
TEORIA E PRATICA: APARENTE DICOTOMIA NO DISCURSO NA
EDUCA<:AO MUSICAL'

Rosa Fuks~

A Educac;:ao Musical que se realiza no Brasil pode ser entendida
como urn complexo onde coexistem varias e diversificadas praticas. Ao
se refletir sabre 0 assunto, no momenta que nos e contemporfmeo,
observa-se que se trata de urn todo heterogeneo que para ser entendi
do necessifa de uma visiio mais ampla de seu conjunto.

Nao se pode deixar de sifuar no contexto pessoas, de diversas
camadas s6cio-culturais, que tern expectativas pr6prias em relac;:iio II
musica. Tambem se pode esquecer a imensa quantidade de estimulos
sonores a que somos oontinuadamente expostos pelos meios de co
municac;:iio e pelo nosso mundio como urn todo. Deve-se, tambem,
considerar que grande parte da aprendizagem musical ocorre
intramuros escolares, 0 que nos obriga a incluir, na analise, as influen
cias e interferencias que os mecanismos de funcionamento da instifui
c;:ao escolar exercem nessa forma de ensino. Todos estes fatores
interagem na reJac;:ao professor-aluno.

• Mestre em Educayao Musical pelo centro de P6s-Graduac;ao. Pesquisa e Extensao do
Conservat6rio Brasileiro de Musica; Prof'. de Hist6ria cia Educa¢o Musical no Curso de
Mestrado do Conservatooo 8fasileiro de Musica.

1 As ,deias iniciais desle artigo toram expostas, de maneira preliminaf, no F6rum de DiscussOEls do projeto ·Uma
Educa~a:o Musical para 0 Seculo XXI". realizado na P,6·Arte, Rio de Janeiro, nov/94.
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A educa9ao musical, portanto, se faz ouvir por intermedio de seus
varios e diversnicados discursos musicais. Vale ressa~ar que entende
se 0 discurso musical nao unicamente como uma forma de expressao
verbal sobre a musica mas, principalmente, a pr6pria musica como
discurso. Ao analisar as praticas discursivas, Foucau~ (1987) afirma
que trata-se de revela-Ias em sua complexidade e em sua densidade,
mostrando que falar e fazer alguma'coisa. Apoiados par esta forma de
pensar, podemos considerar a pratica pedag6gica do professor de
mUsica como sendo urn discurso - urn discurso musical.

Do complexo que chamamos de educa900 musical onde, como ja
falamos, coexistem varios discursos destacamos para a analise, dois
discursos dominantes: 0 do professor de musica que trabalha no pri
meiro e segundo graus eo academico. Vale acrescentar que cada urn
deles nao e homogeneo mas, ao contrario, heterogeneo e que parece
haver entre os dois algum tipo de acordo nao-dito que se manifesta
pelos encontros e desencontros existentes entre ambos.

Em rela9ao ao discurso dos professores, e sabido que existem
por vezes, praticas pedag6gicas conflnantes coexistindo em uma mes
rna insmui~o de ensino, sendo inclusive executadas, a~emada ou
concomi-tantemente, pelo mesmo professor. Em trabalho recente',
analisamos esta questao pedag6gico-instnucional. 0 discurso acade
mico, representante da pesquisa universMria, que procura refletir as
bases filos6ficas, politicas, metodol6gicas e hist6ricas, tambern nao e
homogeneo. Alem das inumeras abordagens e enfoques pelos quais
se analisa 0 ensino musical, existem, tambem, pontos polemicos
como, por exemplo, 0 fato de se considerar, ou nao, como integrantes
da educa9ao musical as praticas metodol6gico-musicais adotadas por
nossas escolas de primeiro e segundo graus. Esta questao 
alimentadora de inumeros debates - foi, fruto de trabalhos3. onde nao
estabelecemos qualquer juizo de valor em rela~o ao nosso ensino
musical, mas, comprovamos, apoiados pela pesquisa, 0 fato
inquestionavel de que a escola brasileira sempre produziu praticas de
educa9ao musical (MOACYR, 1938: NOGUEIRA, 1938; SILVEIRA,
1954).

