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APRESENTAÇÃO  

O mundo intelectual, cultural é um grande lago, 
onde todos nós jogamos pedras. Umas um 
pouco maiores, outras menores, mas nós 
movimentamos esse lago. Isto é o que me 
parece essencial: o movimento 
(KOELLREUTTER, 1997, p. 135). 

 

O movimento está presente em tudo, a vida é movimento, os sons e os ruídos, 

são vibrações, logo movimento, há movimento em absolutamente tudo o que 

nos rodeia. Por sua vez, o silêncio absoluto não existe, pelo menos não em 

condições normais aqui na Terra, e a imobilidade equivale a morte, a falta de 

vibrações, logo a falta de sons, ao silêncio relativo, a mente parada que leva à 

passividade. Koellreutter (1997) nos provoca dizendo ser essencial manter-se 

em movimento, pelo menos em relação ao mundo intelectual e cultural. Cabe, 

nesse sentido, a todos nós permanecer em atividade, portanto em movimento. 

Abordar a didática e as diferentes metodologias do ensino de música é o 

objetivo desse trabalho. Sendo assim, é feita uma abordagem histórica da 

música e da educação musical para posteriormente discorrer sobre as diversas 

metodologias existentes, sem ter a pretensão de esgotar o assunto que é muito 

amplo. Nesse sentido, a questão da didática do ensino de música é 

particularmente destacada, ou seja, reitera-se de que recursos pedagógicos 

pode-se lançar mão para, efetivamente, ser determinante no ensino musical, de 

forma a que o ensino se converta em aprendizagem significativa.  

A realização desse material justifica-se porque traz uma abordagem 

inovadora que mescla história da música e da educação musical, e 

conhecimentos inerentes às diferentes metodologias de ensino que dão 

subsídios aos futuros educadores, assim como, possibilita provocações e 

questionamentos acerca da educação, e em específico da educação musical. 

Além disso, é relevante conhecer as diversas abordagens do ensino de música 

existentes para além, de poder contribuir na ampliação do repertório de 

atividades pedagógicas, também, propiciar o questionamento e a reflexão 



 
 

 
 

sobre outras formas de se encarar o complexo processo de 

ensino/aprendizagem.  

Esse livro destina-se a todo e qualquer leitor curioso que procura 

manter-se em movimento intelectual, e que interessa-se pelo domínio de 

conhecimento da música, e notadamente, pela educação musical.  

Dessa forma, no primeiro capítulo discorre-se sobre a história geral da 

música, e em particular sobre a história da educação musical, para depois, no 

segundo capítulo tratar das especificidades do desenvolvimento do ensino 

musical no Brasil, assim como dos aspectos normativos que regulam essa 

atividade educativa.  

Em seguida, no terceiro capítulo fala-se sobre os métodos ativos em 

educação musical de primeira geração que desenvolveram-se, principalmente, 

na Europa no início do século XX, com os educadores Émile Jacques-Dalcroze 

(1965), Zoltán Kodály (1960), Edgar Willems (1972), Carl Orff (1971) e Shinichi 

Suzuki (1983) que desenvolveu sua metodologia no Japão. Nesse seguimento, 

esses educadores usaram como material basilar a música erudita Ocidental 

para o desenvolvimento de suas metodologias.  

No quarto capítulo, apresentam-se metodologias de ensino que levam 

em consideração o som como um todo (sons e ruídos) como matéria-prima, por 

isso são consideradas de segunda geração, além de terem se desenvolvido na 

secunda metade do século XX e no começo do século XXI, com nomes como 

Maurice Martenot (1970), Gertrud Meyer-Denkmann (1972), John Paynter 

(1992), Murray Schafer (2001) e Jos Wuytack (1993) que é a exceção do 

capítulo por utilizar a música erudita em sua abordagem.  

O quinto capítulo traz as contribuições do compositor e educador 

brasileiro Heitor Villa-Lobos (1937) acerca da educação musical. E, o sexto e 

derradeiro capítulo apresenta iniciativas brasileiras contemporâneas como a 

dos educadores, Hans-Joaquim Koellreutter (1997), José Eduardo Gramani 

(1996), Lucas Ciavatta (2009), assim como a iniciativa carioca da Escola 

Portátil de Música. 



 
 

 
 

Obviamente, que foi necessário fazer escolhas em relação às 

abordagens de ensino da música que desenvolveram-se no Brasil, e em 

particular as contemporâneas que são numerosas e diversificadas.  

Nesse sentido, foram trazidos os autores mais conhecidos e relevantes 

para autor, além das abordagens em confluência e relevância com o 

pensamento pedagógico da atualidade, assim como com a disponibilidade 

bibliográfica.  

 

Dezembro de 2019,  

Os autores 
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1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

Entender as práticas educativas musicais da atualidade requer voltar no tempo histórico 

para entender as origens de uma construção social da qual faz parte a música e que 

possibilita reconstruir e compreender como se deu seu desenvolvimento. Nesse sentido, a 

educação musical é o que é hoje devido a todo um processo histórico-cultural.  

1.1 GRÉCIA ANTIGA E O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA 

Compreender como se deu o desenvolvimento da música na cultura grega nos permite 

descobrir um mundo no qual a mitologia traz histórias que explicam como se organizava a 

vida em sua sociedade e como os gregos se expressavam por meio da música. As 

semelhanças com nossa sociedade contemporânea são muitas, pois a música faz parte 

de nosso cotidiano assim como fazia na Antiguidade. Há música para entreter, para 

divertir, para dançar, para cerimônias, para religião, para contemplar, para se distrair, para 

encorajar, para ensinar, para guerrear, enfim são inúmeras as funções que a música pode 

assumir. Em todo caso, a semelhança e influência que a Grécia antiga desempenha 

perdura em nossa sociedade. 

 De acordo com Schafer (2001) há dois mitos que explicam a origem da música e 

neles estão contidas duas formas de compreender a música. O primeiro é o mito de 

Píndaro que conta como Palas-Atena, após ter decapitado a Medusa, se comoveu com o 

choro de suas irmãs e compôs um nomos1 no seu aulos2, ou seja, uma pequena melodia 

em sua homenagem. Trata-se aqui de uma função da música como exaltação de 

emoções subjetivas já que tal melodia tinha caráter mágico, ritualístico e provinha da 

comunicação do artista com o divino. No outro mito, Homero compõe um hino em 

homenagem a Hermes. Este quando percebe que a carapaça de uma tartaruga morta 

poderia servir de caixa de ressonância inventa a lira. Neste caso, a música da lira é vista 

como fruto de propriedades matemáticas presentes no Universo. Nas palavras de Schafer 

(2001): 

Caracteristicamente, a lira é o instrumento de Homero, da epopeia, da serena 
contemplação do universo, enquanto o aulos (o oboé com palheta) é o instrumento 

 
1 Nomos: de acordo com Andrade (1997) esta composição melódica da Grécia antiga tinha características 
divinas e mágicas. Eram fruto da comunicação direta entre o artista e entre as divindades. 
2 Aulos: designa um instrumento com dupla palheta muito similar ao atual oboé. 
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da exaltação e da tragédia (...) do drama. A lira é o instrumento de Apolo, o aulos 
dos festivais de Dionísio. No mito dionisíaco, a música é concebida como um som 
interno, que irrompe do peito do homem; no mito apolíneo, ela é compreendida 
como som externo, enviado por Deus para nos lembrar da harmonia do universo 
(SCHAFER, 2001, p. 21). 
 

 A origem da música explicada pelos mitos gregos nos dá subsídios que permitem 

evocar duas formas de música, uma filosófica e transcendental, e, outra que é regida 

pelos números e pela matemática. De acordo com Abbagnano (2000) enquanto uma 

define-se como “revelação de uma realidade privilegiada e divina ao homem (...). A 

segunda considera-a como uma técnica ou como um conjunto de técnicas expressivas 

que concernem a sintaxe dos sons” (ABBAGNANO, 2000, p. 689). 

 Outrossim, é preciso reiterar a forte influência da Grécia antiga em nossa 

civilização Ocidental para além da música que carrega em si o conceito tal qual o 

conhecemos nos dias de hoje, como visto anteriormente. Além disso, pode-se citar a 

descoberta de Pitágoras que uniu a ordem dos números com a dos sons estabelecendo a 

noção de escala com sete tons (WISNIK, 1989). 

 Em outros domínios do conhecimento foi grande a influência grega basta 

lembrarmo-nos de alguns conceitos desenvolvidos naquela época como a democracia, a 

cidadania e o Estado. Aliás, cabe reiterar aqui que o embrião político de democracia e de 

Estado (no caso cidade-estado, ou seja, polis) foram desenvolvidas pelos gregos entre os 

séculos VIII e VII a. C. (ARRUDA E MARTINS, 1993, p. 191). Nesse sentido, todo cidadão 

teria voz ativa nas assembleias do povo podendo consequentemente votar, exceto 

escravos, estrangeiros e mulheres. Sendo assim, podemos insistir dizendo que nossa 

forma de pensar, filosofar, fazer música e ensinar foi, de certo modo, influenciada pelo 

mundo da Grécia antiga. 

 Era dado grande valor à música, pois acreditava-se que ela poderia influenciar no 

humor e no pensamento das pessoas. Por isso, não poderia ser praticada livremente e ao 

acaso por artistas. Havia preocupação por parte dos legisladores na forma de como a 

música seria apresentada aos cidadãos. O ensino da música era valorizado porque sua 

prática tinha caráter metafísico com a adoração aos Deuses, e, também, por influenciar 

aspectos da formação do caráter, como por exemplo, o respeito às leis e aos valores 

morais. Na cidade-estado de Esparta a música estava presente no ensino desde cedo sob 

supervisão do Estado fazendo com que todos os espartanos independente de idade, 
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classe social ou sexo tivessem acesso a este domínio do conhecimento (FONTERRADA, 

2008, p. 26). 

 Por sua vez, em Atenas a educação musical era tida como responsável do 

desenvolvimento da moral e da cidadania. Sendo assim, era dado valor extramusical à 

música fazendo com que sua prática contribuísse “para o desenvolvimento ético e a 

integração do jovem na sociedade” (FONTERRADA, 2008, p. 27). No entanto, as práticas 

musicais só eram permitidas aos cidadãos atenienses, pois tinham como objetivo o 

desenvolvimento da mente, do corpo e da alma.  

 Para Platão as artes são entendidas como dons divinos que possibilitam aos 

homens atingir por meio da “fruição artística” a ideia do Belo. A música em seu sistema 

filosófico é a disciplina em destaque, pois é entendida como o elo entre o divino e o 

cósmico. Além disso, “a educação musical desempenha papel decisivo na formação do 

caráter” (HUISMAN, 2001, p. 779), e pode até curar como mencionado pelos pitagóricos. 

Platão diz que as artes e em específico a música com a educação musical tem uma 

influência preponderante na formação do caráter humano. Nesse sentido, o objetivo da 

educação musical para ele é de incutir ritmo, harmonia e temperamento ao espírito, assim 

como desenvolver a boa moral (ABELES, 1994, p. 4), nas palavras de Platão: 

O objetivo da educação “musical” é incutir ritmo, harmonia e temperança a alma, 
assim como desenvolver a moral. A devida educação, “musical” e a devida 
educação física constituem o primeiro estágio do conhecimento das ideias, para 
que se tenha um alma harmoniosa e um belo corpo já que são cópias das Ideias. 
A censura de determinada arte é, portanto, necessária para impedir a inculcação 
de conteúdos prejudiciais que corromperão a alma. O ritmo e a harmonia 
produzem a graça do corpo e da mente e o reconhecimento da sensibilidade da 
beleza do concreto. O indivíduo que possui alma harmoniosa em corpo belo, 
estimula o amor nobre nos outros e nele mesmo. Assim, através do amor da 
beleza, a harmonia é potencializada (BRYAN, 1898, p. 138-139, Apud, ABELES, 
1994, p. 4)3. 
 

 Portanto, o ensino da música permite para Platão incutir no espírito do aluno ritmo, 

harmonia e temperança. Em outras palavras, é por meio da educação musical que são 

construídos valores morais e ético como o bem, o bom e o belo. Em todo caso, é bom 

relembrar que para os gregos a música não é tida como simples divertimento, ela tem um 
 

3 The aim of “musical” education is to inculcate rhythm, harmony and temperance of the of the soul, and thus 
develop good moral character, Proper, “musical” education and proper gymmnastics constitue the first stage 
to knowledge of Ideas, for the harmonious soul and beautiful body in the concrete individual are copies of the 
Ideas. Censorship of all arts is therefore necessary to prevent the inculcation of harmful qualities which will 
corrupt the soul. Rhythm and harmony produce grace of body and mind, and recognition of sensitivity to 
beauty in the concrete. The individual who possesses a harmonious soul in a beautiful body stimulates a 
noble love in others like himself. Thus, through love of beauty, harmony is increased (BRYAN, 1898, p. 138-
139). 
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papel pedagógico preponderante no desenvolvimento estético, ético, moral e cívico, como 

sugere Fonterrada (2008): 

Segundo a concepção helênica, a boa música promove o bem-estar e determina 
as normas de conduta moral, enquanto a música de baixa qualidade a destrói 
(FONTERRADA, 2008, p. 27). 
 

 Por isso, boa música designa também boa conduta moral sendo que o contrário 

também é válido. Desse modo, a música pode, também, corromper e ir contra a 

moralidade e instigar as paixões terrenas. Aristóteles aponta para a música como 

influenciadora da vontade, assim como, do caráter do ser humano. Para ele, o princípio 

da imitação é o responsável pela forma como o caráter, e, o comportamento do homem 

podem ser influenciados, nas palavras de Aristóteles: 

(...) imita diretamente as paixões ou estados da alma - gentileza, raiva, coragem, 
temperança e seus opostos e outras qualidades; portanto, quando se ouve música 
que imita certa paixão, ela fica imbuída da mesma paixão; e se habitualmente 
escuta-se um tipo de música que desperta paixões indigna, todo o seu caráter 
será aguçado da mesma forma. (GROUT, 1973, p. 7)4. 
 

 Nesse seguimento, Platão e Aristóteles concordam quando expressam que a 

escolha do tipo de música pode corromper o comportamento de uma pessoa, ou seja, “se 

alguém escutar o tipo errado de música, se tornará um tipo errado de pessoa” (ABELES, 

1994, p. 5)5. Ao contrário, se você escutar o tipo apropriado de música se tornará uma 

boa pessoa, resta saber o que se define como boa ou má música naquela época e nos 

dias atuais. Cabe aqui destacar que ambos os autores concordam com o aspecto 

educacional para o desenvolvimento apropriado dos indivíduos. Para eles, como 

mencionado anteriormente, a ginástica era concebida para trabalhar a disciplina e o corpo 

e a música para trabalhar a mente (ABELES, 1994). 

Ademais, a música é tida no período grego como ligação “entre sons e fenômenos 

cósmicos: estações do ano, ciclos do dia, do Sol e da Lua, homem/mulher, 

morte/renascimento, o que a coloca em relação direta com a magia” (FONTERRADA, 

2008, p. 28). Também, ela era considerada responsável pela formação do caráter do 

homem, podendo por vezes servir para acalmar as paixões humanas, e harmonizar corpo, 

mente e alma. Nesta acepção, o corpo era trabalhado pela ginástica, a mente pela 

 
4(...) directly imitates the passions or states of the soul – gentleness, anger, courage, temperance, and their 
opposites and other qualities; hence, when one listens to music that imitates a certain passion, he becomes 
imbued with the same passion; and if over a long time he habitually listens to the kind of music that arouses 
ignoble passions his whole character will be sharped to an ignoble form (GROUT, 1973, p. 7), tradução feita 
pelo autor.  
5(...) if one listened to the wrong type of music, he or she would become the wrong kind of person. 
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filosofia e a alma pela arte, e em específico pela música. Em todo caso, é preciso reiterar 

o papel formador do caráter atribuído à música, nas palavras de Fonterrada (2008): 

(...) que explica a influência da música na formação do caráter humano, bem como 
o papel dominante que lhe é conferido no sistema educacional e político, sendo 
difícil encontrar outra época em que a música tenha ocupado um lugar tão 
preponderante na vida mental e espiritual de uma nação quanto na Grécia clássica 
(ibidem, p. 2). 
 

Porém, o debate do lugar da música na educação grega também aconteceu e nem 

sempre Aristóteles concordou com Platão. Pode-se traçar um paralelo com nossa 

sociedade contemporânea no que diz respeito à educação musical só que no caso esta 

discussão se deu no século IV a. C, quase há 2500 anos, e é um debate de atualidade 

para a educação brasileira basta observar a BCCN6 que pretende escamotear as artes do 

Ensino Médio.  

Outrossim, a música Ocidental sofreu grande influência da música da Grécia 

antiga, pode-se citar o descobrimento da escala de sete tons diatônicos, os modos 

gregos, Tesis7 e Arsis8, entre outros. De acordo com Andrade (1997), a música grega 

deste período histórico influenciou grandemente a música da civilização cristã, e, 

infelizmente, grande parte do conhecimento construídos naquela época se perderam. 

Nesse seguimento, o que remanesceu são poucos retalhos que provam que foi uma 

construção bem realizada. 

 Em síntese, a educação musical na Grécia antiga era valorizada, pois a música 

tinha um valor extramusical reconhecido. Ensinar música propiciava aos cidadãos 

formação ética e moral, formação estética, senso de ordem, cidadania, além de bem-

estar. Os filósofos Platão e Aristóteles concordaram no que diz respeito à influência da 

música sobre os desejos e paixões humanas. Desse modo, a doutrina grega do ethos9 

explicita as qualidades morais e os efeitos da música que provem do ponto de vista 

pitagórico sobre esta arte, ou seja, “como um microcosmos, um sistema de som e ritmo 

regido pelas mesmas leis matemáticas que operam em toda a criação visível e invisível” 

(GROUT, 1973, p. 7)10. De acordo com este conceito, a música é regida por leis 

 
6 Base Curricular Comum Nacional. 
7Tesis: corresponde ao pé no chão na dança que equivale ao tempo forte em música. 
8Arsis: corresponde ao pé erguido para dançar e que equivale o tempo fraco. 
9Ethos: «costume» parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que 
fundamentam a vida moral (ARRUDA E MARTINS, 1993, p. 379). 
10as a microcosm, a system of sound and rhythm ruled by the same mathematical laws that operate in the 
whole of the visible and invisible creation. 
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matemáticas similares as leis que regem os aspectos invisíveis e visíveis do universo. Por 

isso, encontram-se diversos relatos na mitologia de milagres e acontecimentos mágicos 

que aconteceram por meio da música. Desse modo, o que deve ser enfatizado é que esta 

arte pode moldar o caráter humano e pode, para os gregos, afetar à vontade, o caráter e 

o comportamento dos indivíduos. Por fim, pode-se dizer que apesar da grande influência 

e valorização da música pela sociedade grega, “mantiveram-se os textos a respeito, mas 

não a música” (FONTERRADA, 2008, p. 28) e pouco se sabe sobre as metodologias de 

ensino existentes nesse período.  

1.2 MÚSICA E EDUCAÇÃO NA IDADE MÉDIA 

No começo da Idade Média a música toma lugar no quadrivium11 junto com a aritmética, 

astronomia, geometria e música que fazem parte das sete artes liberais. Neste período, o 

conhecimento era controlado e disseminado pela Igreja católica. Nesse seguimento, após 

o concílio de Milão que aconteceu no ano de 313 o cristianismo torna-se a religião oficial 

na Europa. Como consequência disto a religião torna-se legal e sua prática aberta e livre, 

assim como a música que era praticada nos cultos e ensinada pelos padres e monges, ou 

seja, como a música fazia parte do culto fez-se necessário organizar seu ensino. Dessa 

forma, criaram-se escolas para educar e preparar os fiéis. Essas escolas chamavam-se 

de scholae cantorum e preparavam ensinavam o canto, instrumentos e elementos básicos 

de harmonia e composição. Na verdade, com o papado de Gregório essas escolas se 

expandiram até por volta do século VI (ABELES, 1994, p.5). 

 Desse modo, além do modo como os gregos viam a música no sentido de 

influenciar a ética e a moral, se construiu uma nova posição que colocava a música a 

serviço da Igreja como expressão da fé cristã, ou seja, de devoção e louvor a Deus. Para 

isto era necessário disseminar o conhecimento musical transmitindo o cantochão12 que 

fazia parte do culto. Sendo assim, as scholae cantorum13 arregimentavam crianças para 

suprir seus coros. Lembrando aqui que geralmente elas eram originárias de lares pobres 

e que agindo dessa forma podiam ajudar suas famílias. Os conteúdos abordados nessas 

 
11Quadrivium: diz respeito aos quatro domínios do saber (aritmética, astronomia, geometria e música) que 
eram ensinadas nas universidades.  
12Cantochão: canto plano como exemplo o canto gregoriano realizado durante a liturgia católica. 
13Scholae Cantorum: eram escolas de canto coral para formar cantores que acompanhavam a liturgia da 
Igreja Católica. 
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escolas poderiam variar de acordo com a Igreja e a época, mas geralmente ensinavam o 

canto, o contraponto e a improvisação. O principal objetivo dessas instituições era de 

suprir as necessidades musicais da liturgia. Não havia preocupação com o bem-estar das 

crianças ou com seu desenvolvimento, algo que foi incorporado a fé cristã muito tempo 

mais tarde. Nesse seguimento Fonterrada (2008) diz que: 

A criança pequena era vista como um animalzinho, fonte de diversão e 
entretenimento para os pais e habitantes do local. O elevado número de mortes de 
crianças pequenas não era sentido como perda, pois logo outra criança viria, em 
substituição. Não poderia haver, portanto preocupação quanto à educação infantil, 
ou outros investimentos a longo prazo, quando não se sabia por quanto tempo a 
criança estaria na família (...) As que conseguiam superar o primeiro tempo de 
vida, tão logo cresciam um pouco, passavam a participar da vida em condições 
servos. Era aí que se dava seu aprendizado: observando e cumprindo ordens dos 
mais velhos enquanto aprendiam ofícios e habilidades. Era frequente que as 
crianças fossem enviadas a outras famílias, nas quais cumpririam tarefas 
domésticas como servos da casa (FONTERRADA, 2008, p. 37). 
 

 Portanto, enviar seus filhos para aprenderem o canto e a profissão de músico nas 

Igrejas, era visto como algo bom e até mesmo honroso para as famílias. No entanto, no 

período medieval a criança precisava ser considerada talentosa para a música e 

portadora de boa voz.  

 No começo do desenvolvimento do ensino da música, não havia um sistema de 

notação musical, o ensino se disseminava pela transmissão oral de uma Igreja para outra, 

ou seja, a mesma música era cantada de diferentes maneiras nas instituições cristãs da 

Europa. No tempo de Carlos Magno houve tentativa pela Igreja de unificar as práticas de 

canto por meio do desenvolvimento de uma grafia musical de modo a que a música 

cantada nas missas nos diversos cantos da Europa fosse a mesma (ABELES, 1994).  

 Desse modo, foi com Guido d´Arezzo que a escrita musical revolucionou a música 

da Idade Média. Antes dele a música era fundamentada pelo tratado De Música de Boécio 

escrito no século V que dava seguimento ao ponto de vista grego com embasamento 

pitagórico que apontava para a música como derivada da ciência, e não como arte. De 

acordo com Lang (1941) Boécio divide a música em música mundana, música humana e 

música constituta in instrumentos. Nesse seguimento, a primeira refere-se aos 

movimentos dos planetas, à organização dos elementos e à música das esferas, a 

segunda une corpo ao espírito visto como eterno, e a última, a única que pode ser 

percebida pelos sentidos, trata da música como tal (LANG, 1941, p. 60). Sendo assim, é 

esta concepção de música que é dominante no início da Idade Média e é contraposta no 

século XII pelos escritos de Arezzo. 
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 Com o desenvolvimento da notação musical através do trabalho do monge Guido 

d´Arezzo a aprendizagem tornou-se mais rápida e uniforme permitindo superar a tradição 

oral, e, sobretudo, que “cada monastério ou igreja tivesse seu próprio coro e que, pela 

primeira vez na história, fosse capaz de cantar não só o repertório tradicional, mas 

também cantos desconhecidos” (FONTERRADA, 2008, p. 39). Logo, a mudança trazida 

com o advento da notação musical trouxe a necessidade de instrução formal, ou seja, a 

educação musical tornou-se fundamental. De acordo com Abeles (1994) quando se 

observa o desenvolvimento da música e da educação musical “a função da música muda, 

uma mudança ocorre não só na música, mas na formação de músicos” (ABELES, 1994, 

p. 6)14.  

 Nos séculos seguintes houve grande desenvolvimento do canto gregoriano já que a 

função principal da música, neste período, era de servir de subsídio à liturgia cristã de 

forma a exaltar a emoção e os sentimentos religiosos. Ao contrário do início da Idade 

Média busca-se formar por meio da educação musical músicos capazes de ler música, de 

cantar, de tocar instrumentos deixando de lado aspectos teóricos que eram então 

privilegiados.  

 No que diz respeito a produção musical deste período histórico, como Fonterrada 

(2008) enfatiza os documentos remanescentes foram conservados pela Igreja 

privilegiando quase que exclusivamente a música litúrgica. A música profana existente na 

época foi quase que totalmente perdida, na palavras da autora: 

(...) há poucos registros de música profana do período, que quase se perdeu 
inteiramente devido, entre outros fatores, à precariedade da escrita musical; 
porém sabe-se que durante o período feudal, era importante a educação secular 
dos cavaleiros (FONTERRADA, 2008, p. 39). 
 

 Lembrando que no período feudal os cavaleiros tinham que dominar não só a arte 

da espada, mas também as artes como um todo, o que incluía o canto, a escrita de 

poemas e saber tocar instrumentos musicais da época. Nesse seguimento, a educação 

musical se dava aos moldes da que acontecia no âmbito religioso, ou seja, havia um 

mestre que transmitia conhecimentos a seu aprendiz (FONTERRADA, 2008). Em resumo, 

pode-se dizer que o período da Idade Média revolucionou a música com o 

desenvolvimento da escrita musical o que permitiu uniformizar as práticas musicais da 

Igreja principal desenvolvedora da educação musical. No que diz respeito a música 

 
14(...) the function of music changes, a change occurs not only in the music but in the training of musicians 
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profana ela se desenvolveu aos moldes da música religiosa. Cabe reiterar, por fim, que os 

valores da Grécia antiga ainda estão presentes na música, mas são gradativamente 

desconstruídos pela forma de pensar da Idade Média que atribui outros significados à 

música deixando de lado, de certa forma, aspectos puramente teóricos, como por 

exemplo, a música das esferas15.  

1.3 EDUCAÇÃO MUSICAL NO PERÍODO RENASCENTISTA 

O Renascimento trouxe para a música mudanças. No período anterior no final do período 

gótico firmou-se a escrita musical com as contribuições de Guido d´Arezzo (século XII), 

como mencionado anteriormente, e a forma de compor a era monódica com uma única 

melodia predominando. Nos séculos XII e XIII se desenvolveu a polifonia, ou seja, 

diferentes melodias ou vozes cantadas ou tocadas simultaneamente obedecendo as leis 

do contraponto. Neste período anterior a Renascença a horizontalidade predominava na 

música integrando ritmo e melodia como uma nova prática musical que gerou uma nova 

forma de escutar música, nas palavras de Fonterrada (2008): 

A multiplicidade de vozes tornou-se, então, a marca da música ocidental, 
requerendo do ouvinte um jeito diferente de escutar se comparado à homofonia. 
Nessa multiplicidade não se estabelece uma relação íntima entre o ouvinte e o 
cantor. O ouvinte do período gótico não ouve verticalmente: em vez de concentrar 
sua atenção no cantor ou grupo de cantores, tende a seguir as partes individuais, 
acompanhando-as em seus movimentos próprios. Há, na audição, uma escolha, 
uma seleção de trechos ou agrupamentos melódicos que o ouvinte deseja ou 
prefere ouvir e, para isso, deve dispor-se a segui-las, tornando-se, ele próprio, um 
co-construtor da obra (FONTERRADA, 2008, p. 34). 

 

 Logo, esta forma de escutar era peculiar e exclusiva ao final da Idade Média, 

reiterando aqui, que a polifonia trouxe contribuições importantes para a música e foram 

plantadas as sementes, de certo modo, neste período do que se chamará mais tarde de 

harmonia tonal16. Sendo assim, a forma de perceber a música foi alterada. Como 

destacado por Fonterrada (2008) o ouvinte escolhe uma voz e segue-a do começo ao fim 

do trecho musical. Esta forma de ouvir será completamente modificada com o advento da 

Renascença, ou seja, passa-se da horizontalidade para a verticalidade que também se 

apresenta na pintura com a introdução da perspectiva e novas técnicas como o 

 
15Música das esferas diz respeito à um conceito definido pelos gregos da Antiguidade que aponta para a 
harmonia divina entre o microcosmos e o macrocosmos.  
16Harmonia tonal diz respeito a formação de acordes, que são sons sobrepostos, e suas relações de 
encadeamento dos sons.  
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chiaro/escuro apresentada pelos pintores italianos, ou seja, “a percepção simultânea das 

proporções entre as partes levou à harmonia (concento). E, dela, ouvido e olho 

participavam. A estética era baseada na proporção, na relação entre espaços e simetria” 

(FONTERRADA, 2008, p. 40). Neste seguimento, tanto nas artes plásticas quanto na 

música o espaço é percebido de outra maneira, isto é, de forma simultânea. 

 Na música, o período da Renascença, traz o desenvolvimento da escrita vertical 

que é a germinação das ideias plantadas com melodias polifônicas. Agora se percebe um 

acorde, um todo e não mais miríades de melodias. Nesta acepção Lang (1941) diz: “a 

música dos modernos é melhor do que a dos antigos, porque eles consideram todas as 

partes juntas e não compõem vozes umas após as outras” (p. 291). Cabe aqui destacar 

que o desenvolvimento da teoria musical relativa à harmonia se desenvolveu somente no 

período posterior, ou seja, no século XVII, mas no século XVI onde se desenvolve o auge 

da polifonia do Renascimento, os ouvintes já sabem ouvir os acordes em blocos e 

queriam ouvir combinações de vozes em harmonia, nas palavras de Fonterrada (2008): 

No auge da polifonia renascentista, o homem já escutava simultaneidades, tanto é 
que a escrita palestriniana, até hoje utilizada como modelo para o estudo do 
contraponto do século XVI, organiza a convivência das vozes em termos de 
consonância e dissonância, em que as consonâncias são permitidas em qualquer 
situação, e as dissonâncias, somente preparadas e resolvidas. Esse tipo de 
regulação indica que o ouvido renascentista já não aceitava superposições de 
melodias sem que estas mantivessem relação entre todas as vozes 
(FONTERRADA, 2008, p. 41). 
 

 Outro ponto a ser destacado, é a construção teórica da música que reconhece a 

tríade maior e menor como um fenômeno natural de consonâncias, e que serve de base 

para o sistema moderno. Nesse sentido, abandona-se a teoria de Boécio e adota-se a de 

Ramos de Pareja. Portanto, de acordo com Fonterrada (2008) são rompidos “os sistemas 

medievais especulativos-simbólicos baseados em Pitágoras e Boécio, e estabeleceu 

outro, fisicamente definido e matematicamente documentado” (Ibidem, p. 42). 

 No que diz respeito à educação, e, em específico, em relação à educação musical 

há desenvolvimento do que seria as primeiras escolas de música no seio da Igreja que 

são de certa forma, o prolongamento das scholae cantori, mas que se organizam de outro 

modo. De acordo com Abeles (1994) o desenvolvimento dos conservatórios musicais 

italianos era na verdade orfanatos que selecionam crianças para serem ensinadas e 

treinadas para atuarem nas Igrejas sem causar preocupações a ninguém, já que eram 

órfãos. Nesse seguimento, o conservatório de Veneza era considerado um centro de 
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formação musical para meninas, ao passo que o de Nápoles era destinado aos meninos. 

A grande diferença encontrada com as scholae cantori consistia no fato de que o ensino 

abarcava não somente o canto, mas uma multiplicidade de disciplinas tinham por objetivo 

formar músicos para atender a Igreja.  

 Outra mudança relevante, desse período, diz respeito à forma como era vista a 

criança, como mencionado anteriormente, a questão da infância era considerada 

diferentemente na Idade Média, isto é, “era considerada um tipo de animal de estimação 

feita para divertir os adultos e conviver com eles” (FONTERRADA, 2008, p. 47), foi 

somente no período renascentista que ela começou a ser considerada como uma fase na 

qual as crianças necessitavam de cuidados especiais. Desse modo, a organização da 

educação nos ospedali17 como eram chamados inicialmente os primeiros conservatórios 

se deram de forma a “ser organizada nos colégios e seminários e a criança a ser 

encarada com maior responsabilidade pela família e por autoridades da Igreja e do 

Estado” (Ibidem, p. 48). Dessa forma, o surgimento dos primeiros conservatórios destaca 

a tendência de humanização da educação que surge na época.  

 Abeles (1994) aponta para a data de 1537 como a da fundação do conservatório de 

Veneza, e, diz também que era mantido e financiado pelo Estado, e que nele suas 

estudantes se dedicavam exclusivamente a aprender com excelência a música. Dessa 

forma, ele exclama que “elas cantavam como anjos” (ABELES, 1994, p. 7).  

 Um importante acontecimento histórico veio a contribuir para a construção de 

práticas educacionais musicais organizadas: a Reforma Protestante que possibilitou a 

formalização do ensino musical. Cabe reiterar que este movimento foi seguido pela Igreja 

católica que buscou também aprimorar o seu ensino de música em seus currículos. Em 

ambos os casos a música se expandia, e, segundo Fonterrada (2018) era preciso adotar 

critérios para a transmissão presente na educação musical. Como destaca a autora: 

A modificação dos hábitos, posta em evidência a partir da Reforma, especialmente 
entre os luteranos, em que a assembleia era estimulada a participar do culto 
religioso, instituiu o estilo coral homofônico. Na verdade exacerbava-se, com essa 
prática, a característica encontrada na concepção renascentista de mundo, que 
privilegiava a simultaneidade, pois o novo estilo coral, vertical, amplamente 
difundido na Igreja Reformada, favorecia a participação comunitária, o que sem 
dúvida, é também um tipo de educação musical, embora não necessariamente 
intencional (FONTERRADA, 2008, p. 48). 
 

 
17Hospedali: em italiano significa hospitais e se referem a orfanatos que deram origem aos modernos 
conservatórios de música. 
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 Houve, de acordo com Malheiros (2017), desenvolvimento da escola como sendo 

responsabilidade da Igreja e de seus professores jesuítas que inseriram conceitos como a 

seriação, que se consolidaram somente mais tarde, assim como o respeito as regras 

disciplinares, pois “não bastava ensinar o conteúdo – era necessário também formar o 

espírito (MALHEIROS, 2017, p. 4), nas palavras do autor: 

É claro que no século XV já era possível encontrar algumas práticas escolares que 
separavam os alunos em grupos mais homogêneos, mas o século XVII consolida 
este método, dividindo as turmas fisicamente e colocando professores regentes 
diferentes para cada grupo de alunos (MALHEIROS, 2017, p. 4). 
 

 Em resumo pode-se falar que o período Renascentista trouxe para a educação 

musical muitas novidades, entre elas a construção da harmonia tonal como forma de 

perceber a música até então escutada horizontalmente, com o contraponto, que passou 

naquele momento a ser percebida verticalmente. Ademais, constrói-se o conceito de 

acorde maior e menor algo fundamental para a posterior construção teórica da tonalidade. 

Além disso, define-se o que é a infância e respeita-se esta fase do desenvolvimento da 

criança que deve receber cuidados especiais, educação, alimentação, entre outros. 

Também, houve desenvolvimento dos conservatórios de música que eram num primeiro 

momento orfanatos para acolher crianças abandonadas, como abordado anteriormente, 

possibilitando futura formação profissional para atender às necessidades de mão de obra 

musical durante a liturgia. E, que em um segundo momento transformou-se em 

verdadeiras escolas de música sendo que alguns permanecem até hoje como é o caso do 

Conservatório de Paris, fundado em 1784, e a Royal Academy of Music of London, 

fundado em 1822, que tornou-se em 1873 o Royal College of Music (ABELES, 1994, p. 7). 

1.4 OS SÉCULOS XVII, XVIII E XIX E O ENSINO DA MÚSICA 

Com o advento da Idade Moderna há uma mudança que marcou profundamente as 

ciências como um todo, foi o desenvolvimento do pensamento cartesiano de René 

Descartes (1596-1650). Talvez tenha sido um dos maiores acontecimentos que veio a 

influenciar a forma como a realidade é percebida e compreendida. De acordo com 

Fonterrada (2018): “os procedimentos lógico-matemáticos (...) encaravam a ordem, o 

método e a reflexão como condições para a compreensão e o conhecimento da verdade” 

(Ibidem, p. 49), ou seja, o pensamento e a pesquisa passam a utilizar “dados objetivos, 

reais” e “ideias claras e distintas” (Ibidem, p. 49), marcando a clara passagem para uma 
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nova forma de fazer pesquisa. Além disso, outro ponto a ser destacado diz respeito à 

questão da fé e da religião. O homem moderno deixa de lado a concepção de Deus 

onipotente, que coloca a Terra no centro do Universo para se interessar a si mesmo, 

deixando de lado dogmas religiosos, e construindo um novo universo subjetivo de crenças 

pautadas em uma nova ciência. 

 No que diz respeito à música houve também mudanças com o desenvolvimento da 

melodia e com o melodrama que necessitava de acompanhamento harmônico por meio 

de instrumentos de tecla que davam destaque ao baixo contínuo. Nas palavras de 

Fonterrada (2008): 

(...) a simultaneidade, iniciada no século anterior, ganhou, então, feições novas, 
pela preferência à melodia acompanhada, ao melodrama e ao notável impulso 
dado aos instrumentos de teclado e ao baixo contínuo. A simultaneidade não era 
casual. A melodia no melodrama dependia do acompanhamento harmônico, que 
favorecia a sucessão temporal dos diálogos e da ação dramática, e facilitava a 
apreensão, por parte do público, do desenrolar da trama (Ibidem, p. 50). 

 Apesar disto, houve certa reticência na aceitação da transição de estilos musicais, 

pois afetava a concepção estética e como a arte era percebida na época. Nesse 

seguimento, a música não era percebida como arte em destaque que era a poesia desde 

a Grécia antiga com suas tragédias. A isto se adiciona o fato, também, de que “para a 

mente racionalista de então, música e poesia eram originalmente irreconciliáveis e, por 

terem direções distintas, excluíam-se mutualmente” (Ibidem, p. 51). Apesar da divergência 

dos teóricos em relação ao papel da música em relação às outras artes ela se emancipa 

no século seguinte (século XVIII) com o desenvolvimento do classicismo, no qual, a 

música em si é valorizada, e onde a música instrumental se sobressai para além das 

demais expressões artísticas.  

 A educação musical do período continua nos conservatórios que eram inicialmente 

orfanatos criados pela Igreja na Itália (no século XVI), como mencionado anteriormente, 

só que aos poucos se tornam verdadeiras escolas profissionalizantes de músicos. Este 

modelo de ensino de música em conservatórios se expande e se espalha pela Europa 

com o Conservatório de Praga inaugurado em 1811, o de Viena em 1817 e o de Leipzig 

fundado em 1843 (ABELES, 1994, p. 7), até atingir o novo mundo com a fundação, por 

exemplo, de conservatórios nos Estados Unidos da América em meados do século XIX, 
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ou na América Latina com a fundação no Rio de Janeiro do Conservatório Brasileiro de 

Música em 1845, e em 1906 com o Conservatório Dramático e Musical em São Paulo. 

 Em todo caso, o ensino da música no período anterior quando a Igreja dominava o 

ensino se dava na relação entre mestres e aprendizes. Obviamente, que era uma relação 

para poucos que podiam se dar ao privilégio, quase que aristocrático, de ter um tutor que 

lhe ensinasse música. Com o advento da Revolução Francesa este cenário muda e a 

música se emancipa saindo das mãos do clero e da nobreza para se afirmar como prática 

profana e popular. Há no início do século XVIII a tentativa de sistematizações para 

fundamentar as práticas pedagógicas musicais com os trabalhos de Matheson e do padre 

Martini. Apesar disto, foi preciso esperar o século XIX para que as primeiras “escolas de 

música fossem criadas” (FONTERRADA, 2008, p. 59). Nesse seguimento Fonterrada 

(2008) diz: 

A presença abundante de literatura pedagógica indica que a infância e a 
adolescência já eram, a esse tempo, reconhecidas pelas autoridades e pelas 
famílias e que, a partir daí, as crianças passariam a ser objeto de estudo e 
preocupação. Não é por acaso que o período coincide com o surgimento de 
métodos educacionais, em alguns dos quais se observavam as primeiras 
tentativas de incorporar o ensino de música na educação (FONTERRADA, 2008, 
59). 

