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Curr[culos, apreciafBo musical
e culturas brasileiras1

Vanda L. Bellard Freire

Resumo: 0 presente artigo aborda a aprecia~ao musical, como atividade comprometida
com a constru~ao de conhecimento musical. A abordagem aqui apresentada e aplicavel
a qualquer nfvel de ensino e insere a aprecia~ao musical em uma perspectiva curricular,
pela otica da pedagogia critica. Alem disso, busca privilegiar as musicas dos diversos
segmentos culturais brasileiros, sem discrimina~ao de genero ou forma. Sem pretender
excluir as musicas de outras culturas do universe de experiencias dos alunos, a enfase
nas musicas brasileiras e feita a partir de urn posicionamento pedagogico que toma,
como ponto de partida, 0 cotidiano do alunado, e utiliza as diversas experiencias musicais
como base para constru~aode conhecimento musical, em bases criticas e reflexivas.

Apreciac;:ao musical e um tema que nao tem
ocupado, com afrequencia ecom aenfase necessarias,
as discuss6es curriculares em nossa area, exceto em
algumas situac;:6es especificas.

Por outro lado, frequentemente a apreciac;:ao
musical e tratada de forma superficial ou equivocada,
confundindo-se, muitas vezes, com 0 simples "gostar"
da musica ou com uma escuta que nao contribui para a
construc;:ao do conhecimento musical.

Com base nessas considerac;:6es iniciais, esta
conferencia pretende abordar a apreciac;:ao musical
como uma atividade efetivamente comprometida com
a construc;:ao do conhecimento musical, em uma
perspectiva curricular, utilizando como material principal
para a escuta 0 repert6rio brasileiro.

Inicialmente, situamos nossa posic;:ao em relac;:ao
ateoria curricular e afilosofia da educac;:ao, colocando
nos em alinhamento com a pedagogia critico-social, que
identifica 0 curriculo como um espac;:o contestado ou de
conflito, segundo uma 6tica dialetica. Nessa perspectiva,
podemos observar que um dos dos conflitos a ser
considerado em qualquer reflexao curricular e 0 da
contradic;:ao de culturas brasileiras, e, consequen
temente, de suas diversas formas de expressao.
Utilizaremos neste texto, intencionalmente, a expressao
"culturas brasileiras" l parentendermos que nao temos
uma cultura homogenea, mas um tecido cultural
complexo e diversificado.

No Brasil, conforme ja analisamos em trabalho
anterior (Freire, 1994), tem prevalecido curriculos que
se modelam, prioritariamente, segundo 0 paradigma que

1 Trabalho apresentado no III Encontro Regional Sui da ABEM Florianopolis / Maio de 2000.
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Domingues (1986) identifica como tecnico-linear e que
refletem uma concepr;:ao de educar;:ao que Saviani
(1989) identifica como humanista tradicional. Sao
currfculos cuja enfase esta no professor, considerado
detentor do conhecimento a ser transmitido. 0 objetivo
principal desses currfculos e a habilitar;:ao tecnica,
visando a adaptar;:ao do indivfduo a sociedade.

Nessa visao curricular, que tem prevalecido nos
currfculos de musica no Brasil, cabe observar que as
musicas representativas das culturas brasileiras tem
ocupado pouco ou nenhum espar;:o, 0 que e facilmente
observavel atraves do repert6rio utilizado.

Se tomarmos como exemplo os currfculos dos
Cursos Superiores de Musica, veremos que,
habitualmente, eles tem se centrado na cultura
'1radicional" europeia, principalmente dos seculos XVIII
e XIX, em cujos modelos sao apoiadas as tecnicas,
conteudos, concepr;:6es etc.,abordados nos currfculos.