20 OlScurso do Sd6nclO, Enelivros. 1991.

3 0 DISCUrsO do SII6nCIO, Enelivros. 1991; Pratica Musical da Escola Normal: uma hl$lona nao-escrita. In :
Cadernos de Ed~O Musical 213 Fev-AgcW91.
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Vale enfatizar que este artigo nao tenciona estabelecer qualquer
dicotomia entre teoria - discurso academico - e pratica - discurso peda
g6gico. Observa-se, contudo, que, haMualmente, estes dois discursos
sao analisados como opostos. Criou-se uma tal forma de olhar para a
educa~ musical, que desagrega nela 0 ato de pensar do de fazer, a
tecnica da reflexao. Deve-se procurar entender 0 sentldo da manuten
yao desta divisao. Divisiio que e reforyada pelo aparente isolamento
dos dois discursos que estamos analisando. Tudo isto vern mantendo
o inst~uldo e garantindo uma certa hierarquizayao dos agentes da
educayao musical. Realmente, estabeleceram-se crtterios atraves dos
quais refletir sobre a educayao musical seria tarefa da academia, en
quanta os professores, principalmente os que trabalham nos primeiros
nlveis, somente executariam praticas. 0 pr6prio professor, atraves de
seu discurso, oonfirma isto.

Saba-se, porem, que teoria e pratica nao podem ser separadas.
Por baixo de qualquer pratica existe sempre uma teoria Iatente. POOe
mos exempl~icar reportando-nos a certo momenta hist6rico que prOOu
ziu determinada forma de se ensinar mtlsica. Na decada de 60 e 70, os
professores de mtlsica entregaram-se a urn fazer pedag6gico-musical
que, em busca do novo, fundia as diversas linguagens artlsticas em
urn tOOo. Naquele instante buscava-se uma nova forma de expressiio,
onde importava menos 0 que resultaria do trabalho - 0 prOOuto - e mais
o fato de se eSlar trabalhando - 0 processo. Esta pratica estava funda
mentada por uma leoria - a Arte Educayao -, forma de pensar que
entao dominava 0 contexto educacional e artlstico.

A partir da constatayao de que existem intlmeras intersey6es
entre as praticas discursivas dos professores e da academia, este
trabalho'se vohara para a analise das relayoes e interrelayoes existen
tes intra e inter-grupos.

Evidencia-se, quando representantes dos discursos academico e
dos professores se retlnem, determinado sintoma: urn certo isolamento
dos dois discursos. Isolamento que se toma mu~o vislvel em momen
tos oomo paineis, congressos, seminarios, etc. Nestas ocasioes, com
prova-se 0 afastamento existente entre ambos. Observa-se que 0 pro
fessor de mtlsica, atualmente, enfraquecido por questoes salariais e de
preparayao espec1fica nem sempre adequada as mudanyas que vern
ooorrendo em nossa sociedade, mostra-se fragilizado em sua pratica.
Aparenta estar atravessando uma crise de identidade profissional. Cri
se que se manifesta atraves de seu discurso, em que predomina 0

silencio, algumas vezes interrompido por palavras amarguradas. Este
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discurso estaria, provavelmente, ocultando 0 sentido mais profundo do
que desejaria estar sendo d~o. Apesar de estes professores se mostra
rem irmados com 0 discurso academico, que consideram excessiva
mente cheio de c~a<;:6es e de "palavras dniceis", comparecem. contra
d~oriamente, em massa aos Iocais onde sabidamente tal discurso se
fara ouvir. Emu~o comum em congressos de educa<;:ao musical, apes
as conferencias e palestras, quase nao haver participa<;:ao da plall~ia,

que e const~uida, em sua maioria, por esses professores. Desta ma
neira, surgem situa<;:6es bastante inc6modas, como, por exemplo. a de
no decorrer de toda uma semana de trabalhos de algum congresso,
debaterem com os palestrantes, quase que exclusivamente, os compo
nentes das mesas que ja se apresentaram ou que ainda iraQ se apre
sentar. Embora se evidencie, nestas ocasiOes, a separa<;:iio existente
entre os dois grupos. nao se pode deixar de considerar a inegavel
presen<;:a dos professores que, assim, parecem querer imprimir uma
certa marca ao evento.

A rela<;:iio existente entre os discursos necessita. urgentemente.
ser aprofundada. Questiona-se 0 intuito dos professores ao compare
cerem em grande numero aos congressos e. continuamente, expres
sarem 0 seu desagrado em criticas geralmente fe~as em pequenos
grupos, de maneira velada. Ao serem inquiridos a esse respe~o. al
guns professores afirmaram estarem unicamente preocupados com a
pratica do ensino musical, enquanto oa palestrantes, em sua opiniao,
somente teorizaram acerca do assunto. a que se pode observar e que
ao solicitar, continuamente. "coisas praticas", 0 professor, talvez,
estaja pedindo um espa<;:o para falar do seu lazer pedag6gico-musicaL
Ressalta, tambem. que a sua auto-imagem pressupee a rela<;:iio. cultu
ralmente estabelecida. entre 0 professor e 0 dominio da pratica. Este
discurso aprendeu a ignorar que a pralica do professor traz embutida
uma teoria.