 Logo, com o reconhecimento de que as crianças precisavam de cuidados 

educacionais especiais os jesuítas introduzem a seriação no século XVII. Antes as 

crianças, a partir de cinco anos de idade, eram colocadas para aprender com alunos 

adultos. Dessa forma, o conceito de seriação introduzido pelos padres jesuítas na Idade 

Moderna continua presente na escola atual (MALHEIROS, 2017). Também, as mudanças 

que ocorreram com a separação de classes com a Revolução Francesa, como 

mencionado anteriormente, marcaram o ensino que “passou a ser dividido em dois: 

ensino primário, ofertado às classes populares, e ensino secundário, (...) chamado Liceu, 

oferecido à burguesia” (MALHEIROS, 2017, p. 4). 

 No que diz respeito ao ensino musical, diversos pensadores e educadores como 

Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782-1852) desenvolvem 

ideias que abarcam a educação musical escolar. Nesse sentido, o pensador suíço 

Rousseau é o um dos primeiros pensadores de seu tempo a “apresentar um esquema 

pedagógico especialmente voltado para a educação musical” (FONTERRADA, 2008, p. 

60). Para ele, o ensino da música deveria se dar por meio de canções simples, com uma 
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voz melódica, sendo que a leitura musical deveria acontecer somente tempos mais tarde 

de forma a evitar teorizações precoces que só dificultariam a aprendizagem.  

 Por sua vez, Pestalozzi foi um educador também suíço que entendia a educação 

como um processo no qual a criança desenvolve-se naturalmente e harmoniosamente. No 

seu ver, deve-se evitar qualquer tipo de punição, e o ensino deve-se centrar na criança. 

No que diz respeito à educação musical reconhece o poder da música em influenciar na 

formação do caráter dos educandos. Assim, como seu conterrâneo Rousseau privilegia a 

utilização da canção nos processos de educação musical. De acordo com Pestalozzi a 

importância do ensino das artes reside no fato de que todo o ensino deveria iniciar-se a 

partir da apreensão sensorial. Por isso, deve-se ensinar a partir da prática musical, como 

por exemplo, com a emissão de sons por meio da voz ou de algum instrumento musical, e 

não a partir da escrita e teoria musical que é muito abstrata.  

 Além disso, este autor privilegia o uso de processos de ensino-aprendizado ativos, 

como por exemplo, conduzir o aluno a escutar sons e chegar por ele próprio a descrição 

desse, ao invés de apresentar conceitos teóricos prontos por meio da teoria, ou seja, 

privilegiando em um primeiro momento a prática musical para em outro chegar à teoria. 

Outro ponto de vista de Pestalozzi, diz respeito ao ensino separado do ritmo e da melodia, 

pois é sabido ser uma tarefa difícil, para as crianças, conciliar essas duas tarefas ao 

mesmo tempo. Froebel, por sua vez, é o educador conhecido pelo movimento dos jardins 

de infância na Alemanha, pregava, também, o ensino da música para o desenvolvimento 

de estéticos das crianças. Para ele a música e outras artes deveriam estar presentes nas 

escolas. No que tange especificamente a música, ele destaca o uso do canto como forma 

de aproximar as crianças pequenas da arte.  

 Por fim, as bases das metodologias ativas de ensino de música são construídas 

por meio das ideias desses autores. Elas se contrapõem de certa forma, ao modelo de 

ensino musical presente nos conservatórios que privilegiavam a formação do músico 

instrumentista virtuose em detrimento do desenvolvimento da musicalidade.  

1.5 O SÉCULO XX O ENSINO DA MÚSICA 

Como reação ao ensino musical que se dava no final do século XIX, no qual, era dada 

prioridade ao desenvolvimento de bons intérpretes musicais, ou, à formação de teóricos 
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com amplos conhecimentos técnico e científico, surgiram novas ideias que 

revolucionaram as práticas pedagógicas no âmbito musical. Dessa forma, surgem os 

métodos ativos em educação musical. Nesse sentido, buscou-se “recuperar a educação 

musical das crianças, através da atividade e da experiência, da vivência musical” 

(GAINZA, 1988, p. 108), ou seja, no início do século XX surgiram pedagogos musicais 

que estavam realmente comprometidos com a aprendizagem dos educandos e com o seu 

desenvolvimento, nas palavras de Violeta Gainza (1988): 

(...) uma revolução ideológica profunda no âmbito da educação musical, ao 
deslocar a ênfase, que até então havia recaído na disciplina musical, para o 
destinatário do ensino – o educando – e seus processos de desenvolvimento 
(GAINZA, 1988, p. 104). 

 Desse modo, faz-se oposição ao ensino musical que se dava no período 

precedente, como mencionado anteriormente, que consistia na “transmissão mais ou 

menos mecânica e impessoal de um sistema de conhecimentos relativos à música” 

(Ibidem, p. 104), para dar lugar a um processo ativo de ensino, no qual é dado ênfase à 

exploração sonora, à prática musical, aos intercâmbios entre os saberes, ao jogo, a 

criatividade, entre outros aspectos.  

 Pode-se dizer que estes educadores eram verdadeiros pioneiros e que realmente 

revolucionaram as práticas educativas no que diz respeito ao ensino musical. Neste 

seguimento, argumentavam serem inócuas as abordagens que privilegiassem aspectos 

teóricos ou aspectos puramente técnicos, sendo assim privilegiavam a prática musical e a 

experiência vivida. Fonterrada (2008) destaca que “é pela vivência que a criança 

aproxima-se da música, envolve-se com ela, passa a amá-la e permite que faça parte de 

sua vida” (p. 177). Portanto, falar em métodos ativos em educação musical é falar do 

fazer musical, de práticas educativas musicais onde diferentes aspectos como o canto, a 

escuta ativa ou a exploração sonora de instrumentos musicais são desenvolvidos por 

meio de diferentes procedimentos metodológicos, por vezes, lúdicos, privilegiando 

especificamente, como por exemplo, o método de Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950) 

que dá ênfase ao movimento corporal e aspectos rítmicos da música, outros como Zoltán 

Kodaly (1882-1967) prioriza o canto coral de canções folclóricas de seu país. 

 Cabe, ainda, destacar que foi no início do século XX que se desenvolveram os 

métodos ativos musicais. Esses são caracterizados como de primeira geração, pois se 
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utilizavam da música erudita ocidental, ou, do folclore deixando de lado outro tipo de 

material sonoro como a música contemporânea, ou, como, a música eletroacústica que 

são caracterizadas como métodos ativos em educação musical de segunda geração, 

desenvolvidos a partir da década de 1950 do século XX. 

 Os métodos ativos em educação musical tanto de primeira como de segunda 

geração se desenvolveram predominantemente na Europa, na América do Norte, e, 

também, no Japão, porém usando música Ocidental como é o caso do método de Shinizi 

Suzuki (1898-1998). Um dos precursores dos métodos ativos foi o educador musical suíço 

Émile Jacques-Dalcroze que desenvolveu em Genebra sua metodologia. De acordo com 

Gainza (1988) esse educador musical, “com suas descobertas abalou as bases 

tradicionais do ensino e aprendizagem do ritmo musical e da música em geral” (GAINZA, 

1988, p. 102). Dalcroze inverteu a ordem do ensino, revolucionando a forma como o 

ensino de música se dava, deixando de lado metodologias do ensino de música ditas 

“tradicionais” que até então priorizavam o treinamento repetitivo, mecânico, sem 

musicalidade, sem criatividade, que seguiam um modelo preestabelecido como nos 

conservatórios. E impôs um método de ensino chamado de Rítmica dalcroziana com 

práticas musicais instigantes, criativas, que desenvolvem a musicalidade de forma lúdica 

privilegiando “aspectos psicomotores como instrumentos da 

compreensão/ação/sensibilidade musicais” (FONTERRADA, 2008, p. 131). Em resumo, 

seu sistema pode ser entendido como partindo: 

(...) da natureza motriz do sentido rítmico e da ideia de que o conhecimento 
necessita ser afastado de seu caráter usual de experiência puramente intelectual 
para alojar-se no corpo do indivíduo e em sua experiência vivida. A partir dessa 
ideia, o sistema organiza-se em movimentos e atividades destinados a 
desenvolver atitudes corporais básicas, necessárias à conduta musical. Busca-se 
trabalhar a escuta ativa, a sensibilidade motora, o sentido rítmico e a expressão 
(FONTERRADA, 2008, p. 135). 

 Cabe destacar aqui, que a abordagem dalcroziana será aprofundada devidamente 

no terceiro capítulo deste livro, não pretendendo esgotar o assunto de forma alguma, pois 

cada método de ensino musical poderia render por si só diversos livros como é o caso 

dos estudos de Dalcroze que renderam inúmeras publicações suas e de terceiros. Neste 

momento é preciso deixar claro que se mencionam en passant os métodos ativos de 

primeira geração com seus respectivos teóricos para caracterizá-los no período histórico 

do início do século XX. Em todo caso, a primeira geração de teóricos se pauta “em 
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princípios básicos de liberdade, atividade e criatividade” (GAINZA, 1988, p. 104), 

aspectos, esses, que fazem parte do movimento pedagógico que se desenvolveu no 

período do surgimento da Escola Nova baseada principalmente na teoria Epistemologia 

Genética de Jean Piaget (1786-1980) que fundamenta o ensino não diretivo e ativo por 

parte dos educandos.  

 Zoltán Kodály (1882-1967) foi um educador e compositor de origem húngara, sua 

principal contribuição no que diz respeito ao ensino da música foi o estabelecimento de 

uma metodologia de ensino que privilegiava o uso da voz por meio do canto. Desse 

modo, não é qualquer melodia que deve ser entoada. Kodály pregava não só a 

implementação do ensino da música nas escolas, mas principalmente, devido ao trabalho 

de pesquisa realizado por ele e por Bela Bartók (1881-1945) de resgate da música 

folclórica húngara, a utilização desse tipo de canção de cunho nacionalista na educação 

musical, nas palavras de Mateiro e Ilari (2011): 

Para Kodály, as aulas de música devem ser regularmente oferecidas nas escolas, 
de modo a propiciar o pensar musical, tornando a alfabetização e as habilidades 
musicais parte da vida do cidadão. Em sua concepção, ser musicalmente 
alfabetizado inclui apropriar-se da música com capacidade de pensar, ouvir, 
expressar, ler e escrever utilizando a linguagem musical tradicional (MATEIRO E 
ILARI, 2011, p. 57). 

 No método Kodály é dada ênfase às canções folclóricas nacionais, como 

mencionado anteriormente, de forma a estimular o uso da língua materna nacional. O 

principal objetivo educativo de Kodály era o de além de alfabetizar musicalmente a 

sociedade húngara, prevendo, nesse sentido, reformas educativas na escola pública, o de 

“ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, (FONTERRADA, 2008, p. 157), de modo 

a enriquecer a vida cultural de seus conterrâneos por meio da música”.  

 Edgar Willems (1890-1978) foi um educador musical que nasceu na Bélgica e 

desenvolveu todo seu trabalho na Suíça onde foi aluno de Jacques-Dalcroze. Sua 

metodologia de ensino de música tem como proposta o aspecto teórico que diz respeito a 

conexão entre a audição e natureza humana, e, a aplicação prática de suas ideias. Para 

ele, segundo Fonterrada (2008) “toda criança pode ser preparada auditivamente, de modo 

a aprender a ouvir os materiais sonoros básicos que compõem a música e a organizá-los 

como experiência musical” (p. 138). Dessa forma, Willems enfatiza que o ensino de 

música é direcionado para todos, e não exclusivo de alguns indivíduos talentosos. Além 
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disso, aponta para o fato de que a preparação auditiva deve anteceder o ensino de 

qualquer instrumento musical, “pois a escuta é a base da musicalidade” (Ibidem, p. 139).  

 Por sua vez, o educador e compositor alemão Carl Orff (1895-1982) desenvolveu 

seu trabalho com educação musical com a premissa de que há conexão entre dois 

princípios básicos: a linguagem música e o movimento, esses “estão intimamente ligados 

pelo fenômeno rítmico” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 128). Dessa forma, para este 

educador, assim como para Dalcroze, “o ritmo é a base sobre a qual se assenta a melodia 

e, em sua proposta pedagógica, deveria provir do movimento enquanto a melodia 

nasceria dos ritmos da fala” (FONTERRADA, 2008, p. 161). Além disso, para Orff que vê 

no desenvolvimento musical da criança, cuja proposta pedagógica aponta para o ensino 

que inicia-se a partir da prática musical, paralelos entre o princípio ontológico do 

conhecimento como um todo e o ensino musical, nas palavras de Alfaya e Parejo (1987) 

“falar de um desenvolvimento musical ontogênico significa dizer que a criança percorrerá, 

na sua aprendizagem musical as mesmas etapas que atravessou o homem até chegar ao 

nível atual” (p. 73).  

 Para que tal fim seja alcançado, o método de Orff propõem atividades que partem 

de ritmos, e, melodias relativamente simples e facilmente assimiláveis pela criança. Além 

do mais, há o estímulo a improvisação desde o início de sua proposta pedagógica quando 

adota o modelo da escala pentatônica. Desse modo, ao usar a escala pentatônica maior, 

ou seja, a escala pentatônica chinesa, Orff facilita a improvisação, pois não há 

dissonâncias neste modelo. Outra contribuição desse compositor diz respeito ao uso do 

instrumental Orff18 o que estimula e motiva a prática musical desde o princípio do ensino 

musical, mas é também o que limita o uso de sua metodologia já que nem toda escola 

possui orçamento para aquisição de tais instrumentos. Também, é preciso destacar que 

Orff deixou seu trabalho impresso em cinco volumes que abordam o seu método ativo de 

ensino musical. 

 Maurice Martenot (1898-1980) compositor francês cria uma metodologia ativa de 

primeira geração no sentido que sua proposta pedagógico-musical contempla o 

 
18O instrumental Orff é composto por “um grande conjunto de percussão, cordas e flautas doces. É 
composto por uma família de xilofontes (soprano, alto, tenor e baixo), uma família de metalofones, 
tambores, pratos, platinelas, pandeiros, marcas e outros instrumentos de percussão pequenos, além de 
violas da gamba e flautas doces” (FONTERRADA, 2008, p. 163). 
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desenvolvimento integral do ser humano por meio do ensino e prática, da música, e, da 

arte. Desse modo, ele valoriza o homem que faz parte de um determinado contexto 

histórico-cultural, por isso valoriza os avanços da ciência como a psicologia. No ensino 

musical privilegia o fazer como os demais teóricos dos métodos ativos de educação 

musical só que privilegia o “desenvolvimento integral do ser humano, e sua meta é 

colaborar no crescimento global do indivíduo, entendendo o ensino e a aprendizagem da 

música como uma área de conhecimento que envolve e desenvolve o ser humano em sua 

totalidade” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 159). Assim como Williams, Martenot salienta 

que o ensino musical não é exclusivo a uma parcela talentosa da população, a prática 

musical, é para ele, uma forma de expressão que deve ser oportunizada a todos, pois é 

uma forma de melhorar a qualidade de vida. 

 O último educador representante dos métodos ativos de primeira geração é o 

japonês Shinichi Suzuki (1898-1998) que assim como Martenot acredita que toda a 

criança, independente de talento específico, tem o potencial para aprender música. Para 

Suzuki estando inserido num contexto histórico-cultural estimulante a criança pode 

aprender qualquer coisa. Para tal fim, ele também se aproxima do pensamento de Kodály 

que aponta para o papel materno no ensino da língua materna. Se uma criança aprende 

com facilidade as diferentes línguas existentes no planeta por que não aprenderia com 

facilidade a linguagem musical? Suzuki tem certeza da resposta afirmativa dessa 

pergunta e acredita que o ser humano é produto do meio em que está inserido. Sua 

metodologia de ensino consiste na criação artificial de um contexto que crie condições 

ideais para o desenvolvimento do talento musical.  

 Essa breve pincelada sobre os métodos ativos musicais de primeira geração 

permitiu um primeiro contato com os educadores que vislumbravam o contato com a 

música por meio de uma experiência vivida. Dessa forma, é privilegiando o fazer musical 

e a vivência da música que os indivíduos passam a apreciá-la, não é por meio de 

teorizações vazias e abstrações descabidas que se criam laços, pelo contrário quando a 

coisa é aparentemente difícil e abstrata cria-se um sentimento de incompreensão e de 

repulsa.  

 Como mencionado anteriormente, esses métodos tinham como proposta ensinar 

ativamente a música erudita e folclórica Ocidental. Apesar da metodologia ser inovadora o 
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material musical utilizado era, de certa forma, tradicional. Sendo assim, foi preciso esperar 

a metade do século XX para que propostas que abarcam a música contemporânea, a 

música eletroacústica, entre outras iniciativas de vanguarda se desenvolvessem. Nesse 

seguimento, Fonterrada sugere:  

Os educadores musicais desse período alinham-se às propostas da música nova 
e buscam incorporar à prática da educação musical nas escolas os mesmos 
procedimentos dos compositores de vanguarda, privilegiando a criação, a escuta 
ativa, a ênfase no som e suas características, e evitando a reprodução vocal e 
instrumental do que denominam “música do passado” (FONTERRADA, 2008, p. 
179). 

 Educadores como John Paynter (1931-2010), Murray Schafer (1933-), Gertrud 

Meyer-Denkmann (1918-2014), são os que trabalham com os métodos ativos de segunda 

geração exceto Jos Wuytack (1935- ) que dá seguimento a abordagem de Carl Orff, 

atualizando-a, nesse seguimento, usa a música erudita e folclórica como fundamento 

teórico, mas como sua abordagem é mais recente decidiu-se mantê-lo no capítulo com os 

educadores dos métodos ativos de segunda geração.  

1.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

As origens da música e os primórdios da educação musical remontam à Grécia antiga. As 

funções da música como, por exemplo, divertir, dançar, rezar, ensinar, distrair, encorajar, 

entre outros, são semelhantes tanto na Grécia antiga quanto em nossa sociedade 

contemporânea. Os gregos diferenciavam a música filosófica e transcendental com 

caráter religioso da música que abarcava a aritmética e os números. O filósofo Pitágoras 

foi o responsável em unir os sons com os números criando assim a acústica e a escala 

musical diatônica. Além disso, outros conceitos musicais são originários dessa época, 

como Tesis e Arsis, os modos Gregos, entre outros. 

No que tange à educação musical era atribuído valor extramusical à música que 

auxiliava na formação da ética, da moral, da cidadania, do bem-estar, da formação 

estética. Desse modo, a música moldava o caráter do ser humano e podia influenciar a 

vontade e o comportamento dos indivíduos. A boa música formava o caráter e acalmava 

as paixões humanas e a música de baixa qualidade podia corromper o comportamento e 

a moral. Sendo assim, a ginástica era concebida de forma a desenvolver o corpo e a 

disciplina, e a música tinha a função de desenvolver a mente.  
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Durante a Idade Média o cristianismo se torna a religião oficial na Europa, dessa 

forma, houve desenvolvimento do ensino da música já que essa fazia parte da liturgia 

cristã. Criaram-se as scholae cantorum para formar músicos que davam respaldo a 

liturgia. O desenvolvimento da escrita musical revolucionou o ensino musical, esse 

tardiamente (séc. XII) com Guido d´Arezzo com o objetivo de unificar as práticas musicais 

de canto da Igreja. Desse modo, houve necessidade de organizar o ensino formal musical 

para formar cantores e instrumentistas capazes de ler a música religiosa executada 

durante a liturgia cristã. 

O período Renascentista trouxe novidades para a música e para a educação 

musical, como por exemplo, o desenvolvimento da harmonia tonal com a construção do 

conceito de acorde maior e menor. Além disso, o conceito de infância é redefinido, e as 

crianças são percebidas com mais humanidade, como seres que precisam de cuidados 

especiais. No que diz respeito ao desenvolvimento da educação musical, são criados os 

primeiros conservatórios musicais que são, de certa forma, as primeiras escolas formais 

de música.  

Nos séculos XVII, XVIII E XIX diversos acontecimentos influenciaram a música e 

seu ensino. Primeiramente, o desenvolvimento do pensamento cartesiano que traz outra 

forma de fazer ciência e pesquisa. Além disso, o homem moderno deixa de lado a 

religiosidade e seus dogmas para acreditar cada vez mais na subjetividade das ciências. 

Na música, os acordes acompanham a melodia. E, a música se emancipa das demais 

artes com o classicismo. No que tange à educação musical, o modelo de ensino dos 

conservatórios se expande e se profissionaliza. Com o advento da Revolução Francesa o 

ensino musical antes dominado pelo clero e pela nobreza, modifica-se e torna-se mais 

popular conciliando práticas profanas e acessíveis a todos. Educadores como Rousseau, 

Pestalozzi e Froebel trazem ideias que servem de base para processos ativos de ensino 

de música.  

Como reação ao ensino que se dava nos conservatórios, isto é, aquele que 

privilegiava formar bons instrumentistas, virtuoses, com amplos conhecimentos teóricos e 

técnicos formados por meio da transmissão e da repetição mecânica e impessoal, 

buscou-se recuperar a educação musical por meio do desenvolvimento da musicalidade 

no ensino musical. Dessa forma, desenvolveram-se métodos de educação musical ativos 
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nos quais, o ensino-aprendizagem se dava por meio da atividade, da experiência, da 

prática vivenciada, da preocupação com a efetiva aprendizagem e com o 

desenvolvimento dos aprendizes.  
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2. A EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL 

Nesse capítulo o contato é com a história da educação musical brasileira que é de certa 

forma, recente e que segue quase inteiramente os modelos educativos europeus. Dessa 

forma, ao abordar o desenvolvimento da educação musical no Brasil é preciso, 

primeiramente, reiterar que apesar de haver existido outras formas de música em nosso 

continente com os índios, foi somente com o advento da colonização portuguesa que 

houve desenvolvimento da música brasileira, inicialmente, como cópia da europeia.  

 De acordo com Oliveira e Cajazeiras (2007) a música desenvolvida no continente 

latino-americano traz uma miscigenação cultural e racial que dá um resultado musical 

instigante. A música produzida no novo continente apresenta para estas autoras “grande 

diversidade musical, originária de um repertório multicultural, tanto nas tradições 

populares como artísticas” (OLIVEIRA e CAJAZEIRAS, 2007, p. 3). No que tange à 

educação musical há valorização, no Brasil, das abordagens educativas europeias onde o 

ensino da música Ocidental foi consolidado, notadamente, com o desenvolvimento dos 

Conservatórios europeus e com as primeiras escolas de educação musical.  

 Além disso, é preciso enfatizar que a história da educação musical brasileira não 

pode ser concebida como uma única história, estanque e vista como verdade histórica 

legítima, ou seja, há diferentes histórias que precisam ser levadas em conta. Dessa 

forma, Burke (2005) relata que “hoje somos mais pluralistas e deixamos de lado a ideia de 

“História” no singular, com letra maiúscula, em benefício de histórias múltiplas” (BURKE, 

2005, p. 15). Por isso, é preciso relativizar e questionar as verdades históricas, pois 

dependendo da fonte apontará para o início do ensino musical em determinado período e 

Estado, ao passo que outro dirá algo completamente diferente. Como exemplo disso, 

pode-se citar autores que dizem que o começo da educação musical se deu no Estado do 

Amazonas em meados do século XVII, outros que dizem que foi na Bahia com a chegada 

dos jesuítas no século XVI, ou ainda no Rio de Janeiro no período colonial com a 

catequização dos indígenas (OLIVEIRA e CAJAZEIRAS, 2007, p. x). 

 Outro ponto a ser enfatizado quando se fala na história do ensino de música 

brasileira é que no Brasil há pouca experiência com pesquisas desse tipo. Por esta razão, 

os pesquisadores costumam fazer “uma leitura da história da educação musical pelo viés 
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da musicologia, etnomusicologia, sociologia da música ou mesmo da história e educação” 

(Ibidem, p. x). Nesse seguimento as autoras sugerem que: 

(...) a área de educação musical no Brasil ainda precisa investigar mais sua 
história com teorias e metodologias que lhe permitam analisar suas fontes 
primárias o que, obviamente, não impede o diálogo teórico e a discussão de 
paradigmas de outras áreas do conhecimento. (Ibidem, p. xi). 

2.1 DOS JESUÍTAS AOS PRIMEIROS CONSERVATÓRIOS: OS 

PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL BRASILEIRA 

No período colonial com a vinda de diferentes ordens eclesiásticas, como a ordem dos 

jesuítas no século XVI, buscou-se catequisar e “converter a população nativa ao 

cristianismo” (Ibidem, p. 3), além de disseminar a cultura europeia por meio de 

manifestações artísticas como nos autos19. Nesse momento histórico, as missões 

religiosas tinham como principal objetivo usar a música como meio para catequizar as 

populações locais, ou seja, usavam a música e a educação musical como instrumento de 

conversão religiosa para ensinar a cultura, a religião e valores europeus. “Para tal fim, os 

jesuítas ensinavam a música e o canto de forma a fazer com que a população local de 

“índios e mestiços” formassem “corais e pequenas orquestras” onde eram toleradas até 

“danças indígenas” nos serviços religiosos e procissões” (Ibidem, p. 3). 

 Nesse sentido, “os jesuítas aproveitaram da musicalidade dos habitantes nativos 

para ensinar-lhes Língua Portuguesa e código moral” (Ibidem, p. 5). Ademais, deve-se 

lembrar de que além dos indígenas locais, aproximadamente cinco milhões de escravos 

foram vendidos e contrabandeados para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles, 

também, sofreram da influência educativa dos jesuítas aprendendo os mesmos conteúdos 

que os nativos o que incluía a disciplina da educação musical. Segundo Mario de Andrade 

(1980): 

O som foi sempre considerado elemento de edificação religiosa e, também aqui, 
nasceu misturado com religião. Os jesuítas ensinavam o canto religioso aos 
indiozinhos catequizados, e as festas da Igreja eram enfeitadas por cantigas (...). 
O processo de cantar, ensinado pelos padres aos índios, era de preferência o 
antifônico, a dois coros. Também os adestravam em certos instrumentos como 
“charamelas, flautas, trombetas, baixões, cornetas e fagotes”. (ANDRADE, 1980, 
p. 164). 

 
19Os autos eram manifestações religiosas que conjugavam a música com o teatro... 
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Reiterando aqui que a educação musical do período colonial foi fortemente 

influenciada pelo ensino das ordens religiosas que tinham como principal objetivo 

catequizar a população local. Nesse seguimento, era realizada por meio de padres como 

José de Anchieta (1534-1597) que é considerado como um dos precursores da educação 

brasileira, e Antônio Rodrigues (1516-1568) no que diz respeito à educação musical, 

assim como o padre espanhol João Aspilcueta Navarro (1522-1557) que foi considerado 

um dos precursores do ensino do canto “aos curumins brasílicos, bem como a pôr em 

canto de órgão as cantigas dos índios que continham a doutrina cristã” (ANDRADE, 1980, 

p. 163). Desse modo, esse religioso ensinava “música europeia aos habitantes nativos e 

educação através da música desde 1556” (OLIVEIRA e CAJAZEIRAS, 2007, p. 5).  

Autos religiosos e morais, providos de cantoria, eram representados pelos índios e 
pelos padres em palcos improvisados dentro ou junto das igrejas direitinho como 
nos Milagres Medievais20. Desde 1553 se tem notícia de autos assim (ANDRADE, 
1980, p. 164).  

Os jesuítas eram encarregados da educação como um todo e não somente do 

ensino musical. Ensinavam a Língua Portuguesa, a música, dança e o teatro. Lembrando 

aqui que os jesuítas eram de nacionalidade portuguesa ou espanhola e que o sentimento 

de brasilidade era inexistente nesse período, ou seja, o Brasil era apenas uma colônia 

portuguesa, nada mais do que isso. Os jesuítas fundaram no período no qual estiveram 

no Brasil (do século XVI ao final do século XVIII) 11 colégios e 6 seminários e sua 

expulsão foi decretada pelo Marques de Pombal em 1759 em Portugal e na colônia, pois 

ele acreditava que a ordem religiosa era insubordinada e instigava motins. 

 Além dos jesuítas os franciscanos também estavam presentes no Brasil colonial e 

deram continuidade ao trabalho realizado pelos jesuítas que tinham o “costume” de 

“amestrarem os brasís no canto religioso” que “perdurava ainda tão intenso em pleno 

século XVIII” (ANDRADE, 1980, p. 164). Nesse seguimento é preciso reiterar que a 

música religiosa permaneceu influente na Colônia portuguesa até o século XIX mesmo já 

tendo entrado em declínio na Europa bem antes. Também, Andrade (1980) destaca que 

nos primeiros séculos da colonização portuguesa imperaram as “manifestações teatrais e 

religiosas” (Ibidem, p. 164). Os teatros são inseridos na Colônia portuguesa em diversas 

cidades como na Bahia, no Rio de Janeiro e São Vicente, no entanto, somente realizam 

 
20Milagres Medievais são representações teatrais religiosas nas quais há presença de música.  
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reproduções de peças portuguesas e europeias, não existindo ainda aqui possíveis 

criações artísticas dos que aqui viviam. Lembrando, também, que de acordo com Andrade 

(1980) o teatro teve vida curta na colônia o que imperava eram as representações 

musicais nas igrejas, nas palavras do autor: “mas as Capelas é que primavam pelo apuro 

musical. No fim do séc. XVII havia mestres de capela titulados, ganhando sem avareza 

tanto em Olinda quando no Rio de Janeiro (ANDRADE, 1980, p. 165). 

 Em relação aos estilos musicais presentes na colônia portuguesa predominavam 

as reproduções europeias, principalmente reproduzindo “o estilo homofônico21 pré-

clássico” (OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 2007, p. 6). Desse modo, o que era apreciado em 

Portugal também o era na colônia. Lembrando aqui, que a primeira capital do Brasil foi a 

Bahia onde óperas e apresentações teatrais eram acompanhadas de música. O tráfico de 

escravos se concentrava na região que foi povoada por negros e mulatos que logo se 

destacaram no campo da música, desse modo: 

Regentes profissionais oriundos das plantações de açúcar organizavam corais 
particulares e orquestras compostas por escravos músicos, o que resultou na 
formação de diversos grupos coloniais de compositores e musicistas mulatos 
(OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 2007, p. 6). 

Nesse seguimento, a primeira composição de um mestre de capela nascido no 

Brasil de que se tem notícia foi realizado em 1761 por Álvares Pinto. Em relação a 

educação musical há registros de um pseudo-conservatório criado pelos padres jesuítas 

no Rio de Janeiro no século XVIII na fazenda Santa Cruz que preparava e formava 

músicos de origem escrava para o canto e a prática instrumental. Os músicos oriundos 

dessa instituição eram tão bons e bem preparados que chegaram a espantar Dom João 

VI (ANDRADE, 1980). Sendo assim, com a vinda do príncipe regente de Portugal para o 

Brasil “e os progressos do grupo musical de Santa Cruz, abrem no Rio de Janeiro uma 

fase de esplendor para a música” (ANDRADE, 1980, p. 166). Dessa forma, foi 

determinante para o desenvolvimento da educação musical a vinda da corte portuguesa 

que alavancou avanços no campo musical como sugere Mario de Andrade: 

O corpo coral era muito bom, dizem, e os cantores solistas, vozes das mais 
perfeitas do tempo, (...). Já os instrumentistas não igualavam semelhante 
perfeição e o maestro marcava o compasso à italiana, batendo palmas, nos 

 
21Homofônico significa uma composição musical com uma só voz, ou seja, uma única linha melódica.  
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tempos, com quanta força tinha... São festas magníficas que dão para o Rio de 
Janeiro uma atividade artística de cidade europeia (Ibidem, p. 166). 

 Junto com a família real portuguesa vêm músicos de renome em Portugal como 

Marcos Portugal considerado um dos maiores compositores de sua época, assim como o 

músico alemão Sigismundo Neukomm. Sendo assim, a monarquia trouxe cultura para sua 

Colônia e seu então mestre de capela Marcos Portugal fez os músicos oriundos do grupo 

de Santa Cruz representarem suas óperas e missas. Dentre esses músicos o padre José 

Maurício Nunes Garcia se destacou sendo o primeiro músico nato no Brasil, em 

específico no Rio de Janeiro, a fazer sucesso. Além de ser um excelente intérprete 

educado pelos jesuítas de Santa Cruz, também, era compositor e seu Requiem22 foi 

considerado uma das primeiras obras primas da música sacra brasileira (ANDRADE, 

1980, p. 166). 

Por sua vez, Mario de Andrade (1980) salienta que o segundo Império foi o 

momento de maior destaque da vida musical brasileira. Para esse autor o apogeu da vida 

cultural se constatava com a vinda de companhias de ópera estrangeiras que realizavam 

numerosas apresentações, assim como concertos nos quais virtuosos estrangeiros e 

brasileiros se destacavam.  

 Com a proclamação da República em 1822 que trouxe urbanização, 

industrialização e o desenvolvimento da burguesia, o Brasil se desenvolveu. A capital que 

outrora era a Bahia passou a ser no Rio de Janeiro. A educação musical que quase não 

era presente na Colônia com quase exclusividade da música religiosa cede lugar a 

música profana, e é inaugurado o Conservatório de Música do Rio de Janeiro em 1847 

por Francisco Manoel da Silva, buscando a profissionalização do músico brasileiro. Nessa 

instituição musical o educando tinha a oportunidade de aprender o canto, o solfejo, todo 

tipo de instrumento, assim como harmonia e composição (OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 

2007). 

 De acordo com Andrade (1980) é fundado em São Paulo em 1906 o Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo que possibilitou também o ensino de instrumentos 

musicais e do canto aos “professores de piano, canto, violino, disseminados por todo o 

 
22Requiem é uma forma de missa realizada para um funeral, sendo assim diversos compositores realizaram 
obras musicais para serem tocadas durante essa missa.  
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país, já conseguiram dar à virtuosidade brasileira uma função social que satisfaz as 

exigências da nação” (ANDRADE, 1980, p. 171). Reiterando aqui que a questão do 

nacionalismo é relevante para esse autor que aponta para os músicos profissionais 

virtuoses brasileiros que escondiam sua nacionalidade quando eram destaques no 

exterior. Apesar da grande ênfase dada a questão do nacionalismo, esse autor contribui 

para a educação musical com seus estudos sobre o folclore brasileiro e sua produção 

literária. Além disso, Fuks (1991) destaca que Mario de Andrade assim como Luciano 

Gallet, Liddy Mignone e Sá Pereira contribuíram para o desenvolvimento da produção e 

educação musical brasileira influenciados pelas metodologias ativas europeias.  

2.2 O ENSINO DA MÚSICA NA DÉCADA DE 1920 E 1930 

Entre o final do século XIX e o início do século XX é criada a escola pública brasileira, 

nesse momento histórico, no qual acontece a consolidação do Estado brasileiro a 

burguesia predomina. Na recém fundada escola pública havia prática musical que 

“consistia na execução de um repertório de cançonetas francesas e italianas que eram 

cantadas coletivamente” (OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 2007, p. 21). Após o fim da Primeira 

Guerra Mundial houve mudanças no repertório musical que foi substituído por cantos 

patrióticos, pois ideias nacionalistas começaram a aflorar na escola brasileira. Cabe aqui 

destacar que a educação musical esteve presente desde o princípio da escola pública 

com práticas de canto, teoria e solfejo musical.  

 No que diz respeito ao canto orfeônico, de acordo com Arruda (1964), que foi 

ministrado nas escolas primárias e secundárias do Brasil, tinha como objetivo desenvolver 

a disciplina, o civismo e a educação artística. Dessa forma, ao abordar o conteúdo 

musical é possível desenvolver a criatividade dos alunos como um todo e não somente 

aos que possam vir a seguir carreira no domínio musical, pois assim poderiam reconhecer 

e “apreciar convenientemente as composições dos grandes mestres” (DE QUADROS 

ARRUDA, 1964, p. 101). Além do mais, essa autora aponta para fatores como o convívio 

coletivo que estimula aproximações entre os participantes que tem um objetivo comum de 

executar corretamente a obra musical. Nessa acepção, a autora diz que “anulam-se 

vaidades individuais, nivelam-se as diferentes camadas sociais, esquecem-se os 

preconceitos de raça e estreitam-se os laços afetivos” (Ibidem, p. 101). Outros pontos 
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positivos são destacados por Arruda (1964) como oriundos da prática do canto orfeônico 

como a noção solidariedade, responsabilidade e disciplina, nesse seguimento: 

(...) sendo união o caráter do canto coletivo, os orfeonistas habituam-se a ter a 
atenção sempre atilada, submetendo-se à regência com presteza e exatidão, 
fundindo cuidadosamente suas vozes com as demais, enfim disciplinando-se de 
motu próprio, sem constrangimento e mesmo com satisfação (Ibidem, p. 102). 

Além disso, Arruda (1964) sugere que as práticas de canto coletivo possibilitam a 

conscientização da responsabilidade dos integrantes do grupo que estão “cientes de que 

qualquer deslize seu pode vir a ser motivo de fracasso do grupo inteiro” (Ibidem, p.102). 

Sendo assim, os alunos tomam consciência de que fazem parte de um todo e que suas 

ações implicam no êxito do grupo inteiro. Dessa forma, há também o desenvolvimento do 

sentimento de solidariedade no sentido ajuda mútua entre os participantes. Também, ao 

abordar o conteúdo de arte por meio do canto orfeônico desenvolve-se outros aspectos 

como o interesse pela arte, pela estética, por música como um todo, entre outros. 

Aspectos esses que contribuem para o desenvolvimento e elevação moral e artística (op. 

Cit.).  

Cabe enfatizar aqui que a palavra orfeão, ou seja, orphéon em francês foi utilizada 

em 1833 por Bocquillon Wilhem (1781-1842) na França nas escolas parisienses, e 

significa de acordo com o dicionário Larousse (2018) coral com vozes de homens ou de 

vozes mistas infantis. Sua origem é a Grécia antiga, na qual o mito de Orfeu poeta, 

músico e inventor da lira tinha o poder de comandar qualquer criatura por meio do seu 

canto. Quando sua esposa Eurídice falece ele vai buscá-la no inferno, no seu retorno olha 

para traz, o que tinha sido proibido pelo Deus Ades, sendo destroçado por Zeus 

(LAROUSSE, 2018).  

No Brasil é feita uma distinção entre o canto coral e o canto realizado pelo orfeão 

no sentido de que o primeiro refere-se a conjuntos vocais com maior capacidade técnica 

podendo interpretar peças mais complexas, ao passo que o segundo “designam os coros 

formados por escolares, militares, operários ou amadores da música em geral, que 

executam repertório mais acessível, com alguma perfeição, mas sem visar a uma 

finalidade puramente artística” (ARRUDA, 1964, p. 112-113). 
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No Estado de São Paulo, em 1912, foi introduzido o canto coletivo com João 

Gomes Junior. O canto coletivo era “bem organizado, a várias vozes, com e sem 

acompanhamento de instrumentos” (Ibidem, p. 104). Outros educadores como Fabiano 

Lozano ou João Batista Julião, também, ensinavam o canto coletivo, o primeiro nas 

escolas públicas da cidade de Piracicaba e o segundo nos presídios da capital paulista, 

além de atuar na escola pública. Desse modo, o governo do estado de São Paulo foi 

precursor no que diz respeito ao ensino de música nas escolas públicas. Em 1921 foi 

autorizado por normativa estadual os ensaios de canto coletivo, e, em 1925, foi criado o 

“Orfeão Infantil Paulista, composto por todos os alunos dos terceiros e quartos anos 

primários” (Ibidem, p. 105).  

