
A EDUCAc;:Ao MUSICAL NO BRASIL: ABEM

Aida de Jesus Oliveira·

A educaltaO musical no Brasil tem sido principalmente um reflexo de
prop6s~os pol~icos e religiosos. A sociedade brasileira tende para a
mudan,.a e para a relorma: a eduCaltaO percorre tambem este impulso,
incentivada pelo sabor da indMdualidade que corre nas veias do I)ovo
brasileiro.°desenvolvimento daeducaltao musical brasileirp. esta ligado a
hist6ria da pr6pria cu~ura e a da Europa. Desde 1500, ano da descoberta
do Brasil, portugueses e espanh6is, amerindios e africanos contribufram
para alorrnaltao dasuacukura. Nostres primeiros seculos, eles 'trouxeram
suas lingues e cukuras, suas can,.Oes e suas dan,.as' (AZEVEDO, 1950, p.
285). Durante 0 perlodocoloniala mUsicaesteve principalmenteassociada
com 0 trabalho de conversao dos indios, porem, 'comparada com a
America espanhola, 0 desenvolvimento cukural brasileiro durante os dois
primeiros seculos do periodo colonial portugu~s 101 escasso' (BEHAGUE,
1979, p. 69-70) embora0 trabalhodos Jesu~astenhatido'impactotrazendo
as praticas europeias musicais paraa colOnia'. OsJesuitas usavam musica
para ensinar os indios 0 catecismo cat6lico, traduzindo para 0 Tupi as
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canl;6es e hinos religiosos, ou atravesdos 'Autos', 'mon61ogos musicados
do sec. XVI, a que depois se juntaram desenvolvimentos coreograficos'
(ALMEIDA, 1942, P. 286).

Tecnicas efetivas de musicalizac;lIo foram usadas pelos Jesuitas para
encunurar indios e negros, que chegaram a formalizar 0 ensino de musica
para escravos, sendo porem expuisos do Brasil em 1759 por Decreto Real,
por motivos politicos. Almeida fala da surpresa de D. Joao VI quando
chegando ao Brasil, ouviu negros cantando e tocando em Santa Cruz, na
missa da Igrejade Santo Inacio de Loyola (ALMEIDA, 1942, p. 312). °padre
Jose Mauricio Nunes Garcia (Rio 1767-1830), urn excelente musico, com
pos~or brasileiro, foi provavelmente educado por professores treinados
nesta escola (AZEVEDO, 1950, p. 287). Guilherme de Mello c~a Anchieta,
Navarro, Alvaro Lobo e Euzebio de Mattos como os primeiros a usar e
ensinar a escala diatOnica de sete graus no periodo colonial (ALMEIDA,
1942, p. 291).

No perlodo Imperial, a mlJsica era principalmente omamentac;ao para
a vidada cla~sealta e paraAzevedo, foi talvez 0 periodo de maior brilho. Os
primeiros teatros foram construldos e 0 processo de secularizac;llo das
artes foi acelerado. Marcos Portugal veio para 0 Brasil em 1811. Em 1816
veio 0 pianista Sigismundo Neuckomm, discfpulo de Haydn, que ficou
surpreso com otrabalho em musica de Jose Mauricio. Quando vonou para
Portugal publicou urn livro de 'modinhas' composto por Francisco Manuel,
urn mulato brasileiro que estudou com ele. Quando D. Jollo VI vonou para
Portugal a musica nllo teve 0 mesmo status de antes, apesar de D. Pedro
seu filho ser urn musico. Neste periodo 0 piano era moda e 0 ensino
particular subst~uia a fana dos Conservat6rios(ALMEIDA, 1942, p. 336).
Este foi urn periodo de bandas e orquestras, e quando surgiram as
primeiras inst~uic;6es e sociedades de musica, como 0 Conservat6rio de
MUsica. Francisco Manuel da Silva, aUlor do hino nacional, conseguiu
colocar a responsabilidade daeducac;ao do musico brasileiro nas maos do
governo, organizando oConservat6rio, que inicialmentefoifinanciado pelo
fundo da Ioteria, peto Decreto nO238de27 denovembro de1841, tornando
se subordinado a fiscalizac;ao do Ministro do Imperio em 1841. Carlos
Gomes, foi prodUlo deste Conservat6rio, onde 0 Iirismo ~alianopredomina
va Na Bahia, 0 compositor Domingos da Rocha Mussurunga tentou criar
urn Conservat6rio em 1889, mostrando 0 plano ao Presidente e ao Legis
lativo, mas foi em vllo. Escreveu urn 'Compilndio de MUsica' para ensinar
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aos seus alunos (ALMEIDA, 1942, p. 352).
Depois de 1822, ano da Indepen~nciado Brasil, a vida musical