Trata-se de lidar diretamente com a expectativa do professor. ou
melhor. tentar avaliar as rela<;:6es que, de forma Iatente, perpassam os
dois discursos.

Esta, portanto, apresentado 0 problema. Questiona-se, pois,
como ou quem evidenciara a trama que une estes dois grupos? Acredi
tamos ser possivel alcan<;:ar tal prop6s~o atraves do estabelecimento
de um compromisso etico e politico da pesquisa academica com 0 seu
objetivo - a educa<;:ao musical. Este percurso sera seguido, com certe
za, pelo pesquisador em educa<;:ao musical que, por defini<;:ao, deve
conhecer mu~o bem os dois discursos. Alguem que se s~ue no ponto

30



de inters~o dos dois dominies, e se apresente, portanto, como urn
duple. Alguem, laz-se necessario, que consiga conjugar as duas di
mens6es.

Pede recompor esta trama somente a pesquisa - investigayao
que analise em prolundidade 0 ensino musical des nlveis iniciais do
nesso sistema educacional, estabelecendo corn eles determinado corn
prometimento - UM COMPROMETIMENTO SOCIAL. A /lnlase aos
primeiros nlveis compromete a pesquisa corn 0 problema verificado da
dicotomia entre os discursos em estudo. Evidencia-se que 0 pesquisa
dor 1130 estara contaminado pelo olhar de discriminayao que delega
aos professores do primeiro e segundo graus, urn lazer predominante
mente pratico. Ao contrario, ele procurara relazer 0 tecido musical,
onde teoria e pratica se interrelacionam. A lim de viabilizar este pr0p6
s~o, porem, sao necessarias duas condiyoes:

1 - e precise que 0 pesquisador, mesmo que altamente
gabar~ado, entenda que a investigayao deve estar vo~ada

para uma compreensao das praticas musicais desenvolvidas
no primeiro e segundo graus. Para que isto, realmente, se
eletue, urge que ele procure se engajar no contexte social
onde estas praticas se realizam. 0 entendimento deste lazer
musical, entretanto, tern exig/lncias. Nao basta ao pesquisa
dor possuir, por mais profundo que seja, urn conhecimento
unicamente musical. As praticas musicais do primeiro e se
gundo graus, para se lazerem entender, necess~am ser escu
tadaslentendidas atraves da relayao existente entre os aspec
tos musicais e extramusicais que encerram. E justamente
nestarelayao que se encontra 0 cerne de seu lazer musical.
Seguindo este caminho, 0 pesquisador chegara a compreen
sao dos mecanismos de luncionamento da instituiyao escolar
e podera, enlim, situar com clareza a FUNC;;Ao que esta
mUsica exerce no contexto inst~ucional.

2 - que b ouvido musicalmente desenvolvido do pesquisador
consiga escutar/decodnicar 0 que existe de especilicamente
musical neste contexto. Isto possibil~ara a aCe~ay80 destas
praticas musicais como sendo, realmente, MUSICA.

Poder entender as duas condiyoes pressupOe que haja tode urn
processo de experimentay80 do pesquisador com a comunidade esco
lar - condiy80 para a compreensao do todo. Compreensao que e urn
exercicio deste "agente duplo".
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Estas nos parecem ser as etapas que os pesquisadores interes
sados no tema poderiam percorrer. Trata-se de tarefa intensa, ja que a
escola publica brasileira realiza aulas de mUsica ha 200 anos e, sinto
maticamente, pouquissimas analises foram escrrtas a resperto de sua
pratica. Acredrtamos ser a ausencia de pesquisas, tambem, geradora
do atual discurso silencioso de grande numero de professores de musi
ca. Elesa trabalham em escolas que, por inumeras raz6es sociais e
hist6ricas que MO cabem ser analisadas no presente artigo, parecem
ter side esquecidas. Pesquisar este fazer musical e, portanto,
priorMrio.

Ate 0 rnomento, apontamos caminhos que podem vir a aproximar
os discursos academico e dos professores. Toma-se relevante, agora,
analisar a rel~ao que estes u~imos podem manter com a pesquisa.
Isto nos obriga a aprofunclar a reflexao a resperto de seu discurso,
procurando entende-Io melhor. Ao analisarmos 0 discurso do profes
sor, torna-se oportuno procurar entender quais sao suas caracteristi
cas, como se manrtestam e 0 que estariam expressando?