Um exemplo corriqueiro que podemos cijar, e que
ilustra a discriminar;:ao com as nossas pr6prias cu~uras,

eo da disciplina Hist6ria da Musica, que, com esse nome,
focaliza somente (ou quase exclusivamente) a musica
estrangeira, pais as nossas musicas integram 0 conteudo
de outra disciplina, muitas vezes optativa, denominada
Hist6ria da Musica Brasileira (neste caso, ha
necessidade de designarmos a musica como brasileira,
mas no caso anterior nao se constata a necessidade de
especificar que 0 objetivo e tratar da musica estrangeira).
Observa-se, ainda, que as manifestar;:6es musicais
classificadas como "populares" sao frequentemente
exclufdas ou sub-valorizadas, 0 que agrava 0 processo
de discriminar;:ao aqui referido, fate este que pode ser
i1ustrado com as palavras de Giroux e Simon (1995):

Aprimeira vista, pode parecer remota a relac;:ao entre acultura
populareapedagogiaaplicadaasalade aula. Acultura popular
eorganizada em tomo do prazer e da diversao, enquanto a
pedagogia edefinida prindpalmente em terrnos instrumentais.
A cultura popularsitua-se no terreno cotidiano, ao passo que
apedagogia geralmente legitima etransmite a Iinguagem, os
c6digos eos valores da cultura dominante. Acultura populare
apropriada pelos alunos e ajuda a validar suas vozes e
experiendas, enquanto apedagogia vaJidaas vozes do rnundo
adu~o, bem como 0 murdo dos professorese administradores
deescolas.

A citar;:ao a seguir, tomada a Goodson (1995,
p.25), reforya, por outro angulo, as palavras de Girou e
Simon, ao abordar a forma como a educayao musical
tem tratado, muitas vezes, a contradir;:ao existente entre
as manifestar;:6es musicais de nossas culturas:

Ateoria curricularpara 0 treinamento de professores de miJsica
reforc;:ou, com freqOencia, esta dicotomia [musica erudital
miJsica popular]. Brocklehurst (1962, p.55), porexemplo, afirrna
que:

o objetivo primeiro da educac;:ao musical e fazer gostar da

70

revista cia
abem

boa miJsicaecompreende-la Ecertamente tarefa dos mestres
esfor<;ar-se ao maximo para preveniros jovensde se tornarem
presas faceis dos fornecedores de musica popular
comercializada."

Esta citar;:ao contem diversos aspectos que
merecem analise, e podemos destacar dois desses
aspectos para um breve comentario.

Primeiramente, podemos ressaltarque a pr6pria
formar;:ao dos professores de musica tem se incumbido
de conservar, sem criticar, essas concepr;:6es
discriminat6rias, como a dicotomia musica erudital
musica popular. Um currfculo concebido em moldes da
pedagogia crftica integraria, necessariamente, toda e
qualquer concepr;:ao de musica, promoveria a
comparar;:ao e 0 confronto dessas concepr;:6es e a
ampliar;:ao do pr6prio conceito de musica para esses
professores em formar;:ao.

Em segundo lugar, podemos ressaltar, na
afirmativa de Brocklehurst, contida na citar;:ao de
Goodson, a pastura discriminat6ria que transparece na
pretensao de a educar;:ao musical determinar e
selecionara "boa" musica, afastando os jovens de outras
manifestar;:6es musicais. A crenya em um professorque
detem todo 0 conhecimento e que, partanto, deve decidir
o que os alunos devem ou nao conhecer, e tambem
flagrante no exemplo citado.

A exclusao "a priori" da "musica popular
comercializada", ou seja, daquela que e divulgada pela
mfdia, representa uma exclusao, tambem apriorfstica,
da vivencia musical de grande parte dos alunos.
Contrariamente, a inclusao desse repert6rio como objeto
efetivo de conhecimento e analise propicia uma
oportunidade de ser revalorizado pelos educandos,
assim como demonstra 0 respeito pelas suas
experiencias musicais cotidianas (Souza, 1997).

Formulamos, entao, as seguintes perguntas,
aplicaveis a qualquer nfvel de ensino: que espar;:o a
apreciar;:ao musical tem ocupado nos currfculos escritos
e no cotidiano (currfculo em ayao) das instituir;:6es em
que se ensina musica, no Brasil? que objetivos e que
conteudo tem a apreciar;:ao musical nesses casos?

Observa-se que, na maioria das situar;:6es, a
apreciar;:ao musical ocupa pouco espar;:o, utiliza
repert6rio restrito e discriminat6rio e nao e utilizada como
efetiva atividade de construr;:ao de conhecimento
musical, mas como atividade ilustrativa, superficial e
periferica as demais atividades de educar;:ao musical.