diminuiu e com 0 advento da Republica este declinio se tornou mais
acentuado, indo ata a guerra Europeia 0 Conservat6rio toi transtormado
em InstitutoNacional de Musica: nomes como HennqueOswald, Francisco
Braga, Barroso Neto, Leopoldo Miguez toram projetados como composito
res de estatica internacionalista, Neponuceno e Alexandre Levy como um
dos primeiros nacionalistas (ANDRADE, 1965). Neste periodo, educac;ao
musical pelo seu pr6prio valor era teita nos Conservat6nos. Ata enUio,
apesar da popularidade do piano, a educaqoo musical era para poucos,
porque 0 Conservat6no nao atendia a demanda da sociedade que crescia
enormemente.

Young analisa 0 periodo Republicano e diz que era patrocinado
tortemente pelos militares e tazendeiros, donos de muitas terras. Nesta
epoca (1889-1930), 70% dos brasileiros, elementos rurais, eram excluidos
totalmente das votaqoos palo analtabetismo (YOUNG, 1967, p. 18). Em 24
de outubro de 1930 0 sistema Republicano que durou 40 anos de repente
cai e Getulio Vargas muda protundamente 0 estilo politico nacional, domi
nando 0 Brasil nos anos de 1930-1945. Para Andrade, toi a primeira guerra
mundial que trouxe a tendElncia de grupo e 0 espirito nacionalista Nesta
apoca, a educac;ao musical toi colocada no curricuio das escolas pnmarias
e secundanas, comentase nacionalistae baseada nomovimentoorfe6nico.
Como concepqoo educacional, quatro pontos eram observados por Villa
Lobos: a entase no lugar exato que a musica devena ter, a educac;ao
musical aplicada coletivamente, a integra~Ao do artista com a sociedade e
tinalmente, a visAo do compositor como ressonfulcia da alma do povo
(MENEGALE, 1969, P. 15-16). Apesar do grande tervor patn6tico e das
grandes massas que cantavam em praqas pUblicas, hoje podemos avaliar
o movimento orfe6nico como efetivo para tazer cantar mas nAo para tazer
crescer.

Graves sAo os problemas sociais e econ6micos com os quais a
sociedade brasileira ainda hoje convive, em pleno final de secuio vinte, e
aguda a a grande ausencia de implantaqao de uma politica (ou politicas)
educacional, que possa incorporar ao saber do povo, as conquistas
humanistas e tecnol6gicas do saber. 0 Simp6sio Nacional sobre a Proble
matica da Pesquisa e do Ensino Musical no Brasil - SINAPEM (NO
GUEIRA,1988) - realizado em 1987 na Paraiba sob a coordenaqAo da
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professora lila Nogueira, fonnalizou documentos importantes para a pro
ie<too de uma poI~icaeducacional em Musica, do primeiro ao terceiro grau,
e criou um corpo de associados que: desde entoo, vem aniculando
mecanismos para acompanhamento, suporte e estimulalfoo das gradua
~oes e p6s-gradua~s em Musica: a ANPPOM. Neste Simp6sio foram
elaborados documentos como: proposta curricular para a educa~oomusi
cal no ensino de I e II graus, recomendalfoes curriculares para 0 ensino
musical profissionalizante de II grau, e proposta de reestruturalf~opara 0

currlculo minirno dos cursos de gradua~o'emMUsica. Desde ent~o, tem
se recomendado aos 6rgaos de suporte e estrutura~~o do ensino, que
sejam efetivadas estas propostas, 0 que refletiu positivas perspectivas
entre os educadores, mas ainda se apresenta sem efetivas cristalizaqaes.

Historicamente, a educalfaomusical noBrasil tern sido principalmente
reformista No seculo dezesseis era religiosa, logo depois era ornamental
ou civica, como nos anos ditatoriais. Sendo influenciada pelas varias
filosofias de epocas, a educa~oo musical brasileira tem exemplos de
praticas influenciadas pelos varios movimentos educacionais e esteticos,
dernonstrando praticas rigidas e flexiveis, especializadas e integradas,
unimet6dicas e ecleticas, tradicionais e inovadoras. Nos anos sessenta
houve uma forte tenooncia para a cria~oo, a improvisa~o e 0 desenvolvi
mento da sensibilidade auditiva; nos anos setenta e oitenta, fot instituida
atravesda Lei 5692/71 ,aEduca~aoArtislica, onde as modalidades de anes
plasticas, artes cenicas e educa~ao musical foram inseridas no curriculo.
Estes anos foram difusos, porque a nova legisla~~o trouxe diversas possi
bilidades deinterpreta~Oes.Sendocolocada num periodoonde 0 professor
estava experimentando 0 sabor da liberdade p6s-orfeOnica e a frui~ao de
uma nova estetica musical- 0 atonalismo - gerou posicionamentos radica
lizados e incompreenooes, e por outro lado, trabalhos de interesse e
atualidade, quando os profissionais tinham competencia para lidar com a
nova abordagem ou com as suas linguagens especificas.

