
FUN~OES E OBJETIVOS DA AULA DE MUSICA VISTOS E REVISTO:
ATRAVES DA UTERATURA DOS ANOS TRINTA

Juaamara Souza·

Introdu~lio

Com a obrigatoriedade da aula de musica para todos os niveis em
1931 (Decreto IT' 19890 de 11 de abril) e com a a~o pedag6gica de Villa
LoboslrenteaSEMAa partirde1932,aeduca~omusical no Brasilvive uma
decisiva translorma900. Surge nessa epoca uma variedade de modelos e
propostas dentro da pratica pedag6gica musical nas escolas, que ootllo
numa estreita rela,.llo com a polltica educacional nacionalista e autoritaria,
instaladas palo regime Vargas. Esse desenvolvimento e interrompido e
translormado a partir de 1945, com a chamada lase de redemocratiza~o

do pais.
o objetivo dessa comunica,.llo e investigar dentro desse desenvolvi

mento as seguintoo questOes:
Qual 0 papel e a fun~o que a educa900 musical ocupa no sistema

educacional brasileiro nos anos 3O?, ou mais concretamente,
Quais os objetivos imanentes, oopecfficos, gerais e s6cio-politicos

contidos nos curriculos, instrU909s, Iivros didaticos e literatura do periodo
mencionado?

*Ooutora pela Unfversldade de Bremen, Alemanha; ProP Asslstente do Departamento de
Muslca eta Unlversidade Federal de Uberlandia.
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Eimportante salientar aqui, que esse estudo nAo tem somente um
'interesse historiografico'. Ele tem tamb~m 0 sentido de poder ajudar a
reconhecereesclarecerosatuaisprocedimentose tendAnciasdaeducac;Ao
musical.

Obletlvos s6clo-politlcos

A id~ia sobre a func;Ao e objetivos da educaC;Ao musical na literatura
dos anos trinta~muitodijerenciadae porvezes contradit6ria. Especialmen
te sAo colocados objetivos s6cio-politicos muito gerais como educac;Ao
musical a servic;o da coletividade e unidade nacional, formac;Ao de uma
consciencia nacional, 0 despertar do sentimento de brasilidade ou ainda
disciplina social, que no entanto nAo sAo em lugar a1gum claramente
definidos mas apenas vagamente descritos.

Assim ~ porexemplo descrita nas 'Instruc;09s e unidades didaticas do
ensino de canto orfeOnico', editadas pela SEMA, que a aula de musica
oferecida para todos os niveis escolares e entendida como 0 ensino do
canto orfe<>nico, deve 'incutir 0 sentimento cMco de disciplina, 0 senso de
solidariedadee de responsabilidadenoambienteescolaJ". 0 eantoorfeOnico
tem a finalidade principal de 'educar e disciplinar" (VILLA-LOBOS, 1946,
p.549).

AI~m disso, a pratica do canto orfe6nico deve 'estimular 0 habito do
perfeito convMo coletivo'. Outros objetivos sAo: 'desenvolver os fatores
essenciais da sensibilidade musical e despertar 0 amor pela mesma' e
possibilitar assim a participac;Ao em comemorac;Oes, solenidades cfvicas,
artisticas e religiosas (VILLA-LOBOS, 1946, p.548).

Osobjetivos formulados aqui nessas Instruc;Oesmostram umaafinida
de com as id~ias politico-ideol6gicas do regime Vargas, que podem ser
identificados em conceitos como 'coletividade', 'disciplina' e 'patriotismo'.

VILLA·LOBOS ve 0 significado do canto coletivo como fundamento de
uma educac;Ao estetica, social e artistica, e salienta a necessidade de uma
oferta musical para todo 0 povo brasileiro (VILLA-LOBOS, 1937, p.50).
Sobretudo desenvolve um modelo pedag6gico. onde 0 'convivio social
atraves da musica'ieva auma convivencia coletiva, como ele chama, que
na verdade nAo passa senAo a id~ia de uma difusa 'coletividade populaJ"
(ao estilo da Volksgemeinschaft) da Alemanha dos anos trinta.
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Para a form~ao da 'coletividade' VILlA-LOBOS refere-se especifica
mente aforc;a socializadora da musica. A origem dessa forc;a socializadora
estaria na dissolu<;ao do individuo e a sua subjug~aoa ideia coletiva:

.... 0 canto coletivo, com a seu pode, de socializa,ao, p,edisp6e a
indivlduo a parder no momento necessaria a noyao egofsta de
individualidade excessiva, integrando na comunidads, vaJorizando
no seu espfrito a ideia da remincia e da disciplina ante os imperati
vas da coletividade socia/....( VILLA-LOBOS, 1940, p.l0).