De acordo, com Romanelli (1987) em 1922 começaram a ocorrer reformas 

estaduais de ensino e a música passou a ser uma preocupação. Nesse momento histórico 

o ensino musical se disseminou pelos estados da federação. O responsável pelas 

reformas foi o diretor de instrução pública Fernando Azevedo que “preocupou-se, 

também, com o ensino da música e, com esse propósito, criou uma Comissão que 

elaboraria um Programa de Música para os estabelecimentos de ensino da Prefeitura do 

Distrito Federal” (OLIVEIRA E CAJAZEIRAS, 2007, p. 20). Lembrando que nessa época o 

Rio de Janeiro que era a capital da federação brasileira. Nesse sentido, como sublinha 

Arruda (1964), em 1930 são formados orfeões nas escolas públicas de Pernambuco, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Sergipe e 

Minas Gerais, nesse seguimento: 

Enquanto nas escolas em geral, crescia o interesse pelo canto coletivo, os 
estabelecimentos especializados em música e as sociedades de cultura artística 
formavam também seus corpos corais, surgindo a esse tempo, o Orfeão de 
Professores do Distrito Federal, do Estado do Rio, da Bahia, do Ceará, Orfeão 
Militar de Pernambuco e o Coral Paulistano (Ibidem, p. 105). 

 Sem vislumbrar aqui analisar com profundidade o movimento modernista, é preciso 

destacar que esse influenciou, a partir da década de 1930, as práticas escolares. De 

acordo com Oliveira e Cajazeira (2007) havia duas vertentes possíveis de serem seguidas 

no que diz respeito à educação musical, ou seja, o caminho do canto orfeônico ou o 

caminho da iniciação musical. Assim, reitera-se que desde a criação da escola pública 

havia no Brasil a presença de práticas musicais que foram se intensificando e nos anos 

de 1930 o canto coletivo é incorporado nas escolas públicas. Para Oliveira e Cajazeira 
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(2007) ambas são de origem modernista, sendo que a primeira é um método ativo no 

sentido que busca “despertar o interesse” musical das crianças por meio do “canto de 

cantigas” do folclore brasileiro, assim como por meio de jogos (Ibidem, p. 21). A segunda 

vertente, por sua vez, tinha sua função cívica e disciplinadora característica daquele 

momento histórico, ou seja: 

O canto orfeônico e a iniciação musical são de origem modernista. Os dois 
conviveram com a escola da década de 1930 e com o Estado Novo de Getúlio 
Vargas. Utilizaram um repertório musical de caráter nacionalista (o canto orfeônico 
com os hinos pátrios e as cantigas folclóricas, e a iniciação musical com as 
cantigas do nosso folclores) (OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 2007, p. 21). 

 Nesse sentido, é preciso destacar que ambas metodologias de ensino 

apresentavam diferenças significativas, como por exemplo, o canto orfeônico sendo uma 

prática realizada em grandes grupos, ao passo que a iniciação musical se dava em 

grupos de alunos mais restritos. Além disso, Oliveira e Cajazeiras (2007) apontam para o 

ensino do canto orfeônico predominantemente pelas escolas públicas, ao invés da 

iniciação musical que acontecia nos Conservatórios e na rede particular de ensino (p. 21).  

 Pode-se dizer que essas duas metodologias foram idealizadas por músicos 

modernistas como Oliveira e Cajazeiras (2007) sublinham como: Heitor Villa-Lobos (1887-

1959), Antonio de Sá Pereira (1888-1966) e Liddy Chiaffarelli Mignone(1891-1962). Desse 

modo, o músico, compositor e educador Villa-Lobos representa a vertente educacional do 

canto orfeônico, ao passo que Pereira e Mignone são educadores importantes no que se 

refere à vertente que diz respeito à iniciação musical. 

 De acordo com Paz (2013) depois de ter sido consagrado como compositor no 

exterior, Villa-Lobos volta ao Brasil convidado por Getúlio Vargas, e tem a missão de 

implantar o canto orfeônico nas escolas depois da promulgação do decreto 19.890 que 

tornou obrigatório o canto coletivo nas instituições de ensino público. Desse modo, de 

acordo com Oliveira e Cajazeira (2007) “o canto coletivo, que, desde o início da escola 

brasileira, a integrava, continuou a soar agora com o nome de canto orfeônico” (p. 18). E, 

Villa-Lobos ao assumir suas “funções de orientador de Música e Canto Orfeônico no 

então Distrito Federal” deixa de lado seu trabalho de compositor e dedica-se inteiramente 

a educação musical brasileira, sendo assim: 
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(...) ele cria o curso de pedagogia e canto orfeônico, cursos de especialização e 
aperfeiçoamento, além de cursos de reciclagem intensivos; a propaganda junto ao 
público mostrando a importância e utilidade do ensino de música, inclusive com 
programas radiofônicos; criação do Orfeão de Professores do Distrito Federal; a 
seleção e preparação de material para servir de base de formação de uma 
consciência musical (PAZ, 2013, p. 14). 

 O trabalho com o canto orfeônico de Villa-Lobos consistiu na preparação de um 

material musical pautado, sobretudo, no resgate do folclore brasileiro além de exaltar 

hinos pátrios que valorizavam o nacionalismo e o patriotismo. Na verdade, o objetivo 

principal do canto orfeônico, como mencionado anteriormente, era o desenvolvimento da 

disciplina, do civismo e da educação artística (OLIVEIRA E CAJAZEIRA, 2007). 

 Por sua vez, de acordo com Luz (2013) Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone 

foram pioneiros no que diz respeito à iniciação musical no Rio de Janeiro, só que atuaram 

no Conservatório Brasileiro de Música. O ensino musical que eles difundiam era baseado 

nos métodos ativos desenvolvidos na Europa, nesse seguimento, a iniciação musical 

dava ênfase “ao fazer musical, ao agir musicalmente, a atenção e a disciplina 

espontânea, permitindo que a criança tivesse a oportunidade de viver a música com 

alegria” (PAZ, 2013, p. 61). Ambos educadores, além de terem tido o contato com 

diferentes metodologias de ensino de música em suas diversas viagens, conheciam bem 

o método Dalcroze, a psicologia e a pedagogia (PAZ, 2013).  

2.3 A ERA VARGAS E A EDUCAÇÃO MUSICAL BRASILEIRA NOS 

ANOS 1930-45 

De acordo com Souza (2007) a educação musical que aconteceu no governo de Getúlio 

Vargas ainda não recebeu a devida atenção mesmo que o período tenha sido de 

transformações significativas nas práticas musicais. O projeto político de Vargas esteve 

em consonância com a educação musical na escola pública. Essa autora salienta que o 

estudo deste período histórico apresenta dificuldades já que há “falta não só de estudos” 

históricos, mas também de material primário e dificuldades ao seu acesso: a pouca 

cientificidade das fontes com textos muito globais e poucas referências, ou ainda a falta 

de uma conceituação básica na área da educação musical (SOUZA apud OLIVEIRA E 

CAJAZEIRA, 2007, p. 13). 
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 Como ferramenta de suas políticas autoritárias de educação Vargas utiliza-se da 

música para seu projeto de nacionalização. Para isso, efetua uma reforma em 1931 que 

torna o ensino de música obrigatório nas escolas públicas para todas as séries. Antes 

disso o ensino musical se dava somente para os alunos do ensino primário. Sendo assim, 

cria um programa de ensino regido por uma burocracia que envolve o Ministério da 

Educação que nomeava inspetores para supervisionar as metodologias de ensino 

empregadas, “a qualidade dos trabalhos desenvolvidos por professores e alunos, bem 

como assiduidade e comportamento moral” (Ibidem, p. 13). 

 Cabe enfatizar que nesta época havia carência de professores especialistas no que 

diz respeito ao ensino da música. Em outras palavras, havia a falta de educadores 

qualificados para atuarem com a educação musical como salienta Souza (2007): “não é 

exigida no concurso para a nomeação de inspetores que atuarão na área de música, 

nenhuma habilidade específica, a não ser as disciplinas pedagogia geral, higiene escolar 

e educação física” (p. 13).  

Além disso, Souza (2007) destaca que o tempo dedicado à aula de música não era 

determinado como nas demais disciplinas, nas quais a hora aula era determinada em 

cinquenta minutos. Nesse sentido, buscou-se, assim, fazer com que a música estivesse 

presente na escola o tempo todo, o que foi muito apreciado por educadores da educação 

musical como Villa-Lobos.  

Outrossim, Vargas vislumbrava que a reforma educacional possibilitasse o 

desenvolvimento de uma consciência nacional por meio da educação e para isso lançava 

mão da educação musical. Em outros termos, é através da música e de seu ensino que 

aconteceria o despertar para a consciência nacional. Desse modo, era preciso reorganizar 

o trabalho pedagógico com esse domínio do conhecimento revendo “novas funções e 

novos currículos. Assim a educação musical teria também que descobrir outras formas 

organizacionais e institucionais para a aula de música” (Ibidem, p. 14). E, a proposta de 

Villa-Lobos com o canto orfeônico se enquadrava perfeitamente nesse contexto.  

De acordo com Paoliello (2006) há dois fatores que fizeram com que Villa-Lobos 

tenha se tornado o músico oficial do Regime varguista. Primeiramente, o compositor 

aderiu prontamente ao Governo Provisório da revolução de 1930 quando retorna de Paris 
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no mesmo ano, assim como publica um artigo que exalta o processo revolucionário da 

empreitada de Getúlio Vargas. Outro ponto importante é que Villa-Lobos já era 

considerado nessa época “importante compositor de estética nacionalista, com uma obra 

relativamente conhecida e legitimada por sua temporada como “embaixador cultural” na 

Europa durante a década de 1920” (PAOLIELLO, 2006, p. 153).  

Dessa forma, criou-se o SEMA, isto é, Superintendência de Educação Musical e 

Artística, por Anísio Teixeira que era o Secretário da Educação da Prefeitura do Distrito 

Federal “para que Villa-Lobos executasse o projeto orfeônico que havia iniciado em São 

Paulo no final de 1930” (OLIVEIRA E CAJAZEIRAS, 2007, p. 18). Fica claro, nesse 

seguimento, que as ideias de Villa-Lobos estavam em consonância com as ideias 

varguistas, nas palavras do compositor: 

A orientação dada ao ensino de música nas escolas do Distrito Federal visou, 
principalmente, a generalização deste ensino no Brasil, obedecendo, em linhas 
gerais, a três grandes finalidades: a. disciplina, b. educação cívica, c. educação 
artística (VILLA-LOBOS, 1970, p. 83-84). 

O objetivo do ensino musical do ponto de vista de Villa-Lobos é explicito nesta 

citação e enfatiza de acordo com Palioliello (2006) questões de ordem como o 

desenvolvimento da disciplina, assim como, o civismo deixando por último a função 

estética da educação musical. Para esse autor fica claro que “o grau de influência do 

estético sobre o ideológico e vice-versa, entendendo que tais domínios se imbricam, se 

confundem, é um exercício que pode lançar luz sobre várias escolhas” (PALIOLIELLO, 

2006, p. 154), do compositor e suas motivações pedagógicas. Nessa acepção, Villa-

Lobos faz uso do canto coletivo, ou seja, do canto orfeônico como prática socializadora 

como recurso pedagógico principal de educação musical. 

 Pode-se, assim, afirmar que as práticas musicais realizadas por meio do canto 

orfeônico trouxeram um ganho político para o Estado varguista que usou a música como 

ferramenta como “veículo de uma disciplina cívico-pedagógica” (OLIVEIRA E 

CAJAZEIRAS, 2007, p. 19). E, a relação entre Getúlio Vargas, Villa-Lobos e a SEMA 

refletiu um momento importante da educação musical brasileira que instituiu a 

obrigatoriedade do ensino musical na escola pública brasileira em todos os níveis de 

ensino.  
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 Fuks (2007) salienta que o canto orfeônico tornou-se prática corriqueira e intensa 

na escola pública no Rio de Janeiro, nesse seguimento: “a escola pública ensaiava 

determinado repertório musical que seria executado em ocasiões especiais – as 

Concentrações Orfeônicas – no Dia da Pátria, em estádios de futebol” (FUKS apud 

OLIVEIRA E CAJAZEIRAS, 2007, p. 18). Por sua vez, Paoliello (2006) diz que Villa-Lobos 

recebeu apoio oficial do governo para realização de tais manifestações que se tornaram 

“cada vez mais frequentes no Estado Novo” (PAOLIELLO, 2006, p. 154), ou seja: 

Essas concentrações se constituíam da reunião de uma grande 
massa de cantores (orfeões), em sua maioria crianças, executando 
um repertório composto em sua maior parte de hinos patrióticos, 
mas também peças do cancioneiro infantil, além dos chamados 
“efeitos orfeônico”, reprodução onomatopaica de ruídos naturais, 
articulados simultaneamente por todo o grupo de cantores (Ibidem, 
p. 154). 

 Fuks (2007) salienta que “as concentrações orfeônicas” podiam reunir multidões de 

orfeões chegando até 41 000 cantores lotando um estádio de futebol durante a 

comemoração do dia da pátria em 1940. Nessa acepção, Paoliello (2006) aponta para a 

presença de Getúlio Vargas nessa ocasião que deve ter produzido “catarse coletiva 

provocada pela imagem de grande consenso representada, encenada, por uma multidão 

cantando” (Ibidem, p. 154). Souza (1999) sugere que as manifestações de canto coletivo 

engendravam consequências no comportamento individual dos participantes que tinham a 

“tendência de eliminar o sujeito em função do coletivo, numa relação com a música 

basicamente emocional” (SOUZA, 1999, p. 19). Dessa forma, a função de controle da 

música é acentuada, assim como a “emocionalização dos alunos e sua disposição em 

morrer pela pátria” (Ibidem, p. 19). 

 Também, Paoliello (2006) frisa que a música era utilizada como forma de controle 

das massas, disciplinando-as. E, tudo isto era posto em prática por meio da educação 

musical que tinha como Villa-Lobos seu principal expoente. É preciso destacar outro 

ponto no que diz respeito a educação musical de Villa-Lobos que era o uso do repertório 

do folclore nacional, justificado “tanto por suas qualidades estéticas quanto doutrinadoras” 

(PAOLIELLO, 2006, p. 155). Villa-Lobos (1971) reitera que o uso da música nacional 

propiciava a possibilidade de “formação de uma consciência musical brasileira” (VILLA-

LOBOS, 1971, p. 101), ou seja, a educação musical tinha um papel socializador. 
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 Pode-se dizer que o período histórico de 1930-1945 foi relevante para a história da 

educação musical brasileira, pois a política autoritária de Getúlio Vargas usou da música 

como recurso de seu governo que fundou a SEMA, cujo diretor era Villa-Lobos, e 

implementou reformas educacionais que tornaram o ensino musical obrigatório na escola 

pública. Souza (2007) evidencia que nesse período histórico há uma aproximação sem 

precedentes entre a política e a educação musical, pois: 

A aula de música, que até então quase não tinha nenhum valor político e 
científico, pode agora, no decorrer dos anos trinta, como consequência da 
situação sócio-política, estabelecer-se cada vez mais institucionalmente (SOUZA 
apud OLIVEIRA E CAJAZEIRAS, 2007, p. 16). 

 Além disso, Souza (2007) aponta para a educação musical como recurso utilizado 

por Vargas para estabilizar o regime no sentido de que se utiliza de objetivos políticos 

como a “formação de uma consciência nacional ou construção da nacionalidade, da 

“harmonia social” e a representação do regime” (Ibidem, p. 16). Sendo assim, incorpora-

se o discurso nacionalista às práticas de educação musical por meio da unificação do 

ensino no território nacional (através da SEMA, por exemplo), por meio de reformas 

educacionais que dão unidade e trazem obrigatoriedade ao ensino musical. As 

consequências do estabelecimento deste tipo de programa não foram levadas em conta 

por aqueles que o realizaram na época, mas denotam de “opressão e mascaramento do 

pluralismo social e cultural da sociedade brasileira” (Ibidem, p. 17). 

Souza (2007), também diz que educadores como Sá Pereira ou Lange fizeram uma 

“resistência surda” tentando conceber uma educação musical com bases científicas. 

Ademais, o período também traz contradições no que diz respeito à educação musical 

como, por exemplo, a exaltação do nacionalismo, por um lado, e, a dependência 

estrangeira de outro fazendo com que se desenvolva uma “pedagogia musical bastante 

eclética, com argumentos, conceitos, posições e práticas contraditórias e indefinidas” 

(Ibidem, p. 17). 

 Igualmente, esse período histórico trouxe avanços significativos para a educação 

musical brasileira que apesar da sobrevalorização do nacionalismo pode ser vista com 

outros olhos, vislumbrando para além das importantes contribuições pedagógicas de Villa-

Lobos.  
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Por fim, com o fim do Estado Novo em 1945 o ensino musical continua até 1961 

quando são realizadas novas reformas educacionais substituindo a música pela educação 

artística (Lei 5692/71) afetando profundamente a educação musical na educação 

brasileira. 

2.4 EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO SÉCULO XX  

No começo do século XX surgem os métodos ativos em educação musical que 

revolucionaram o ensino da música na Europa, como abordado anteriormente. Essas 

metodologias privilegiam o fazer, ou seja, a prática musical preconizando um ensino ativo, 

no qual se faz para depois compreender o que foi feito. É a prática que precede a teoria 

musical, e não o contrário como feito usualmente no domínio musical, assim como em 

muitos outros domínios do conhecimento. O precursor de tais metodologias foi o suíço 

Émile Jacques-Dalcroze que desenvolveu a rítmica dalcroziana que usa o corpo como 

ferramenta para o ensino do ritmo. Antes dele o ensino musical era livresco, privilegiava 

aspectos puramente teóricos e abstratos. Depois dele outros educadores surgem com 

outras metodologias de ensino musical que exploram outros aspectos da música por meio 

do fazer musical ativo. Cabe aqui enfatizar que o método Dalcroze não se foca somente 

no aspecto ritmo da música. Na verdade, ele explora a música como um todo, ritmo, 

melodia, harmonia, andamento, etc., só que o ensino se dá por meio do corpo que sente o 

ritmo, como exemplo disso, pode-se imaginar o exercício de caminhar no andamento da 

música, seguindo seu pulso. Ao invés do aluno dizer que entende uma figura rítmica, ele a 

executa com o corpo no tempo certo, com o seu caminhar, batendo palmas, batendo os 

pés, estralando os dedos, entre outros.  

 No Brasil as ideias do educador suíço foram importadas pelos professores Sá 

Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone na época do Estado novo com Getúlio Vargas. Nesse 

momento histórico no qual Villa-Lobos difundia o canto orfeônico com a máquina estatal, o 

método Dalcroze era introduzido no Conservatório, assim como ideias do educador Edgar 

Willems discípulo de Jacques-Dalcroze. É preciso salientar que quando Villa-Lobos 

aceitou o convite de Vargas ele estava na França, morando em Paris onde esteve em 

contato com as ideias pedagógicas europeias. Por isso, pode-se inferir que se inspirou em 

metodologias ativas europeias para o estabelecimento de seu programa de canto coletivo, 



56 
 

 
 

o canto orfeônico que é, de certa forma, por trabalhar com canções folclóricas, parecido 

com a proposta do educador húngaro Zoltán Kodály.  

De acordo com Venzo Clément (1980) a inspiração de Villa-Lobos para implantar o 

canto orfeônico no Brasil pode ter vindo da França, e em específico de Paris onde o canto 

coletivo era praticado nas escolas, nesse seguimento:  

O modelo francês fora impulsionado por Wilhem (1781-1842), que exercera a 
função de diretor geral do ensino de canto nas escolas de Paris. Este músico 
francês fundou os orfeões, associações corais populares para adultos (homens e 
mulheres) recrutados entre os operários (SANTOS, 2010, p. 41). 

Santos (2010) sugere que como Villa-Lobos viveu em Paris conhecia o ambiente 

musical parisiense, mesmo sem haver evidências de que ele tenha realizado estudos 

sobre pedagogia musical. Nesse sentido, Santos (2010) realça que ainda é necessária a 

realização de pesquisas para investigar as origens da proposta pedagógica de Villa-

Lobos. Em todo caso, havia manifestações de canto orfeônico no Brasil que aconteceram 

entre as décadas de 1910 e 1920 em São Paulo, o que também pode ter influenciado 

Villa-Lobos.  

Santos (2010) preconiza que a educação brasileira como um todo foi influenciada 

com a criação da Associação Brasileira de Educadores em 1924, assim como a influência 

da Escola Nova, nesse seguimento havia a polarização de dois posicionamentos 

divergentes o liberal e o conservador representado pela perspectiva católica. No que diz 

respeito à educação musical não foi diferente, houve grande influência das metodologias 

ativas pautadas em abordagens psicológicas como é o caso do trabalho do educador Sá 

Pereira. Nessa perspectiva, é dado realce ao “conhecimento da psicologia infantil, a 

utilização de testes de aptidão musical (...), são indicativos de uma preocupação com o 

embasamento psicológico da educação musical” (SANTOS, 2010, p. 36-37).  

A abordagem de Sá Pereira pode ser vista como contraponto ao trabalho de Villa-

Lobos, pois, a primeira, busca o desenvolvimento integral e individual, ao passo que a 

segunda trabalha com o desenvolvimento coletivo, com a disciplina e com o civismo, 

dessa maneira: 

Isso resultou numa polarização no movimento da educação musical. Enquanto 
uma linha se propunha a desenvolver um trabalho pedagógico com pequenos 
grupos, levando em conta o indivíduo, a outra reúne grandes massas em 
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demonstrações impressionantes – concentrações de 40 000 vozes entoando hinos 
patrióticos e folclóricos (SANTOS, 2010, p. 37). 

Fuks (1991) ressalta que apesar das aparentes contradições entre a iniciação 

musical proposta por Sá Pereira e a proposta musical de Villa-Lobos “estavam em 

sintonia com o ideal corporativista da “salvação nacional”, que seria realizada por uma 

elite de intelectuais, intermediária entre o governo forte e a nação” (FUKS, 1991, p. 122). 

Além disso, pode-se inferir que ambas as propostas se inspiraram do trabalho de 

educadores que propunham um ensino ativo, no qual os educandos aprendiam por meio 

do fazer musical. No caso do canto orfeônico, as crianças aprendiam cantando, 

sobretudo, o repertório do folclore brasileiro, além de é claro hinos e cantos que 

exaltavam o sentimento de nacionalismo. Já a abordagem de Sá Pereira e Liddy C. 

Mignone, prega que o professor responsável pela iniciação musical deve ter sólidos 

conhecimentos de psicologia e de pedagogia e de pedagogia musical. Ao contrário, o 

canto orfeônico não precisava de rigor na formação de professores que segundo Villa-

Lobos com pouco treinamento os próprios orfeões, ou seja, crianças poderiam se tornar 

regentes, nessa acepção: 

Dirigidas a diferentes públicos, a proposta da iniciação musical se 
destinava à formação de uma elite enquanto o canto orfeônico 
voltava-se para a formação de massas. A primeira com objetivos 
mais estritamente musicais enquanto a segunda visava, 
declaradamente, também alvos para além da música. O canto 
coletivo, no entanto, era considerado tanto por Villa-Lobos quanto 
por Lorenzo Fernandez, compositor e diretor do Conservatório 
Brasileiro de Música, instituição onde se desenvolveu a iniciação 
musical (SANTOS, 2010, p. 38). 

Dessa forma, no começo do século XX, predominaram, sobretudo, o trabalho com 

educação musical de Villa-Lobos por meio do canto orfeônico presente nas escolas 

públicas onde o ensino de música se tornou obrigatório, e o trabalho com iniciação 

musical, que poderia ser chamado de musicalização nos dias de hoje, do professor Sá 

Pereira e da professora Liddy Chiafarelli Mignone que era sua colega no Conservatório 

Brasileiro de Música do Rio de Janeiro onde introduziram o curso de Iniciação Musical em 

1937. Lembrando que ambos tinham no currículo diversas viagens para a Europa e 

sólidos conhecimentos do método Dalcroze, davam prioridade “ao fazer musical, ao agir 

musicalmente, a atenção e a disciplina espontânea, permitindo que a criança tivesse a 
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oportunidade de viver com alegria e que pudesse empregar os meios de se expressar 

através dela” (PAZ, 2013, p. 61). 

Além desses educadores, no Brasil do século XX, outros educadores se inspiraram 

de métodos ativos que trouxeram inovações ao ensino de música, como por exemplo, o 

método Dalcroze, o método Willems, o método Orff e o método Kodaly. Esses métodos de 

educação musical encontraram terreno fértil no Brasil, e serviram de inspiração para 

diversos educadores musicais brasileiros que, por sua vez, criaram metodologias próprias 

como: Gazzi de Sá, Anita Guarnieri, José Eduardo Gichi Gramani, entre outros. 

 Na segunda metade do século XX surgiram os métodos ativos de segunda geração 

que trabalham com a música experimental pautado na descoberta do som, ou seja, “as 

propostas da chamada música de vanguarda apontavam para um renovado interesse do 

“som” como matéria-prima e sua transformação” (FONTERRADA, 2008, p. 179). 

Educadores como John Paynter, George Self, R. Murray Schafer, entre outros, que 

afetaram mais uma vez o ensino de música como um todo, dessa forma: 

(...) o aluno experimenta diversos materiais sonoros livremente, improvisando até 
a criação de um trabalho, com forma definida, e que resulta numa partitura que, 
juntamente com outras composições realizadas em igual situação, é então 
analisada (PAZ, 2013, p. 10). 

Fonterrada (2008) diz que no domínio da educação musical o início do século XX 

rompe-se com o cartesianismo do século XVIII e seu modelo de ciência linear, pois 

“quando a necessidade de superação do sistema tonal e do tempo linear impele os 

compositores a explorar outras rotas, em busca de novos sons” (Ibidem, p. 338), dessa 

forma: 

Os recursos são: utilização de escalas e modos orientais, incorporação de ruídos 
e timbres novos ao repertório clássico dos sons musicais, novas organizações 
cordais, formais e estruturais, descontinuidade, multiplicidade de linhas, expansão 
temporal ou aglutinação de tempos e formas – “momentos” -, que se identificam, 
no plano visual, aos móbiles (Ibidem, p. 338-339).  

Novos recursos tecnológicos permitem a ampliação de experiências sonoras por 

meio do sintetizador de sons, do computador que permitem manipular os sons de forma 

eletrônica, cada vez mais próximos da realidade. Essas novidades influenciam a 

educação musical no sentido de incorporar ao ensino o “pensamento inovador e à criação 

de procedimentos alternativos ao ensino tradicional” (Ibidem, p.339). No começo do 
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século, Fonterrada (2008) sugere que é incorporado na educação musical principalmente 

escalas não tonais, modais e pentatônicas que pode ser observada no método Kodály e 

Orff.  

A partir da metade do século XX é enfraquecido o pensamento cartesiano com 

propostas que abarcam “simbolismo, intuição e lógica no processo de conhecimento” 

(Ibidem, p. 339), como pode ser visto no trabalho de Swanick, Meyer, entre outros. No 

entanto, há educadores como Seashore e Gordon que continuam a seguir a matriz 

positivista. No final do século XX, entre os anos de 1960 e 1970, surgem propostas que 

abrigam “múltiplas possibilidades, assentadas na estética contemporânea” (Ibidem, p. 

339), como por exemplo, as propostas de John Paynter, Murray Schafer, entre outros, 

nesse sentido: 

Quebra-se a linearidade, nesse momento, e começam a aparecer procedimentos 
semelhantes aos de operações em rede. Enfraquece-se, também, a concepção 
mecanicista do mundo, passando-se a adotar outra de caráter sistêmico, em que o 
mundo é visto como organismo vivo, em que as partes se relacionam, influenciam-
se mutuamente e se caracterizam pela possibilidade de regeneração 
(FONTERRADA, 2008, p. 339). 

Lembrando que mesmo com a ampliação de possibilidades educativas há sempre 

a possibilidade de o educador manter uma postura tradicional, ou seja, valorizar fazeres 

pedagógicos pertencentes a momentos anteriores. No Brasil, não é diferente o trabalho 

pedagógico com educação musical. Seguiu as tendências Ocidentais, como por exemplo, 

o trabalho de Koellreuter que trouxe a música contemporânea para as salas de aula 

brasileiras. Reiterando que sua proposta de ensino se limitou a cidade de São Paulo, Rio 

de Janeiro e mais tarde Salvador quando ajuda a implementar o curso de música na 

UFBA. As ideias desse educador causaram impactos, por vezes favoráveis, por vezes 

contrários. Porém, na educação musical brasileira da época ainda era amplamente 

valorizado o trabalho com o canto orfeônico de Villa-Lobos sendo que as ideias de 

Koellreuter “não chegaram a atingir significativamente os educadores musicais” (Ibidem, p 

340), brasileiros. Com o golpe militar a disciplina da música foi substituída pela educação 

artística marcando a perda do espaço musical nos currículos brasileiros que restringia 

como “ornamento para festas ou diversão” (Ibidem, p. 340-341).  

Enquanto na Europa e na América do Norte havia propostas inovadoras de ensino 

musical, na qual procedimentos “não-lineares, acausais e multidirecionais” (Ibidem, p. 
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340) chegavam a suas escolas. No Brasil, a música foi retirada dos currículos escolares, 

sendo assim: 

(...) no mesmo período em que os países desenvolvidos adotavam, ao lado da 
performance (banda, coro e orquestra) e das práticas de escuta, interessantes 
movimentos de criação musical e composição nas escolas, baseados na estética e 
nos procedimentos da música contemporânea, no Brasil perdia-se, nesse mesmo 
espaço, não apenas os procedimentos, mas a própria disciplina, escavando-se o 
vale que, desde então, abriu-se entre a música e a escola (Ibidem, p. 341). 

Portanto, independentemente do viés adotado para o ensino musical, seja pelo uso 

de procedimentos de ensino ativo, seja pelo ensino livresco, tradicional e puramente 

teórico, a educação musical foi simplesmente deixada de lado no período da ditadura 

militar. No começo do século XXI a música retorna aos currículos da educação brasileira e 

seu conteúdo volta a ser obrigatório. 

2.5 MÚSICA NA ESCOLA BRASILEIRA: ASPECTOS NORMATIVOS 

A presença da música na escola brasileira pode ser retratada em um vai e vem no qual 

diversos decretos, leis e pareceres ora legitimam seu ensino, ora o desautorizam. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que o estabelecimento normativo não é suficiente para “uma 

implementação da educação musical na escola como componente curricular. Se assim o 

fosse já teríamos no Brasil, desde muito tempo, uma legitimação da música nos currículos 

escolares” (QUEIROZ, 2012, p. 35). Avanço e retrocesso são, portanto, marcas da 

educação musical presentes na escola brasileira, por isso, abordam-se historicamente 

como foi estabelecida. 

 De forma geral, existe música e seu ensino desde que o Brasil é colônia. Porém, a 

institucionalização do ensino musical se dá somente em meados do século XIX com o 

decreto 1331 de 17 de fevereiro de 1884 que, segundo Queiroz (2012), aponta para a 

reforma do ensino primário e secundário da corte que situava-se no Rio de Janeiro, como 

enfatizado no decreto: 

O ensino primário nas escola publicas compreende: (...) a instrução moral e 
religiosa. A leitura e escripta (...) Pode compreender também: o desenvolvimento 
da arithmetica em suas aplicações práticas (...). A geometria elementar, a 
agrimensura, o desenho linear, novões de música e exercícios de canto (...) 
(BRASIL, 1854, p. 55). 
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 Queiroz (2012) destaca que o uso do verbo poder presente no decreto dá a 

entender que as disciplinas elencadas como a música, o canto, o desenho linear, etc., são 

optativas. Porém, como ele sugere “não diminui a importância de a música ser elencada 

entre os conhecimentos considerados relevantes para a formação do indivíduo” 

(QUEIROZ, 2012, p. 26). É preciso destacar que nesse momento histórico o que valia 

para a capital também valia para o Brasil como um todo, apesar do limite estabelecido 

quase que exclusivamente as grandes cidades do Império. No entanto, essa iniciativa 

demarca uma tentativa de institucionalização do ensino musical que se deu, também, no 

âmbito de escolas especializadas com a fundação do Conservatório Musical Imperial em 

1848. 

 No Brasil republicano foi o decreto 981 de 1890 que regula o ensino público no 

Distrito Federal e, por conseguinte para o país como um todo. Nesse sentido, Queiroz 

(2012) diz que esse decreto “trouxe definições mais pontuais acerca dos conteúdos de 

música que deveriam fazer parte da formação na instrução primária e secundária” 

(Ibidem, p. 27), ou seja, sublinha que os conhecimentos do domínio musical eram tidos 

como fundamentais para a formação dos alunos. Dessa forma, os conteúdos abarcavam 

o canto e “elementos “tradicionalmente” estabelecidos para o ensino musical da música 

erudita (leitura de notas, compasso, claves, solfejo, ditados, etc.)” (Ibidem, p. 27). Outro 

ponto importante do decreto diz respeito a definição de professores especialistas para o 

ensino da música, “apesar de não haver no documento qualquer menção a respeito da 

formação desse docente” (Ibidem, p. 27), sendo assim: 

(...) a música, mesmo de forma vaga e limitada frente às perspectivas atuais, já 
estava presente em definições para escolas de educação básica no Brasil desde, 
pelo menos, o ano de 1854 (Ibidem, p. 28). 

 Nos anos 1920 houve as primeiras tentativas de inserção do canto orfeônico no 

Estado de São Paulo que foram consolidadas com Villa-Lobos no Estado Novo de Getúlio 

Vargas em 1930. Obviamente, que como músico a serviço do Estado foi mais fácil a 

implementação do canto orfeônico como disciplina obrigatória nas escolas públicas do 

Distrito Federal. Dessa forma, o canto orfeônico “foi legitimado a partir da aprovação do 

Decreto n°19.890, de 18 de abril de 1931” (QUEIROZ, 2012, p. 28). Anos mais tarde, 

como Decreto de 24 794, de julho de 1934, a obrigatoriedade é ampliada fazendo com 
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que “todos os estabelecimentos dependentes do Ministério da Educação e Saúde Pública” 

(Brasil, 1934). 

 Em 1942 é criado o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico “com o objetivo de 

qualificar profissionais para atuar em diferentes localidades de ensino do país, 

especificamente com o canto orfeônico” (Ibidem, p. 29). Desse modo, é o Decreto n° 

4.993 de 1942 que institui tal Conservatório para atender as demandas nacionais, 

preparando professores para atuarem nas “diversas realidades do Brasil” (Ibidem, p. 29). 

Por fim, em relação ao canto orfeônico o Decreto-Lei n° 8.529 de 2 de janeiro de 1946 

(BRASIL, 1946), estabelece de acordo com Queiroz (2012) que o ensino do canto 

orfeônico era parte integrante da estrutura do Ensino Primário, sendo considerado 

importante “disciplina e atividade educativa” (Ibidem, p. 29).  

 Com a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 

1961, ou seja, a LDB 4.024/1961 (BRASIL, 1961b), o ensino musical foi deixado de lado, 

apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontarem para o contrário, 

assim: “depois de cerca de trinta anos de atividades em todo o Brasil, o Canto Orfeônico 

foi substituído pela Educação Musical, criada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1961, vigorando efetivamente a partir de meados da década de 60” (BRASIL, 1997, p. 

22). Esse equívoco foi sublinhado por Queiroz e Marinho (2009) que disseram que o único 

termo que aparece na LDB de 1961 é o de “atividades complementares de iniciação 

artística” (BRASIL, 1961b) que não equivale de forma alguma à educação musical. Na 

verdade, Queiroz (2012) salienta que o erro deve ter ocorrido por causa da publicação do 

Decreto 51.215, de agosto de 1961 que diz respeito ao estabelecimento de “normas para 

a educação musical nos Jardins de Infância, nas escolas Pré-Primárias, Primárias, 

Secundárias e Normais, em todo o país” (BRASIL, 1961a).  

 Com a Lei 5.692/1971 há a inclusão da educação artística na escola brasileira que 

substitui o ensino musical que vigorava até então. Apesar desta lei ter trazido importantes 

contribuições quanto à gestão, organização e financiamento da educação básica, ela 

trouxe a polivalência para a disciplina de educação artística, ou seja, “ensino polivalente, 

das artes, contemplando artes plásticas, artes cênicas e música” (PENNA, 2010). Nesse 

seguimento, o parecer 540 sublinha que a educação artística: 
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(...) não se dirigirá, pois a um determinado terreno estético. Ela se deterá, antes de 
tudo, na expressão e na comunicação, no aguçamento da sensibilidade que 
instrumentaliza para a apreciação, no desenvolvimento da imaginação, em ensinar 
a sentir, em ensinara a ver como se ensina a ler, na formação menos de artistas 
do que apreciadores de arte, o que tem a ver diretamente com o lazer (BRASIL, 
1982, p. 11). 

 Na verdade, pode-se afirmar que após a publicação da Lei 5.692/1971 houve 

importante enfraquecimento da educação musical já que “a educação artística ganhou 

espaço na escola, o que levou, por consequência, a uma difusão da polivalência no 

ensino das artes” (QUEIROZ, 2012, p. 32). Desse modo, para atender à necessidade de 

professores de arte para a demanda escolar, os cursos superiores de licenciatura em arte 

prepararam “ao longo de aproximadamente três décadas, diversos professores para a 

educação básica, tanto nos cursos de licenciatura curta quanto nos cursos de licenciatura 

plena” (Ibidem, p. 32). Na verdade, o curso com duração menor dizia respeito a 

preparação generalista dos conteúdos das seguintes áreas, artes plásticas, artes cênicas, 

desenho ou música, além de abordar conteúdos de educação. Já a licenciatura plena 

durava quatro anos e o aluno podia escolher o aprofundamento em uma das áreas 

mencionada acima (QUEIROZ, 2012). 

 Com a aprovação da LDB 9.394/1996, a vigente até os dias atuais, consolidou-se 

“novas perspectivas e diretrizes em relação à organização, formação, atuação docente, 

componentes curriculares, entre outros aspectos, nos diferentes níveis educacionais” 

(Ibidem, p. 32). Além disso, essa LDB atribui maior responsabilidade ao Estado no que diz 

respeito ao financiamento e à gestão da educação básica. Também, afirma “a 

obrigatoriedade do ensino gratuito de qualidade, (...) traz, de forma mais precisa, 

definições acerca do perfil profissional para a docência, nos diversos níveis de ensino, 

bem como maior clareza em relação aos objetivos da educação básica e sua inserção 

social” (Ibidem, p. 32). 

No que tange o ensino da arte é o artigo 26 que trata desse assunto, e em 

específico seu parágrafo segundo diz: “o ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica”, 

(Redação dada pelo Lei 13.415, de 2017), e seu parágrafo sexto enfatiza que “as artes 

visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o § 2o deste artigo” (Redação dada pela Lei 13.278, de 2016). 
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(BRASIL, 1996). Desse modo, há avanços em relação a legislação anterior, pois o termo 

educação artística é substituído e é dada clara definição em relação a definição das 

quatro linguagens artísticas. A publicação da alteração da LDB foi realizada em 2016 

tendo cinco anos para entrar em vigor. Desse modo, baseando-se no artigo 62 da LDB 

9.394/1996 pode-se afirmar que o ensino deve ser realizado por professores com curso 

superior na área que irão atuar, sendo assim: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (Redação dada 
pela lei n° 13.415, de 2017) (BRASIL, 2017). 

Portanto, de acordo com Queiroz (2012) são os profissionais formados nos cursos 

em licenciatura em música que podem atuar nas escolas. Obviamente que a lei prevê 

exceções quando um professor generalista pode assumir a disciplina, isto é, “para a 

educação infantil, o ensino fundamental I e a educação de jovens e adultos” (QUEIROZ, 

2012, p. 34). Além disso, esse autor reitera que não há nada “especificamente acerca do 

curso de licenciatura em música, mas ela também não diz que é preciso licenciatura em 

matemática para ensinar matemática, (...), ou em qualquer outro campo do conhecimento” 

(Ibidem, p. 34). Nesse seguimento, Queiroz (2012) sublinha que: 

(...) não se cogita mais, nas redes de ensino consolidadas, que um profissional 
formado em outra área possa ministrar as mencionadas disciplinas, a não ser, de 
forma provisória, na ausência de profissionais habilitados. Sendo coerente com as 
interpretações e implicações da LDB para outras áreas, essa também deve ser a 
prerrogativa para docência no campo da música (Ibidem, p. 34). 

