e as relações sociais que determinam o processo da

atividade musical.

A crítica que orienta o trabalho parte do entendimento da arte como

compreensão da realidade, ampliando o horizonte da arte como manifestação do belo.

Questionou-se de qual a realidade na qual o Projeto de Canto Orfeônico de Villa-

Lobos se desenvolve e de qual a relação ideológica dessa proposta com contexto

sócio-econômico, isto é, a qual projeto de Estado esta atrelado Villa-Lobos.

Com base nisso, estudaram-se as políticas públicas para o ensino de música

nas escolas. das possibilidades materiais e da formação dos professores, frente aos

desafios da Lei n° 11.769 de 2008, lei da obrigatoriedade da oferta dos conteúdos de

música nas escolas públicas. Assim, a dissertação constitui uma possibilidade de

reflexão do movimento educativo-musical na história da educação brasileira,

principalmente no que e refere ao ensino de música do canto coral.
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