Essa ideiae corrigida par VILLA-LOBOS maistarde (1946). Elediz que
atraves do canto todos teriam apossibilidade deexperimentarem si mesmo
a coletividade sem que com isso perca a 'personalidade conciente (sic) e
livre do individuo' podendo assim se preocupar com 0 'interesse humane
gerar (VILLA-LOBOS, 1946, p.559).

Essavaloriz~aodavivencia musicalcoletivatem assuasbases numa
relac;ao irracional com a musica, deixando aexperj(jncia musical somente
um significado emocional. Essa relac;ao com a musica a nivel puramente
emocionalleva nao raramente ao desprezo ou a subvaloriza9ao do fator
racional (educativo) no processo de vivencia musical.

Se por um lade 0 canto coletivo (orfeOnico) contem a 'forc;a socializa
dora' em si mesmo, por outro ele e propulsordessa mesmaforc;a. Segundo
VILLA-LOBOS 0 canto orfeOnico 'com seu enorme propulsor de energias
civicas' leva a um processo de ident~icac;ao com a patria, no qual 0

sentimento nacional e 'espirito de brasilidade' ou 'consciencia musical'
autenticamente brasileira e um sentimento pos~ivo em relac;ao a na<;ao
brasileira se desenvolvem (VILLA-LOBOS, 1940, p.11). 0 autor entretanto
nao fomece uma descri9aO mais pr6xima do que se entende por 'consci
encia musicar.

A fun9aO disciplinadora do canto coletivo e tambem frequentemente
c~ada: 0 canto orteOnico 'influi, junto aos educandos, no sentido de
apontar-lhes espontilnea e voluntariamente, a no9ao de disciplina, nao
mais imposta sob a rigidez de uma autoridade extema, mas perfe~amente

ace~a, entendida e desejada' (VILlA-LOBOS, 1937, p.382).
Pode-se dizer que a posi9aO central ocupada pelo canto coletivo

justifica-se pela sua utiliza9ao como meio para doutrina9aO e discipline
mento de a1unos e consequentemente ou ao mesmo tempo de grandes
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massas, como sera visto nas concentray6es orfoonicas.
o repert6rio adequado que produz essa 'for'ta socializadora' seria

baseado na canftllo folcl6rica e na polifonia.
As cany6es folcl6ricas tem grande sign~icaftllo,porque elas armaze

nam as 'caracteristicas psicol6gicas raciais' e slio 'cantos cheios de
ressonfulcias ancestrais' e por issa rapidamente assimiladas e repetidas
pelas crian'tas. 'Isso facilita um desenvolvimento continuo do povo brasilei
ro para a formaftllo de uma futura naftllo' (VILLA-LOBOS, 1940, p.36).

A utiliza'tllo da can'tllo folcl6rica, que deveria comprovar, atestar a
forma'tllo do ideal coletivo popular tem tambem implica<;oes nllo s6
pedag6gicas e politicas comotambem sociol6gicas. A primeira seriaa ideia
de uma cu~ura regressiva destruida atraves da civiliza'tllo. Por um lade
VILLA-LOBOS ve no aumento do consumo musical, em conseqOencia da
industrializa'tOO etecnicismo, uma amea'ta 11 arte popularcuja decadencia
somente podera ser evitada com a ajuda da musica folcl6rica.

Paroutro lade a musicafolcl6rica seria um meio de proteftllo e defesa,
um agente imunizador, fatar de equilibria contra a imposiftllo ou invasao
politica e cu~ural.

VlllA-LOBOS escreve que 'a conciencia (sic) musical da crian'ta MO
deve sar formada tllo somente palo estudo dos mestres ciassicos estran
geiros, mas simu~aneamentepela compreenslio racional e quase intuitiva
das melodias edos ritmosfomecidos pelo pr6priofolclore nacional' (VlllA
LOBOS,1940, p.33).

As rea<;oes no circulo da Pedagogia musical 11 concepftllo de Villa
Lobos, que nesses anos representa a politica cu~ural oficial, sOO muito
d~erentes.Alguns autores tentam se orientarnas ideiasvilla-Iobianas sabre
funftllo, objetivo e significado da aula de mlisica.