Além disso, Queiroz (2012) aponta para a indefinição de quais disciplinas devem 

fazer parte da grade curricular, sendo assim não há especificação de que a música, a 

biologia, as ciências, entre outros, devam ser disciplinas, nesse sentido: “respeitada a 

autonomia estabelecida na Constituição Federal e na própria LDB, cada sistema de 

ensino definirá as disciplinas que compõem a estrutura curricular de suas escolas e isso 

se aplica para todas as áreas do conhecimento” (Ibidem, p. 34). Portanto, faz sentido, 

baseando-se na LDB 9.394/1996, a criação da disciplina de música “ministrada por 

professores especialistas na área, portanto, formados em curso de licenciatura em 

música” (Ibidem, p. 35). 
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 De acordo com a Constituição Federal de 1988, o princípio de liberdade dá 

autonomia para que cada sistema de ensino defina sua matriz curricular, e quais 

disciplinas em específico devem ser abordadas.  
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3. PRIMEIRA GERAÇÃO 

No início do século XX surgem, principalmente, na Europa diferentes músicos 

interessados com o ensino musical ativo, ou seja, que preconizavam a ação, o fazer 

musical como antecessor da teoria e da aprendizagem livresca. O método pioneiro foi o 

de Émile Jacques-Dalcroze, porém, outros nomes integraram os pedagogos em educação 

musical que desenvolveram metodologias ativas no ensino de música, como por exemplo: 

Zoltán Kodaly, Edgar Williams, Carl Orff, Maurice Martenot, entre outros. 

 Cabe apontar aqui a influência de tais métodos sobre a educação musical 

brasileira, tanto no período no qual a Escola Nova23 se desenvolveu, quanto como 

atualmente com o retorno, pelo menos está previsto na legislação, da obrigatoriedade do 

conteúdo das quatro linguagens artísticas, e em específico da música a escola. 

3.1 CORPO E MOVIMENTO: ÉMILE JACQUES-DALCROZE 

Marie-Laure Bachmann (1984) ex-diretora do instituto Jacques-Dalcroze em Genebra, na 

Suíça, aponta para a metodologia de ensino musical criada por Émile Jacques-Dalcroze 

(1865-1950) como desenvolvedora das capacidades humanas, no sentido de que o 

homem precisa aprimorar todos seus sentidos de forma que chegue a plenitude, nas 

palavras de Bachmann (1984): “bem-estar e autonomia serão frequentemente lembrados 

por Jacques-Dalcroze como consequência natural e evidente da prática assídua de seu 

método de rítmica” (BACHMANN, 1984, p. 21)24. Portanto, o método do educador musical 

suíço busca potencializar os resultados alcançados pelos seus praticantes fazendo com 

que possam melhor agir e reagir para melhor se adaptarem ao meio em que vivem por 

meio da música, nesse sentido Martins (2014) sublinha: 

(...) a música é para Jaques-Dalcroze uma das melhores ferramentas para o 
desenvolvimento do ser humano, e certamente o modelo a ser seguido, pois de 
certa forma empresta dos ritmos do corpo humano seu modelo de ritmo 
(MARTINS, 2014, p. 63). 

 
23Escola Nova é um movimento de educação que vê o fazer educativo como ativo e se baseia, entre outros, 
na psicologia com os trabalhos de Jean Piaget com a teoria da epistemologia genética. 
24Bien-être et autonomie seront souvent évoqués par Jacques-Dalcroze comme les conséquences 
naturelles et évidentes de la pratique assidue de sa méthode rythmique.  
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 O método de Jacques-Dalcroze se propõe a resolver a dualidade do ser que é 

herança filosófica de seu tempo, ou seja, a separação entre o corpo e a mente. Nesse 

seguimento, a mente representa a inteligência, a imaginação, os sentimentos, entre 

outros, e a matéria o corpo, a ação, assim como os sentidos e os instintos. Bachmann 

(1984) destaca que o corpo e mente são adversários de longa data, e Jacques-Dalcroze 

(1965) enfatiza que a música pode ser capaz de reconciliar mente e corpo. Dessa forma, 

é por meio da música (som em movimento) que pode-se chegar à união com a mente 

(emoções e pensamentos em movimento). Logo, para Jacques-Dalcroze (1965) é o ritmo 

o elo de união entre o corpo e a mente no sentido de que possibilita ao homem que 

chegue à plenitude. Desse modo, é por meio da metodologia de ensino musical, ou seja, 

a rítmica dalcroziana que pode-se desenvolver o ritmo para que “o homem intelectual não 

seja independente do homem físico” (BACKMANN, 1984, p. 63). 

 Percebendo a dificuldade apresentada por seus alunos durante os ditados 

harmônicos25, Jacques-Dalcroze (1965), quando era professor do conservatório de 

Genebra, percebeu que o ensino de música estava sendo realizado de maneira 

equivocada no sentido de pedir “aos alunos que escrevessem acordes, diretamente, sem 

preparação prévia, ou treinamento” (MARTINS, 2014, p. 65). Para resolver esse problema 

de ensino Jacques-Dalcroze (1965) sugere que os alunos passassem por experiências 

práticas para que pudessem construir conceitos musicais após treinamento. Dessa forma, 

ele treinou seus alunos e percebeu que assim que treinados “aos encadeamentos 

naturais dos sons e dos acordes, que sua mente não teria nenhuma dificuldade em 

acostumar-se com os diversos processos de leitura e escrita” (JACQUES-DALCROZE, 

1965, p. 5)26. Logo, o educador percebe que tudo é movimento em música, sendo que 

tudo “é de natureza motriz e dinâmica” (Ibidem, p. 5)27, ou seja, o movimento não se atrela 

somente ao ouvido, mas também ao corpo como um todo. Dessa forma, Jacques-

Dalcroze (1965) desenvolveu seu método de ensino baseado nos movimentos do corpo 

como caminhar, pular, parar, entre outros, fazendo, os alunos reagir com o corpo inteiro à 

 
25Os ditados harmônicos dizem respeito ao ditado musical de acordes que são blocos de notas musicais 
sobrepostas, por exemplo, no acorde de dó maior são tocadas simultaneamente as notas dó, mi e sol, 
normalmente, os ditados harmônicos são realizados com a ajuda de um instrumento harmônico como o 
piano, entre outros. 
26 (...) aux enchaînement naturels de sons et d´accords, son esprit n´a plus aucune peine à s´habituer aux 
divers procédés de lecture et écriture. 
27 (...) est de nature motrice et dynamique.  
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música. Portanto, para Jacques-Dalcroze (1965) o músico completo é aquele que 

consegue unir aspectos do corpo físico e da mente por meio da música, desse modo: 

(...) para ser um músico completo é necessário dominar aspectos do corpo e do 
espírito. Assim, o ouvido, a voz e a consciência do som, dizem respeito ao 
espírito. Por outro lado, o corpo com seus músculos e nervos, assim como a 
consciência do ritmo corporal, referem-se, (...), ao corpo. De fato, é por meio do 
ouvido que se percebe os sons e os ritmos, e é a voz que os reproduz (MARTINS, 
2014, p. 65). 

Logo, é por meio da repetição de experiências sonoras que se constrói na mente a 

consciência do som, e “dos movimentos do corpo que se pode perceber os ritmos” 

(Ibidem, p. 66), ou seja, desenvolve-se a consciência do ritmo “com o auxílio de 

experiências reiteradas de contração e descontração muscular” (JACQUES-DALCROZE, 

1965, p. 37)28. Desse modo, é necessário para o desenvolvimento da consciência do som 

e do corpo da repetição. Nessa acepção, “a música demanda a coordenação simultânea 

do ouvido, da voz e do corpo” (MARTINS, 2014, p. 66). Cria-se assim, a memória musical 

por meio da repetição de experiências rítmicas que formam a “representação precisa e 

certa do ritmo” (JACQUES-DALCROZE, 1965, p. 66)29. Por isso, Jacques-Dalcroze (1965) 

sublinha que para que a aprendizagem musical seja efetiva deve iniciar “pela construção 

de representações motoras” (MARTINS, 2014, p. 66), ou seja: 

Se, enfim, admitindo a máxima de que a execução deve preceder a percepção e a 
crítica pessoal, nós comparamos as funções do ouvido com as da musculatura, e 
podemos afirmar que, a ordem de sucessão dos estudos musicais elementares 
deve ser a seguinte, em primeiro lugar desenvolver o aparelho muscular (...) 
(JACQUES-DALCROZE, 1965, p. 38)30. 

Jacques-Dalcroze (1965) expressa que o ritmo está presente no corpo humano, 

com os batimentos cardíacos, com o ciclo respiratório, com o fluxo sanguíneo, entre 

outros, mesmo que de forma inconsciente. Por isso, o conceito de compasso musical está 

naturalmente presente nas crianças que pode “caminhar com certa regularidade” que “é 

também um modelo de compasso musical e de divisão do tempo. Porém, os músculos 

responsáveis pela locomoção obedecem totalmente à vontade humana” (MARTINS, 2014, 

p. 67). Assim sendo, o pedagogo musical relata que o ensino musical deve começar com 

 
28(...) à l´aide d´expériences répétées de contraction et de décontraction musculaire. 
29(...) représentation nette et sûre du rhythme. 
30 Si enfim partant du principe que l´exécution doit preceder la perception et la critique personnelle, nous 
comparons les fonctions de l´oreille avec celles de l´appareil musculaire, nous arriverons à affirmer que, 
dans l´ordre des études musicales élémentaires, la première place échoit à l´appareil musculaire (...). 
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o caminhar para gradativamente incluir o resto do corpo, como expressa Jacques-

Dalcroze (1965): 

Esta consciência do ritmo necessita da mobilização de todos os músculos 
conscientes, e, é, portanto, o corpo inteiro que a educação deve movimentar para 
criar o sentimento rítmico (JACQUES-DALCROZE, 1965, p. 39)31. 

 Portanto, no sistema de ensino dalcroziano é dada grande importância ao 

movimento corporal, em suas palavras “os músculos são criados para o movimento, e o 

ritmo é movimento” (Ibidem, p. 39). Isto posto, para Jacques-Dalcroze (1965) o ensino do 

ritmo envolve necessariamente o corpo em movimento, além de “força, espaço e tempo” 

(Ibidem, p. 40)32, assim é necessário dominar anteriormente os movimentos para realizar 

os movimentos rítmicos de forma correta, como enuncia o autor: 

1) O ritmo é movimento. 2) O movimento é de essência física. 3) Todo movimento 
exige um espaço e um tempo. 4) A experiência física desenvolve a consciência 
musical. 5) O aperfeiçoamento de aspectos físicos tem como consequência a 
precisão da percepção. 6) O aperfeiçoamento dos movimentos no tempo garante 
a consciência do ritmo musical. 7) O aperfeiçoamento dos movimentos no espaço 
assegura a consciência da plástica do ritmo. 8) O aperfeiçoamento dos 
movimentos no tempo e no espaço pode se realizar somente por meio de 
exercícios de ginástica rítmica (Ibidem, p. 40)33. 

 Em vista disso, afirma-se aqui a necessidade da rítmica dalcroziana que é um fazer 

musical ativo para o desenvolvimento da musicalidade e para o desenvolvimento da 

consciência musical por meio do movimento corporal. Dessa forma, a metodologia de 

Jacques-Dalcroze (1965) evidencia que o ensino musical deve iniciar-se com o fazer 

musical ativo, com movimentos corporais, pelo caminhar, por exercícios rítmicos, e, não 

pelo ensino de conceitos abstratos e teóricos da teoria musical. 

 É preciso, também, destacar que a rítmica dalcroziana é uma metodologia de 

ensino musical aberta, no sentido que dependendo da realidade sociocultural na qual é 

desenvolvida, o professor pode, respeitando os princípios básicos que são a rítmica, o 
 

31 Cette conscience du rythme demande le concours de tous les muscles conscients, et c´est par 
conséquent le corps tout entier, que l´éducation doit mettre en mouvement pour créer le sentiment 
rythmique.  
32(...) force, d´espace et temps. 
331) Le rythme est du mouvement. 2) Le mouvement est d´essence physique. 3) Tout mouvement exige de 
l´espace et du temps. 4) L´expérience physique forme la conscience musicale. 4) L´expérience physique 
forme la conscience musicale. 5) Le perfectionnement des moyens physiques a pour conséquence la netteté 
de la perception. 6) Le perfectionnement des mouvements dans le temps assure la conscience du rythme 
musical. 7) Le perfectionnement des mouvements dans l´espace assure la conscience du rythme plastique . 
8) Le perfectionnement des mouvements dans le temps et dans l´espace ne peut être acquis que par des 
exercices de gymnastique dite rythmique. 



71 
 

 
 

solfejo e a improvisação, estabelecer atividades renovadas de acordo com as 

características e interesses dos alunos, nessa continuação: 

A utilização do método deve contemplar, portanto, a experiência do movimento, os 
aspectos do treinamento auditivo e vocal e os aspectos de improvisação, para 
proporcionar os pensamentos musicais próprios (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 40). 

 No Brasil, o método de Jacques-Dalcroze foi inserido por Sá Pereira e Liddy 

Chiaffarelli Mignone no Conservatório Brasileiro de Música com o curso de iniciação 

musical nos anos de 1937. Mais tarde a etnomusicóloga Rosa Maria Zamith que teve 

contato com o método em 1968 buscou implantar exercícios rítmicos na rede pública 

carioca (Ibidem, p. 32). Ao contrário de outros países como os Estados Unidos da 

América, o Japão, entre outros, não há escola especializada do método de Jacques-

Dalcroze no Brasil. Na Suíça, em Genebra, fica a sede do Instituto fundado pelo 

pedagogo musical, onde são ministrados cursos de rítmica dalcroziana para a 

comunidade local. Há, também, a possibilidade de formação profissional de professores. 

Nesse sentido, é ofertado pelo o instituto um bacharelado em Artes que em específico diz 

respeito à música e ao movimento. Há, também, um curso de mestrado que engloba Artes 

e Pedagogia. Além disso, “o instituto também oferece curso de pós-graduação em Método 

Dalcroze para instrumentistas, professores de música ou de dança, pedagogos e 

profissionais especializados em psicomotricidade” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 34). 

 É preciso, também, salientar que o método de Jacques-Dalcroze foi construído em 

um tempo histórico diferente. Por isso, deve ser reinventado para a realidade sociocultural 

peculiar de cada contexto no qual é inserido. Sendo assim, seguir a metodologia da 

rítmica dalcroziana não significa necessariamente ter à disposição um piano que é um 

instrumento caro e pesado, pode-se realizar atividades do método adaptando-as a 

realidade local, como por exemplo, usando um violão que é um instrumento que é mais 

versátil e possível de ser carregado com mais facilidade para qualquer lugar.  

Por fim, é imprescindível que o educador musical da atualidade conheça atividades 

dalcrozianas, por isso é preciso revisitar o método para o estabelecimento de novas 

atividades musicais significativas, adaptadas à realidade sociocultural brasileira. 

Lembrando que Jacques-Dalcroze foi pioneiro em seu tempo e que suas contribuições e 

ideias foram importantes para a educação musical como um todo, e não somente para os 
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métodos ativos em educação musical. Para entrar em contato com as ideias e atividades 

educativas do Método Dalcroze é possível seguir cursos de especialização de curta 

duração que são dados por professores especialistas do método, como Iramar Rodrigues, 

formados no Instituto Jacques-Dalcroze na Suíça. Em geral esses cursos são ofertados 

durante oficinas, ou encontros de Educação Musical a nível nacional. 

3.2 ZOLTÁN KODALY E A ALFABETIZAÇÃO MUSICAL 

A visão desse educador e compositor húngaro, Zoltán Kódaly (1882-1967) aponta para a 

música, e, em específico para a educação musical como “pertencente a todos e como 

parte integrante da cultura do ser humano” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 57), por essa 

razão, o ensino musical deve estar presente nas escolas de forma a possibilitar a 

alfabetização musical a todos os cidadãos. Dessa forma, para Kódaly ser musicalmente 

alfabetizado implica na possibilidade de “pensar, ouvir, expressar, ler e escrever utilizando 

a linguagem musical tradicional. O cidadão, a partir da vivência musical, deve ser capaz 

de escrever o que canta e cantar o que lê” (Ibidem, p. 57). O ensino musical escolar, para 

esse autor, deve propiciar a possibilidade de formação de músicos amadores que 

apreciam a música como um todo, e não necessariamente a formação profissional.  

 Ademais, para Kódaly antes de se dar o ensino formal, ou seja, a alfabetização 

musical de fato, é preciso que haja “sensibilização e vivência musical” (Ibidem, p. 57), no 

sentido de que é preciso que o educando participe de atividades musicais por meio do 

fazer musical, isto é, através de práticas que envolvem o canto, a apreciação, a 

improvisação, a composição, entre outros, para somente em um momento posterior possa 

ser efetivamente alfabetizado musicalmente. Desse modo, Kódaly dá ênfase 

principalmente ao uso do canto como mola propulsora da educação musical. Nesse 

seguimento, o uso da voz para ele envolve diferentes materiais musicais como: “canções 

e jogos infantis, (...), melodias nacionais, (...), temas derivados do repertório erudito 

ocidental” (Ibidem, p. 57), nesse seguimento Fonterrada (2008) enfatiza que: 

A meta de Kódaly era ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, por meio de 
um eficiente programa de alfabetização musical; a ideia era trazer a música para o 
cotidiano, fazê-la presente nos lares e nas atividades de lazer. Na proposta, 
pensada para uma larga aplicação do método em todas as escolas do país, ele 
pretendia educar o público para a música de concerto. O grande interesse de 
Kódaly era proporcionar o enriquecimento da vida, valorizando os aspectos 
criativos e humanos, pela prática musical (FONTERRADA, 2008, p. 155). 
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 Portanto, umas das metas desse educador era a de possibilitar a todos os cidadãos 

a alfabetização musical, para isso ele propôs a reformulação do ensino público húngaro 

em todos os níveis de ensino. Desse modo, era dada ênfase “no canto em grupo e o 

material utilizado, canções folclóricas e nacionalistas” (Ibidem, p. 155). 

 Nessa continuação, Kódaly evidencia o uso do folclore húngaro como material a 

ser utilizado na educação musical. Para esse educador o uso do folclore nacional é uma 

das principais características de seu método que traz também a língua nacional como 

fator importante. As crianças podem entrar em contato com as canções do folclore 

nacional antes mesmo de frequentarem a escola, sendo assim: 

(...) as canções e jogos infantis e as melodias folclóricas constituem uma música 
viva (...). Não se trata de melodias compostas para atender padrões pedagógicos, 
mas de canções que oportunizam a vivência natural de rimas, frases, formas e 
que estão diretamente ligadas ao idioma materno, no qual a criança cresce e se 
comunica. Nesse sentido, a utilização de canções folclóricas e populares 
apropriadas às crianças coopera na formação de valores musicais e no 
estabelecimento de sua identidade cultural (MATEIRO E ILARI, 2016, p. 58). 

 Kódaly e Bela Bartók (1881-1945), foram ambos compositores que realizaram 

amplas pesquisas sobre o folclore húngaro para reavivar e reconstruir a identidade 

nacional do povo húngaro. Eles coletaram mais de 1000 canções folclóricas que eram 

transmitidas pela tradição oral, passadas de geração a geração, e que compõe a 

identidade cultural de seu povo. Assim, a música folclórica diz respeito ao aspecto cultural 

e social de determinada localidade. Para Kódaly esse tipo de música trata da música do 

cidadão comum que “abrange canções de casamento, de dias de festa, lamentos, 

cantigas de trabalho, de colheita, de pedintes, entre outras” (Ibidem, p. 58). 

 Esse aspecto de sua metodologia de ensino que traz o folclore nacional como 

recurso pedagógico é um ponto que encontra ressonância na abordagem do canto 

orfeônico no caso brasileiro tendo como principal protagonista Villa-Lobos. Curiosamente 

a abordagem do canto coletivo brasileiro se desenvolveu no mesmo período histórico que 

o método desenvolvido pelo educador húngaro. Ambas buscaram valorizar o 

nacionalismo por meio da música e do canto de canções folclóricas. Nesse sentido, o 

trabalho de Villa-Lobos é muito similar ao trabalho de Kódaly, pois ambos além de serem 

compositores, também realizaram amplas pesquisas musicológicas para investigar o 

repertório folclórico nacional de seus respectivos países.  
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 Na verdade, Kódaly explora também para a elaboração de seu método o repertório 

erudito do leste europeu de forma a “explorar aspectos da cultura local no ensino musical” 

(SILVA apud MATEIRO E ILARI, 2016, p. 59). Como mencionado anteriormente, ele junto 

com Bartók coletaram mais de mil canções folclóricas e as publicaram em seis volumes 

que são usadas no trabalho pedagógico do Método Kódaly. Nesse ponto de vista, o 

número de canções brasileiras é limitado se o educador musical se “ativer apenas às 

publicações dos cancioneiros folclóricos conhecidos” (Ibidem, p. 59), por isso é preciso 

que haja adaptação à realidade sociocultural brasileira para que se possam estabelecer 

atividades musicais pautadas não somente no folclore nacional, mas também na 

variedade e riqueza da música nacional, ou seja: 

Cabe aos educadores musicais brasileiros, encontrarem rimas, jogos, brincadeiras 
e canções que representem a tradição musical brasileira e que possam ser 
utilizados como material de ensino adaptados à pedagogia Kodály, tanto por 
serem cantadas em português, quanto pela identificação de elementos de nossa 
cultura e conteúdo musical (Ibidem, p. 59). 

 Demais, é possível, também, fazer uso do repertório erudito Ocidental para 

aplicação do método Kodály, o que facilita a adaptação por não ser necessário fazer 

traduções, e já que as obras são mais conhecidas pois abarcam compositores 

consagrados como “Monteverdi, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schumann e outros 

compositores dos períodos barroco, clássico, romântico e contemporâneo” (Ibidem, p. 60). 

Nessa perspectiva, não é necessário fazer adaptações dessas obras para o uso no Brasil, 

pois foram já ajustadas por “uma das autoridades do método Kodály nos Estados Unidos, 

que compilou um vasto repertório erudito para ser cantado em sala de aula” (Ibidem, p. 

60), dessa forma “o uso de repertório erudito colabora na aprendizagem da literatura musical geral e na 

ampliação da cultura local do aprendiz” (Ibidem, p. 60). 

 Os objetivos do método Kodály são a alfabetização musical de forma a trazer um 

“enriquecimento da vida de maneira criativa e humanizada, por intermédio da música” 

(FONTERRADA, 2008, p. 157). Para tal fim, os educandos devem seguir um currículo de 

alfabetização musical, como mencionado anteriormente, que inclui a leitura e escrita 

musical, entre outros, que são desenvolvidos após a sensibilização musical como forma 

de iniciação dada pela prática musical do canto, e por meio de movimentos e jogos.  
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O desenvolvimento do aspecto rítmico se dá por meio de jogos que ajudam “na 

compreensão sensorial dos modelos rítmicos, tanto oral quanto visualmente” (Ibidem, p. 

157). A notação rítmica é simplificada, no início, com a escrita de uma só linha na pauta 

musical. Além disso, há incentivo a improvisação com o uso de jogos rítmicos, no sentido 

que o professor pode entoar uma frase rítmica e o aluno responder com outra improvisada 

por ele, de forma a responder no mesmo espaço de tempo com um ritmo diferente, 

desenvolvendo no estudante aspectos de durações, compasso, ritmo, acento, entre 

outros, desse modo: 

À medida que a experiência se torna mais complexa, os alunos reagem, 
aprofundam sua sensitividade rítmica e tomam conhecimento das inúmeras 
nuances que se apresentam, como se alfabetizam (FONTERRADA, 2008, p. 157). 

 Dessa maneira, de acordo com Fonterrada (2008) no método Kodály o ritmo é 

ensinado junto com a melodia, de forma a mostrar que a experiência melódica e tão 

importante quanto à rítmica. Como nesse método é dada ênfase ao canto é necessário 

que as crianças comecem a desenvolver este “hábito de entoação desde muito cedo, 

porque depois, talvez, não seja possível aperfeiçoar essa capacidade” (Ibidem, p. 157). 

Além disso, o método Kodály faz uso de melodias do folclore húngaro, como já 

mencionado anteriormente, de gradativa complexidade que emprega em um primeiro 

momento a escala pentatônica para somente mais tarde chegar à escala maior.  

 Outro ponto de destaque do método diz respeito ao uso do manossolfa que é “um 

sistema que alia sinais manuais às notas musicais” (Ibidem, p 158), de forma a ajudar os 

alunos a entoarem corretamente as notas, uma vez que tenham lido o sinal manual 

executado pelo professor. Ademais, o método do educador húngaro faz uso do Tonic 

Solfa34 que diz respeito a leitura relativa que dá ênfase as funções harmônicas de cada 

grau da escala maior independentemente da tonalidade, ou seja, “os nomes das notas dó, 

ré, mi, fá, sol, lá, e si são dados para os graus da escala maior, em qualquer tonalidade” 

(Ibidem, p. 158). O mesmo se dá para a escala menor. 

 No Brasil o método Kodály tem um representante húngaro que difunde seu método 

que é o educador e compositor Ian Guest. Ele vive em Minas Gerais desde 1986, onde 

desenvolveu um trabalho com o método em 1987 na Universidade Federal de Uberlândia, 

 
34Método de solfejo criado por Sarah Glover (1785-1984) e aperfeiçoado por John Curwen (1815-1882) que 
consiste em usar um dó móvel de forma a manter a estrutura da escala maior a partir de sons relativos. 
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em 1998 na Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente na Universidade de 

Música Popular de Barbacena. Além dele, a brasileira Marli Batista Ávila fez o curso de 

extensão na Hungria em 1988, e, em 1993 ela fundou a Sociedade Kodály do Brasil, em 

São Paulo, que ministra cursos no “Conservatório Musical Brooklin Paulista, e filiados à 

extensão universitária da Universidade Anhembi Morumbi” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 

62). Além do mais, é possível, evidentemente, seguir cursos diretamente no Zóltan Kodály 

Institute of Music na Hungria que oferece cursos de diferentes durações, além de 

seminários curtos de verão. 

3.3 EDGAR WILLIAMS E A EDUCAÇÃO PARA O SOM 

Como discípulo de Jacques-Dalcroze o educador musical Edgar Williems (1890-1978) 

trouxe importantes contribuições para o ensino musical. Aliás, de acordo com Fonterrada 

(2008) foi seu mestre Jacques-Dalcroze que escreveu o prefácio de seu primeiro livro 

L´oreille musicale. Nele, é lembrado o quanto é recente a preocupação com o 

desenvolvimento das capacidades auditivas nas escolas, o que é uma novidade para a 

época, pois no período anterior a grande preocupação da educação musical era a de 

preparar vozes, coros e instrumentistas para o serviço religioso. Na verdade, como 

Fonterrada salienta (2008) após a Revolução Francesa surgiu a necessidade de 

democratização da educação. Nesse seguimento, surgiu “a necessidade de ensinar 

música para toda a população” (FONTERRADA, 2008, p. 137). Dessa forma, ela aponta 

para os educadores musicais como sendo responsáveis pelo estabelecimento de 

estratégias e metodologias novas para a “preparação auditiva das camadas populares” 

(Ibidem, p. 137).  

Diferentemente do método dalcroziano a abordagem de Willems (1950) se 

propõem ao desenvolvimento das capacidades auditivas. Não que ele despreze o aspecto 

rítmico que, aliás, é visto por ele como sendo um dos elementos fundamentais da música. 

Nesse seguimento, Willems sugere que o ritmo “é a expressão direta de um dos 

elementos constitutivos da natureza humana: a vida física” (WILLEMS, 1950, p. 87)35, ou 

seja, esse autor destaca a origem do ritmo como tendo origem na vida física, e não em 

aspectos intelectuais e afetivos. Sendo assim, como Jacques-Dalcroze esse educador 

 
35(...) est l´expression directe d´un des éléments constitutifs de la nature humaine : la vie physique. 



77 
 

 
 

musical evidencia o aspecto do movimento do corpo humano que também está presente 

na natureza corroborando para a educação musical que deve começar pelo ritmo e com 

os movimentos corpóreos, dessa forma: 

A educação musical dos pequenos, que estão ainda perto da origem natural da 
vida, nos permite estudar de perto a fonte real do ritmo musical. Esta busca como 
acabamos de ver, no movimento corporal e não na teoria, nem no cálculo. A 
criança deve começar movimentando-se harmoniosamente de acordo com as leis 
naturais; aqui o instinto precede a consciência cerebral. Quando se trata das leis 
da física, deve-se desconfiar de qualquer intrusão cerebral prematura (WILLEMS, 
1950, p. 88)36. 

 De acordo com Willems (1950) é por meio do ritmo musical que desenvolvem-se as 

noções de espaço e de tempo que são construídas pelo movimento, ou seja, é “pelo 

movimento corporal, que o sentido temporal junta-se ao sentido espacial, mais concreto, 

mais tangível” (Ibidem, p. 88)37. Dessa forma, para esse educador é fundamental o 

desenvolvimento do ritmo, por meio de aulas de rítmica dalcroziana, que deve acontecer 

em paralelo com aulas de preparação musical com o treinamento de atividades de escuta 

musical. Nesse sentido, Fonterrada (2008) realça que Willems vê a escuta musical sob 

três ângulos: o sensorial, o afetivo e o mental. Sendo assim, há um aspecto construtivo no 

qual os sons físicos gradativamente tornam-se mais significativos podendo ser 

compreendidos intelectualmente.  

 Além disso, Willems considera que todo ser humano tem a capacidade para 

aprender música, dessa forma, ele se coloca contra a concepção de que o ensino musical 

diz respeito ao ensino de música exclusivo para pessoas talentosas. Para que se tenha 

sucesso na empreitada do ensino musical, como Fonterrada (2008) sublinha, é preciso 

que “o preparo auditivo se dê anteriormente ao ensino de um instrumento musical, pois a 

escuta é a base da musicalidade” (FONTERRADA, 2008, p. 139). De outra forma, a 

capacidade auditiva é inerente ao ser humano e desenvolve-se paulatinamente com 

aspectos sensoriais, passa por uma “sensibilidade afetiva auditiva ou afetividade auditiva 

e inteligência auditiva, que estão em estreita relação com a capacidade sensório-motora, 

 
36L´éducation musicale des tout-petits, qui sont encore près des sources naturelles de la vie, nous permet 
d´étudier de près la source réelle du rythme musical. Celle-ci est à chercher, comme nous venons de le voir, 
dans le mouvement corporel et non pas dans une théorie, ni dans un calcul. L´enfant doit commencer par 
bouger harmonieusement selon les lois naturelles ; ici l´instinct doit précéder la conscience cérébrale. 
Lorqu´il s´agit des lois physiques de la vie, il faut se méfier d´une intrusion cérébrale prématurée.  
37Par le mouvement corporel, le sens du temps rejoint celui de l´espace, plus concret, plus tangible. 
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a sensibilidade afetiva e a inteligência do homem” (Ibidem, p.139), que culmina com o 

desenvolvimento espiritual, dessa forma: 

(...) fazemos a música que fazemos porque somos dotados de características 
físicas, fisiológicas, afetivas, mentais e espirituais que se assemelham 
estreitamente à nossa maneira de ouvir (Ibidem, p. 140). 

 Na verdade, a divisão proposta por Willems (1950) é mais um recurso pedagógico 

que uma realidade absoluta, no sentido de que não existem compartimentos estanques 

que dizem respeito à audição. De mesma forma, “não há solução de continuidade na série 

de fenômenos ligados ao ser humano, que vão do polo material ao espiritual, passando 

pelo afetivo e pelo mental” (FONTERRADA, 2008, p. 140). Dessa maneira, fica 

subentendido que existe unidade na experiência auditiva que é uma experiência global. 

No que diz respeito ao ensino musical Willems destaca que se deve iniciar pelo aspecto 

sensorial, ou seja: 

Estes elementos devem ser sentidos e executados corporalmente. Deve-se, antes 
de tudo, treinar a criança a fazer, a executar sem pensar. O intelecto 
frequentemente se opõe a livre expressão da vida, (...) temos uma base prática 
para o futuro estudo da leitura e da escrita musical (WILLEMS, 1950, p. 91)38. 

 Também, cabe frisar que a iniciação musical se dá pelo aspecto sensorial que 

gradativamente vai incorporando a abstração da teoria musical. Nas palavras de Willems 

(1955): “o intelecto permite passar do concreto ao abstrato e não deve ser subestimado 

por sua relação com a sensorialidade” (WILLEMS, 1985, p. 30). Assim, é necessário 

ensinar a ouvir, ou seja, ensinar os alunos a “receber impressões sonoras” 

(FONTERRADA, 2008, p. 142), para que esses possam compreender os sons sucessivos 

num primeiro momento, para mais tarde passar a compreensão de sons executados 

simultaneamente. De acordo, com Fonterrada (2008) há dois momentos na escuta, um 

passivo que refere-se ao ato de receber o estímulo sonoro, e, o outro ativo que trata da 

tomada de consciência do que se escuta.  

 
38Ces éléments doivent être ressentis et réalisés corporellement. Il faut, avant tout, entraîner l´enfant à faire, 
à exécuter sans trop raisonner. L´intellect contrecarre souvent la libre expression de vie, (...), nous avons 
une base pratique pour l´étude future de la lecture et de l´écriture musicale. 
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 Willems (1985) sublima, como já mencionado anteriormente, a importância de um 

aspecto do som, a altura39, apesar de ele também trabalhar os outros parâmetros do som 

como a duração, a intensidade e o timbre. Dessa forma, ele pensou no desenvolvimento 

de diversos exercícios de reconhecimento auditivo que “vão do grande para o pequeno, 

isto é, da distinção de regiões graves, médias e agudas, passando pelos intervalos mais 

amplos, como a oitava, encaminhando-se para os mais próximos como o semitom e 

desenvolvendo-se, (...), na percepção do espaço intratonal40” (Ibidem, p. 143). Nesse 

sentido, Willems (1985) entende que o treinamento auditivo deve ir além do habitual que 

trata da música tonal Ocidental, por isso ele criou exercícios que “contemplam o espaço 

intratonal, termo criado por ele em 1931” (Ibidem, p. 143). Para isso criou: 

(...) além de sinos intratonais, que têm entre 4 e 34 sinos, diapasões, apitos, 
plaquetas de metal e cordas, e também sons de diferentes procedências, como o 
canto de pássaros e insetos, ruídos da natureza, sons produzidos por máquinas, 
inflexões da linguagem, gritos de animais e de seres humanos (FONTERRADA, 
2008, p. 143). 

 Em resumo, a abordagem do educador Willems privilegia a educação auditiva que 

deve acontecer em paralelo ao desenvolvimento de aspectos rítmicos. Na verdade, como 

mencionado anteriormente, ele fala de três domínios no que diz respeito ao 

desenvolvimento da escuta, o sensorial, o afetivo e o intelectual. O sensorial trata da 

iniciação musical e como somos tocados pela vibração sonora. O segundo domínio, é de 

acordo com Parejo (2011) correspondente a afetividade auditiva e trata dos elementos 

melódicos como “intervalo, escala e sentido tonal, imaginação retentiva e reprodutiva, 

memória melódica e audição relativa” (PAREJO apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 96). 

Nesse seguimento, Parejo (2011) sublinha que “o domínio afetivo produz reações afetivas 

(emocionais) que são o elemento central do desenvolvimento auditivo, da mesma forma 

como a melodia é o elemento central da música” (Ibidem, p. 96). O último patamar da 

inteligência auditiva trata do aspecto intelectual no que tange a tomada de consciência 

auditiva, ou seja, compreender o que se escuta, ou seja: 

Além de elementos de ordem intelectual – nomes de notas, regras de harmonia, 
formas musicais, entre outros – comporta fenômenos de memória, de imaginação 

 
39A altura diz respeito a característica do som ser alto, ou seja, agudo, ou grave, isto é baixo. A altura 
também diz respeito aos nomes que são dados aos sons como por exemplo as notas musicais 
estabelecidas na cultura Ocidental que são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si.  
40Na música tonal a distância entre duas notas musicais pode ir de meio tom, como é o caso das notas mi-fá 
e si-dó, a um tom que equivalem a dois semitons, como é o caso do intervalo dó, ré, por exemplo. 
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criativa, de associação, de comparação, de análise, de síntese e de julgamento 
(WILLEMS apud, MATEIRO E ILARI, 2011, p. 97). 

 Willems visitou o Brasil diversas vezes para ministrar cursos e iniciar os brasileiros 

a sua metodologia. A primeira vez foi em 1963 na Escola de Música da Universidade 

Federal da Bahia, onde retornou mais duas vezes em 1971 e 1972. Também, ministrou 

cursos em São Paulo, “Rio de Janeiro, Niterói, Tatuí, Belo Horizonte, Brasília, Ribeirão 

Preto, São Caetano do Sul, Itabuna e Feira de Santana” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 97). 

No entanto, para aplicar o método Willems são necessárias condições que exigem 

“recursos materiais e humanos difíceis de reunir” (Ibidem, p. 98). Por isso, a utilização do 

método Willems é pouco empregada no Brasil, pois além de ter poucos professores aptos 

a utilizá-lo são poucas as escolas que podem oferecer espaços para o trabalho em 

pequenos grupos de alunos que é o ideal “para conhecer a fundo o perfil psicológico de 

cada um” (Ibidem, p. 98), por fim, pode-se dizer que: 

(...) o trabalho de Willems nos lega contribuições inquestionáveis, primeiramente, 
como proposta qualitativa de modelo a seguir, por suas características de 
organização, detalhamento de estratégias e, mais que tudo, pela coerência entre 
princípios, procedimentos e recursos didáticos, que oferecem ao educador em 
formação um caminho detalhado pra a reflexão e experimentação; em segundo 
lugar, a ideia preciosa de que todo educador deve ser um estudioso profundo da 
natureza humana, da vida e da música, de forma que a sua ação se torne 
completa, interdisciplinar e adequada ao tempo presente (MATEIRO E ILARI, 
2011, p. 99). 

3.4 O MÉTODO DE UM COMPOSITOR: CARL ORFF 

Fonterrada (2008) ressalta que a abordagem pedagógica do compositor Carl Orff se pauta 

na integração das linguagens artísticas (dança e teatro), assim como no ensino do ritmo 

que é integrado ao ensino melódico, no movimento e na improvisação. A autora destaca a 

dificuldade de abordar o pensamento pedagógico de Orff já que não deixou textos que 

tratassem e explicassem o seu pensamento e filosofia. Nesse seguimento, ele deixou 

cinco volumes “que compõem a Orff-Schulwerk (1954) são uma coletânea de peças 

especialmente escritas para serem executadas pelos alunos, mas não há nela qualquer 

referência aos pontos de vista adotados” (FONTERRADA, 2008, p. 159). 

 Por sua vez, a professora e pesquisadora Melita Bona (2011) enfatiza que a 

essência da obra pedagógica de Orff diz respeito à integração de atividades rítmicas, 

aprendizado de melodias e de prática de movimentos de forma simultânea, ou seja, “o 
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movimento ou gesto pode ser traduzido em ritmo ou som, de modo inverso, um som ou 

ritmo pode gerar um gesto, movimento ou dança” (BONA apud MATEIRO E ILARI, 2011, 

p. 141). Dessa forma, não se pode afirmar onde fica o ponto de partida do ensino musical 

que pode ocorrer inicialmente com o ensino do ritmo, do movimento, da melodia, ou de 

tudo ao mesmo tempo. Além disso, Bona (2011) aponta para pequenos grupos como 

sendo o ideal para otimização das atividades do método de Carl Orff. Sendo assim, “o 

ponto de partida de cada atividade encontra-se no indivíduo, ou no grupo, nas disposições 

que estes apresentam e no que podem realizar com o próprio corpo, de acordo com a 

faixa etária” (Ibidem, p. 141). 

 Outro ponto relevante evocado por Bona (2011) da abordagem de Carl Orff diz 

respeito ao conhecimento da origem do desenvolvimento de sua metodologia que engloba 

um material pedagógico constituído de cinco livros, como mencionado anteriormente, 

além do instrumental Orff que foi criado com o auxílio do musicólogo Curt Sachs e de Carl 

Maender que construiu os instrumentos, e, até hoje os fabrica no estúdio 49. A autora 

sugere, também, que o compositor desenvolveu sua metodologia de ensino baseando-se 

em experimentos que vivenciou “na Güntherschule com estudantes de ginástica, dança e 

música” (Ibidem, p. 138). Nessa escola fundada em 1924, na cidade de Munique, onde 

Orff trabalhou com outros educadores como Gunild Keetman da área da música e 

movimento, ou Maja Lex da área da dança, que ele criou sua metodologia de ensino 

musical. Nesse seguimento, junto com esses profissionais: 

Orff pôde colocar em prática as suas ideias sobre música, movimento e 
linguagem. Desse modo, ampliou a forma instrumental do acompanhamento 
musical das danças e exercícios de movimento, comumente realizado com o 
piano, incluindo outros instrumentos musicais. Os alunos, jovens e adultos, 
deveriam acompanhar os movimentos e coreografias com instrumentos tocados 
por eles mesmos, e criar música para essas estruturas (BONA, 2011, in: 
MATEIRO E ILARI, 2011, p. 138). 