No trabalho com apreciar;:ao musical que venho
desenvolvendo ha alguns anos, tenho utilizado a
apreciar;:ao como uma atividade de escuta que confere
sentido ao material sonoro percebido, possibilitando
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uma compreensao da forma. Com base na
fenomenologia da musica, tenho considerado forma
como a estrutura da musica tal como e percebida e
compreendida pelo ouvinte, ou seja, tenho tratado a
forma nao do possfvel ponto de vista do compositor,
mas do ponto de vista do ouvinte.

Cabe ressaltar, aqui, que a apreciagao pode ter
encaminhamentos diversos, e que 0 trabalho a que me
referi acima, e que venho desenvolvendo ha algum
tempo, nao representa, nem pretende representar, a
unica possibilidade de se conduzir a escuta na educagao
musical, em qualquer nfvel. Representa, contudo, uma
possibilidade de escuta efetivamente comprometida com
a construgao do conhecimento musical, passfvel,
inclusive, de ser submetida a abordagens de avaliagao,
segundo criterios objetivos (Hentschke, 1994).

Na proposta de apreciagao musical com que
tenho trabalhado e coerentemente com a postura
filos6fica que tenho adotado em relagao a educagao e
a currfculo, considero que a compreensao (estruturagao)
da forma pelo ouvinte se da de maneiras diversas,
podendo, portanto ser alvo de diversas abordagens nos
currfculos de musica, como resultado da interagao de
escutas diversas e de materiais sonoros diversos.

Considero, assim, que 0 uso apenas do repert6rio
tonal ou daquele repert6rio considerado 'tradicional",
nao oferece possibilidade de ampliagao da escuta, da
percepgao, da compreensao da forma, tal como foi
definida anteriormente. Ao contrario, em uma perspectiva
da pedagogia crftica, a utilizagao de repert6rios
diversificados, baseados em diferentes sistemas e
processos composicionais, conduzem a escutas
diversas e contrastantes entre si, possibilitando que a
estruturagao da musica seja percebida atraves de
parametros diversos, tais como tempo, texturas, timbres,
espago musical (constitufdo, segundo conceituagao
tomada a Cliffton, 1983, de estratos, horizontes, nfveis,
superffcies de baixo, alto e medio relevo, etc.) ou outros.

A comparac;ao de materiais sonoros e
considerada, na abordagem de apreciagao musical que
venho desenvolvendo, um procedimento basico.
Constatamos, contudo, que os currfculos da area de
musica nao tem, frequentemente, oferecido ou previsto,
em suas atividades, conteudos, repert6rios, etc, campo
fertil para 0 contraste de materiais sonoros e de
concepg6es musicais, reduzindo, assim, segundo nossa
concepgao, as possibilidades de uma apreciagao
musical rica, embasada na comparagao.

A proposta para apreciagao musical que estou
aqui, rudimentarmente, descrevendo, e convergente
com diversos trabalhos e com diversas concepgoes
educacionais, tanto da area da Educagao Geral, quanta
da area da Educagao Musical.
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Podemos, por exemplo, considerar 0 modelo
educacional proposto por Swanwick (1994), que
considera, como atividades basicas para qualquer
planejamento de educagao musical, a apreciagao , a
criagao e a interpretagao. A posigao do referido autor e
convergente com a nossa, na medida em que considera
a apreciagao como atividade essencial e intrfnseca ao
processo de construgao do conhecimento musical.
Observamos, contudo, que a apreciagao musical e
pouco praticada, de forma planejada e sistematica, em
grande numero de situagoes, nos diversos nfveis de
ensino de musica, seja no ensino do instrumento, seja
no ambito de disciplinas como hist6ria da musica,
composigao e outras. 0 uso da apreciagao, frequen
temente, e omrtido, praticado de forma apenas "intuitiva",
sem qualquer respaldo te6rico de professor ou , ainda,
praticado de forma apenas "ilustrativa", sem qualquer
pretensao de construir, a partir da apreciagao, um corpo
conceitual que interfira, produtivamente, na construgao
do conhecimento musical, na criayao musical, na
"performance".