Para a nossa analise, evidenciam-se tres formas de manifesta~o

que rerteradamente 0 grupo de professores dernonstra. Observa-se
uma certa passividade do grupo frente a determinadas situa~6es insti
tuidas. Isto, geralmente, ocorre quando os professores se encontram
com profissionais de maior trtula~o, momentos em que se instaura
uma rela~ao vertical de transmissao de conhecimentos. Esta transmis
sao de conhecimentos, ou melhor, a maneira como ocorre, e a intensi
dade do que se deseja transmitir acaba por provocar nos professores
uma outra forma de expressao, desta vez reativa, que se manrtesta
atraves do silencio do grupo. Faz-se evidente tal forma de agir, justa
mente, durante os cursos, encontros, seminarios, congressos, etc. Ins
tantes, ja analisados neste artigo, onde somente se escuta 0 som do
silencio dos professores, que constrtuem, geralmente, a maioria dos
participantes destes eventos.

f: possivel analisar 0 discurso silencioso dos professores como
sendo uma resposta a esta hierarquia vertical do saber instilU
cionalizado, em que 0 professor que trabalha nos primeiros niveis do
nosso sistema educacional ocupa urn dos u~imos lugares em uma
escala de importAncia profissional ja instrtuida. Em resposta a esta
hierarquiza~o do saber, a massa de professores reage transforman
do-se em massa silenciosa. Segundo Baudrillard, "acredrta-se que se
estruluram as massas injetando-Ihes informa~o (...). Mas e exatamen
te 0 contrario. Em vez de transformar a massa em energia, a informa-
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~ao sempre produz mais massa. Em vez de informar (...) cria cada vez
mais massa inerte impermeavel as insmui¢es classicas do social, e
aos pr6prios conteudos das informa~6es·. (1982, p.25-26).

A s~~o mais se complex~ica quando se observa que 0 discur
so dos professores contam certa expectativa. Constata-se uma perse
veranc;a na pratica discursiva destes professores que aponta para tal
expectativa. Qual sera a expectativa do professor? Eis uma questao
que gOslariamos de poder responder. Sabemos, poram, que este dis
curso, em sua constancia, acaba por refor~r a tradk;:ao da inst~ui~o

escolar e, tambem, a ajudar a manter aquela rela~ao vertical de trans
missao de saber, contra a qual os professores protestam, calando-se.

Diante da triplice man~esta~ao - passividade, reatividade e expec
tativa -, como entender a rela~o dessa massa silenciosa com a pes
quisa? Ja foi analisado que 0 pesquisador domina os discursos acade
mico e do professor. A pesquisa, portanto, desvendara nlveis de a~o
deste ultimo que ata entao nao se faziam notar. De tais nlveis, dois
ressanam a nossa analise:

1 - pesquisar a educa~ao musical evidencia 0 que existe de
produ~o intelectual, velada, sob a pratica do professor;

2 - 0 pesquisador, como duplo, revela uma atividade de investi
ga~ao ja existente na pratica do professor. Em suma, 0 pro
fessor ocupa 0 lugar de agente. Deixa, pois, de ser passivo.

Em consequencia, a at~ude reativa que este profissional demons
trava possuir a canalizada para a~6es. Ele vai reagir produzindo novas
praticas, criticas, reflex6es, etc. A expectativa do professor, pois, se
expressa, agora, atraves dos instrumentos oferecidos pelo discurso
academico.

Ha uma grande mudan~ no contexto da educa~ao musical: 0

professor nao a mais silencioso.
Isto nos permite analisar 0 problema abordado por este artigo - a

aparente oposi~o entre 0 discurso academico e 0 do professor de
miJsica do primeiro e segundo graus - como sendo uma outra maneira
de se enfocar a aparente dicotomia entre teona e pratica. Dicotomia
que nao resiste ao oIhar do pesquisador cuja analise evidencia 0 feixe
de rela~6es existentes entre os dois discursos, onde teona e pratica se
encontram unidas. Resolver, portanto, 0 isolamento dos discursos a,
tambem, resolver a oposi~o entre teoria e pratica.

Concluindo, podemos afirmar que pesquisar a educa~o musical
a, sam sombra de duvidas, uma maneira de poder interferir em sua
pratica a fim de mod~ica-Ia. Eo superar 0 sintoma mencionado no inlcio
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do trabalho lazendo com que 0 discurso academico e 0 dos
prolessores se comuniquem atraves da sintese de uma nova pratica
discursiva - a do pesquisador.
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