 Com o advento da Segunda Guerra Mundial a Günterschule foi completamente 

destruída e apesar do crescente interesse pela obra didática de Carl Orff que havia sido 

publicada, segundo Bona (2011), em sua primeira edição em 1930, o momento político 

era inoportuno e o compositor dedicou-se durante a Guerra ao desenvolvimento de sua 

obra artística. Após o fim da guerra a “Rádio Baviera solicitou composições para o 

universo infantil inspiradas nas atividades da Güntherschule, com o objetivo de criar uma 

série de programas musicais para crianças, com músicas executadas por elas mesmas” 
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(Ibidem, p. 139). Sendo assim, Orff e sua colega Gunild Keetman foram incumbidos de 

adaptar o trabalho que realizavam com jovens e adultos para o ensino musical de 

crianças. E, naturalmente Carl Orff foi se aproximando da educação musical e seu método 

de ensino foi se construindo. 

 A essência da proposta pedagógica, de acordo com Bona (2008), de Carl Orff trata 

do ensino de uma base musical que é construída por meio da educação musical 

elementar, que possibilita a vivência significativa dos educandos, de forma que possam 

desenvolver futuras habilidades musicais, como evidencia Orff (1951): 

Elementar, em latim elementarius, quer dizer “pertencente aos elementos, primeira 
matéria, primeiro princípio, relacionado ao princípio”. Prosseguindo, o que é 
música elementar? Música elementar jamais será unicamente música, ela está 
interligada ao movimento, à dança e à linguagem, é aquela música, realizada 
pessoalmente pelo indivíduo, com a qual ele está vinculado como executante e 
não apenas como ouvinte (ORFF, 1964, p. 16). 

 Portanto, há no método Orff a integração de diversas linguagens artísticas que 

formam uma base que servirá ao desenvolvimento dos sujeitos. Desse modo, pode-se 

resumir as práticas dessa abordagem como integradoras de elementos como a música 

que é tocada, é a mesma que é dançada, e “agrega os elementos da linguagem, da 

música e do movimento entendidos como unidade, abordados de forma conjunta e 

acrescidos pela improvisação” (Ibidem, p. 140). Na verdade, é dado papel preponderante 

as práticas de improvisação que acontecem já na iniciação musical com exercícios de 

pergunta e resposta, por exemplo, que consistem em o professor cantar uma pequena 

melodia e o aluno responder com outra. Nesse sentido, Fonterrada (2008) sugere: 

(...) assumem importante papel as atividades de eco (repetir o que se ouviu) e 
pergunta e resposta (improvisar um segmento musical depois de ouvido um 
estímulo). Outra conduta bastante utilizada por ele são os ostinati, figurações 
rítmicas ou melódicas repetidas, sobre as quais se pode improvisar vocalmente ou 
ao instrumento (FONTERRADA, 2008, p. 161). 

 Além da improvisação é de grande importância o movimento corporal e a 

“expressão plástica, interligados à experiência musical” (Ibidem, p. 161). Para a facilitação 

da improvisação Orff usa, assim como Kodály, a escala pentatônica chinesa maior que 

traz as notas: dó, ré, mi, sol, lá. Dessa forma, ao se tirar dos instrumentos Orff as teclas 

(ou plaquetas) fá e si pode-se improvisar com desenvoltura. Nessa acepção, “a escala 

pentatônica tem caráter circular, não direcional, e comporta a superposição 
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(empilhamento) de todos os seus componentes sonoros, o que não ocorre com o modelo 

diatônico (maior/menor)” (Ibidem, p. 162). 

 Por sua vez, Bona (2011) diz que a proposta de Orff aponta para a improvisação 

como princípio gerador de sua metodologia de ensino de música. Segundo essa autora a 

improvisação deve se fazer presente em cada aula, e é definida de como “criação de uma 

música própria” (BONA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 141). A improvisação pode se 

dar de diversas formas e em momentos diferentes, segundo a autora ela pode se 

enquadrar em diversas categorias, sendo assim: 

(...) improvisação melódica (vocal ou instrumental), improvisação rítmica (métrica e 
amétrica), improvisação idiomática (criação de texto, invenção de palavras) e 
improvisação de movimentos (Ibidem, p. 141). 

 Outro ponto nevrálgico da abordagem de Carl Orff diz respeito ao uso do 

instrumental Orff que foi criado e planejado a partir das experiências musicais realizadas 

na Güntherschule num primeiro momento “com a função de executar os componentes 

rítmicos da prática musical” (BONA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 144). Em um 

segundo momento, após a Guerra, por volta de 1949, foi retomada a construção do 

instrumental Orff com o movimento da Rádio Baviera que criou o programa de música 

para crianças, como abordado anteriormente. A falta de instrumentos do instrumental Orff 

se deu por causa da destruição que ocorreu durante o período anterior. Nesse 

seguimento, surgiu a necessidade de fabricação de novos instrumentos para atender a 

demanda das escolas alemãs. Dessa forma, em 1949, foi fundada a Studio 49 a 

fabricante do instrumental Orff por Klaus Becker-Ehmck “construtor de instrumentos, e 

seu seguidor, Carl Maendler” que “orientados pelo compositor adptaram instrumentos 

para a educação elementar” (BONA apud MATEIRO, 2011, p. 144). Nesse seguimento, 

Bona (2011) enfatiza que: 

O instrumental Orff ou Orff-Instrumentarium compõe-se de uma série de 
instrumentos classificados de acordo com a sua construção e técnica de 
execução, direcionados à prática de música e dança elementar. Convém lembrar 
que Orff não foi inventor de nenhum desses instrumentos, mas reconheceu o 
significado e a utilização deles na educação musical e no movimento. O conjunto é 
formado por flautas, instrumentos percussivos de afinação definida (plaquetas, 
tímpanos) e de percussão de altura indeterminada, cordas friccionadas e 
dedilhadas. O instrumental pode ser diversificado de acordo com as 
especificidades de cada grupo de alunos (Ibidem, p. 144). 
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 Por sua vez, Fonterrada (2008) frisa que a utilização do instrumental Orff nas aulas 

de musicalização permite aos alunos entrar em contato com instrumentos de boa 

qualidade, ressonância sonora e afinação, mas, sobretudo com diferentes timbres que 

podem se sobrepor e se combinarem (FONTERRADA, 2008, p. 164). Ademais, o uso de 

uma mini orquestra permite de imediato a prática de conjunto que é motivadora, além de 

ser uma forma de desmitificar que fazer música é algo difícil. Desse modo, podem-se 

tocar trechos musicais com bom resultado, pois “ao montar o conjunto, o professor deixe 

no instrumento apenas as teclas que o aluno vai realmente tocar” (Ibidem, p. 164). 

Portanto, o resultado sonoro pode ser muito interessante e motivador, nessa sequência: 

Pode parecer assustador oferecer uma orquestra construída nesses moldes a 
crianças com pouca ou nenhuma experiência musical, mas o instrumental é 
desenvolvido de tal modo que mesmo crianças pequenas ou iniciantes podem 
participar do conjunto de maneira eficaz e motivadora (Ibidem, p. 164). 

 O método Orff é elaborado de tal forma que todo o conhecimento musical é 

construído a partir da experiência e não sob a forma de aulas teóricas. Dessa forma, os 

alunos adquirem conhecimento quando realizam as práticas de conjunto tocando, quando 

improvisam e se movimentam. Nessa acepção, “as crianças começam imitando e 

repetindo, depois são levadas a reagir a um estímulo, contrapondo a ele outro, 

semelhante e contrastante, e finalmente a improvisar livremente” (Ibidem, p. 165). 

 No Brasil a proposta de Carl Orff41 foi trazida por um de seus seguidores o 

professor Hermann Regner que deu cursos no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília 

entre os anos 1960 e 1970. Ele foi precursor nas adaptações do método Orff para outras 

culturas e idiomas. De acordo com Bona (2011) foram numerosos os educadores 

brasileiros que seguiram cursos no Instituto Orff, em Salzburg, na Alemanha, como por 

exemplo, a professora Ellen Klohs, em 1964, que ensinava no Colégio Americano de 

Porto Alegre, em outros Estados e cidades o método Orff foi difundido, por exemplo, no: 

Conservatório Lavignac, de Santos (1969), Escola de Música de Blumenau (1971), 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul (1973), Escola de Música de Belas 
Artes do Paraná (1974), Escola Utta de Educação Musical, São Paulo (1978), 
Colégio Bom Jesus de Curitiba (1981), Seminários de Música Pró-Arte, Rio de 
Janeiro (1985), Enny Parejo Atelier Musical, São Paulo (1999) (BONA apud 
MATEIRO E ILARI, 2011, p. 130). 

 
41Hermann Regner foi diretor do Instituto Orff e membro do conselho e presidente da Fundação Orff. Ele 
ministrou cursos em diversos países e foi precursor das adaptações do método para outros idiomas e 
culturas (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 129). 
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 Em 2004 foi fundada em São Paulo a Associação Orff Brasil pela educadora 

Verena Maschat que também é membro do Instituto Orff, em Salzburg, na Alemanha “com 

o propósito de oportunizar o conhecimento e divulgar as ideias pedagógicas de Carl Orff” 

(Ibidem, p. 130). Bona (2011) salienta, também, que no Brasil muitos pesquisadores tem 

se alinhado com as ideias pedagógicas de Orff que apontam para a prática como mola 

propulsora do conhecimento teórico como: Parejo (1987), Zagonel (1989), Penna (1990; 

1995), Paz (2000), Fonterrada (2005), Bourscheidt (2007), entre outros. Na verdade, 

pode-se adaptar as ideias de Orff a qualquer realidade sociocultural como foi o caso de 

Luís Bourscheidt (2007) que realizou arranjos de canções infantis brasileiras norteados 

pelos princípios de Orff, desse modo: 

As características da herança cultural de Orff, expressas na linguagem, na música 
e na dança, ao serem transportadas para a realidade brasileira, podem e devem 
incluir as melodias, as canções, os padrões rítmicos e instrumentos de percussão 
brasileiros ao material do compositor (Ibidem, p. 130). 

 Por fim, pode-se argumentar que a proposta de Carl Orff é dificilmente adaptável a 

realidade da escola pública brasileira, pois exige investimentos em instrumentos musicais 

caros que precisam de cuidados e manutenção. No entanto, é possível trabalhar com as 

ideias do educador alemão adaptadas à realidade brasileira com o uso de instrumentos 

musicais com material reciclável, por exemplo. Como Bona (2011) enfatiza existem 

adaptações em diversos países da abordagem Orff, como na China, Japão, França, entre 

outros, o que caracteriza a Obra escolar como “uma proposta universal” (Ibidem, p. 130). 

3.5 SHINICHI SUZUKI E A EDUCAÇÃO PARA O TALENTO 

Segundo a professora Beatriz Ilari (2011) a proposta pedagógica desenvolvida pelo 

músico japonês Shinichi Suzuki está inicialmente focada para o ensino do violino para 

crianças japonesas. Devido aos resultados positivos obtidos e pelo sucesso alcançado 

rapidamente se difundiu pelo mundo e foi adaptada para diversos instrumentos, e 

diversas culturas. Na verdade, como Ilari (2011) sugere, o método de Suzuki vai além de 

ser simplesmente vários procedimentos práticos para o ensino de um instrumento 

musical, “a Educação do talento é uma verdadeira filosofia educacional que propõe uma 

nova leitura da criança instrumentista” (ILARI, 2011, p. 187), e também atribui grande 

valor ao meio social que influencia diretamente o aprendizado e potencializa o mesmo. 
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 A discussão sobre um tema controverso perante os músicos e educadores é uma 

das grandes contribuições do educador japonês. Esse tema é o “talento”. Para Suzuki 

todos podem desenvolver e construir o talento, desde que inseridos em um ambiente 

motivador aliado a boas práticas pedagógicas e a disciplina. Nesse sentido, Suzuki diz 

claramente que “o talento não é fruto do acaso, e nem é uma forma de herança genética, 

mas sim consequência do estudo sistemático” (Ibidem, p. 187).  

 Além do mais, é na inserção do sujeito em um determinado meio que este se 

desenvolve, com as peculiaridades próprias do mesmo para que o potencial educativo 

possa ser desenvolvido. Fonterrada (2008) levanta esse argumento que se relaciona com 

a abordagem histórico-cultural em relação à aprendizagem e ao jogo: “para que esse 

potencial se desenvolva é preciso que a criança seja exposta a um meio favorável desde 

muito cedo” (FONTERRADA, 2008, p. 167).  

 Outra ideia importante de Suzuki diz respeito à adaptação dos instrumentos 

musicais à anatomia das crianças, prática que era pouco empregada antes do educador 

japonês. Além do argumento de que todos podem aprender a tocar um instrumento 

musical e não somente as crianças talentosas, como afirma Ilari (2011): 

Ademais, a abordagem de Suzuki ajudou a reforçar a ideia de que a 
aprendizagem instrumental na educação infantil não é privilégio de alguns 
indivíduos especiais (como as crianças-prodígio), mas pode ser uma realidade 
para todas crianças (ILARI, 2011, p. 188). 

 Portanto, Suzuki antecede o seu tempo inovando, quebrando paradigmas na 

educação instrumental. Na Europa de sua época o modelo de ensino era pautado no 

talento inato, dos conservatórios, dos virtuosis42 que predominava. Suzuki com suas 

novas ideias revolucionou o ensino musical priorizando o desenvolvimento do ser humano 

como um todo, ou seja, “a essência da Educação do talento é a formação integral do ser 

humano” (Ibidem, p. 188).  

 Fonterrada (2008) salienta que para Suzuki o ser humano é fruto do meio, porém 

para ele o meio não é o contexto “próprio da cultura e das condições de vida de um 

determinado lugar” (FONTERRADA, 2008, p. 170), mas sim, é criado artificialmente para 

“proporcionar o que julga serem as condições ideais para desenvolver o potencial de cada 

 
42Virtuosis diz respeito aos músicos de grande habilidade. 
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criança” (Ibidem, p. 170). Esses princípios devem ser seguidos pelos educadores a fim de 

propiciar um ambiente favorável à aprendizagem e as condições para criar um “ambiente 

ideal à aprendizagem (...), são muito estritas, bem definidas e devem ser seguidas à risca 

pelos professores” (Ibidem, p. 170). 

 A origem para criar esse contexto criado artificialmente, a fim de, proporcionar 

condições ideais para o aprendizado instrumental, foi a observação que Suzuki fez de 

bebês e crianças pequenas quando aprendiam o idioma materno. Assim baseia-se na 

“aprendizagem informal da língua-mãe” (Ibidem, p. 170). Como salienta Ilari (2011), todas 

as crianças aprendem seu idioma materno, seja ele fácil ou difícil, sem muito esforço. E, é 

na interação familiar que acontece esse aprendizado. 

 Ademais, Ilari (2011) diz que a “abordagem da língua materna” tem como base 

elementos chave para se compreender o pensamento de Suzuki e é base para o seu 

método de ensino musical. Assim, como a autora salienta, o ambiente familiar é 

primordial, pois é nele que os bebês entram em contato com os sons e com a língua 

materna. Também, é pela repetição de sons e palavras que auxiliam a memorização e a 

posterior execução do que é escutado. Dessa forma, a repetição e a imitação são 

palavras chave do método Suzuki. Além disso, cabe aos pais o papel motivacional 

levando os filhos a praticar diariamente para o desenvolvimento da habilidade musical. 

Em outras palavras, o desenvolvimento musical se dá no ambiente familiar e com o 

auxílio dos pais que motivam e incentivam os filhos a tocar, escutar música, tornando o 

aprendizado lúdico, nesse seguimento: 

O ambiente tem que ser “fabricado” pelos pais, com a minuciosa orientação de 
Suzuki. O método utiliza tradicionalmente alguns procedimentos que se justificam 
por sua identidade com o aprendizado informal da língua materna 
(FONTERRADA, 2008, p. 170). 

 Logo, o desenvolvimento musical da criança depende, de certa forma, do empenho 

dos pais em criar uma cultura musical no ambiente familiar, seguindo as diretrizes da 

abordagem da língua materna como mencionado anteriormente.  

 Ilari (2011) enfatiza que a crença no talento como sendo um produto cultural é a 

base filosófica que Suzuki se utiliza para definir o desenvolvimento musical. Assim, 

devem-se seguir alguns passos para que o desenvolvimento ocorra. O primeiro é que a 

mãe deve tocar o instrumento dando o exemplo a ser seguido pela criança. Portanto é 
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fundamental que a mãe tenha aulas “três meses antes que a criança” para ter noções 

básicas de como manejar o instrumento pretendido (ILARI, 2011, p. 197). Ademais, é 

preciso além de seguir o exemplo dado pelos pais, é necessário repetir o aprendido 

sempre que possível. Nesse sentido Suzuki adverte como lembra Ilari (2011) que “as 

crianças não se cansam da repetição, os adultos é que se cansam” (Ibidem, p. 197).  

 Outro ponto importante, na pedagogia musical de Suzuki, é a questão da audição 

musical estimulada pelos pais que devem criar o ambiente propício para o 

desenvolvimento de habilidades musicais de seus filhos. Assim, as crianças devem não 

somente estudar repetindo diversas vezes as peças estudadas, mas também escutar as 

gravações das mesmas, dessa forma, “ao ouvirem bons exemplos, elas passam a imitá-

los, acelerando assim o processo de aprendizagem” (Ibidem, p. 198). 

 Além disso, é importante como Ilari (2011) salienta que a criança veja a mãe 

tocando o instrumento para adquirir bons hábitos musicais ao imitá-la. Por isso, é 

importante que a mãe ou os pais desenvolvam “bons hábitos musicais, pois segundo ele, 

quando a criança chega à aula com maus hábitos ao instrumento, é certo que os 

aprendeu imitando, (...)” (Ibidem, p. 198). Portanto, como ressalta a autora a imitação é 

fundamental no processo de aprendizagem já que “é um comportamento natural humano, 

e também deve ser no caso da aprendizagem instrumental” (Ibidem, p. 198). 

 Ademais, quando se trata de aprendizado instrumental como Ilari (2011) salienta é 

importante uma boa postura que nem sempre é fácil para a criança. Assim, Suzuki 

enfatiza que a criança desenvolverá a habilidade (de tocar com a postura correta) 

imitando a mãe. Nesse seguimento, ao imitar a criança desenvolve sua inteligência, que 

para Suzuki é maior do que pensamos. Portanto, mesmo não conseguindo se expressar 

com a facilidade de um adulto as crianças “conseguem compreender muitas coisas” 

(ILARI, 2011, p. 198), por isso, elas memorizam com certa facilidade o que aprenderam. 

Depois, de memorizar e aprender a criança compreende o real significado da 

aprendizagem, internalizando a música. E, o último passo da proposta de Suzuki é o 

significado emocional que a criança dá a peça musical que estudou, imitou, repetiu e 

conseguiu executar.  
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 Além de tudo, no método ativo de Shinichi Suzuki a audição musical tem papel 

primordial, de acordo com Ilari (2011), pois cria a cultura musical necessária para que o 

aluno se familiarize com o repertório estudado, assim como, permite a assimilação do 

repertório por meio da imitação. Por isso, a qualidade das gravações é um fator de 

destaque já que aprende-se quando se escuta uma peça musical. Portanto, quando a 

criança escuta uma música de seu repertório já está aprendendo-a. A ordem do 

aprendizado passa antes pela audição, depois pela visão, observando como se toca e fim 

pela execução imitando o professor ou os pais. Por isso, que para Suzuki é importante ter 

boas gravações como boas referências para os alunos decorarem as mesmas, e também 

para que possam tocar de ouvido. 

 Começando o aprendizado musical bem cedo, como destaca Ilari (2011), as 

crianças chegam à idade escolar por volta dos seis anos com uma técnica no instrumento 

boa e prontos para assimilar a abstrata teoria musical. Porém, vale ressaltar que devido 

às numerosas adaptações do ensino Suzuki “pelo mundo afora, (...)” uns “já introduzem a 

notação musical desde as primeiras aulas, sobretudo no caso de alunos do ensino 

fundamental e médio, bem como em contextos de aulas coletivas” (Ibidem, p. 200), 

afastando-se da proposta educacional original. Ainda em relação à notação musical, 

quando a idade escolar chega e que as crianças “começam a dominar os símbolos de 

suas culturas, passando, paulatinamente, a pensar na forma de abstrações” (Ibidem, p. 

2000), é chegada a hora de ensinar a grafia musical, culminando com o desenvolvimento 

cognitivo adequado para tal fim. Contudo, deve-se respeitar o patamar cognitivo no qual a 

criança insere-se e construir a grafia musical baseando-se na prática realizada no período 

anterior. 

 Outro ponto a ser mencionado é que o desenvolvimento do aluno Suzuki se dá 

primeiramente de forma individual, por vezes com aulas particulares em casa, com o 

auxílio dos pais nas práticas diárias e com a criação do ambiente propício para tal fim. Há 

também momentos onde o papel da coletividade assume traços motivacionais quando as 

crianças tocam em grupo. Assim, as aulas coletivas e as apresentações, têm como 

principal objetivo a motivação, além de possibilitar o aprendizado mútuo entre as crianças 

Suzuki que são treinadas para ouvir, observar e tocar. Portanto, de acordo com 

Fonterrada (2008) busca-se motivar os estudantes com práticas coletivas, nas quais evita-
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se a competitividade. Uma estratégia adotada pelos professores é de fazer revisão de 

repertório fazendo tocar os alunos iniciantes, com os mais velhos, com o objetivo 

puramente motivacional. Também, adota-se, por vezes, fazer as crianças assistirem, 

enquanto não tocam, a apresentação de outros estudantes, pois assim aprendem também 

a escutar e assistir o outro exercitando o respeito, dessa forma: 

O professor pode optar por começar pelo primeiro método ou volume, com todas 
as crianças tocando ao mesmo tempo, ou uma de cada vez, enquanto as outras 
assistem. Desse modo, o professor cria uma espécie de comunidade musical, em 
que todos têm uma função – do tocar ao assistir. Nem é preciso dizer a 
importância de tal ato para a formação de plateias (FONTERRADA, 2008, p. 202). 

 No Brasil as ideias de Suzuki chegam, de acordo com Ilari (2011), na década de 

1970 com Luise Gassenmayer “mais conhecida como Irmã Wilfried, na cidade de Santa 

Maria” (ILARI, 2011, p. 191), foi professora de violino na Universidade Federal de Santa 

Maria, e por volta de 1973 entrou em contato com o método Suzuki dando aulas no 

Jardim de Infância Girassol, de Santa Maria, onde aconteceu “a primeira experiência de 

educação musical pelo Método da Educação do talento no Brasil” (Ibidem, p. 191). Mais 

tarde, outros professores como Marco Antonio Penna, Efraim Flores e Hildegard Soboll 

Martins deram continuidade a disseminação do método no Brasil. Na década de 1980 

foram realizados diversos encontros Suzuki no Brasil com convidados internacionais 

como “Takeshi Kobayashi (Curitiba, 1982), Alfred Garson (Porto Alegre, 1986) e John 

Kendall (Curitiba, 1986)” (Ibidem, p. 192). Atualmente o método Suzuki foi adaptado para 

outros instrumentos musicais como o violão, o violoncelo, etc., e as ideias e o método 

Suzuki difundidos “em diversos estados do Brasil. De lá para cá, é praticamente 

impossível calcular o número exato de alunos e professores Suzuki espalhados pelo país” 

(Ibidem, p. 192). 
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4. OS MÉTODOS ATIVOS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX surgem principalmente na Europa e na América 

do Norte os métodos ativos em educação musical de segunda geração que ao contrário 

dos educadores do começo do século basearam seu fazer educativo no som como um 

todo e não somente na música erudita. Sendo assim, a postura dos educadores desse 

movimento é a seguinte:  

(...) alinham-se às propostas da música nova e buscam incorporar à prática 
musical da educação musical nas escolas os mesmos procedimentos de 
vanguarda, privilegiando a criação, a escuta ativa, a ênfase no som e suas 
características, e evitando a reprodução vocal e instrumental do que dominam 
“música do passado” (FONTERRADA, 2008, p. 179). 

 Assim, os educadores desse período se interessam, também, em um aprendizado 

musical ativo no qual os estudantes aprendem fazendo só que com procedimentos 

musicais que nem sempre condizem com a música erudita Ocidental. Há desse modo, 

preocupação filosófica com o ensino da música, e o som é visto como matéria-prima do 

fazer musical, ou seja, os mais diversos sons e até mesmo ruídos passam a ser 

incorporados às aulas de música. Nesse seguimento, não só a música erudita e popular 

tonal é referência em tais abordagens, como mencionado anteriormente, mas também, a 

música concreta e contemporânea é contemplada e, dessa forma, há maior abertura 

quanto procedimento teórico como a notação musical, por exemplo, que pode ser 

ampliada nesses modelos. 

 Obviamente que classificar educadores como sendo educadores de métodos ativos 

de primeira e segunda geração nem sempre é algo tão óbvio assim, já que há educadores 

como Maurice Martenot (1889-1980) cuja proposta é da metade do século XX e que foi, 

notadamente, inventor de um instrumento de ondas sonoras que trabalha, em seu 

método, com a música erudita. Jos Wuytack (1935-), por sua vez, também é um educador 

que trabalha com a música erudita e popular apesar de ser uma abordagem mais recente 

de ensino de música.  

 Sendo assim, abordam-se nesse capítulo os educadores musicais que datam da 

metade do século XX e não necessariamente os que trabalham exclusivamente com a 

música contemporânea, ou seja, os educadores ativos de segunda geração segundo 
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Fonterrada (2008). Dessa forma, amplia-se o conceito estabelecido por Fonterrada (2008) 

inserindo na discussão educadores como Martenot (1970), Wuytack (1993), assim como, 

Denkmann (1970), Paynter (1972) e Schafer (1992; 2001).  

4.1 O MÉTODO DE MAURICE MARTENOT 

Com o objetivo de desenvolver o ser humano em sua integralidade o Método de ensino de 

música do francês Maurice Martenot valoriza a unidade corpo e mente do homem que 

pode ser otimizada desenvolvendo-se globalmente. Desse modo, a aprendizagem musical 

aponta para esse desenvolvimento integral. Cabe, também, frisar que Martenot (1970) 

leva em consideração os avanços tanto da psicologia quanto da medicina em sua 

proposta de ensino (FIALHO E ARALDI apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 159). 

 Para Martenot (1970) a música é uma potente ferramenta para o desenvolvimento 

humano, e pode melhorar a qualidade de vida daqueles que a praticam. Nesse 

seguimento, ele reitera o caráter democrático que deve ser observado quando se fala em 

educação musical, ou seja, o ensino musical deve ser ofertado a todos e não somente a 

“parcela da sociedade que possui um desempenho musical acima da média” (Ibidem, p. 

159). Além de tudo, ele frisa a importância da música que permite expressar-se e 

sobretudo aumentar sua qualidade de vida, no sentido de que a música pode ser 

considerada um verdadeiro “antídoto contra a mecanização do mundo moderno” (Ibidem, 

p. 159). 

 O professor de música tem, nesse seguimento, grande importância para a 

abordagem de Martenot, pois é o elo entre o aluno e o ensino dessa arte, por isso para 

que possa realizar sua atividade com eficiência é preciso que “tenha desenvolvido os 

aspectos da prática musical: ouvido interno, os conhecimentos técnicos e instrumentais e, 

também, a autoconfiança” (Ibidem, p. 159). Na verdade, Martenot (1970) argumenta que o 

professor de arte deve educar para a arte e não que seja um professor de arte. A 

diferença dos termos diz respeito aos resultados alcançados que são de curto prazo num 

primeiro lugar (educação de arte), e de longo prazo no segundo caso (educação para a 

arte), nesse seguimento são resultados “imponderáveis, (...), como a sensibilização para a 

arte; equilíbrio da técnica com os conhecimentos teóricos; estabilidade psíquica e física 

contínua; imaginação criativa” (Ibidem, p. 160). Além de que Martenot (1970) afirma que o 
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conhecimento de aspectos teóricos no domínio musical como conhecimentos de harmonia 

ou de teoria musical, não significam, necessariamente, “não garantem que uma pessoa 

seja realmente um músico” (Ibidem, p. 160), dessa forma: 

(...) não basta para o músico possuir um conhecimento analítico e técnico, ele 
precisa ter uma receptividade instintiva e perceptiva do discurso musical. É preciso 
ter consciência e entender o que a música pode oferecer a nível pessoal e saber 
pensar música, compreendendo sua influência social (FIALHO E ARALDI apud 
MATEIRO E ILARI, 2011, p. 160). 

 Dessa forma, o verdadeiro músico para Martenot (1970) deve transcender aspectos 

puramente técnicos e que contemple o som e o ruído como “vibrações e com as 

mensagens sonoras que a música oferece ao meio” (Ibidem, p. 160), desse modo, o 

processo educativo musical precisa contemplar esse aspecto psicofisiológico do ser 

humano. Em outras palavras, não é somente dominar aspectos puramente técnicos e 

teóricos da música, que de forma alguma abrangem a música como um todo, é 

necessário educar para a música o que engloba o desenvolvimento musical que se dá a 

longo prazo. Além do mais, para Martenot (1970) é necessário que o músico integre as 

duas esferas do corpo e da mente “de forma que o resultado sonoro será antes ouvido e 

sentido internamente” (Ibidem, p. 160). Portanto, o músico pode expressar suas intenções 

musicais nesse processo dialógico que é de acordo com Fialho e Araldi (2011) 

“totalmente relacionados e interdependentes” (p. 160).  

 Como Jacques-Dalcroze, Martenot (1970) defende que a união do corpo com a 

mente se dá por meio da música. No caso do educador francês ele aponta para o jogo 

como propulsor da integração corpo/alma que também diz respeito ao desenvolvimento 

da inteligência “resultando num clima de alegria e confiança que abre possibilidade para a 

criatividade” (Ibidem, p. 160). Dessa forma, por meio do jogo que implica em motivação e 

entusiasmo por parte dos que dele participam, há mobilização da atenção, assim como a 

mobilização das capacidades cognitivas e motoras dos participantes. Pode-se inferir, 

também, que não há restrição de faixa etária abrangendo tanto as crianças e jovens 

quanto os adultos, desde que sejam estabelecidas regras e que as mesmas sejam 

respeitadas e seguidas pelos participantes. 

 As ideias pedagógicas de Martenot contemplam aspectos da criação musical que 

deve conter aspectos como “o desenvolvimento da capacidade de atenção, de 
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concentração e de memória, bem como o estado de receptividade por parte do aluno” 

(Ibidem, p. 161). Além disso, pode-se destacar que as ideias pedagógicas de Martenot 

podem ser resumidas em: 

i. As artes são parte integrante da educação; ii. O ensino se dirige ao ser em sua 
totalidade, seja no âmbito sensorial, seja no âmbito intelectual; iii. O lúdico deve 
estar atrelado ao estudo diário; iv. É essencial o desenvolvimento da escuta e da 
atenção; v. A formação musical deve estar a serviço da educação; vi. A música 
deve favorecer o desenvolvimento do ser humano (Ibidem, p. 161). 

Ainda, a proposta pedagógica de Martenot (1970) começa com jogos musicais 

rítmicos, em seguida são realizadas atividades que envolvem a prática do canto para em 

um último momento contemplar atividades de leitura da escrita musical. Dessa forma, 

“são utilizados jogos de imitação, pergunta e resposta, experimentação sonora, execução 

mental de trechos rítmicos e melódicos” (Ibidem, p. 162). É preciso enfatizar que a 

questão da unidade corpo e mente está posta como pano de fundo da proposta desse 

educador, e que o desenvolvimento musical está condicionado a integração desses 

aspectos. Sendo assim, a proposta de Martenot (1970) organiza-se, também, para o 

desenvolvimento de aspectos como “ritmo; canto livre por imitação; canto consciente 

como preparação para o solfejo; leitura musical; teoria aplicada e suas relações coma 

educação sensorial; memorização, imitação espontânea e transposição” (Ibidem, p. 161).  

Outro ponto relevante ao desenvolvimento musical diz respeito a presença da 

música no ambiente no qual as crianças vivem, para ele é importante sua presença em 

todas as etapas do desenvolvimento. Além do mais, ele enfatiza que a prática de um 

instrumento musical ou simplesmente o canto são práticas que permitem o 

desenvolvimento humano, pois permite a liberdade de expressão. No entanto, ele adverte 

que a iniciação ao instrumento deve acontecer de forma harmônica sem que aspectos 

estritamente técnicos sejam privilegiados. 

Ainda, Martenot (1970) sugere que o contato com a música deve ser constante 

pelas crianças no sentido de que “a repetição de um mesmo repertório é importante para 

o desenvolvimento do senso rítmico, a partir da vivência corporal global, associado ao 

balanço natural da criança, para transmitir uma impressão de segurança, que remete ao 

amor materno” (Ibidem, 162). Nesse sentido, Martenot (1970) diz que não se deve haver 



95 
 

 
 

cobrança quando crianças cantam, pois geralmente elas “emitem com precisão os 

intervalos e/ou o registro musical que perceberam auditivamente” (Ibidem, 162).  

Ademais, Martenot (1970) frisa ser comum que os pais e professores coloquem 

para audição peças clássicas como sinfonias, concertos, entre outros. Porém, ele adverte 

ser preciso também o desenvolvimento de aspectos elementares por meio de canções 

simples, pois “é fundamental que a criança tenha acesso e que domine temas coerentes 

com sua fase de desenvolvimento” (Ibidem, p. 163). Nesse seguimento, ele aponta para a 

repetição como desenvolvedora da audição que, por sua vez, está relacionada com a 

memória. A escuta para ele pode ser ativa ou passiva, sendo que a primeira diz respeito 

ao reconhecimento de determinados motivos que são marcados pela memória musical no 

sentido que o ouvinte antecipa e já sabe o que esperar de determinado trecho, e a 

segunda se refere à escuta que acontece mais no plano inconsciente que consciente 

(FIALHO E ARALDI, apud MATEIRO E ILARI 2011). 

Martenot (1970) indica que o desenvolvimento da memória musical acontece em 

paralelo com o desenvolvimento do pensamento. Em um primeiro momento a criança 

reconhece os movimentos melódicos de obras instrumentais, mesmo que não consiga de 

início cantá-la. Em um segundo momento, ela consegue repetir e cantar a música pautada 

na sua memória e em sua habilidade de entoar sons. No caso de canções com letra 

Martenot (1970) aponta para duas frentes a “associação melódica e associação evocadas 

pelo texto” (Ibidem, p. 163), desse modo, para que a criança possa cantar ela precisa ter 

desenvolvida a memória musical que envolve: 

(...) as imagens do texto, a voz e a memória verbal (pronúncia das palavras). É 
comum as canções serem cantadas com gestos, envolvendo juntamente a 
memória gestual. Há uma substituição da memória de palavras pela memória dos 
nomes das notas quando a criança aprende e canta as canções com os nomes 
dessas notas. Se a canção é solfejada a partir da leitura da partitura, há a 
memória visual da notação, que visa substituir as imagens sugeridas pelo texto. 
Há ainda a memória tátil, quando a música é tocada, por exemplo, ao piano, e a 
memória muscular, resultante da circulação dos dedos, mãos e braços. A partir do 
desenvolvimento dessas etapas, acontece a consciência do texto musical, que 
envolve aspectos como fraseados, as modulações, os acordes, e assim por diante 
(Ibidem, 163). 

Portanto, a memória musical é constituída por diferentes memórias acumuladas 

como a visual, motora, auditiva, entre outras, por isso é preciso para o bom 

desenvolvimento da memória musical, como pontua Martenot (1970), que todos os 
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aspectos sejam observados e não somente o aspecto da memória da execução técnica 

seguidamente privilegiada por alguns estudantes de música.  

É preciso destacar que Martenot (1970), também, foi um inventor de um 

instrumento radioelétrico como Fialho e Araldi apud Mateiro e Ilari (2011) sublinham que 

ele difundiu o Ondas de Martenot em 1928, e “caracteriza-se como um instrumento de 

teclados que produz um som ondulante com válvulas eletrônicas de frequência oscilatória. 

Sua intenção era criar um instrumento versátil, de certa forma, familiar aos instrumentos 

de orquestra” (Ibidem, p. 169). Sua invenção foi utilizada por diversos compositores 

franceses da época como, por exemplo, Olivier Messiaen (1908-1992), Pierre Boulez 

(1925-), Edgard Varèse (1883-1965), Darius Milhaud (1892-1974) e Maurice Jarre (1924-

2009). Aponta-se aqui o caráter inovador de alguns desses compositores que utilizavam-

se de recursos eletroacústicos, politonalidade, do Serialismo, entre outros movimentos de 

vanguarda. 

Por fim, pode-se dizer que há pouca representatividade do método de Maurice 

Martenot no Brasil. As iniciativas aparecem, sobretudo, nos cursos de extensão de 

universidades, como por exemplo, o curso de extensão oferecido em Rio Claro (São 

Paulo) e no projeto Musicalizar da Universidade Federal do Paraná. Dessa maneira, 

ambos os projetos trabalham com metodologias de ensino ativas e não exclusivamente 

com o método Martenot. Além disso, não há registro de trabalhos acadêmicos que versem 

especificamente sobre o método do educador francês na literatura da educação musical 

brasileira. 

4.2 GERTRUD MEYER-DENKMANN 

Para falar sobre a educadora alemã Gertrud Meyer-Denkmann (1918-2014) é necessário 

abordar alguns pontos de sua biografia para melhor entender sua prática no domínio da 

pedagogia musical. Primeiramente, ela inicia seus estudos de piano, muito cedo, com 

apenas sete anos de idade, e com quinze já termina o curso de órgão. Ela estuda e se 

forma no Conservatório de Bremen onde conclui na década de 1940 sua formação 

superior em música. De acordo com a educadora e pesquisadora Jusamara Souza (2011) 

sua formação era ampla, sendo organista, regente de coro, graduada em pedagogia 
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musical e pianista. Nesse período ela entra em contato com a música nova43, quando faz 

um curso de piano com Eduard Steuermann (1892-1964) e David Tudor (1936-1996). 

Mais tarde, estuda composição com Heinz Stockhausen (1926-2006) e Maurício Kagel 

(1931-2008). O trabalho de Meyer-Denkmann sofreu influências, também, do compositor 

americano John Cage (1912-1992). Sendo assim, ela “coloca-se, ((...), como uma 

testemunha ocular da história da música e de suas transformações nos anos de 1950 e 

1960)” (SOUZA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 227).  

Foi na parte final de sua vida que Meyer-Denkmann se dedicou mais a educação 

musical, o que pode ser constatado com a publicação de seu primeiro livro somente em 

1970. De acordo com Souza (2011) o livro de Meyer-Denkmann “foi um marco na 

educação musical alemã” (Ibidem, p. 227). Nesse seguimento, a educadora se interessou 

pela didática do ensino de música já que foi professora particular desde muito cedo, e 

“acreditava que a maioria dos livros didáticos da época tratava as crianças como “débeis 

mentais”. Daí o seu interesse em desenvolver uma obra própria sobre uma concepção 

experimental e interdisciplinar da música” (Ibidem, p. 227).  

Assim sendo, de 1971 a 1974 ela foi de acordo com Souza (2011) professora nas 

“Escolas Superiores de Música de Düsseldorf e Colônia, ministrando disciplinas das áreas 

de Educação Musical, Teoria da Música, Estética da Nova Música e Música de Câmara 

Experimental” (SOUZA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 228). Também, atuou como 

professora na Escola Superior de Bremen, de 1976 a 1979. E, na Universidade de 

Oldenburg, em 1975, onde se aposentou. Além disso, foi professora da Universidade de 

Bremen em 1984 (Ibidem, 228). 

Pode-se resumir a proposta de educação musical de Meyer-Denkermann (1972) 

em quatro eixos: primeiramente a busca por “ampliar a capacidade de percepção e 

sensibilidade artística (MEYER-DENKMANN apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 230), em 

segundo lugar ela evidencia a possibilidade de se “promover a autorrealização no campo 

das relações sociais” (Ibidem, p. 230), em seguida, ela aponta para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, e o desenvolvimento da criatividade, para por fim, enfatizar a questão 

 
43Música nova diz respeito ao movimento artístico que deixa de lado a música tonal e incorpora aspectos da 
música eletroacústica e da música experimental.  
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a criticidade em relação a música ofertada, tudo isso, segundo ela, é possível de ser 

alcançado por meio da educação musical.  