LELUS CARDOSO, por examplo, acredita que a mlislca Influencia
decisivamente na formaftllo do carater do individuo e assim legitima a aula
de musica como uma funftllo indispensavel principalmente nas escolas
publicas. Ele justifica:

'A muslce evitlJ receJcemento, serve de expanslio e estados emoU
vas e do temperamento que j~'loramos possulr:conseqOentemente,

. equlllbre e personeJldede, P<Jrlanto e forc;e de discipline socieJ. A
musics na co/etividade suaviza os sentimentos humanos, irmana os
Indivfduos no mesmo efeto e no mesmo ideeJ '(LELUS CARDOSO,
1937, p.352). .
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Com avaloriza9110 dolazercoletivoe davivllncia musical que MOseja
dlrlgido ao conhecimento, 0 autor reduz apercepQlio damusica ao nivel de
comunicaQlio e MO de conhecimento. LEWS CARDOSO delega alnda a
dlscipllna Muslca um papel pol~ico importante, onde 0 canto coletlvo,
semelhanteaVilia-Lobos, deveriaharmonizaras dnerenQas sociais. LELUS
CARDOSO escreve:

"As crian.as nacassitam da musica. Epraciso que juntas entoem,
ao mesmo tempo a a uma s6 VOZ, hymnos (sic) a canr;6as; asque
cendo as desigualdadas da condir;6es e pulsando 0 masmo rlthmo
(sic) qua Ihes domina a alma "(LEWS CARDOSO, 1937, p.352).

Atendllncia de ellminar 0 sujeito em fun9110 do coletivo, numa rela9110
com a muslca baslcamente emocional, contidas nessa cit8Qlio, resuita,
normalmente numa perigosa dir8Qlio, como 0 lascismo objetivamente e
sistematlcamente utilizou.

Para i1ustrar essa tendllncia umaoutra cita~o de Roquette PINTO de
1931:

"rodos os povos fortas devem sabarcantaram c6ro... 0 canto coral
fortalaca corpo e aspirlto. Amplla 0 fo/ago dos fracos, disciplina
suavemente as impacientes e as tardios. A massa coral e um
s;;~bolo da sociedade moderna, em que as interesses humanos S8

confundem. Tados nela figuram: va/hos, mafioso crianyas, homens,
mulharas, opararlos, camponasas, soldados, sabios, poetas a
att/stas... 0 canto orfe6nicopraticadona inf§ncla apropegadopa/as
crianr;as nos laras, dara gerar;6es renovadas na disclpllna dos
h8.bitos da vida social, homans e mulharas qua saibam palo bem da
tarra, cantando trabalhar, a por ala, cantando, dar a vida "(PINTO
apud VlLlA-LOBOS, 1937, p.372).

OUlr08 obJetlvo8

Enquanto que as Iinhas ate aqui investigadas podem ser resumidas
maiscomo objetivoss6cio-pol~icos, outros pedagogos, comosAPEREIRA
e FAGUNDES, tentam colocar novos acentos. Eles vllem na educa9110
musical outros objetivos, que poderiam ser classificados de especnlcos.
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Esses autores defendem uma educa~opara a musica, quer dizer, a
mUsica como um objetivo em si mesma e n~o como um meio. Na opini:lo
de sA PEREIRA a aula de mUsica nas escolas primarias, cujo conteudo se
resume ao canto de canc;Oes folcl6ricas e hinos patri6ticos, tem muito
pouco ou nenhum valor (SA PEREIRA, 1937, p.130). Aqui 0 autorfaz uma
crftica ao programa oficial e respectivamente II concep..~o pedag6gica de
Villa-Lobos. Eo interessante notar, que essa critica a publicada jlI na apoca
do Estado Novo. Isso indica que a passivel para os educadores musicais
uma forma de discus~o,ou seja, os autores n~o ~o obrlgados a seguir a
orient~o civico-poiitica e a ret6rica nacionalista-ufanista de propaganda
da ditadura do Estado Novo.

No conceito de sA PEREIRA 0 acento racista-chauvinista ou a educa
..~o cMca atravas da musica noo tem nenhum signWicado. sA PEREIRA
concebe uma aula de musica que seja baseada mais em conceitos
musicais especificos, como par exemplo a educa~o auditiva, e que
funcione assim como uma prepara..~o para a educa..~o musical nas
escolas de musica.