Outras propostas e modelos, no ambito da
educagao musical, sao tambem convergentes com a
abordagem aqui proposta para a apreciagao musical.
Embora nao mencione, especificamente, a apreciayao
musical, as diretrizes curriculares que apresento em
minha tese de doutorado (Freire, 1992) sao absoluta
mente articuladas com uma visao da apreciagao musical
como a aqui descrita, uma vez que as referidas diretrizes
nao abrem mao de um efetivo conhecimento musical
construfdo criticamente e de um efetivo compromisso
com a cultura local.

Tambem Mertz (1998), ao descrever alguns
princfpios para a formayao de professores de musica,
enfatiza a necessidade de abordar, perceber e
compreender distintos repert6rios, sem abrir mao,
tambem, de um envolvimento necessario com as
manifestagoes musicais da cultura local.

Tomando, pois, como pressuposto, que a
apreciagao musical e instrumento precioso e
imprescindfvel na construyao do conhecimento musical,
e que 0 comprometimento com as manifestagoes
musicais das culturas locais e tambem imprescindfvel,
consideramos que a apreciagao musical, embasada
prioritariamente nas culturas brasileiras, deva ser
componente indispensavel em qualquer planejamento
curricular.

Consideramos, ainda, que a apreciagao deva ser,
uma perspectiva da pedagogia crftica, apoiada,
principalmente, na comparayao, a partir do confronto
de materiais musicais contrastantes, de forma a permitir:

- a elaboragao de conceitos;
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- a compreensao da forma, como resultante da
articulac;:ao de procedimentos estruturais basicos
(repetic;:ao, contraste, variac;:ao, adjunc;:ao, segundo
Koellreutter, 1987), apreciada a partir de parametros
diversos (tais como textura, tempo, espac;:o musical etc.);

- a utilizac;:ao da escuta como apoio, fundamento
ou ponto de partida para atividades de criac;:ao musical,
de interpretac;:ao musical ou para atividades te6ricas;

- a compreensao das diferenc;:as culturais 'e
musicais.

Consideramos, finalmente, que a apreciac;:ao,
para uma efetiva contribuic;:ao aformac;:ao musical do
educando, deve seguir os seguintes principios,
aplicaveis a qualquer nivel de ensino de musica:

- respeitar a cultura dos alunos;

- ampliar 0 universe de escuta do aluno, ainda
que 0 ponto de partida seja a musica que 0 aluno traz
do seu cotidiano;

- conduzir aelaborac;:ao critica de conceitos;

. conduzir areflexao, contribuindo para a criac;:ao
musical e para a interpretac;:ao musical;

-conduziraconstruc;:ao de conhecimento musical
(conhecimento critico, criativo, inovador e nao
discriminador).

As quest6es que Giroux eSimon (1995) fOlTnulam
podem, aqui, ser tomadas como um convite, final, a
reflexao:
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1) Que relac;:ao meus alunos veem entre 0

trabalho que fazemos em classe e as vidas que eles
levam fora da sala de aula?

2) Seria posslvel incorporar aspectos da cultura
vivida dos alunos ao trabalho de escolarizac;:ao, sem
simplesmente confirmar aquilo que ja sabem?

3) Seria posslvel faze-Io sem banalizaros objetos
e relac;:6es que sao importantes para os alunos?

4) E seria posslvel faze-Io sem discriminar
determinados grupos de alunos como marginais,
ex6ticos e "outros" dentro de uma cultura hegem6nica?

Consideramos que essas quest6es que Giroux
abre sao de grande importancia para n6s, educadores
musicais de todos os nlveis, e que tocam em pontos
senslveis para n6s, quer na elaborac;:ao de currfculos,
quer no planejamento cotidiano de nossas aulas, ou
seja, a necessidade de considerarmos , respeitarmos e
incluirmos as culturas de nossos alunos, 0 que,
certamente, abrange as manifestac;:6es musicais de suas
vidas fora das instituic;:6es de ensino.

A apreciac;:ao musical, portanto, se embasada em
uma pedagogia crltica, nao podera prescindir da riqueza
que a contraposic;:ao de praticas musicais diversas
proporciona, tomando, entao, essa diversidade como
ponto de partida para a comparac;:ao, para 0 contraste,
para a construc;:ao de conhecimento musical e
musicol6gico, e para a construc;:ao da pr6pria visao de
mundo dos alunos, uma vez que nao estara dissociada
de uma compreensao dos diferentes papeis e valores
que a musica desempenha na sociedade.
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