Na verdade, a autora concebe o som como matéria bruta a ser desenvolvida por 

meio da educação musical, trabalhando com a música experimental e contemporânea. 

Desse modo, ela considera necessário percorrer novos caminhos pedagógicos e explorar 

outras possibilidades sonoras, nesse seguimento: 

O caráter processual de novas composições, o qual dissolve a obra documental 
fechada para um livre desenvolvimento sonoro, bem como o acento no 
procedimento experimental, no qual o intérprete sustenta sua própria decisão, 
remetem para uma concepção pedagógica correspondente (MEYER-DENKMANN 
apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 231). 

Além disso, Meyer-Denkmann (1970) aborda a questão do talento musical baseada 

nos avanços da psicologia da educação. Desse modo, concebe esse tema sob o ângulo 

de que não se trata de uma predisposição puramente genética, ou seja, herdada, mas 

também diz respeito à “maneira e pela medida e do quanto uma experiência de 

aprendizagem é oferecida” (Ibidem, p. 231). Assim, reitera a responsabilidade do fazer 

pedagógico e do papel do professor que pode desenvolver as capacidades individuais de 

seus alunos. 

Outro ponto importante na concepção de educação de Meyer-Denkmann (1970) diz 

respeito, como mencionado anteriormente, a questão do som que é um dos pontos 

diferenciados de sua metodologia de ensino, no sentido que: 

(...) na descoberta do som como “material bruto” pela criança, apoiada no ouvir e 
registrar aquilo que se ouve. Meyer-Denkmann refere-se às pesquisas acerca das 
manifestações de crianças pequenas sobre o som e afirma que “para uma criança 
de até sete anos de idade, o som é primariamente uma expressão dos campos de 
vivência e da ação” (Ibidem, p. 231).  

Ela aponta para a questão da voz como determinante na iniciação musical. Sendo 

assim, pode-se explorar por meio dos “sons e falas, consoantes e vogais, sons mistos e 

tons introduzidos com o mesmo peso” (MEYER-DENKMANN apud MATEIRO E ILARI, 

2011, p. 231). Dessa forma, o material sonoro é percebido pela criança como fonte de 

som, e de acordo com Souza (2011) a fala e o som se constroem como um todo (p. 231). 

Meyer-Denkmann (1970) diferencia o canto como sendo uma manifestação musical que 

envolve aspectos emocionais, pois a entoação está atrelada ao texto que é cantado ao 
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passo que a música instrumental não, o que permite segundo a autora um “conhecimento 

mais distanciado e objetivado do fenômeno musical” (Ibidem, p. 232).  

Outro argumento levantado Meyer-Denkmann (1970) salienta a existência de 

diversas limitações socioculturais que existem na escola e as quais as crianças precisam 

se adaptar, como por exemplo, nas aulas de música espera-se que todos sejam capazes 

de fazer música, mas que tipo de música? A autora sugere que não haja limitação e que 

seja abordada todo tipo de música, ou seja, música erudita, música contemporânea, 

música experimental, entre outros, nesse seguimento: 

(...) a música deve ser vivenciada em todos os seus aspectos. Meyer-Denkmann é 
da opinião de que as crianças, já muito cedo, devem ser confrontadas com 
“música complexa”. O chamado conteúdo didático apropriado a crianças significa 
subestimá-las em relação à sua capacidade de absorção e aprendizagem (SOUZA 
apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 232) 

 Também, a questão da improvisação é outro fator diferenciado na proposta 

pedagógica de Meyer-Denkmann (1970). Na verdade, ela chama a improvisação de 

ações experimentais, ou de experimentos sonoros de forma a dar ênfase ao seu caráter 

criativo, nesse seguimento, de acordo com Souza (2011) seu modelo “desenvolve as 

capacidades que são indispensáveis para a improvisação” (Ibidem, p. 233), ou seja: 

A atividade musical que possibilita o desenvolvimento da capacidade individual é, 
na concepção de Meyer-Denkmann, “uma atitude experimental diante da realidade 
sonora”. Mas tal atitude acontece somente quando é dada às criança a 
possibilidade de “por meio de procedimentos libertadores (seja por meio de gritos, 
barulhos, ruídos, livres movimentos, atém mesmo da destruição de materiais) 
desconstruir as agressões e pressões sonoras causadas pelo ambiente (SOUZA 
apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 233).  

Assim, a improvisação, ou seja, as práticas experimentais sonoras, segundo 

Meyer-Denkmann (1970), permitem além do desenvolvimento da criatividade dos 

educandos possibilitam também ampliar o leque de experiências auditivas de modo a 

desenvolver aspectos vocais, assim como “a fantasia sonora produtiva dos alunos” 

(SOUZA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 233). Dessa forma, a compositora sugere 

diversos exercícios de experimentação sonora que possibilitam a iniciação à improvisação 

com as crianças, nesse seguimento: 

A criação e a realização de ações sonoras poderiam incluir: como os sons se 
comportam em relação a outros, como, por exemplo, por imitação ou contraste, se 
aproximando ou se opondo, enfim, o que um som tem a ver com o outro: se eles 
de transformam, se adensam, se diluem, ou se eles se misturam (Ibidem, p. 233). 
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Na verdade, para a autora é importante o uso de experimentação sonora como 

forma de atividade musical que permite o desenvolvimento da criticidade. Nesse sentido, 

ela reitera que pode-se lançar mão de recursos como gravadores para gravar o fazer 

musical dos alunos de forma a que reflitam posteriormente sobre suas práticas, ou seja, 

podem pensar e avaliar o que realizaram em termos de experimento musical, além de 

poder ser feita a comparação com outras gravações do mesmo tipo.  

 Outro ponto importante levantado por Meyer-Denkmann (1970) diz respeito à 

questão da elementarização do ensino quando se trata do ensino de crianças pequenas. 

Para ela não se deve simplificar demasiadamente o ensino na busca da adaptação do 

ensino musical para crianças pequenas. Ela aponta para a observação do nível cognitivo 

como a chave para o estabelecimento de uma “elementarização tem que estar 

relacionada na organização do currículo com as estruturas psicológicas e da percepção e 

inteligência das crianças, a partir do global, que é construído e diferenciado da 

correspondente capacidade de abstração da criança” (MEYER-DENKMANN apud 

MATEIRO E ILARI, 2011, p. 232). Portanto, é necessário que qualquer forma de 

simplificação curricular esteja em sincronia com o nível cognitivo dos alunos. Dessa 

forma, a abordagem de Meyer-Denkmann (1970) se mostra em sintonia com as teorias 

psicológicas que versam sobre a educação e a aprendizagem. 

 Além do mais, a questão da grafia musical é outra questão de destaque levantada 

por Meyer-Denkmann (1970) que acredita que não se deve infantilizar e simplificar a 

escrita dos sons, apesar de tolerar a grafia inventada pelos alunos. Dessa forma, o que é 

importante para a autora diz respeito à compreensão de que “um som ou uma sequência 

de tons podem ser transcritos, e que aquilo que elas perceberam do som pode ser 

registrado” (SOUZA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 234). Também, ela enfatiza a 

questão do canto que é para a educadora alemã “o mais importante instrumento, pois 

possui uma gama de possibilidades de exploração que incluem tanto sons como ruídos” 

(Ibidem, p. 234). Quando se trata de instrumentos musicais, Meyer-Denkmann (1970), 

sublinha mais o aspecto sensório-motor que são usados para tocar determinado 

instrumento. Dessa forma, o que se busca não é a perfeição sonora, mas sim “a 

experiência como e onde o instrumento soa, como, com o que é através do que um som 

se constrói” (MEYER-DENKMANN apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 234). 
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 No Brasil, a abordagem de Meyer-Denkmann foi pouco explorada. Na verdade, há 

uma dissertação de mestrado de Souza (1988) que aborda em um capítulo de seu estudo, 

o trabalho pedagógico da compositora e educadora alemã. Além disso, há um artigo da 

mesma autora (SOUZA, 1991) sobre a educação musical na Alemanha que aborda o 

modelo pedagógico de Meyer-Denkmann.  

4.3 JOHN PAYNTER 

Como Meyer-Denkmann o compositor e educador inglês John Paynter (1931-2010) 

trabalha com a música contemporânea como material musical de base para a educação 

musical. Para ele a educação musical deve levar em conta aspectos como a “liberdade, 

descoberta e individualidade” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 245). Paynter segue o 

exemplo de compositores da música experimental e contemporânea rompendo com o 

passado de forma a explorar novas possibilidades sonoras que trazem novos subsídios a 

educação musical, nessa acepção: 

Schaeffer, Stockhausen, Boulez, Messiaen, Varèse e Cage são apenas alguns 
exemplos de compositores que rompiam com o passado inserindo materiais, 
técnicas, ferramentas e novos métodos à música. Novos valores artísticos e 
estéticos entrar em vigor. O som e o silêncio são reestruturados, a tecnologia 
eletrônica é incorporada como um meio de fazer música, qualquer fenômeno 
sonoro é considerado fonte de criação musical, impõe-se o aprendizado da 
pesquisa sonora, surge uma nova atitude frente à capacidade de escuta e cria-se 
uma nova notação para escrever música (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 246-247). 

 Sendo assim, as ideias trazidas pelos compositores contemporâneos são 

incorporadas as práticas pedagógicas de John Payntner de forma a fazer com que “os 

alunos possam se expressar a partir de diferentes fontes sonoras e se sentir compositores 

de vanguarda” (Ibidem, p. 247). Antes disso, Mateiro (2011) relata que nas escolas 

inglesas o ensino da música ocorria de forma tradicional, isto é, eram transmitidas 

informações acerca da teoria musical e a história da música. Dessa forma, o ensino 

musical se pautava no canto coral, e para os alunos que tocavam algum instrumento 

havia a possibilidade de prática instrumental que ocorria em espaço extracurricular (p. 

247).  

 Fonterrada (2008), por sua vez, concorda com Mateiro (2011) e reitera que o 

objetivo de Paynter (1972) era o de introduzir as práticas da música contemporânea nas 

escolas inglesas que estavam impregnadas da música do “passado” e ignorando “essas 
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possibilidades, como se elas não existissem, continuando a considerar apenas os sons 

tradicionalmente empregados e não estimulando a escuta de outros sons, insuspeitados” 

(FONTERRADA, 2008, p. 185). Além disso, a autora sublinha que o educador 

considerava que as mudanças do século XX trouxeram novidades como a “a valorização 

da experiência individual e de escolas estéticas baseadas na experiência do sujeito, e não 

na manutenção das tradições” (Ibidem, p. 185).  

 Lembrando que na segunda metade do século XX, se desenvolve a educação nova 

com o questionamento das tradições educacionais que privilegiavam a transmissão de 

conteúdo pelos professores, considerados na época, como os únicos detentores do 

conhecimento e da verdade, por isso era dada ênfase à memorização do que era 

ensinado. De acordo com Mateiro (2011) a escola nova era caracterizada como um 

modelo totalmente diferente do modelo educacional tradicional, nesse seguimento as 

principais características da escola nova eram: 

(...) educação integral (intelectual, moral e cívica); educação ativa; educação 
prática, sendo obrigatórios os trabalhos manuais; exercícios de autonomia; vida no 
campo; coeducação; ensino individualizado. Opostamente ao intelectualismo da 
escola tradicional, as escolas novas valorizavam os jogos, os exercícios, as 
prática de desenvolvimento da motricidade e da percepção que estimulassem as 
mais diversas habilidades (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 251).  

 Dessa forma, as ideias educacionais de John Payntner se inserem no contexto 

educacional de seu tempo, e se baseia nos valores estabelecidos na escola nova, como 

mencionado anteriormente, por isso ele busca “promover uma educação integral” (Ibidem, 

p. 251) musical, que deve ser fornecida para todos e não somente para alguns alunos 

talentosos. Assim, o principal objetivo da educação musical, para ele, trata de possibilitar 

“o contato com a música através de experiências variadas e criativas” (Ibidem, p. 251), e 

não o de formar músicos. Nesse seguimento, ele enfatiza que mesmo que o fazer música, 

isto é, executar determinada peça musical seja uma das principais atividades de uma aula 

de música “não abarca a totalidade da música” (Ibidem, p. 251). 

 Paynter (1970) vê na aula de música um local onde os alunos podem se expressar 

e mostrar “seus sentimentos e visão de mundo através de sons e silêncios” (Ibidem, p. 

251). Ele sublinha que qualquer atividade que envolve a arte deve, além de contemplar 

aspectos técnicos, abarcar a questão dos sentimentos e da sensibilidade. Não importa 

qual seja o domínio artístico, na pintura, na poesia, na música, entre outros, o artista ao 
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buscar retratar a realidade que o circunda deve contemplar a questão dos sentimentos, 

desse modo: 

A educação dos sentimentos deve permear a formação de técnicas específicas, 
pois sem ela as demais habilidades ficaram vazias (Ibidem, p. 251). 

 Mateiro (2011) enfatiza que a produção pedagógica de Paynter abarca três livros 

que descrevem como se desenvolvem suas ideias acerca da educação musical. O 

primeiro intitula-se Som e Silêncio (1970)44, o segundo Escutar e agora (1972)45 e o último 

Som e estrutura (1992)46. Esse educador e compositor acredita que as atividades 

musicais apresentadas em seus livros não podem ser consideradas como um método, e 

sim como “formas de pensar sobre como fazer música experimentando ideias, 

considerando que a principal característica da experiência artística é a criatividade” 

(MATEIRO E ILARI, 2011, p. 259). Nesse seguimento, Paynter (1999) acredita métodos 

de ensino limitam criatividade, pois são “a antítese da mente criativa” (Ibidem, p. 260). 

 Os livros trazem exemplos de diferentes atividades musicais pensadas para o 

ensino musical para todo tipo de alunos, desde alunos do ensino fundamental até para 

alunos universitários. Na verdade, como Mateiro sublinha (2011) as atividades podem 

servir de base para novos planejamentos, “tanto para criar novas possibilidades quanto 

para adaptar as atividades às mais diversas situações educacionais” (Ibidem, p. 260). 

Assim, Paynter (1972) privilegia nas atividades descritas por ele o estabelecimento de 

projetos educativos que podem dependendo da turma, e da atividade em si, levar até 

quatro semanas de aulas.  

 Por sua vez, Fonterrada (2008) sublinha que a abordagem de John Paynter difere 

da dos educadores dos métodos ativos de primeira geração, como Jacques-Dalcroze, 

Willems, Orff, entre outros, no sentido de que são propostas que compreendem a 

educação musical como um processo em linha, ao passo que a proposta é uma proposta 

em rede que é “típico dos modos de conhecer da contemporaneidade” (FONTERRADA, 

2008, p. 190), nesse seguimento: 

Outro indício dessa mudança, que pode ser considerada paradigmática, é a 
proposta de organização do trabalho em forma de projetos, que podem durar uma, 

 
44Sound and Silence. 
45Hear and Now. 
46Sound and Structure. 
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duas ou mais aulas, a depender da complexidade da proposta e da atuação dos 
alunos envolvidos (FONTERRADA, 2008, p. 190). 

 De acordo com Mateiro (2011), em seu primeiro livro o compositor traz projetos 

musicais ligados a música contemporânea, mesmo que haja alguns exemplos de canções 

folclóricas, infantis e populares. Das trinta e seis atividades as vinte e quatro primeiras 

foram feitas para instrumentos, e tratam de temas como, por exemplo: 

(...) música e mistério, música e palavras, imagens na música, silêncio, música e 
drama, movimento e música, explorando instrumentos de corda, espaço e tempo, 
sons curtos e longos, explorando o piano, sons de palavras, notas, modos e 
sequências, música e números (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 260). 

 Mateiro (2011) sublinha que nas outras atividades do livro de Paynter (1970) as 

atividades são elaboradas para alunos entre onze e quinze anos de idade que abrangem 

propostas de “música vocal”, assim como atividades dirigidas “para a criação melódica e 

harmônica” (Ibidem, p. 260). Além disso, a autora sugere que as atividades são de 

complexidade progressiva, e, também, são propostas educativas abertas no sentido para 

o educador inglês sua proposta trata mais de exploração sonora, de experimentos 

musicais que outra coisa.  

Outro ponto importante desse primeiro livro de John Paynter e Aston (1970) diz 

respeito a questão da criatividade que é vista pelos autores como nata no ser humano, 

dessa forma, “estimulam a criatividade propondo atividades nas quais tanto o professor 

quanto o aluno têm uma participação ativa relevante” (Ibidem, p. 260-261). Assim, na 

concepção pedagógica de Paynter (1970) ao invés de privilegiar a transmissão de 

conhecimento deve-se incentivar à curiosidade, à imaginação e à criação.  

Ainda, segundo Mateiro (2011) em seu segundo livro Paynter (1972) trata da 

música contemporânea nas escolas, e busca incentivar os professores a ultrapassarem 

as possibilidades musicais da música erudita Ocidental e se dedicarem a um fazer 

musical diferente que abarca a música nova. Sendo assim, o compositor salienta a 

necessidade de enfatizar aspectos da “imaginação, a ênfase no indivíduo e o material 

disponível como aspectos fundamentais no processo educacional em desenvolvimento 

durante o século XX” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 261). Além disso, nessa obra o 

educador traz atividades musicais que instigam os alunos com atividades de “descoberta 
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e expressão individual, exploração sonora e participação ativa dos alunos” (Ibidem, p. 

261). 

Em seu terceiro livro Paynter (1992), de acordo com Mateiro (2011), traz dezesseis 

projetos que compõe quatro capítulos que abordam aspectos do som como “sons, ideias, 

técnica e tempo” (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 261), dessa forma: 

A primeira trata de explorar os sons da música e compreender como funcionam. 
Depois vem a organização desses sons em ideias, ou seja, como se podem 
transformar os sons em ideias musicais. A terceira pare é dedicada à técnica, uma 
vez que as ideias exigem o desenvolvimento de meios de controle artístico. E, por 
fim, somando todas as etapas é possível produzir peças musicais completas, 
estruturando assim o tempo (Ibidem, p. 261). 

 Além de tudo, em seu último livro Paynter (1992) traz um disco que contém as 

gravações das obras musicais abordadas nos projetos musicais. Outro ponto importante 

de sua abordagem diz respeito a flexibilidade do ensino, no sentido que pode-se começar 

o estudo tanto pelo início quanto pelo fim do livro, ou seja, adota-se um procedimento em 

rede, como abordado anteriormente, a não um ensino linear que segue uma linha com 

começo meio e fim, sendo assim: 

Pode-se, por exemplo, iniciar com a análise de formas musicais existentes para 
depois passar aos projetos que exploram os mecanismos de controle. Em 
seguida, ver como o pensamento musical chegou a esse ponto aproveitando as 
possibilidades de sons naturais e das ideias musicais (MATEIRO E ILARI, 2011, p. 
261-262). 

 Portanto, pode-se afirmar que a proposta educativa de John Paynter (1970; 1972; 

1992) é uma proposta de ensino em rede, como Fonterrada (2008) sugere, pois é 

abandonada a linearidade e a hierarquização do ensino musical tradicional. Na verdade, 

para Paynter (1992) o “currículo deve ter uma unidade essencial onde todos os elementos 

se relacionam de forma natural” (PAYNTER apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 262). Além 

do mais, os aspectos valorizados pelo educador são: a criatividade, a experimentação, a 

imaginação que devem anteceder o desenvolvimento técnico. Por fim, ele reitera o uso da 

música contemporânea nas escolas, além da integração da música com outras formas de 

arte como forma essencial de educação musical. 

 Paynter no Brasil é pouco conhecido, pois as suas obras não foram traduzidas para 

o português, mesmo que existam livros que tratem de suas principais ideias como o de 

Fonterrada (2008) e Mateiro e Ilari (2011). Além disso, este autor nunca esteve no Brasil.  
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4.4 RAYMOND MURRAY SCHAFER 

O educador e compositor canadense Murray Schafer é além de professor de música um 

questionador de toda e qualquer prática pedagógica. Em seu fazer ele traz 

questionamentos filosóficos que mostram sua visão de mundo. Nesse seguimento, ele 

traz ideias interessantes acerca da educação musical, no sentido de repensar a prática 

educativa tradicional e buscar um fazer musical ativo, um fazer pautado não somente na 

música, mas também baseado nos sons e nos ruídos. Além disso, ele tem uma postura 

educativa que traz a reflexão para o cerne da sala de aula questionando o fazer artístico, 

provocando uma conscientização dos alunos a respeito do mundo sonoro que os rodeia.  

Fonterrada (2011) destaca que o pensamento do educador musical canadense 

pode ser abordado por “três eixos que caracterizam seu pensamento e podem ser 

encontrados, aberta ou veladamente, em sua produção: a relação som/ambiente, a 

confluência das artes e a relação da arte com o sagrado” (FONTERRADA apud MATEIRO 

E ILARI, 2011, p. 277). O primeiro eixo diz respeito a paisagem sonora, ou seja, trata das 

relações entre o som e o meio ambiente (SCHAFER, 1977). Em outras palavras, há sons 

e ruídos o tempo todo em nosso entorno onde vive-se, nem sempre tem-se consciência 

da presença de poluição sonora, pois acostumou-se a ela. Segundo Fonterrada (2011) 

com o advento da revolução industrial o mundo mudou, tornando-se industrializado e 

mudando a relação do homem com o meio ambiente, dessa forma: 

(...) quando a industrialização, o advento de maquinaria pesada e a introdução de 
novas maneiras de ser e estar no mundo começaram a provocar desequilíbrios 
que, atualmente, chegam a níveis assustadores, além das preocupantes 
consequências que todos conhecemos, como o aquecimento global, o 
envenenamento dos rios, o desmatamento e tanto outros fenômenos 
característicos desse descontrole (FONTERRADA apud MATEIRO E ILARI, 2011, 
p. 277).  

 Assim, com as mudanças no modo de vida da humanidade alterou-se não só a 

relação do homem com o meio ambiente, como mencionado anteriormente, mas também 

suas formas de ser e estar no planeta. Fonterrada (2011) sublinha que tais desequilíbrios 

levaram Schafer a refletir sobre a questão da paisagem sonora nas sociedades 

contemporâneas. Nesse sentido, a questão do ruído é por ele levantada e Schafer (1970) 

constata que apesar da existência de normas os níveis de poluição sonora são hoje 

alarmantes. Como exemplo disso, basta ir ao centro de qualquer grande cidade fechar os 
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olhos e escutar os sons presentes no ambiente, sons de motores de carros, de motos, de 

buzinas, etc., pode-se concluir que nossa sociedade vive realmente em um inferno 

acústico com altos níveis de poluição sonora. Para atacar esse problema Schafer (1970) 

diz que é preciso ir além da criação de leis que punem, mas não educam. Sendo assim, 

Fonterrada (2011) sublinha que é necessário que o homem se conscientize acerca dos 

sons e dos ruídos e de seus impactos no meio ambiente fazendo com que “indivíduos e 

comunidades”, sejam “cúmplices do processo de construir campos sonoros adequados a 

cada um e à sociedade” (Ibidem, p. 278). Essa é uma das principais facetas do trabalho 

de Schafer (1970) que é de fazer com que os seus alunos se conscientizem a respeito da 

paisagem sonora que os rodeia, desse modo: 

Em muitas de suas composições, ele chama a atenção do ouvinte para sons que 
considera importantes de serem ouvidos e, hoje, estão sendo esquecidos, como 
os sons da natureza – de animais ou dos elementos: água, neve, fogo (Ibidem, p. 
278).  

 O segundo eixo, de acordo com Fonterrada (2011) diz respeito a um gênero criado 

por Schafer que é nomeado como Teatro de Confluência. Nele há integração de todas as 

linguagens artísticas buscando superar a questão da hierarquia que “tem ocupado a 

mente de artistas e pesquisadores durante séculos – apontando caminhos para que o 

homem, por meio da arte, possa superar a fragmentação e a desagregação atuais” 

(ibidem, p. 280), fazendo com que, as artes, se integrem na medida correta e que seja 

superada a questão do excesso de especialização característica de cada modalidade 

artística. 

 O terceiro eixo diz respeito, segundo Fonterrada (2011), a relação entre a arte e o 

sagrado. Desse modo, ela destaca que essa relação “só pode ser apreendida se o 

homem conseguir relativizar os modelos tradicionais de pensamento, permitindo-se 

aproximação com outras formas de reflexão” (Ibidem, p. 280). Assim, para compreender a 

relação entre arte e sagrado é preciso ir além das formas tradicionais de pensamento e ir 

em direção as filosofias Orientais, entre outros, nesse seguimento: 

(...) a compreensão da produção schaferiana só pode ser alcançada pela 
transcendência da apreensão intelectual do saber, pois o sentido do sagrado não 
é de caráter racional, mas holístico, e envolve todos os canais com os quais o 
homem conta para se apropriar do existente, construir, relacionar-se com o mundo 
e ser capaz de interpretá-lo, ao outro e a si mesmo (Ibidem, 280). 
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 Portanto, pode-se dizer que a forma de pensar de Murray Schafer (1970) está 

presente nesses três eixos abordados anteriormente. Volta-se agora para a análise de 

sua proposta pedagógica que primeiramente não pode ser caracterizada como um 

método. Como destaca Fonterrada (2011) se a definição de método de ensino equivale ao 

“caminho proposto por alguém para ser seguido por outros, ele não será encontrado na 

obra de Schafer” (FONTERRADA apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 291), já que ele não 

estabelece atividades a serem seguidas, mas sim descreve como procedeu no seu fazer 

pedagógico.  

 Além disso, a proposta pedagógica de Schafer não pode ser caracterizada como 

linear por estar organizada em rede, como a proposta de John Paynter abordada 

anteriormente, sendo construída de forma diferente “numa trama de redes de 

simultaneidades e não de linhas planejadas” (Ibidem, p. 291), nesse sentido: 

As propostas de trabalho de Murray Schafer, caracterizadas pela não linearidade, 
por não se dirigirem a faixas etárias específicas e por não se inserirem, 
necessariamente, em currículos escolares, são produto de uma postura de vida 
muito bem-definida pelo autor (Ibidem, p. 291).  

De acordo com Fonterrada (2011) seu trabalho de educação musical vai muito 

além do ensino restrito de música com o desenvolvimento da criatividade e da 

sensibilidade, pois busca, também, “contribuir para a qualidade da vida no planeta” 

(Ibidem, p. 291).  

Na verdade, Schafer (1991) descreve seu trabalho de educação musical como 

focado em “descobrir todo o potencial criativo das crianças, para que possam fazer 

músicas por si mesmas” (SCHAFER, 1991, p. 284). Além disso, outro ponto importante 

em relação ao ensino musical trata da paisagem sonora, como abordado anteriormente. 

Nesse seguimento, Schafer (1991) busca conscientizar seus alunos a respeito dos sons 

do ambiente que são de certa forma, uma composição musical realizada pelos homens, e 

que possam “fazer julgamentos críticos que levem à melhoria de sua qualidade” 

(SCHAFER, 1991, p. 284). Também, ele aponta para “um ponto de união onde todas as 

artes possam encontrar-se e desenvolver-se harmoniosamente” (Ibidem, p. 285). 

Schafer (1991) critica o ensino tradicional onde o conhecimento é transmitido e “o 

professor tem todas as respostas, e os alunos, a cabeça vazia – pronta para assimilar 
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informações” (Ibidem, 286). Esse autor canadense disse que em uma turma que está 

concentrada na criação “não há professores: há somente uma comunidade de 

aprendizes” (Ibidem, p. 286), incluso o próprio professor que aprende junto com os 

alunos. Desse modo, Schafer (1991) diz que o papel do professor se limita a criar colocar 

problemas e situações desafiadoras e, “poderá continuar a participar do ato de 

descobertas, porém não mais como professor, não mais como a pessoa que sempre sabe 

a resposta” (Ibidem, p. 286). 

Em relação à educação musical o principal aspecto da abordagem schaferiana diz 

respeito à paisagem sonora, como apontada anteriormente, que é uma das características 

predominantes de suas práticas educativas, notadamente, com o que ele chama de 

limpeza de ouvidos. Para Schafer (1991) essa prática deve acontecer antes de qualquer 

treinamento auditivo, nas palavras do autor: 

Antes do treinamento auditivo é preciso reconhecer a necessidade de limpá-los. 
Como um cirurgião, que antes de ser treinado a fazer uma operação delicada, 
deve adquirir o hábito de lavar as mãos. Os ouvidos também executam operações 
muito delicadas, o que torna sua limpeza um pré-requisito importante a todos os 
ouvintes e executantes de música (SCHAFER, 1991, p. 67). 

Portanto, limpar os ouvidos diz respeito, para Schafer (1991), a conscientização 

acerca do ambiente sonoro circundante, ou seja, tomar consciência dos sons a nossa 

volta. Esse autor salienta que os ouvidos são muito vulneráveis a todo tipo de som, pois, 

não há pálpebras, como nos olhos, que protejam esse órgão. Sendo assim, “os ouvidos 

captam todos os sons do horizonte acústico” (SCHAFER, 1991, p. 67). Ademais, falar em 

som é falar, também, de seu oposto: o ruído. Em outras palavras, “é sempre útil examinar 

o negativo para poder ver claramente o positivo. O negativo do som musical é o ruído” 

(Ibidem, p. 68). Portanto, para esse educador pode-se definir ruído como um som 

indesejável, um barulho, ou seja, “ruído e qualquer som que interfere. É o destruidor do 

que queremos ouvir” (Ibidem, p. 69). Outro aspecto necessário da limpeza de ouvidos 

trata do silêncio que nas palavras do autor é: 

(...) silêncio – ausência de som – é negro. Na ótica, o branco é a cor que contém 
todas as outras. Emprestamos daí o termo “ruído branco”, a presença de todas as 
frequências audíveis em um som complexo. Se filtrarmos o ruído branco, 
eliminando progressivamente as faixas maiores de frequências mais altas/ou mais 
baixas, eventualmente vamos chegar ao som puro – o som senoidal. Filtrando-o, 
também, teremos silêncio – total escuridão auditiva (SCHAFER, 1991, p. 71). 
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Ainda, Schafer (1991) aponta para o silêncio como sendo o protetor da música ao 

ruído. Sendo assim, nas palavras do autor: “o silêncio é um recipiente dentro do qual é 

colocado um evento musical”, e o silêncio pode se dar por meio da atividade de limpeza 

de ouvidos que em sala de aula trata da conscientização acerca dos sons e ruídos 

presentes no ambiente. Dessa forma, Schafer (1991) sublinha que o silencio é algo 

valioso já que “o perdemos para vários tipos de ruídos: sons industriais, carros, esportes, 

rádios transistores, etc.” (p. 71). E, como o silêncio está sendo perdido, muitos 

compositores como John Cage e Anton Webern estão mais preocupados em compor com 

ele, portanto: 

O silêncio é a característica mais cheia de possibilidades da música. Mesmo 
quando cai depois de um som, reverbera com o que foi esse som e essa 
reverberação continua até que outro som o desaloje ou ele se perca na memória. 
Logo, mesmo indistintamente, o silêncio, soa (SCHAFER, 1991, p. 71). 

No Brasil, as ideias de Schafer foram trazidas por Fonterrada (2011) que além de 

ser a tradutora do livro O ouvido pensante (1991), e do livro A afinação do mundo (2001), 

também, ajudou na organização de sua vinda para ministrar cursos em cidades brasileiras 

como São Paulo e Rio de Janeiro nos anos de 1990. Depois, ele voltou novamente 

diversas vezes ao Brasil para ministrar cursos nos anos de 1992 e 1998. Suas ideias 

estão presentes nos cursos de graduação em música e nos cursos de pós-graduação 

brasileiros, nesse seguimento, sua filosofia de vida e seus pontos de vista acerca da 

educação musical devem ser considerados para uma formação musical abrangente.  

4.5 JOS WUYTACK 

Esse educador, e, também, compositor belga deu continuidade ao trabalho de Carl Orff 

(com a Orff-Schulwerk), com uma proposta pedagógica baseada em princípios 

pedagógicos diferentemente da abordagem de Orff, que pouco se preocupou com a 

fundamentação metodológica, e se focou mais nas práticas musicais. De acordo com 

Palheiros e Bourscheidt (2011) o sistema Wuytack é uma metodologia de ensino de 

música que dá seguimento ao trabalho pedagógico de Orff só que numa roupagem atual e 

é fundamentada em princípios pedagógicos como, por exemplo, a questão do fazer 

musical ativo como ponto de partida para o desenvolvimento musical, nesse seguimento: 

(...) entende-se que toda criança independentemente do seu estágio de 
desenvolvimento musical, pode ser incluída ativamente no fazer musical. Para 
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isso, pretende-se que a criança aprenda música fazendo música. Dessa forma, ela 
deve ser instigada a experimentar e apropriar-se ativamente da experiência 
musical desde o seu primeiro contato com o som. A música, portanto, deve ser 
acessível a todas as crianças (PALHEIROS E BOURSCHEIDT apud MATEIRO E 
ILARI, 2011, p. 307). 

 Portanto, é fazendo música que se aprende música, independentemente do nível 

de desenvolvimento cognitivo da criança que, aliás, não pode servir de pretexto, de forma 

alguma, para exclusão de alunos. Ao contrário, busca-se a integração de todos no fazer 

musical. Aliás, se determinada atividade for muito complexa para um aluno pode-se 

simplificá-la de forma a integrá-lo a prática coletiva. Wuytack (2005) sugere que o papel 

do professor é o de orientar seus alunos “sobre o prazer e alegria de fazer música em 

grupo, sempre de maneira bem-humorada e alegre” (WUYTACK apud MATEIRO E ILARI, 

2011, p. 208), e não o de ser um transmissor de verdades prontas.  

(...) a música deve ser vivida de maneira ativa, criativa e em comunidade, 
respeitando o universo infantil e os valores humanos (PALHEIROS E 
BOURCHEIDT apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 308). 

 De acordo com Palheiros e Bourcheidt (2011) o sistema de ensino de Wuytack se 

apropria do conceito de música elementar de Carl Orff. Desse modo, o ensino musical 

deve abarcar a expressão corporal, a expressão verbal, assim como a expressão musical. 

Na verdade, é preciso que haja integração dessas dimensões expressivas de forma a 

tornar a expressão artística uma totalidade. Sendo assim, a integração expressiva 

corporal diz respeito aos movimentos corporais presentes na dança, por exemplo, ou 

como os movimentos presentes no gesto musical que são realizados ao executar 

atividades de percussão corporal. Por sua vez, a expressão vocal está presente em 

atividades de canto, no canto coletivo, assim como na fala e na fala recitada com a 

poesia. Por fim, no que tange a expressão musical ela é abarcada nas outras formas de 

expressão e trata, também, da expressão musical. 

 Além do mais, os autores apontam para o viés metodológico empregado por 

Wuytack (1993) que segue alguns princípios pedagógicos como: “a atividade, a 

criatividade, a comunidade, a totalidade e a adaptação” (PALHEIROS apud MATEIRO E 

ILARI, 2011, p. 308). Cada princípio traz importantes pressupostos acerca da educação 

musical, como por exemplo, o ponto chave que é a atividade, por meio da qual os 

participantes se envolvem com as atividades propostas deixando de lado a passividade e 

agindo sobre o fazer musical. Outro princípio importante que está, de certa forma, contido 
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no anterior diz respeito a questão da criatividade que é estimulada por meio da 

imaginação, sendo assim os autores destacam que: “a criança deve estar constantemente 

sendo convidada a criar e improvisar por meio de sua voz, do seu corpo e dos 

instrumentos, de modo a expressar-se musicalmente e comunicar-se através da música” 

(PALHEIROS E BOURSCHEIDT apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 308). 

 No que tange a questão do princípio da comunidade ela trata da inclusão de todos 

os participantes no fazer musical, independentemente de seu nível cognitivo, como 

abordado anteriormente. Dessa forma, busca-se a integração de todos os participantes 

fazendo com que se envolvam com as atividades musicais, por isso tudo é ensinado a 

todos, e caso “alguma criança tiver dificuldade em determinado aspecto, deve ser 

destinada a ela a parte mais simples. Jamais uma criança deve ser excluída do grupo, 

mas sim inserida na experiência musical” (Ibidem, p. 308). Além disso, outra forma de 

integrar os participantes de determinado grupo é o trabalho de cooperação, ou seja, o 

ensino colaborativo, fazendo com que os alunos que mais sabem possam ajudar os que 

apresentam dificuldades. 

Palheiros e Bourcheidt (2011) destacam que o princípio da totalidade se refere a 

questão do ensino das partes para entender o todo. Dessa forma, é compreensível 

desmembrar uma peça musical para facilitar sua aprendizagem, mas enfatizam que “não 

é desejável que as suas partes (melodia, letra, acompanhamento) sejam aprendidas em 

aulas diferentes” (Ibidem, p. 308). Assim, para seguir o sistema Wuytack pode-se ensinar 

as partes para se chegar ao todo, ou seja, “a totalidade implica a tomada de consciência 

musical por parte da criança e a sua satisfação pela realização de um bom trabalho 

musical” (WUYTACK, 1993). 

A questão do princípio da adaptação da Orff-Schulverk47 é tratada por Wuytack 

(1993) que diz ser necessária adaptar e não simplesmente traduzir a obra escrita em 

alemão para outros países e cultura, nesse seguimento ele diz que “cada país tem de 

reconstruir as ideias de acordo com a mentalidade, a tradição e as características 

específicas de sua cultura” (WUYTACK apud, MATEIRO E ILARI, 2011, p. 309). Sendo 

que é tarefa do professor realizar esta adaptação de acordo com o meio em que os 

 
47Obra escolar 



113 
 

 
 

alunos estão inseridos, de acordo com as faixas etárias e com seus interesses. 

Lembrando que o sistema Wuytack (1993) pode ser aplicado em países com diferentes 

realidades culturais, sociais e materiais. Nesse sentido, nem sempre é possível ter à 

disposição o instrumental utilizado para a aplicação de sua abordagem de educação 

musical, mas é certo que cada aluno já carrega consigo sua voz e seu corpo que são, de 

certa forma, instrumentos musicais. 

A proposta pedagógica de Wuytack (2005) pode ser resumida na seguinte frase de 

um pensamento milenar chinês: “diz-me, eu esqueço; mostra-me, eu recordo; envolve-

me, eu compreendo” (PALHEIROS E BOURCHEIDT apud MATEIRO E ILARI, 2011, p. 

315). Logo, para se chegar à compreensão daquilo que é feito nas aulas de música é 

necessário que o aluno esteja completamente envolvido com o fazer musical. Dessa 

forma, os alunos aprendem música fazendo música, assim para que haja compreensão é 

preciso um fazer musical significativo que, por sua vez, também possibilita a 

compreensão intelectual daquilo que é executado, nas palavras dos autores: 

Dando sentido às expressões diz-me, mostra-me e envolve-me do pensamento 
citado, o aluno primeiro ouve e observa para, depois, executar. Assim, no que 
tange a proposição de uma determinada atividade, o professor deve apresentá-la 
verbalmente, passando para a sua demonstração e, finalmente, para o 
envolvimento prático de todos os alunos participantes (Ibidem, p. 315). 

 Portanto, a forma de ensino da metodologia de Wuytack proporciona uma fazer 

musical que leva à aprendizagem significativa, pois “desenvolve nos alunos uma elevada 

concentração e a consciência da atividade que realizarão” (Ibidem, p. 315). Dessa forma, 

as atividades propostas na pedagogia de Wuytack envolvem “uma série de atividades e 

materiais específicos, que implicam o fazer musical ativo, criativo e em comunidade, 

envolvendo tanto a apreciação musical – por meio da audição musical ativa – quanto a 

criação e a interpretação – por meio da improvisação, da voz, da percussão corporal e 

dos instrumentos Orff” (Ibidem, p. 315). 