Essa idaia - influenciada par Dalcroze - a tambllm compartilhada par
outros autores (CORTE REAL, 1934, p.221 e LELLIS CARDOSO, 1937,
p.351).

Alguns objetivos pedag6gicos geraiss~o tirados datradi~ociassica,
como parexemplo Plat~o. CORTE REALescreve, quea musicanasescolas
"pela sua for..a plasmadora e cuttural" e "pela posi~o que representa nos
conhecimentos geraes (sic) impastos aos povos, pela civiliza~o" contam
um alto elemento educacional (1934, p.218).

Outros fundamentos para a legitima..~o da aula de musica ~o
encontrados em FAGUNDES. Segundo essa autora a aula de mUsica
amplia as possibilidades de express~odas crian..as e ajuda a desenvolver
o seu "poder criador". Alam disso a autora destaca 0 significado da mUsica
como ajudaterapeutica paraexcita..oes nervosas e psicoses (FAGUNDES,
1946, p.223).

Na tentativa de fundamentar a educa~o musical com bases mais
cientificas os pedagogos dedicam uma especial aten~o II quest~o da
metodologia.

Em 1934 PELAFSKY sugere uma reorganiz39~odo ensino de mUsica
nas escolas primflrias e secundArias "sob bases mais racionaes (sic)", "sob
prismamaissario, de mais efficiAncla(l) e~onos"moldesrelaxados actuais
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(sic)' (15). 0 autor dfferencia a1nda os conce~osde 'Educaqoo musical' e
'Instrulfllo musicar. A educaqllo musical selia destinadaespecialmente 11
educalflio coletivamusical dopovo, enquantoque a instrulfliomusical selia
ministrada nos inst~utose conservat6lios. (ibid.)

Segunda LACOMBEtem acontecido nos ukimos anos umadiscusslio
intensa ('renovaqllo animadora') na metodologia geral, a qual inftuencia
pos~ivamente a area de musica. A autora apresenta em seu artigo 'A
inicialflio do ensino de musica' (1934), um breve resumo e analise dos
plincipais metodos contempon!lneos. 0 artigo se refere aos metodos de
Dalcroze, Chassevant, Perlasca, Agazzi, WMe bem como ao de Cremers
e Hamalde. LACOMBE faz ainda algumas consideraqOes crnicas sobre a
possibilidade de adaptalfllo desses modelos no Brasil (135).

A orientalflio de metodos de ensino em dfferentes condiqoos de
aprendizagem e pre-experiencias (vivencias musicals) assim como nivel de
desenvolvimento sens6rio-motor e tambem destacado por NICOLAU DOS
SANTOS:

'0 bom professor tem que observer e feculdede receptive de
musice, 0 poder de ebstreyiJo, e inquirirde some de conhecimento,
ja ou niJo edquiridos pelos que aprendem, mui especielmente, em
se tretendo de musice....Esses circunstancies prelim/neres e con
correntes fecilitem e abreviam a f6rma de processo: es lacunas
exigem novo processo de f6rma e ser aplicade conforme a idade, 0

grau de adiantamento, recioclnio e faculdades requerldes pare
perfeite aprendizagem em maiorou menor tempo de estudo' (1938,
61).

GUASPARI destaca a necessidade de racionalizaro ensino de musica
e salienta a importilncia da atividade ludica para crianlfas na primeira idade
(GUASPARI, 1938, p.15).

Tambllm para LORENZO FERNANDEZ a aula de musica deve se
olientar no principio do contato com os fen6menos fisicos da natureza e
observalfllo dos mesmos, assim como na experiencia musical antelior dos
alunos. Aqui 0 autor se refere ao trabalho pedag6gico de Decroly (LOREN
ZO FERNANDEZ, 1938, p.27).

Esse acentuado interesse por questOes metodol6gicas pode ser
explicado pela forte influencia que a discussllo musico-pedag6gica dos
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anos trinta no Brasil sofre da ideologia norte-americana e seus modelos
pedag6gicos, assim como das reformas educacionais europeias.

Essa tentativa de organizar a educa9Ao musical sob bases mais
cientificas levam os educadores musicals a uma discussao e utilizac;ao de
metodos estrangeiros.

No entanto a frequente fatta de traduc;6es dos escritos musico
pedag6gicos originals faz com que esses modelos sejam conhecidos
somente numa forma reduzida. Interessante tambem notar a fatta de
refJexao e inclusao do meio social, sobre problemas politicos e a misturade
p610s opostos. Em OlJlras palavras, a situac;ao concreta, a posic;ao social e
as suas estruturas econ6micas dominantes brasileiras sao muito pouco
refJetidas.