Hoje, vinte anos passados, 0 Congresso esta por discutir a nova Lei
de Diretrizes e Bases daEduca~oNacional (BRASIL,1989), projeto oriun
dodaCamaradosDeputados,queprop6eoensinodasanes,consideradas
como linguagens especfficas, como componente obrigat6rio nos diversos
niveis de educalfoo basica Professores de musica companilharam de
discussoos e fizeram sugestoes para este projeto ao Deputado Hage em
1990, inclusive a de adotar-se as propostas do SINAPEM, durante a VI
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Semana de Educa9ao Musical', estando a sua continuidade, poram, em
compasso de espera.

Enquanto isto, na crise da recessao, as institui900S educacionais
sofrem desgastes nas areas de suporte basico humane e material, tendo
algumas delas suplantadoassitua90es com criatividade e dinamismo. Fica
aqui a pergunta: 0 impulso de gera9ao e transmissao de conhecimento
musical no Brasil precisara sempre da tenacidade e fidelidade de alguns
poucos que acred~amno valor da musica no processo de educa<;ao do
brasileiro? ou sera que. algum dia a pol~ica educacional brasileira ira
acreditar nas artes como elemento curricular essencial para 0 desenvolvi
mento do individuo integral?

o contexto culturaltem side UIl1 lastro que embasa de maneira forte
e silenciosa 0 desenvolver da musica e da educa9ao, poram situado no
'inconsciente necessario'. Fala-se da beleza do nosso folclore e da nossa
modernidadee pujan9a, mas na horae navez daaplica9aocurricular, volta
se ao d6-re-mi, apesquisa de $Om e ao 'Cai, cai balao'. 0 resu~ado da
suposta especializa9ao do musico formado nos moldes de conservat6rio
nao tem ajudado de maneira a democratizar 0 ensino da musica, isolando
o 'iniciador musical' do fazer e do prazer, levando 0 proces$O ao nao fazer.
o Professor Swanwick, coloca a necessidade da conscillncia sobre a
sistematiza9ao da avalia<;ao do trabalho criativo do aluno como uma das
solu90es para este tipo de problema. Neste momento, a tendllncia da
educa9ao musical a de adotar a diversidade como linha de apoio, mas no
contexte nacional, aindaa precisocaminhar paraatingir umaa9ao centrada
na aprecia9ao, compreensao, cria9ao e interpreta9ao em cada contexto.

Em 22 de agosto de 1991, durante 0 IX Seminarios Internacionais de
Musica, 0 I Simp6sio Brasileiro de Musica e a VII Semana de Educa9ao
Musical 2 foi criada a Associa9ao Brasileira de Educa<;ao Musical, filiada a
ANPPOM, que pretende promover a educa9ao musical no pais atraves da
implanta9ao gradativa de encontros para atualiza9ao dos profissionais,
documentar e divulgar trabalhos na area e estimular a integra<;ao e 0

desenvolvimento das iniciativas regionais, aliada aos objetivos de
con$Olida9ao da area de Musica como um todo. Espera-se que atraves da

1 Evel1to cOOfdeoado pot Alda OIi~l(\ Nl Escola de Muslca dft UF&. desde 1980.

2 Cooldenados ,,~speclivamentepor: Paulo Costa lima, Manuel Veiga e Aida Oliveira
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uniao de forCfas educacionais e politicas, atraves da consolidaqao pela
competilncia, a area de educaCfao musical possa ampliar a concepCfao de
Mario de Andrade, quando diz que 0 desenvolvimento da musica brasileira
segue uma evoluCfao de qualquer civilizaCfao: primeiro Deus, depois 0 Amor
e por fim 0 Nacionalismo (ANDRADE, 1965, P. 19). No caso, paralelamente
poderiamos pensar na evoluCfao da educaCfao musical: Deus, Amor, NaCfilo
e Homem, tomado como ser social e ser/individuo com direitos e deveres,
responsavel pelo destine educativo/musical da humanidade.
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