No Brasil, as ideias de Wuytack chegaram pela primeira vez em 1998 quando foi 

realizado um curso ministrado por ele em Salvador. Mais tarde, ele retornou para ministrar 

outros cursos sobre sua metodologia de educação musical em Curitiba, nos anos de 

2007, 2008 e de 2010, em São Paulo em 2008, e, em 2009 novamente em Salvador. O 

último curso que ministrou foi realizado em João Pessoa na Universidade Federal da 
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Paraíba em 2014. Ainda, segundo Palheiros e Bourcheidt (2011) a influência da 

metodologia de Jos Wuytack é ainda restrita no Brasil, e poucos educadores tiveram 

acesso a esse sistema de ensino restringindo-se ao âmbito dos cursos ministrados por 

ele, mesmo assim os que deles participaram “reconhecem nesse sistema uma excelente 

proposta para a educação musical e para a musicalização infantil” (BOURSCHEIDT, 

2008), dessa forma: 

(...) ainda há poucos educadores no Brasil que têm conhecimento direto dessa 
pedagogia, já que sua divulgação é muito maior nos Estados Unidos, no Canadá e 
na Europa – Bélgica, Holanda, França, Portugal e Espanha (MATEIRO E ILARI, 
2011, p. 311). 

 Por fim, como Jos Wuytack vive em Portugal na cidade de Lisboa desde 1968, e é 

o lugar onde estabeleceu a Associação Wuytack de Pedagogia Musical em 1992. Dessa 

forma, esse educador “tem contribuído para a formação contínua de professores de 

música, promovendo, regularmente, cursos baseados” (Ibidem, p. 311) em sua 

metodologia de educação musical.  
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5. VILLA-LOBOS E O CANTO ORFEÔNICO 

O compositor, músico e educador musical Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi sem dúvida 

um dos grandes expoentes da música e da educação brasileira. Sua obra composicional, 

ainda, é conhecida e executada internacionalmente pelas grandes orquestras ao redor do 

mundo. De acordo com Paz (1988) Villa-Lobos era pouco conhecido no Brasil na época 

em que escreveu uma monografia sobre ele. Apesar disso, ela sublinha que se no Brasil 

há poucos discos dedicados à música desse compositor, no exterior a realidade é bem 

diferente. Há numerosas gravações em países como os Estados Unidos, França, 

Alemanha e Inglaterra, nesse sentido “poucos compositores contemporâneos apresentam 

um número tão elevado de gravações comerciais, infelizmente não disponíveis no Brasil” 

(PAZ, 1988, p. 100). Além do mais, Paz (1988) destaca que a produção bibliográfica 

acerca de Villa-Lobos é “excepcional” (Ibidem, p. 101), sendo que muitos livros são 

publicados tanto no Brasil como no exterior.  

No que diz respeito às suas ideias educacionais é bem menos conhecido, tanto 

que é comum associar Villa-Lobos ao período ditatorial do Estado novo, logo à Getúlio 

Vargas, por essa razão é geralmente deixado de lado. No entanto, pouco se fala de suas 

contribuições educacionais, por exemplo, com o Canto Orfeônico, com o resgate da 

música folclórica brasileira, com o material educativo que realizou, com suas contribuições 

composicionais, com seus belos arranjos, sendo responsável, de certa forma, com a 

obrigatoriedade do ensino da música nas escolas brasileiras da época, entre outros, 

nesse seguimento Villa-Lobos foi: 

(...) o responsável pela formulação e implementação do maior projeto de educação 
musical que se desenvolveu em âmbito nacional no Brasil (SANTOS, 2010, p. 11).  

 

5.1 A BIOGRAFIA DE VILLA-LOBOS 

De acordo com Paz (2004), Heitor Villa-Lobos filho de Noêmia e de Raul Villa-Lobos 

nasceu de forma prematura no dia 5 de março de 1887, talvez para demonstrar “sua 

pressa de vir ao mundo” (PAZ, 2004, p. 15). Seu pai era professor e funcionário da 

Biblioteca Nacional, além disso, era escritor e exímio músico como aponta para Mariz 

(1977) relatando uma fala de Villa-Lobos: 
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Desde a mais tenra idade iniciei a vida musical, pelas mãos de meu pai, tocando 
um pequeno violoncelo. Meu pai, além de ser homem de aprimorada cultura geral, 
era um músico prático, técnico e perfeito (MARIZ, 1977, p. 29). 

 Villa-Lobos foi apelidado pela família de Tuhú, segundo Paz (2004), e começou 

cedo sua formação musical. Seu pai levava-o, a fim de incutir o gosto pela música, a 

concertos, ensaios e apresentações de ópera quando pequeno (com seis anos de idade). 

Dessa forma, iniciou a prática instrumental ensinado pelo seu pai no violoncelo e na 

clarineta. Também, é preciso destacar que o ambiente em que vivia era rico em 

experiências musicais já que sua casa era frequentada por muitos músicos amigos da 

família. Nesse sentido, seu pai o fez conhecer figuras ilustres conhecedoras das raízes da 

música brasileira como Sílvio Romero, Barbosa Rodrigues e Melo Moraes (PAZ, 2004). 

 Com a morte de seu pai, vítima da febre amarela, a vida da família de Villa-Lobos 

ficou mais difícil, com escassos recursos financeiros, sua mãe teve que começar a 

trabalhar para sustentar a casa já que ele tinha apenas doze anos de idade. Villa-Lobos 

frequentava a casa de sua tia Zizinha que tinha um piano e que tinha gosto por interpretar 

obras de Johan Sebastian Bach, apesar disso ele sentia forte atração pelo violão que era 

um “instrumento desprestigiado na época como símbolo da boemia e malandragem” 

(Ibidem, p. 125). Logo, aos dezesseis anos o jovem Heitor sai da casa materna e vai 

morar com uma tia ganhando mais liberdade. Assim, ingressa num grupo de choro que 

era liderado por Quincas Laranjeiras. Nesse sentido, como lembra Pixinguinha, nessa 

época, o choro era mais prestigiado que o samba, ou seja: 

O samba, você sabe, era mais cantado nos terreiros, pelas pessoas mais 
humildes. Se havia uma festa, iam logo chamar os chorões; o choro era tocado na 
sala de visitas. Lá no quintal e para os empregados, era tocado o samba 
(PIXINGUINHA apud SODRÉ, 1979, p. 62). 

 O contato com o choro, gênero musical genuinamente brasileiro, marcou 

profundamente a vida de compositor de Villa-Lobos e influenciou grandemente sua obra. 

De acordo com Paz (2004) enquanto fazia parte do grupo de Quincas Laranjeiras 

ensaiavam no Cavaquinho de Ouro onde “se reuniam antes de suas apresentações, onde 

tocavam composições de Calado, Luiz de Souza, Viriato, Nazareth, Anacleto de Medeiros 

e outros” (PAZ, 2004, p. 16). Villa-Lobos disse a D. Arminda Neves de Almeida, sua 

segunda esposa, que “quando entrei naquele meio – os chorões – não foi para me 
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divertir, e sim para me imbuir daquele clima”48. Além disso, Paz (2004) enfatiza que 

Mozart de Araújo disse-lhe que ele “era um chorão, mas gostava mais de ouvir”49. Dessa 

forma, além do prazer de tocar Villa-Lobos sobrevivia realizando apresentações musicais 

“em bares, cabarés, pensões, no Teatro do Recreio e no Cinema Odeon” (PAZ, 2004, p. 

16). 

Como mencionado anteriormente, Villa-Lobos teve uma carreira profícua com 

muitas composições escritas, além disso, o seu trabalho sobre educação musical, 

também, merece destaque. De Souza (2005) salienta que esse educador é considerado 

“pela grande maioria dos estudiosos o compositor brasileiro que melhor expressou a 

feição nacional em sua obra no interior do cenário musical” (DE SOUZA, 2005, p. 17). 

Pode-se dizer que após a morte de seu pai, tido como professor inflexível, em 1899, Villa-

Lobos começa a frequentar os chorões cariocas como João Pernambuco, Anacleto de 

Medeiros, Ernesto Nazaré, Donga, Pixinguinha, entre outros. (DE SOUZA, 2005). 

 De Souza (2005) sugere que o compositor teria declarado ser autodidata após a 

morte de seu pai, mas autores como Mazzeu (2002) e Guérios (2003) dizem que Villa-

Lobos esteve matriculado no Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro, realizando 

cursos de harmonia musical, entre outros. Assim, De Souza (2005) acredita na influência 

dos conhecimentos adquiridos que tiveram “direta ou indiretamente” sob a “formação 

musical do compositor” (DE SOUZA, 2005, p. 18). Outra influência diz respeito à 

convivência com músicos populares, sobretudo os chorões da época, como mencionado 

anteriormente, que refletem na linguagem musical de Villa-Lobos aspectos do universo 

popular.  

Além disso, é preciso destacar as viagens que realiza no interior do Brasil, durante 

as quais entra em contato com música folclórica. Em 1905, efetua uma viagem, tendo 

apenas 18 anos de idade “demonstrando profundo sentimento nacionalista, (...), iniciando 

seu bandeirantismo musical” (PAZ, 2004, p. 16). Nessa viagem possível graças a venda 

de livros caros herdados de seu pai Villa-Lobos realizou seu grande desejo de conhecer 

“o país, a gente brasileira e sua música, interessado nas manifestações folclóricas, ele 

 
48Depoimento de Arminda Neves de Almeida ao Museu da Imagem e do Som. 
49Comunicação pessoal informada à autora Paz (2004) em 7 de abril de 1987. 
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viajou pelos Estados do Espírito Santo, Bahia e Pernambuco” (Ibidem, p. 16), e coletou 

amplo material musical utilizado posteriormente em suas composições musicais.  

Em 1906, realiza outra viagem ao Sul do Brasil com o mesmo propósito de recolher 

as manifestações culturais brasileiras musicais só que devido “a forte presença e 

influência da colonização europeia, fez com que nessa segunda viagem ele não 

conseguisse recolher muitos subsídios para pesquisa” (Ibidem, p. 16). No ano seguinte, 

Villa-Lobos se inscreve no Instituto Nacional de Música para estudar harmonia com o 

professor Frederico Nascimento em troca de aulas de francês. Também, de acordo com 

Paz (2004) o jovem Heitor estudou harmonia com Agnelo França, e logo abandonou os 

estudos partindo para uma terceira viagem, passando pelos Estados de São Paulo, Mato 

Grosso e Goiás, “marcando assim definitivamente sua trajetória autodidata” (PAZ, 2004, 

p. 16). 

“Em suas viagens Villa-Lobos procurava conviver com os ambientes populares de 

criação musical” (DE SOUZA, 2005, p. 19). Em 1911 retorna ao Nordeste brasileiro 

trabalhando como instrumentista de uma companhia musical que realizava concertos. 

Visita as cidades de Manaus, Belém, Fortaleza e Recife onde encerra a turnê por falta de 

recursos financeiros (Ibidem, p. 19), nesse seguimento: 

Ter viajado pelo interior do Brasil é determinante para que sua música tivesse 
sido, desde 1910, fortemente influenciada pelo folclore nacional. Embora o 
nacionalismo musical tenha se evidenciado sobretudo nas obras posteriores a 
1930, Villa-Lobos já havia escrito em 1912 a Suíte Popular Brasileira, além do balé 
Amazonas, de 1917, composições de teor nacionalista (Ibidem, p. 19). 

 Dessa forma, pode-se afirmar que mesmo antes do movimento modernista 

acontecer Villa-Lobos já havia composto obras de cunho nacionalista. Luz (2004) salienta 

que há falta de consenso em relação a data exata da primeira apresentação oficial de 

Villa-Lobos no Rio de Janeiro que aconteceu em meados dos anos 1915. Na verdade, de 

acordo com a Paz (2004) Villa-Lobos teve dificuldade em ter seu trabalho composicional 

reconhecido no Brasil, por estar à frente de seu tempo, nessa acepção: 

O artista, além de um talento incomum, tinha uma espantosa tenacidade. E até o 
fim da vida, compôs um grande número de peças de alta qualidade (Ibidem, p. 
17).  
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 Villa-Lobos teve dificuldades financeiras ao longo de sua vida e teve que tocar junto 

com conjuntos musicais em salas de espera “de cinemas como o Odeon (...), no Cabaré 

Assírio (Teatro Municipal), em companhias de operetas (Teatro São Pedro)” (Ibidem, p. 

17), chegando até a vender os direitos autorais de suas primeiras composições para 

poder sobreviver (PAZ, 2004).  

 Sendo assim, Villa-Lobos é convidado a participar da Semana de Arte Moderna em 

1922 e declara que “não é fruto da Semana de Arte Moderna. Eu fui convidado e fui pago 

pelo Graça Aranha”50. Por sua vez, Mariz (1977) enfatiza que somente após a 

participação do autor na Semana de Arte Moderna que Villa-Lobos teria seguido as ideias 

nacionalistas, tão presentes em sua obra já em momentos anteriores como sublinhado 

anteriormente.  

 Em 1923, Villa-Lobos parte pela primeira vez para a Europa, financiado pela 

Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro para mostrar seu trabalho de compositor 

erudito e para mostrar “que não somos apenas os “oito batutas” que lá sambeiam” 

(GUIMARÃES, 1972, p. 91). Lembrando que o grupo musical os Oito batutas era um 

grupo musical de samba e choro que tinha nomes de peso como Pixinguinha, Donga, 

Nelson Alves, entre outros (ASSUMPÇÃO, 2014). Com a passagem comprada era 

preciso, também, conseguir financiamento para sua estadia que ele conseguiu com a 

ajuda amigos e admiradores como “Carlos e Arnaldo Guinle, Maurice Gudin e madame 

Santos Lobo, no Rio de Janeiro e em São Paulo o conselheiro Antônio Prado e a senhora 

Olívia Penteado” (LUZ, 2004, p. 18). Na verdade, a viagem de Villa-Lobos foi: 

(...) em busca de confirmação e aceitação de seu talento artístico pela crítica do 
Velho Mundo, e não para estudar com quem quer que fosse. “Vocês é que vão 
estudar comigo”, teria dito ele, certo de que estava de seu valor e capacidade 
(LUZ, 2004, p. 18). 

 Muitos foram responsáveis pela divulgação e reconhecimento da obra villalobiana. 

Nomes como Arthur Rubinstein, Vera Janacópulus, assim como Carlos Guinle ajudaram 

na edição das obras pela editora Max Eschig, sendo que “Rubinstein, emprestando seu 

nome já reconhecido internacionalmente como um verdadeiro aval, recomendando o 

talentoso, porém desconhecido compositor” (Ibidem, p. 18). Ademais, segundo Paz (2004) 

foi a família Guinle que ajudou financeiramente e materialmente o compositor em diversas 

 
50Depoimento de sua segunda esposa ao Museu da Imagem e do Som.  
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ocasiões “assegurando-o desde os primeiros concertos até sua segunda viagem a Paris, 

em 1927, quando teve à disposição um apartamento mobiliado, com todo conforto, com 

um piano de cauda” (Ibidem, p. 19).  

 Na sua primeira estadia em Paris Villa-Lobos entra em contato com músicos da 

vanguarda francesa, rege orquestras e organiza concertos tocados com suas peças 

(SOUZA, 2005, p. 23). Em 1924, seus recursos financeiros acabam e ele deve retornar ao 

Brasil. Na verdade, de acordo com Mazzeu (2002) a ida para a Europa permitiu a Villa-

Lobos entrar em contato com os novos processos de composição e perceber que “a 

peculiaridade de suas composições se devia justamente ao caráter de “primitivismo” e de 

“brasilidade existentes em suas músicas” (MAZZEU apud DE SOUZA, 2005, p. 24)”. 

 Em 1926, Villa-Lobos rege concertos em São Paulo e no mesmo ano é convidado 

para participar de festivais sinfônicos em Buenos Aires. Em 1927, retorna à França onde 

estreita seus contatos com os músicos de vanguarda de Paris, nesse sentido: 

Tudo indica que é nesse momento que Villa-Lobos realmente se aproxima dos 
modelos de educação musical desenvolvidos na Europa, sobretudo na França, 
embora seja verdade que ele os teria observado desde 1923 (DE SOUZA, 2005, 
p. 24). 

 Paoliello (2006) destaca que com o Governo provisório da revolução de 1930, Villa-

Lobos tornou-se o músico oficial do Regime retornando e aderindo ao imediatamente de 

Paris. Além disso, Paoliello (2006) sublinha o reconhecimento do compositor como sendo 

o “embaixador cultural” brasileiro na Europa durante a década de 1920, e sobretudo, por 

“ser considerado importante compositor de estética nacionalista, com obra relativamente 

conhecida” (PAOLIELLO, 2006, p. 153) possibilitaram o convite para conduzir a SEMA 

(Superintendência de Educação Musical e Artística) que foi criada por Anísio Teixeira em 

1932.  

5.2 DA SEMANA DE ARTE MODERNA À SEMA 

Durante a Semana de Arte Moderna Villa-Lobos encontra Mario de Andrade, ou seja, “o 

compositor e o teórico da música modernista” (DE SOUZA, 2005, p. 21), e estabelecem 

juntos o caminho que a música brasileira deve percorrer. O diálogo entre os dois permite 
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desenvolver a base estética do movimento modernista que mais tarde servirá de base 

para legitimar o nacionalismo, nesse sentido: 

(...) a arte modernista precisa ser socialmente elaborada, constituindo-se na 
manifestação privilegiada de uma brasilidade mestiça, cujas raízes teriam de ser 
buscadas a partir da investigação folclórica e da incorporação de sonoridades 
ignoradas até então por nossos antigos compositores (DE SOUZA, 2005, p. 21). 

 O Brasil da década de 1930 passa por importantes mudanças políticas, sociais e 

artísticas com o advento da Revolução de 1930. Na verdade, os ideais estéticos 

modernistas que ganharam corpo durante a década de 1920 agora encontram espaço 

para desenvolverem-se. E, é na área da educação que os intelectuais e artistas traçam 

um novo rumo para a nação sabendo que “é uma questão central para o desenvolvimento 

do país, devido à crença que ela, e somente ela, pode moldar um certo caráter da 

sociedade brasileira” (Ibidem, p. 25), ou seja: 

(...) o papel da educação no momento em que os países modernos implementam 
seus projetos políticos de valorização do Estado-Nação, já que é sobretudo a 
partir da formulação de um sistema unificado de ensino que alguns ideais sociais, 
como o nacionalismo, podem ser amplamente desenvolvidos segundo 
prerrogativas previamente determinadas (DE SOUZA, 2005, p. 25-26). 

 É nesse contexto que Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e da Saúde, 

em 1930, e pela primeira vez há “institucionalização de uma política para o setor” (Ibidem, 

26), fazendo com que o Estado passasse a se responsabilizar pela orientação de 

aspectos educacionais, o que não acontecia no período anterior. Primeiramente com 

Francisco Campos na frente de tal ministério que acredita que “o governo poderia se 

comunicar com a massa da população brasileira, de forma a melhor conduzi-la 

politicamente” (Ibidem, p. 27). Nesse sentido, a educação é vista, na época, como o 

mecanismo capaz de fazer com que o homem se adapte ao social, e em específico a 

educação artística “deve promover a integração política das massas, arregimentando-as 

de acordo com o ideário comum de construção e valorização da cultura nacional 

(SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 2000)”.  

Lembrando que Campos foi um dos nomes da Escola Nova51 e o responsável pela 

implementação do Decreto-Lei 18.890 que tornava obrigatório o ensino do Canto 

 
51O movimento da Escola Nova é um movimento que concebe um programa de educação integral mais 
moderno, baseado nos conhecimentos científicos e na nova disciplina que é a psicologia. Nesse sentido, há 
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Orfeônico nas escolas do Distrito Federal. Dessa forma, como sugerem Schawartzman, 

Bomeny & Costa (2000) havia a preocupação de controle social das massas que segundo 

Campos seria facilitada por meio da educação. Foi preciso esperar o sucessor de 

Francisco Campos no Ministério da Educação e Saúde que foi Gustavo Capanema para a 

valorização das artes, pois ele acreditava que por meio da educação artística “o governo 

poderia se comunicar com a massa da população brasileira, de forma a melhor conduzi-la 

politicamente” (DE SOUZA, 2005, p. 27). Na verdade, de acordo com Williams (2000) o 

ministro Capanema reúne nomes de modernistas de peso para ocuparem a pasta como 

Candido Portinari, Oscar Niemeyer, Anísio Teixeira, entre outros. Além obviamente de 

Villa-Lobos para dirigir o Canto Orfeônico, nesse seguimento: 

Villa-Lobos, que já fora chamado para trabalhar na SEMA em 1932, continua 
atuando na política educacional do Distrito Federal durante toda a gestão de 
Capanema, (...) decorrente também de uma visão muito próxima de ambos acerca 
do papel que a arte e a educação deveriam desempenhar no país (DE SOUZA, 
2005, p. 28).  

 Sendo assim, de acordo com Williams (2000) Villa-Lobos e Capanema têm ideias 

similares acerca da educação que pode transformar a cultura e as crenças incutidas nas 

crianças e nos jovens. Desse modo, eles acreditam que as artes e em específico a 

música com Canto Orfeônico poderiam contribuir para a promoção de ideais 

nacionalistas. Aliás, Gustavo Capanema incentivava fortemente as concentrações 

orfeônicas52, e procurava estar presente na maioria delas. 

 A primeira prova pela qual Villa-Lobos passou como músico do governo Vargas se 

deu quando foi realizada a excursão artística Villa-Lobos que na verdade, de acordo com 

Mazzeu (2002), tinha como principal objetivo verificar como estava a aceitação e a 

legitimidade da política de Getúlio Vargas nas cidades do interior do Estado de São Paulo, 

já que a excursão era “oficial do Estado” e “a boa ou má recepção de Villa-Lobos e seus 

músicos seria reveladora do grau de aceitação do governo” (MAZZEU apud DE SOUZA, 

2005, p. 29). Já para Villa-Lobos o objetivo da excursão artística era o de levar cultura 

musical para a população, sendo assim ele destaca: 

 
preocupação com os processos de ensino-aprendizagem, privilegiando elementos didáticos que melhorem 
o desempenho escolar e que afaste o autoritarismo escolar baseado na transmissão de conhecimentos.  
52Geralmente as grandes concentrações de orfeões aconteciam em sua grande maioria no Rio de Janeiro, a 
partir de 1932. Eram eventos musicais onde eram entoados hinos pátrios e geralmente eram realizados em 
datas comemorativas como durante a proclamação da República, entre outros.  
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Não foi senão com o objetivo de semear o gosto pela música pura que em 1930 
organizei uma excursão por mais de sessenta cidades do interior de São Paulo, 
fazendo conferências com piano, violoncelo, violão, coros e orquestra (VILLA-
LOBOS, 1937, p. 370). 

 Portanto, Villa-Lobos em sua excursão busca exaltar valores nacionalistas de forma 

a “proclamar a força de vontade artística brasileira e arregimentar soldados e operários da 

arte nacional” (VILLA-LOBOS, 1937, p. 371), ou seja, tem o objetivo de afirmar “a 

independência artística brasileira” (op. Cit.). Para alcançar tal objetivo nada como 

implantar o ensino musical nas escolas, tornando-o obrigatório para proporcionar 

desenvolvimento musical e cívico. Nesse seguimento, Gilioli (2003) destaca que tanto 

Mário de Andrade quanto Villa-Lobos afirmavam ser necessário realizar uma reforma 

educacional no que concerne o ensino de música de forma a abarcar, também, aspectos 

do estudo cultural brasileiro (ensino e pesquisa do folclore e da estética da música 

brasileira, entre outros).  

 Gilioli (2003) sublinha que o movimento do canto coletivo, ou seja, do canto 

orfeônico já estava acontecendo com músicos como João Baptista Julião, Fabiano 

Lozano, entre outros no Estado de São Paulo na década de 1920. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que esses educadores foram os precursores do canto orfeônico no Brasil. De 

Souza (2005), por sua vez, destaca que o ensino extramusical do canto orfeônico em São 

Paulo permitiu uma “forte pedagogização do saber musical, que se formaliza e 

institucionaliza no âmbito da disciplina autônoma de música. Com isso, novas formas de 

aprendizado e novos materiais didáticos são desenvolvidos” (DE SOUZA, 2005, p´. 32). 

Apesar desse avanço, De Souza (2005) enfatiza que por falta de um programa e de um 

currículo oficial no que diz respeito à educação musical, fez com que o programa não 

avançasse, se restringindo ao âmbito regional.  

Segundo Contier (1988), músicos modernistas como Mário de Andrade, Villa-Lobos 

e Luciano Gallet já pregavam na década de 1920 que o ensino da música deveria ser 

tarefa do Estado. Porém, foi necessário esperar a década seguinte para que ocorresse a 

oficialização do ensino musical, com o Decreto-Lei 18.890, que tornava o ensino do Canto 

Orfeônico obrigatório, sancionado por Getúlio Vargas. Desse modo, Villa-Lobos consegue 

implantar seu modelo de ensino musical por causa de algumas atitudes que, de acordo 

com De Souza (2005), foram fundamentais para influenciar a sanção presidencial, como 
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por exemplo, a organização da primeira Exortação Cívica que reuniu doze mil vozes em 

maio de 1931. Nessa ocasião, de acordo com De Souza (2005), Villa-Lobos foi o regente 

de “professores, alunos e operários” (DE SOUZA, 2005, p. 32). Nesse seguimento, o 

evento teve muito sucesso, pois foi realizada muita propaganda com a distribuição de 

“prospectos e folhetos exortativos lançados por aviões e distribuídos em larga escala nas 

escolas, academias e demais centros de estudo e trabalho da juventude” (Ibidem, p. 33), 

segue trecho de uma parte do conteúdo do folheto escrito por Villa-Lobos: 

Cantemos os hinos elevados e as canções sublimadas, numa esplendorosa 
exortação de civismo, de fraternidade e de confiança no futuro do nosso Brasil 
(VILLA-LOBOS, 1937c, p. 372). 

 Com a criação da Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA) em 

março de 1932 que é um órgão criado pelo poder público para promover e supervisionar o 

ensino das artes no Distrito Federal, Heitor Villa-Lobos é nomeado por Anísio Teixeira 

para ser o superintendente dessa pasta. Sendo assim, Villa-Lobos permanece nesse 

cargo de 1932 até o final de 1941, dessa forma: 

Villa-Lobos, juntamente com outros musicólogos, recebe a incumbência de 
implantar seu modelo de pedagogia musical no Rio de Janeiro, bem como de 
supervisionar o seu desenvolvimento (DE SOUZA, 2005, p. 35). 

 Na frente da SEMA, Villa-Lobos era o responsável pelo ensino musical do Rio de 

Janeiro e era ele quem estabelecia os programas de ensino e “as atitudes pedagógicas 

que deveriam ser adotadas pelos professores em sala de aula” (SOUZA, 2005, p. 36). 

Portanto, era Villa-Lobos que tinha a atribuição de orientar e supervisionar o trabalho 

realizado pelos professores, inclusive no processo de capacitação dos mesmos, assim 

como na elaboração de materiais didáticos para o ensino do canto orfeônico (DE SOUZA, 

2005).  

 Seu principal objetivo era o de “cultivar e desenvolver o estudo da música nas 

escolas primárias e nas escolas de ensino secundário e profissional, assim como nos 

demais departamentos da municipalidade” (VILLA-LOBOS, 1937, p. 17). Autores como 

Contier (1988), Galinari (2007) e Goldemberg (1995) tecem críticas a Villa-Lobos no 

sentido do vínculo que esse estabeleceu com o Estado Novo, ou seja: 

Villa-Lobos esteve na Alemanha nazista, quando voltou de Praga em 36. E, 
naquele momento, fez uma relação muito clara entre música, civismo, propaganda 
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e trabalho. Uma atitude nada ingênua e, ao contrário, muito consciente. Villa-
Lobos compactuou com o regime getulista de um modo deliberado e o fez porque 
quis e nunca somente por necessidade (CONTIER apud TORRES, 1987, p. 74). 

Outros como Paz (2004), Magalhães (1987), e sua própria segunda esposa 

Alminda Neves de Almeida, apelidada por Villa-Lobos de Dona Mindinha, - que foi a 

responsável do museu Villa-Lobos - defendem que o compositor se aproveitou da 

situação política para promover a música e a educação musical. Nesse sentido, o 

musicólogo Mozart de Araújo diz que Vargas aproveitou-se da genialidade de Villa-Lobos 

para promover o populismo por meio da educação musical, sendo assim: “A finalidade de 

Villa-Lobos era interessar o Governo em prestigiar a educação musical nas escolas. Ele 

se preocupava com a educação do povo. Não queria formar músico, e sim o público” 

(ARAUJO apud PAZ, 2004, p. 28). Em depoimento prestado ao museu nacional Mindinha 

(1984) destaca que “Villa-Lobos era apolítico: sua única política era o progresso da 

música e da educação musical”, nessa acepção: 

Hoje eu compreendo que Villa-Lobos, para perseguir o que ele queria, ele se 
aproximava de quaisquer governos, quaisquer pessoas, pouco se incomodava 
com a atitude de cada um, com o pensamento ou ideologia, porque ele tinha uma 
ideologia própria, que não era propriamente uma ideologia política, era uma 
ideologia sentimental. Ele era um nacionalista sentimental e era um homem 
convencido de que o Brasil inteiro precisava cantar53. 

Ou ainda, como sugere Magalhães em declaração ao em março de 1987: 

Considero uma ideia barata associar o nome de Villa-Lobos ao totalitarismo: ele 
tinha a cabeça muito cheia de música para pensar em outra coisa (MAGALHÃES 
apud PAZ, 2004, p. 28).  

Portanto, pode-se dizer que há pouco consenso a respeito da posição de Villa-

Lobos em relação ao seu posicionamento político como sugere Goldemberg (1995) no 

sentido de que nem todos concordam que o compositor tenha se comprometido com a 

ditadura somente para alcançar seus objetivos musicais. Aliás, esse posicionamento é 

questionado e minimiza questões de cunho “propagandístico e cívico” que certamente 

foram levadas em conta por Vargas. 

 
53Depoimento de Alminda Neves de Almeida ao Museu da Imagem e do Som. 
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5.3 AS IDEIAS SOBRE EDUCAÇÃO MUSICAL DE VILLA-LOBOS 

Apesar de ter dedicado grande parte de sua vida à composição musical, Heitor Villa-

Lobos teve ideias peculiares acerca da educação musical que foram postas em prática 

com o governo de Getúlio Vargas que nomeou-o para dirigir a SEMA54 de 1932 a 1942, 

como abordado anteriormente. Desse modo, Villa-Lobos foi o responsável tanto pela 

formulação de programas de ensino, elaboração de material didático, assim como pela 

capacitação do corpo docente. 

 Para Villa-Lobos (1991) a educação musical no Brasil, naquela época, era falha, 

pois os métodos de ensino eram “defeituosos” (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 

65), e, além de não possibilitar real compreensão da música havendo seguidamente 

confusão em relação ao uso inadequado de termos musicais, também geravam confusão 

em relação aos ideais musicais. Dessa forma, Villa-Lobos (1991) salienta que a música 

era considerada desde o período feudal como um passatempo para os senhores, e em 

sua época, era exclusividade da burguesia (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 65), 

sendo assim, querendo romper com isso, e se contrapor ao ensino musical praticado, o 

compositor e educador quis levar a música e o ensino musical para todos. Sua convicção 

acerca do tema possibilitou, nesse sentido, o estabelecimento de uma reforma educativa 

que tornou o ensino da música obrigatório55 naquele contexto histórico, levando a 

educação musical, por meio do canto orfeônico para todos.  

Ademais, Villa-Lobos (1991) sublinha a necessidade de diferenciar a música 

teórica, ou seja, chamada por ele de “música-papel” da “música-som” (Ibidem, p. 67), no 

sentido de que para ele a finalidade do ensino musical é despertar o reconhecimento da 

importância dos sons, pois sem eles, a música deixa de existir, nesse seguimento: 

(...) deve-se ensinar música, desde o começo, como uma força viva, do mesmo 
modo que se aprende uma linguagem. (...) a linguagem vive para a criança como 
o som e sentimento, e não como cousa sem vida ou regras no papel. (...) Antes do 
aluno ser atrapalhado com regras, deve familiarizar-se com os sons (VILLA-
LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 67). 

 Villa-Lobos (1991) enfatiza que a prática musical deve anteceder aspectos teóricos, 

opinião essa corroborada pelos educadores dos métodos ativos de primeira geração, 

 
54 SEMA: Superintendência de Educação Musical e Artística.  
55Decreto-Lei 18.890 de 1931. 



127 
 

 
 

abordados anteriormente, que são conterrâneos a ele, como por exemplo, Kodály, Orff, 

Dalcroze, entre outros. Sendo assim, ele acredita que faz mais sentido vivenciar, escutar, 

apreciar a música para em um segundo momento ensinar as regras que dão respaldo à 

música, ou seja: 

Permita-se-lhe aprender a melodia, a sentir a harmonia não em função de regras, 
mas pelo som no seu próprio ouvido. Então, mais tarde, ensinem-se-lhe as regras 
quando se fizerem necessárias (Ibidem, p. 67). 

Outro ponto de destaque da educação musical sublinhada por Villa-Lobos (1991) 

diz respeito à questão da estética que é vista pelo compositor como algo difícil de 

trabalhar, pois para ele a beleza não é de forma alguma algo absoluto. Nesse sentido, ele 

destaca que o hábito e a educação são fatores determinantes na percepção do que é belo 

ou não. Isso se dá no domínio musical, assim como em outros domínios artísticos. Nas 

palavras de Villa-Lobos (1991): “habitue-se o ouvido de nossa juventude ao que, segundo 

a nossa herança acumulada, é belo, - e o gosto será são” (Ibidem, p. 68). 

Em relação aos artistas, Villa-Lobos (1991) enfatiza a influência que eles têm na 

vida musical das pessoas. No entanto, o compositor adverte que, por vezes, os artistas 

creem que são algo a parte, que não são iguais aos demais seres humanos, sendo eles 

diferenciados, ou seja, “elementos estranhos ao curso geral da humanidade” (Ibidem, p. 

68). Além disso, Villa sublinha que são eles quem levam a música para o público, por 

essa razão devem zelar para apresentarem ao público a música mais pura e bela, 

independentemente da preferência, pois a missão do músico executante está além de seu 

sucesso imediato, reside, dessa forma, na “alta missão de servir” (Ibidem, p. 69), nesse 

seguimento: 

À arte existe para exprimir e satisfazer a humanidade. O verdadeiro ideal do artista 
é servir à massa do povo, dar-lhe alguma cousa que graças aos seus dons 
naturais, só ele pode dar (Ibidem). 

Logo, pode-se afirmar que havia um certo idealismo por parte de Villa-Lobos em 

acreditar poder levar ao povo a música pura e bela, pois o que é visto como belo por um é 

tido como feio por outro, ademais, nem todos foram alfabetizados musicalmente e 

esteticamente nos moldes villalobianos. Também, cabe enfatizar que a questão da missão 

do músico vista por Villa-Lobos (1991) como a de servir aos outros levando música de 

qualidade às massas pode ser algo um tanto equivocada, porque há artistas que 
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certamente tem um ponto de vista diferente e são músicos por outras razões de cunho 

pessoal, e não necessariamente para servir às massas.  

Outro elo da corrente da educação musical, segundo Villa-Lobos (1991) é a função 

que o compositor assume, nesse seguimento, ele pode adotar três tipos de postura, isto 

é, aquele que escreve a dita “música-papel segundo regras ou modas; os que escrevem 

para ser “originais” e realizar algo que outros não realizaram e, finalmente, os que 

escrevem música porque não podem viver sem ela” (Ibidem, p. 69). Villa-Lobos (1991) diz 

que a terceira categoria pressupõe trabalho elevado por um ideal sincero e consciência 

artística que: 

É um pré-requisito da liberdade artística, lhes impõe o dever de se esforçarem por 
encontrar uma expressão sincera, tanto de si mesmos como da humanidade. Para 
chegar a tal expressão, o compositor sério deverá estudar a herança musical de 
seu país, tanto sob o aspecto literário, poético e político como musical. Só dessa 
maneira pode ele chegar a compreender a alma do povo (a alma folclórica) 
(Ibidem, p. 69). 

Logo, para Villa-Lobos (1991) o bom compositor é aquele, da terceira espécie, que 

se aproxima da alma do povo, da alma das massas e que compõe levando em conta a 

herança musical e, portanto, inspira-se no folclore nacional. Fica claro que o próprio Villa-

Lobos se enquadra nessa última categoria, pois além de ter realizado ampla pesquisa 

acerca do folclore brasileiro, também compôs importante material didático a partir de suas 

pesquisas folclóricas. Além disso, Villa-Lobos (1991) acreditava no dever do compositor 

de ser um servidor da humanidade. Nesse sentido, sua posição era um tanto idealista, 

pois acreditava nas boas intenções do ser humano e no poder da música como redentora 

da sociedade, nesse seguimento, ele sublinha que “só assim a música florescerá como 

um elemento vital na nossa estrutura social” (Ibidem, p. 70).  

Pode-se afirmar que as ideias acerca da educação musical de Villa-Lobos (1991) 

se resumem em alguns pontos: o primeiro deles é o ensino que inicia-se pela prática 

vivenciada, como acontece nos moldes dos métodos de educação musical ativos, em 

seguida ele enfatiza a necessidade de uso de termos, palavras e expressões as mais 

claras possíveis que permitam a compreensão daquilo que foi realizado na prática, depois 

ele sublinha que deve-se “extirpar do ensino musical todos os valores falsos insistindo 

principalmente na educação do ouvido e da alma e pondo resolutamente de lado todo o 

fútil academismo de “música-papel” puramente intelectual” (Ibidem, p. 70), e por fim, como 
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apontado anteriormente, fazer com que os artistas e compositores se deem conta de “seu 

dever de servidores da humanidade” (op. Cit.). 

A música, eu a considero, em princípio, como um indispensável alimento da alma 
humana. Por conseguinte, um elemento e fator imprescindível à educação do 
caráter da juventude (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 70). 

 Villa-Lobos (1991) além de considerar o desenvolvimento da “alma humana” com o 

desabrochar de valores estéticos e morais, também sublinha o poder da música de 

enfeitiçar as pessoas. Desse modo, por meio do ensino musical pode ser desenvolvido 

aspectos sociais como o civismo e a consciência nacional, nessa acepção, ele sublinha 

que a música “é a própria voz da nacionalidade, cantando na plenitude da sua pujança e 

da sua força, a alegria pelo trabalho construtor, a confiança no futura da pátria e na 

grandeza do seu destino” (Ibidem, p. 72), ou seja: 

Ora, para preencher a sua verdadeira função de música socializadora, era 
necessário, em primeiro lugar, que a música nacional tomasse conhecimento de si 
mesma formação de uma consciência musical brasileira (op. Cit.).  

 Portanto, para que a função socializadora da música se desenvolvesse era 

necessário, segundo Villa-Lobos (1991), o estabelecimento e implantação de um 

programa educacional nas escolas que contemplasse a educação musical que “por 

intermédio do canto coletivo, seria capaz de iniciar a formação de uma consciência 

musical brasileira” (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 73). 

5.4 A PEDAGOGIA MUSICAL DE VILLA-LOBOS: O CANTO 

ORFEÔNICO 

Villa-Lobos (1991) destaca que a inserção do ensino musical nas escolas brasileiras por 

meio do canto orfeônico que “é uma síntese de fatores educacionais os mais complexos” 

é determinante, pois o canto coletivo é uma prática musical completa que permite aos 

alunos a construção de conhecimentos acerca da música no sentido de que “reúne todos 

os elementos essenciais à verdadeira formação musical” (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 

2010, p. 73), ou seja, permite trabalhar simultaneamente elementos do ritmo, da escuta e 

da harmonia, dessa forma: 

(...) o tirocínio da leitura, a compreensão e a familiaridade com as ideias melódicas 
e com os textos expressos pelos autores diversos e, por último, as sensações de 
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ordem propriamente estética: - faculdade de emoção ante a beleza melódica ou 
ante a capacidade dinamogênica do ritmo (Ibidem, p. 73). 

 Além de trabalhar esses aspectos musicais por meio da prática musical, o canto 

coletivo tem, de acordo com Villa-Lobos (1991), amplo poder de socialização, fazendo 

com que os indivíduos deixem de lado o egoísmo e se integrem a comunidade. Dessa 

forma, por meio de práticas de canto coletivo os participantes deixam de lado seu “eu” 

individual e integram-se à coletividade “valorizando no seu espírito a ideia da necessidade 

de renúncia e da disciplina ante os imperativos da coletividade social, favorecendo em 

suma, essa noção de solidariedade humana” (Ibidem, p. 73). Portanto, o canto orfeônico 

possibilita trabalhar aspectos essenciais da natureza humana que são a disciplina e a 

alteridade, podendo assim, por meio da música auxiliar na construção de valores de 

solidariedade humana, assim como de valores pátrios, nesse seguimento, Villa-Lobos 

(1991) enfatiza que: 

O canto orfeônico é uma das mais altas cristalizações e o verdadeiro apanágio da 
música. Porque, como seu enorme poder de coesão criando um poderoso 
organismo coletivo, ele integra o indivíduo no patrimônio social da pátria (VILLA-
LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 73). 