Outro problema decorrente deste processo e 0 ecletismo. Sa Pereira
(1937) por exemplo tenta percorrer novos caminhos na educac;ao musical
basica, onde utiliza teorias e conceitos da Psicologia aplicada (GIESE e
MUENSTERBERG), da Escola Nova (DEWEY e CLAPAREDE) e da Rttmica
(DALCROZE).

Nessa tentativa de discutira Educac;ao musical a nivel cientifico, entra
tambem a questao do que seja metodo.

NICOLAU dos SANTOS diferencia 'metodo' de 'processo' de ensino
da seguinte forma: metodo e a sistematizac;ao e organizac;ao do conjunto
das relac;6es de uma disciplina para 0 seu entendimento enquanto que 0
processo "trata de aplicac;ao, diretamente relacionado com 0 conteudo',
com 0 que vai aprender (NICOLAU dos SANTOS, 1938, p.61).

Aqui NICOLAU dos SANTOS menciona a interdepend~ncia do obje
tivo com a metodologia utilizada. Alem disso 0 autor e da opiniao, de que
metodo de ensino e somente uma especie de instrumental na mao do
professor. Sobre isso ele escreve:

"A arieacis do metoda nao reside virtua/mente no compendia de
regras coligidas e articuladas, mas no processo individual e capa
cidade pedag6gica do mastre que as desenvolve e exercitea" •
(NICOLAU dos SANTOS, 1938, p.61).

Assim e colocado para 0 professor uma nova func;ao, ou seia, a de
descobridorecriador de processos musico-pedag6gicos. Nesse processo
o professor traria quase que sozinho a responsabilidade de sucesso ou
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insucesso no desenvolvimento de uma aula.
Os aspectos acima c~ados (orient3C100 dos metodos de ensino em

d~erentes condi'foos de aprendizagem, pre-experillncia efases do desen
volvimento) sign~icariam para NICOLAU dos SANTOS, que 0 professor de
musica teria que desenvolver um repert6rio especifico para cada s~ua'fao.

(ibid.)
A pratica, porem, mostra que essas conceP'foos cien@camentemais

fundamentadas &10 problemllticas de serem realizadas.
Segundo GUASPARI apresenta-se mu~a resistencia contra 'novos

sistemas pedag6gicos'em musica Ela escreve que 'apesardas inova'foos
introduzidas noensino te6ricode musica, quase emtodaaparte prevalecem
processos antiquados, em completo desacordo com as exigencias do
espirito infantil' (GUASPARI, 1938, p.16).

Resumo

As ideias aqui apresentadas sobre a fun'flio e objetivos da aula de
musica, algumas posi'foes ate certo ponto surpreendentemente moder
nas, demonstram as contradi'foes e pluralismo em rela'fao as conceP'foos
musico-educacionais no Brasil entre 1930-45.

Uma das contradi'fOes basicas se resume na questlio do significado
de coletividade e individuo na educa'flio musical.

De um lado a supervaloriza'fao ou a absolutiza'flio do coletivo como
base e objelivos de uma educa'fao musical que apresenta os seguintes
pontos criticos:

a) 0 a~o toor de irracionalismo, levando II supervaloriza'flio da educa
'flio emocionale consequentemente 0 abandonooudesprezo pelo racional.

b) 0 acento fascista que contem 0 conce~ode 'coletivo' na maiaria das
vezes.

c) a fun'flio objetiva e clara da educa'fao musical de camuflar as
d~eren'fas sociais.

POI' outro lado a pedagogia renovadora do inicio do seculo, tendo a
crian'fa como ponto de partida, que acredita que todo fator decisivo no
desenvolvimento do ser, do individuo possa ser pre-determinado.

A sOlu'flio desse conflito poderia estar na busca pela Educa'fao
musical de uma rela'fiio equilibrada entre individuo e coletivo, ev~ando 0
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desaparecimento do individuo emfun~oda 'massa' ou Ievando em conta
a tensoo entre 0 ser e a vontade individual de um lade e 0 coletivo de outro.

A discussoo sabre objetivos e fun¢es da educa~o musical na
decada de trinta deixa finalmente antever, que ~o seja s6, como j{I toi
colocado no inicio, de interesse hist6rico. Mu~os aspectos e problemas da
atuaJidade poder~o assim ser explicados.
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