 Portanto, o canto orfeônico além de propiciar o desenvolvimento de aspectos 

musicais, também possibilita à construção de características extramusicais como a 

disciplina, a alteridade, a coesão, a formação da moralidade, e, sobretudo, como 

salientado por Villa-Lobos (1991) o desenvolvimento do nacionalismo, civismo e do 

patriotismo presentes nas comemorações cívicas e festividades organizadas pelo 

compositor que reunia numerosa quantidade de orfeões, nesse seguimento: 

Entoando as canções e os hinos comemorativos da pátria, na celebração dos 
heróis nacionais, a infância brasileira vai se impregnando aos poucos desse 
espírito de brasilidade que no futuro deverá marcar os seus atos e adquire, sem 
dúvida, o que é sobremodo apreciável, uma consciência musical autenticamente 
brasileira. E as gerações novas, tocadas por esse sopro renovador e 
dínamogênico, colocarão acima de todos os interesses humanos o símbolo 
sagrado da pátria (VILLA-LOBOS apud SANTOS, 2010, p. 74). 

 De Souza (2005) destaca que as práticas orfeônicas possibilitam a assimilação e a 

interiorização de valores morais e de determinadas condutas sociais. Na verdade, ele 

aponta para os principais objetivos do canto coletivo e analisa de que forma ele pode 

“contribuir efetivamente para o desenvolvimento disciplinar, cívico e estético de crianças e 
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jovens brasileiros” (DE SOUZA, 2005, p. 51). Villa-Lobos (1937) deixa claro os principais 

objetivos do canto orfeônico, desse modo: 

São três as finalidades distintas do ensino do Canto Orfeônico nas escolas: a) 
Disciplina; b) Civismo e c) Educação Artística. Sob esse tríplice aspecto é que a 
Superintendência de Educação Musical e Artística, em que se transformou o 
Serviço de Música e Canto Orfeônico, instituído em 1932, desenvolve sua atuação 
sobre todos os setores educacionais do Distrito Federal (VILLA-LOBOS, 1937, p. 
23). 

 Sendo o primeiro objetivo do ensino do canto orfeônico o desenvolvimento da 

disciplina que é considerada por Villa-Lobos (1937) como “o principal fator para que o 

mestre obtenha resultado das suas experimentações” (VILLA-LOBOS, 1937, p. 20). Além 

disso, De Souza (2005) evidencia o peculiar poder punitivo dos professores de canto 

orfeônico que devem velar para constante disciplina, pois é indispensável a qualquer 

prática pedagógica, “mesmo que para isso seja necessária uma rígida conduta do 

professor” (DE SOUZA, 2005, p. 52). Segundo Villa-Lobos (1937) é necessário “se 

focalizar” no “aluno teimoso, que provoca o tumulto na classe, empregando os meios 

disciplinares” (VILLA-LOBOS, 1937, p. 52), necessários, ou seja, se focalizando no aluno 

rebelde e corrigindo-o. No entanto, como realça Souza (2005) o estímulo para se ter 

disciplina em determinada turma, não deve vir somente através de castigos, mas 

sobretudo, devem ser desenvolvidos aspectos morais que necessitam ser interiorizados 

“por meio da adoção de exercícios que devem ser praticados regularmente” (DE SOUZA, 

2005, p. 52), sendo assim: 

Todos os alunos são obrigados a cumprir os mesmos exercícios que Villa-Lobos 
considera eficazes para o desenvolvimento disciplinar, como os exercícios de 
respiração diafragmática, a correta entoação de acordes com vogais e timbres, as 
técnicas corporais referentes à saudação orfeônica e o domínio preciso de regras 
da manossolfa, (...). Todas essas práticas aqui mencionadas visam a desenvolver 
uma “atitude dos orfeonistas”, certa postura corporal capas de revelar que 
determinados valores morais, bem como uma noção estética específica, já estão 
incorporados e assimilados pelos alunos (SOUZA, 2005, p. 52). 

 Assim, a disciplina é estimulada por meio de exercícios que trazem uma rotina que 

molda o comportamento dos alunos, como os exercícios de respiração, manossolfa56, 

ritmo, postura corporal, e até mesmo a saudação orfeônica, entre outros que exigem 

concentração por parte dos alunos e que proporcionam disciplina nas aulas de canto 

 
56O manossolfa é uma espécie de solfejo mímico que se dá por meio de gestos realizados com as mãos do 
professor fazendo com que os alunos compreendam a nota musical desejada de acordo a postura 
realizada.  
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coletivo. Nesse seguimento, Villa-Lobos (1937b), diz que a saudação orfeônica é uma 

forma de promover efetivamente a disciplina no sentido de imitar um gesto de continência 

com a “função de precisar o início da rigorosa disciplina que requerem todos os conjuntos 

vocais nas escolas” (VILLA-LOBOS, 1937b, p. 16). Sendo assim, reitera-se aqui que a 

prática do canto orfeônico desenvolve e estimula a disciplina.  

Além disso, outro objetivo do canto em conjunto, segundo Villa-Lobos (1937) diz 

respeito à exaltação de símbolos nacionais de forma a promover o desenvolvimento 

cívico. Segundo De Souza (2005) é por meio das manifestações cívicas que ocorrem para 

sacralizar os “símbolos da cultura nacional”, da mesma forma que cultuar “momentos da 

história brasileira, bem como algumas personalidades históricas” (DE SOUZA, 2005, p. 

60). Nessa acepção, De Souza (2005) enfatiza que: 

Várias datas comemorativas, como o Dia da Bandeira e as datas da 
Independência do Brasil e da Proclamação da República, figuram como ocasiões 
centrais em meio ao calendário de atividades cívicas, sendo festejadas nos 
desfiles militares e nas grandes audições orfeônicas, que na maioria das vezes, 
trazem a execução de vários hinos em seu repertório (DE SOUZA, 2005, p. 60). 

 Portanto, promulga-se o civismo e o patriotismo nas concentrações orfeônicas que 

eram geralmente realizadas ao ar livre, com grande plateia e contavam com a presença 

de grandes autoridades. Dessa forma, além de sinalizar o sucesso das práticas 

pedagógicas musicais de Villa-Lobos, também atendem aos interesses do governo, pois 

em tais manifestações a disciplina e o civismo são exaltados, assim como havia “todo o 

respeito à bandeira nacional e ao chefe do Estado, bem como às demais autoridades 

presentes aos espetáculos” (DE SOUZA, 2005, p. 62). Nesse seguimento Villa-Lobos 

(1937) sublinha que: 

O hábito de comemorar as grandes datas e de festejar os grandes acontecimentos 
da História do Brasil encontrou nessa nova disciplina um enorme propulsor de 
energias cívicas. Entoando as canções e os hinos comemorativos da Pátria, na 
celebração dos heróis nacionais, a infância brasileira vai se impregnando aos 
poucos desse espírito de brasilidade que no futuro deverá marcar os seus atos e 
adquire, sem dúvida, o que é sobremodo apreciável, uma consciência musical 
autenticamente brasileira (VILLA-LOBOS, 1937, p. 8-9).  

 Durante algumas das manifestações cívicas que foram regidas por Villa-Lobos 

houve expressivo público com aproximadamente 40 000 vozes no ano de 1940, sendo a 

maior concentração orfeônica da América Latina (DE SOUZA, 2005, p. 62). Na verdade, 

Villa-Lobos (1991) sublinha que toda prática orfeônica “constitui uma educação moral, 
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cívica e artística” (VILLA-LOBOS, 1991, p. 14), e toda educação musical deve corroborar 

para este objetivo. Ademais, as aulas de educação musical devem ensinar o canto de 

hinos pátrios que devem ser cantados “com patriotismo, convicção, entusiasmo e 

expressão – mas principalmente sem gritar, demonstrando que o cantar ou declamar os 

hinos disciplinadamente representa uma prece ao Brasil” (VILLA-LOBOS, 1937a, p. 14).  

 Além do mais, o canto orfeônico permite o desenvolvimento estético que segundo 

De Souza (2005) deve ser conjugado junto com a disciplina e a conduta cívica de forma a 

fazer com que a função social da música seja a de sensibilizar os espectadores dos 

eventos cívicos. Desse modo, a educação artística serve como base para o 

desenvolvimento de “técnicas e concepções estéticas anteriormente apenas restritas aos 

conservatórios e institutos particulares de música” (DE SOUZA, 2005, p. 65). Na verdade, 

Heitor Villa-Lobos (1937) buscou além de criar um gosto estético de cunho nacionalista, 

também, procurou por meio do canto orfeônico “o despertar de uma consciência nacional 

graças ao desenvolvimento cívico, disciplinar e estético” (Ibidem, p. 65), nas palavras do 

compositor: 

(...) a Música, só poderá ocupar o lugar que o seu valor lhe confere, quando for 
devidamente apreciada a sua inestimável cooperação para a educação social-
cívico-artística e considerada indispensável à vida e progresso de um povo 
(VILLA-LOBOS, 1937, p. 10-11).  

 Pode-se afirmar que as práticas de educação musical villalobianas tinham como 

principal objetivo o desenvolvimento da disciplina, do civismo e de aspectos estéticos. E, 

de acordo com Souza (2005) os conceitos abstratos da teoria musical eram explicados 

durante as aulas de ensino musical de forma mais rudimentar e prática, sendo assim, 

Villa-Lobos reservava as explicações abstratas do que ele chama de teoria musical 

transcendente57 aos alunos do ciclo escolar técnico ou secundário (DE SOUZA, 2005, p. 

69). Portanto, de forma indireta a pedagogia musical do compositor e educador Heitor 

Villa-Lobos se assemelha àquela praticada pelos educadores musicais do início do século 

XX, ou seja, pelos precursores dos métodos ativos em educação musical como Émile 

Jacques-Dalcroze, Carl Orff, Soltan Kodály, entre outros.  

 
57Para os alunos dos cursos técnicos secundários, um outro modelo de teoria musical poderia ser 
ministrado em sala de aula: trata-se da “teoria musical transcendente”, porque é muito mais ligada a 
abstrações filosóficas e matemáticas (SOUZA, 2005, p. 69). 
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 Por fim, de acordo com Goldemberg (1995) o insucesso da empreitada de ensino 

musical de Villa-Lobos se deu por diversos fatores como a falta de professores de música 

aptos a dar conta de práticas de ensino de canto orfeônico, a falta de padronização 

metodológica em relação às técnicas de ensino na metodologia villalobiana, a não 

adequação dos materiais musicais às faixas etárias como ocorre no método Kodály que 

leva em conta o desenvolvimento cognitivo dos alunos, entre outros.  

5.5 A PRODUÇÃO MUSICAL VILLALOBIANA EM SUAS OBRAS 

DIDÁTICAS 

As composições com teor didático, compostas por Heitor Villa-Lobos foram realizadas 

com o intuito de dar suporte a seu modelo de pedagogia musical, no qual o canto coletivo, 

ou seja, o canto orfeônico era privilegiado. Sendo assim, grande parte do material 

produzido por ele utilizou-se de material folclórico de cunho nacionalista. Na verdade, a 

principal preocupação de Villa-Lobos, de acordo com De Souza (2005) era o de fornecer 

material didático para as aulas de canto orfeônico. Desse modo, assim que ele assumiu a 

direção da SEMA ele forneceu às escolas hinos e canções para práticas de canto 

orfeônico, como por exemplo: “Hino Nacional Brasileiro, Hino à Bandeira, Hino da 

Independência, Hino da Proclamação da República, Hino ao Trabalho, (...), Pra frente ó 

Brasil, O contrabaixo, Cantarolando, Tarde, Canção popular, (...) (VILLA-LOBOS, 1937c, 

p. 383), entre outros.  

De Souza (2005) concorda com Paz (1988) quando afirma que a principal 

preocupação de Villa-Lobos no momento da implantação do canto orfeônico nas escolas 

foi a preparação de repertório a ser utilizado nas aulas de música, sendo o folclore 

brasileiro a base para a elaboração desses materiais. Lembrando que Villa-Lobos realizou 

algumas viagens pelo Brasil para coletar material folclórico. Além do mais, na SEMA ele 

trabalhava com uma equipe de técnicos e musicólogos como Roquette-Pinto58 (1884-

1954) e Arminda Neves D´Almeida. 

Hoje não é mais possível fazer a abstração do material fornecido pelo folclore 
musical para as questões educacionais da infância. Pois é perfeitamente intuitivo 

 
58De acordo com Souza (2005), Roquette-Pinto realizou expedições científicas para coleta de temas 
musicais nos estados do Mato Grosso e de Rondônia. Um exemplo disso, é o tema presente no folclore 
musical dos índios Pareci, Nozani-Ná, utilizado no Choro n° 3 (SOUZA, 2005, p. 72). 
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que a consciência musical da criança não deve ser formada tão somente pelo 
estudo dos mestres clássicos estrangeiros, mas simultaneamente, pela 
compreensão racional e quase intuitiva das melodias e dos ritmos fornecidos pelo 
próprio folclore nacional (VILLA-LOBOS, 1941, p. 33). 

 Sendo assim, Villa-Lobos escreveu alguns livros didáticos para o estudo e o canto 

orfeônico. Segundo Souza (2005) foram principalmente cinco livros, “o primeiro volume do 

Guia Prático: Estudo Folclórico-Musical vol. 01, o primeiro e o segundo volumes da obra 

Canto Orfeônico e o primeiro e o segundo volume Solfejos” (DE SOUZA, 2005, p. 85). De 

Souza (2005) sublinha que os três primeiros livros “contêm as músicas que constituem o 

repertório a ser cantado nas aulas e nas audições públicas da disciplina” (Ibidem, p. 85), 

de canto orfeônico, sendo assim: 

(...) as músicas contidas nesse material devem ser identificadas como: 1- hinos 
oficiais da pátria, 2- canções cívicas ou patrióticas, 3 - canções escolares, 4 - 
canções de ofício e 5 - temas folclóricos (subdivididos em transcritos e em 
ambientados) e 6 – canções de cordialidade (DE SOUZA, 2005, p. 86).  

 O material didático feito por Villa-Lobos, Guia Prático: Estudo Folclórico-Musical 

vol. 01, que foi publicado em 1932 era um projeto editorial mais amplo. Villa-Lobos 

explica, de acordo com De Souza (2005), durante o VI Congresso Mundial de Educação 

Musical que aconteceu na antiga Tchecoslováquia em 1936, seu projeto de elaboração de 

seis livros com o objetivo de “desenvolvimento disciplinar, cívico e artístico de crianças e 

jovens brasileiros” (DE SOUZA, 2005, p. 96). O projeto villalobiano consistia, assim, na 

publicação de livros que acompanhariam o desenvolvimento musical dos alunos durante 

as aulas de canto orfeônico.  

O primeiro volume contém 137 canções populares, também, denominado de 

“recreativo-musical”, e era destinado “ao primeiro ano de ensino de canto orfeônico, ele 

possuiria canções mais simples, de fácil assimilação por crianças ainda bem pequenas” 

(DE SOUZA, 2005, p. 97). Os demais volumes não foram efetivamente publicados e 

sequer escritos. O projeto era de no segundo volume abordar hinos nacionais e escolares, 

no terceiro volume abordaria “canções escolares, nacionais e estrangeiras” (Ibidem, p. 

97), o quarto volume versaria sobre o folclore universal e deveria reunir “temas folclóricos 

oriundos das culturas ameríndias e melodias afro-brasileiras” (op. Cit.), o quinto volume 

era planejado por Villa-Lobos para encerrar o aprendizado musical básico, nesse sentido, 

possibilitaria aos alunos que fizessem “uma escolha própria que revele a evolução do seu 

gosto e o progresso de seus conhecimentos. Uma escolha, enfim, que determine o grau 
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de seu aproveitamento geral e de suas tendências particulares” (VILLA-LOBOS, 1937, p. 

38), e o sexto volume era planejado para abarcar a música erudita ocidental tanto 

internacional quanto nacional, nesse seguimento: 

Seria destinada a quem já tivesse cumprido todo o ciclo de estudo relativo aos 
cinco anos de estudo de canto orfeônico (em escolas elementares ou técnico-
secundárias). De acordo com a alta complexidade da obra, Villa-Lobos sabia que 
poucos alunos se dedicariam a estudá-lo, mas, os que assim fizessem atingiriam o 
máximo aprofundamento musical que poderia ser obtido por meio de seu modelo 
de pedagogia musical (DE SOUZA, 2005, p. 98). 

 Ainda, a respeito do Guia Prático Villa-Lobos diz: 

O Guia Prático, lembramos mais uma vez, sem a vaidade de ser uma obra 
definitiva, irá ser útil a quem queira se orientar no terreno das criações musicais. 
Quem atingir o 6° volume (artístico-musical) no mais perfeito aproveitamento da 
orientação educativa dos volumes anteriores, terá plena capacidade de discernir, 
julgar e criticar os autênticos valores da arte musical (VILLA-LOBOS, 1970, p. 5). 

Apesar, do ambicioso projeto editorial de Villa-Lobos o Guia Prático, como 

mencionado anteriormente, só foi publicado pela SEMA de acordo com Clément (1988) 

em 1932. Dessa forma, há um descompasso entre o ideal villalobiano e o que foi 

realmente colocado em prática e realizado. Também, é preciso salientar que o material 

utilizado por Villa-Lobos era anônimo, de cunho folclórico e “fruto de um processo criativo 

fortemente condicionado pelo ambiente sociocultural existente” (DE SOUZA, 2005, p. 

100). Nesse sentido, Villa-Lobos enfatiza que por vezes melodias populares podem ser 

vistas como “pobres e banais”, porém, se tornam “interessantes quando são envolvidas 

numa rama de outros desenhos melódicos, compostos já propositadamente ou não” 

(VILLA-LOBOS, 1937, p. 40), como é o caso dos arranjos realizados pelo compositor 

presente no Guia Prático.  

Também, é preciso mencionar outros títulos da obra villalobiana acerca da 

educação musical, como apontado anteriormente, que abarca o canto orfeônico. Assim, 

Villa-Lobos escreveu dois volumes de Solfejos, e dois volumes intitulados de Canto 

Orfeônico, a esse respeito Villa-Lobos (1946) diz: 

Sendo o ritmo e o som os elementos essenciais da música, era natural que 
dedicássemos especial atenção às disciplinas destinadas a exercitar, no aluno, o 
conhecimento e a familiaridade com a observação dos valores e a entoação dos 
intervalos (VILLA-LOBOS, 1941, p. 540-541).  



137 
 

 
 

Logo, o caderno de solfejos publicado por Villa-Lobos contém amplo leque de 

solfejos e ditados, selecionados pelo compositor para estudo “e exercícios aplicados em 

provas parciais e aulas dos cursos do conservatório e, os mais fáceis, para os alunos do 

ensino primário e ginasial” (op. Cit.). De acordo com De Souza (2005) o primeiro volume 

de Solfejos aborda diferentes canções folclóricas infantis a duas vozes como: “O Cravo e 

a Rosa; Terezinha de Jesus; Anquinhas; Cantiga de Cego; Barca Velha, Nesta Rua” (DE 

SOUZA, 2005, p. 35), entre outras.  

No segundo volume de Solfejos que é, de acordo com De Souza (2005), 

considerado mais adiantado, há presença de ditados, vocalismos, imitações, cânones e 

fugas. Assim, a obra é dividida em cinco partes e a “maioria dos exercícios se faz 

acompanhar de expressões de andamento, fraseologia marcada, além da utilização de 

sinais de repetição de expressões de dinâmica e agógica, assim como de algumas 

músicas em compasso alternado” (Ibidem, p. 35). Além disso, Villa-Lobos faz uso de 

material variado no que diz os temas musicais, ou seja, há temas populares, ameríndios, 

gregos, assim como músicas do compositor.  

Por sua vez, em sua obra didática Canto Orfeônico, em seu primeiro volume, Villa-

Lobos utiliza-se de marchas e de canções variadas para fazer com que os aprendentes 

cheguem por meio da “vivência, a consciência da unidade de movimento” (Ibidem, p. 36). 

Sendo assim, essa obra abarca tanto músicas e caráter cívico como de caráter artístico. 

Nesse sentido Villa-Lobos (1940) indaga a respeito da forma intuitiva que a mocidade 

brasileira consegue marcar o tempo forte dos compassos musicais, ou seja: 

Lembro aos leitores que quase todos os brasileiros, em conjunto populares, são 
capazes de marcar obstinadamente os tempos fortes de qualquer marcha, como 
inconscientemente o fazem nos dias de carnaval (VILLA-LOBOS, 1940, prefácio). 

No entanto, marcar o pulso em marchas é uma coisa, em canções pátrias outra. 

Dessa forma, Villa-Lobos (1940) enfatiza que nem sempre há congruência rítmica quando 

se trata de “demonstração popular de solidariedade cívica para cantar o Hino Nacional” 

(op., Cit.), por exemplo. Villa-Lobos (1940) diz, nesse sentido, que os jovens talvez se 

sintam constrangidos ou receosos já que provavelmente não tenham recebido a devida 

educação do “ritmo da vontade” (op., Cit.). Além disso, é preciso enfatizar que das 41 
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canções presentes nessa obra didática somente 6 não são arranjos ou obras de Villa-

Lobos.  

No segundo volume de Canto Orfeônico, Villa-Lobos apresenta uma obra com 45 

músicas, sendo 12 composições suas. Nessa acepção, esse é “um trabalho bem mais 

apurado, substancial e artístico que o anterior. Temos a presença de importantes poetas 

como Gonçalves Dias e Manuel Bandeira (DE SOUZA, 2005, p. 38). Ademais, Souza 

(2005) sublinha que Villa-Lobos apresenta compositores como Haydn, Rameau e Mozart 

nessa obra didática, sendo que “os cantos anônimos constituem também um dos pontos 

altos” (op. Cit.). 

Cabe destacar, por fim, uma curiosidade no que diz respeito aos hinos oficiais 

pátrios cujos objetivos eram o de exaltar a nação, a bandeira nacional e a história 

brasileira. Villa-Lobos (1937c) destaca a frequente execução errada dos hinos; quando 

toma frente a SEMA e em relatório geral de atividades afirma que os hinos eram 

“deturpados tanto na música como na letra, bem como na concatenação de uma com a 

outra, alterados pelo imperfeito conhecimento dos que o cantavam e sob influências 

regionalistas” (VILLA-LOBOS, 1937c, p. 375). Por isso, ele publica um edital, em 1932, 

que proíbe que os hinos sejam cantados na entrada e saída das escolas até que tivessem 

sido corrigidas as imperfeições. Nesse sentido, era preciso que fosse respeitada “certa 

fidelidade às partituras para cantar os hinos oficiais da pátria” (DE SOUZA, 2005, p. 87), 

nesse seguimento: 

Segundo as determinações da SEMA, é parte obrigatória do ensino de canto 
orfeônico a leitura atenciosa da poesia dos hinos patrióticos, sendo necessário 
que algumas passagens das letras desses sejam devidamente explicadas pelo 
professor. A compreensão do texto a ser cantado é elemento próprio desse ensino 
musical, que visa o desenvolvimento disciplinar, cívico-patriótico e artístico de 
crianças e jovens (DE SOUZA, 2005, p. 87). 

 Somente em 1936 a prática de execução do Hino Nacional volta a ser obrigatória 

com a sanção do Projeto-Lei 90/36 pelo presidente Getúlio Vargas. Desse modo, Villa-

Lobos enfatiza que devido aos esforços dos professores houve substantiva melhora na 

qualidade de execução dos hinos, fazendo com que “se possa ouvir, pela totalidade dos 

nossos escolares os hinos tal qual estão escritos” (VILLA-LOBOS, 1937c, p. 376). 
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6. OS EDUCADORES MUSICAIS BRASILEIROS 

CONTEMPORÂNEOS 

Após a década de 60 houve, no Brasil, aproximação com o experimentalismo musical 

fazendo com que fossem realizados movimentos acerca da música contemporânea. 

Educadores como John Paynter, Murray Schafer foram educadores de destaque 

internacional do movimento de experimentação musical, no qual, se destacam, entre 

outros, as oficinas de música. Na verdade, a música e a educação musical são pensadas 

de forma diferente, sendo que a matéria prima da música deixa de ser exclusivamente 

sons belos e organizados logicamente. Paz (2013) salienta que esse movimento iniciou-

se em território brasileiro, em 1968, na Universidade de Brasília com o anseio de um 

grupo de professores e alunos em difundir a nova música que abarcava a linguagem 

musical contemporânea, de destacaram compositores como Rinaldo Rossi, Nicolau 

Kokron, Fernando Cerqueira, entre outros. Por sua vez, em paralelo a esse movimento “o 

compositor Hans-Joaquim Koellreutter vinha desenvolvendo um trabalho de orientação 

voltado para as oficinas de música, tendo como principal suporte a improvisação” (PAZ, 

2013, p. 11).  

 Além disso, as ideias de educadores como Murray Schafer, Keith Swanwich, e Jos 

Wuytack encontram terreno fértil em solo brasileiro, e afetaram, de certo modo, as 

práticas em educação musical. Nesse capítulo abordam-se educadores que marcaram a 

educação musical brasileira, como é o caso de Kollreuter e de Gramani, assim como 

educadores musicais contemporâneos, que trazem novo fôlego a educação musical como 

Lucas Ciavatta com o método o Passo, assim como a abordagem da Escola Portátil de 

Música, e o método Da Capo.  

6.1 KOLLREUTER 

Hans-Joaquim Koellreutter (1915-2005) foi um professor e compositor de origem alemã, 

radicado no Brasil desde 1937, ele funda o movimento chamado de Música Viva que teve 

ampla repercussão no cenário musical brasileiro, chegando a ser considerado por alguns 

autores como Paz (2013), Brito (2001) e Kater (2009) como referência no meio musical. 

De acordo com Paz (2013) Koellreuter teve “um papel decisivo e revolucionário” (PAZ, 
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2013, p. 223), na educação musical brasileira. Nesse sentido, ele foi responsável pela 

introdução da música contemporânea, e especificamente responsável pela introdução de 

técnicas musicais inovadoras como as do dodecafonismo59 europeu.  

 Kater (2009) enfatiza alguns fatos marcantes da vida de Koellreutter que 

trouxeram-no para o Brasil, entre outros realizados na Alemanha, em Berlim, curso de 

flauta, composição e direção de coro de 1934 a 1936, onde também frequenta cursos 

sobre composição moderna de Paul Hindemith (1895-1963). Em 1935, ele funda em 

Berlim o Círculo de Música Nova, como forma de reação contra a política cultural nazista. 

É expulso da Alemanha, e em 1936, funda, em Genebra, o movimento chamado de 

Círculo de música contemporânea60, junto com Franck Martin (1890-1974), entre outros. 

Em 1937, conclui seus estudos musicais no Conservatório de Genebra61, e realiza turnês 

como flautista pela Europa em países como Alemanha, Suíça, França, Bélgica, Suécia, 

Dinamarca, Noruega, Holanda, Itália, Polônia, Checoslováquia, entre outros. Nesse 

mesmo ano chega ao Brasil no mês de Novembro. Em 1938, realiza seu primeiro recital 

no Conservatório Mineiro de Música em Belo Horizonte. Também, faz turnês pelo Norte 

do Brasil e se torna professor do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. 

Por sua vez, Brito (2001) destaca que depois de sua chegada ao Brasil, 

Koellreutter durante sua excursão artística pelo nordeste brasileiro, junto com o pianista 

Egídio de Castro e Silva, planeja a criação do movimento musical denominado por ele de 

Música Viva que “ao longo dos anos reuniu dinamicamente músicos, sobretudo os mais 

jovens, e incorporou vários dos alunos que com ele estudaram no Rio e em São Paulo” 

(BRITO, 2001, p. 13). Esse movimento musical teve ampla repercussão fazendo com que 

diversas atividades como “cursos, palestras, concertos, recitais, audições experimentais, 

edições (revista e partituras), programas de rádio, etc.” acontecessem possibilitando 

“perspectivas mais amplas de interação em seu tempo e sociedade” (Ibidem, p. 14). No 

entanto, Brito (2001) sublinha que apesar do amplo leque de atuação, seja como músico 

intérprete, compositor, como regente, teórico, entre outros, foi na área da educação que 

deixou suas maiores contribuições.  

 
59O dodecafonismo diz respeito a utilização das doze notas cromáticas sendo que nenhuma tem maior 
importância que as outras rompendo, dessa forma, com o tonalismo.  
60 Cercle de Musique Contemporaine. 
61Conservatoire de Genève. 
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 De acordo com Paz (2013) Koellreutter foi “um grande renovador de ideias, sendo 

convidado para cursos e palestras por todo o Brasil e também no exterior” (PAZ, 2013, p. 

223). Além disso, foi responsável, de acordo com a autora, da criação do movimento 

musical da Universidade Federal da Bahia que “frutificaria numa verdadeira escola de 

composição” (op. Cit.). Nesse seguimento, Brito (2001) marca que foi o professor 

Koellreuter quem institui os cursos de férias e quem criou o Departamento de Música da 

UFBA, em Salvador, sendo diretor de 1954 a 1962. Também, criando os Seminários 

Livres da Pró-Arte em São Paulo e em Piracicaba. Para Koellreutter (1997) a linguagem 

musical permite ampliar a consciência e a percepção humana que possibilita a superação 

de preconceitos, no seu ver: “a música é, em primeiro lugar, uma contribuição para o 

alargamento da consciência e para a modificação do homem e da sociedade” 

(KOELLREUTTER, 1997, p. 72). 

 No que diz respeito à educação o professor Koellreutter concorda, de acordo com 

Brito (2001), com as tendências pedagógicas que “vão ao encontro do pensamento de 

pedagogos, cientistas e filósofos contemporâneos que visam à construção de novos 

paradigmas para a formação e o exercício da cidadania de um ser humano integro e 

integrado – consigo, com o outro, com o meio ambiente” (BRITO, 2001, p. 26). Dessa 

forma, sua visão educativa é aberta e integradora e abarca diferentes aspectos como 

“econômicos, políticos e sociais, além de uma formação cultural que aborda antropologia, 

psicologia, filosofia, física, arte, educação” (Ibidem, p. 27).  

 No campo da educação musical, Brito (2001) aponta para o caminho interdisciplinar 

no qual a música está em constante diálogo com as outras áreas do conhecimento, 

buscando sempre privilegiar o desenvolvimento do ser humano como um todo, nesse 

seguimento: 

Como europeu que conviveu com os graves problemas decorrentes de 
movimentos como o fascismo e o nazismo, Koellreutter vislumbrou na educação, 
com e pela música, a possibilidade de criar um nova consciência, em oposição à 
que nascia na Europa e à que se entrevia no Brasil com o Estado Novo de Getúlio 
Vagas (BRITO, 2001, p. 27). 

 Desse modo, a educação musical para Koellreutter deve necessariamente abordar 

e considerar a questão da criação que é visto por ele como “elemento prioritário em 

qualquer projeto de educação” (op. Cit.). Sendo assim, Koellreutter quando chega no 
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Brasil percebe a necessidade de se estabelecer uma “ação metódica e sistemática de 

educação musical” (KOELLREUTTER, 1997, p. 131). Nessa acepção, o compositor diz 

que: 

(...) a educação musical continua a ser, no Brasil, o mais sério problema do 
terreno da música. Apesar do trabalho incansável e eficiente de Villa-Lobos, os 
pais e educadores desconhecem ainda o inestimável valor educacional e 
socializante das disciplinas musicais, como a música de conjunto e o canto 
orfeônico (KOELLREUTTER, 1997, p. 109). 

 Apesar da abordagem villalobiana não abarcar aspectos criativos como Koellreutter 

privilegiava, ele reconhecia o valor intrínseco do trabalho educativo de Villa-Lobos que 

teve, para ele, sua influência e importância.  

 Em relação à questão do método de ensino musical Koellreutter diz: “meu método 

é não ter método”, ou ainda: “o método fecha, limita, impõe... e é preciso abrir, 

transcender, transgredir, ir além, (...)” (op. Cit.). Na verdade, o professor Koellreutter 

guiava-se, como Brito (2001) destaca na observação, no universo cultural, nos 

conhecimentos prévios e nos interesses de seus alunos. Dessa forma, seus princípios 

pedagógicos se pautam na atividade, na criatividade, no debate, na elaboração de 

hipóteses, na análise crítica, no questionamento, entre outros, reiterando aqui que em 

“todas situações de ensino-aprendizagem” (BRITO, 2001, p. 29), ele abomina os modelos 

tradicionais de ensino, nesse sentido, Koellreutter (1997): 

Sabemos que é necessário libertar a educação e o ensino artísticos de métodos 
obtusos, que ainda oprimem os nossos jovens e esmagam neles o que possuem 
de melhor. A fadiga e a monotonia de exercícios conduzem à mecanização tanto 
dos professores quanto dos discípulos. (...). Inútil a atividade daqueles professores 
de música que repetem doutoral e fastidiosamente a lição, já pronunciada no ano 
anterior. Não há normas, nem fórmulas, nem regras que possam salvar um obra 
de arte, na qual não vive o poder da invenção. É necessário que o aluno 
compreenda a importância da personalidade e da formação do caráter para o valor 
da atuação artística e que na criação de novas ideias reside o valor do artista 
(KOELLREUTTER, 1997, p. 31). 

 Além disso, o professor Koellreutter (1997) buscava sempre ajustar os princípios 

pedagógicos que defendia “a toda e qualquer situação educacional” (BRITO, 2001, p. 30). 

Desse modo, era o professor que deveria ajustar seu conhecimento as necessidades dos 

alunos, e não o contrário. Sendo assim, ele redimensiona “o papel da música na 

educação, de modo mais geral, conferindo-lhe funções que transcendem os limites da 

formação musical” (Ibidem, p. 31). Também, em relação aos currículos e ao conteúdo a 
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serem abordados nas aulas de música, Koellreutter (1997), se opunha a conhecimentos 

fechados e previamente determinados a serem transmitidos. Nesse seguimento, Brito 

(2001) sublinha que era preciso “averiguar e avaliar criteriosamente o que realmente é 

importante ensinar a cada aluno, grupo, em cada contexto ou momento” (Ibidem, p. 31), 

ainda ela diz: 

(...) o professor nos orientava a ensinar “aquilo que o aluno quer saber”. Mais uma 
vez cabe à analogia: “O caminho se faz ao caminhar”. Desse modo, cabe ao 
educador facilitar situações para uma aprendizagem autodirigida, com ênfase na 
criatividade, em lugar da padronização, da planificação e dos currículos rígidos 
presentes na educação tradicional (BRITO, 2001, p. 31). 

 Dessa forma, Koellreutter (1997) é contra metodologias tradicionais de ensino 

musical que se limitam a transmitir e repetir conhecimentos, assim como se restringir a 

conteúdos pré-estabelecidos em currículos escolares. Na verdade, ele prega, como Brito 

(2001) realça que há preocupação, sim, com os conteúdos que devem ser 

suficientemente abrangente, de forma a possibilitar “um trabalho relacional, questionador, 

transformador, que estimula a criação e que pode ocupar-se de aspectos de fundamental 

importância, como a interdisciplinaridade, a diversidade cultural e os valores humanos” 

(BRITO, 2001, p. 35). 

 Ainda, é preciso sublinhar o lugar de destaque que ocupa a criação na proposta 

pedagógica de Koellreutter. Nesse seguimento, Brito (2001) diz que a improvisação é uma 

ferramenta de fundamental na abordagem do compositor que permite a vivência e a 

conscientização de determinados aspectos musicais. Sendo assim, o professor “entende 

que, por meio do trabalho de improvisação, abre-se espaço para dialogar e debater com 

os alunos e, assim, introduzir os conteúdos adequados” (BRITO, 2001, p. 45). Para 

Koellreuter (1997) a improvisação, e a criação são coisas sérias que necessitam ser 

preparadas previamente, ou seja: 

Não há nada que precise ser mais planejado do que uma improvisação. Para 
improvisar é preciso definir claramente os objetivos que se pretende atingir. É 
preciso ter um roteiro, e a partir daí trabalhar muito: ensaiar, experimentar, refazer, 
avaliar, ouvir, criticar etc. O resto é vale-tudismo (KOELLREUTTER, 1997, p 132). 

 Além da improvisação, Koellreutter (1997) sublinha que o processo de formação 

musical se dá com base no fazer musical e como Brito (2001) enfatiza na análise crítica 

que “cuida de respeitar o nível de percepção e consciência de cada aluno” (BRITO, 2001, 
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p. 47). Portanto, a questão da conscientização é central na abordagem de Koellreuter. A 

consciência diz respeito, para ele, na capacidade que o homem tem de “apreender os 

sistemas de relações de um dado objeto ou processo a ser conscientizado com o meio 

ambiente e o eu que o apreende” (Ibidem, p. 47), ou seja, trata de “uma forma de inter-

relação constante, como um ato criativo de integração” (op. Cit.).  

 Por fim, pode-se afirmar como Brito (2001) enfatiza que o trabalho de educação 

musical que leva em conta os princípios pedagógicos da abordagem do professor 

Koellreutter não é tarefa fácil, pois além da necessidade de profissionais bem-preparados 

que estejam “prontos a” “apreender dos alunos o que ensinar”, (BRITO, 2001, p. 50), é 

preciso superar as amarras dos currículos escolares fechados de forma a respeitar os 

interesses dos alunos, o conhecimento prévio que trazem, e a adoção de “uma postura 

efetivamente ativa, que implica experimentar, criar, analisar, criticar, dialogar e, 

seguramente, vincular-se afeiçoadamente com o trabalho realizado” (op. Cit.).  

6.2 GRAMANI E O ENSINO DA RÍTMICA 

José Eduardo Giochi Gramani (1944-1998), de acordo com Paz (2013), realizou estudos 

de violino, e frequentou o Curso de Formação Musical na Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Nesse curso, seguiu a disciplina de Rítmica 

com a professora Maria Amália Martins. Após, sua formação tornou-se professor, por sua 

vez, de Rítmica no Departamento de Música da Universidade de Campinas. Além disso, 

continuou sua carreira musical sendo diretor Artístico e violinista Spalla da Orquestra 

Oficina de Cordas de Campinas, assim como da Orquestra de Câmara Villa-Lobos de 

Mogi Guaçu. Também, participou de três grupos musicais, isto é, Trem de Corda, Anima, 

e Duo Bem Temperado, como violinista e rabequista (PAZ, 2013, p. 155). 

 Sua principal contribuição na educação musical diz respeito a seu trabalho 

denominado Rítmica Viva, escrito com o objetivo de trabalhar o ensino da leitura rítmica 

de forma diferente. Gramani (1997) explica que elaborou uma nova forma de estudar o 

ritmo musical procurando explorar a musicalidade desse elemento musical, e não 

somente a questão aritmética da subdivisão dos tempos musicais, nesse seguimento ele 

diz que: 
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O estudo do ritmo em música restringe-se quase que exclusivamente em saber 
medir a duração dos sons, seu início e seu fim. (...). A precisão da leitura e 
execução de um ritmo é fundamental, porém, os símbolos utilizados para grafá-lo 
expressam muito mais do que a simples medida de duração do som (GRAMANI, 
1997, p. 11). 

Sendo assim, Gramani (1997) destaca que os símbolos utilizados para escrever as 

durações rítmicas podem expressar muito mais do que a simples medida temporal de 

cada som, pois podem expressar, também, “caráter, respiração, frases etc.” (op. Cit.). 

Portanto, reitera-se que restringir a leitura rítmica a seu aspecto puramente aritmético é 

algo pobre, porque há musicalidade por detrás dos símbolos musicais. Gramani (1997) 

sublinha que a leitura musical se assemelha a leitura de palavras, ou seja, “é como se as 

letras de uma palavra fossem apenas soletradas e não lidas para expressar seu 

verdadeiro significado” (Ibidem, p. 12). Nesse seguimento, ele aponta para a escrita 

musical como sendo a expressão de uma ideia simbólica que quando vai além das 

informações superficiais, como a altura e as durações, possibilita atingir o plano das 

sensações, e assim “terá cumprido sua função geradora, estimuladora, criativa. Haverá 

troca e o aprendizado terá sido consumado” (GRAMANI, 1997, p. 12) 

Gramani (1997) argumenta que a iniciação musical, de crianças, geralmente 

trabalha exercícios que tem o objetivo do desenvolvimento da sensibilidade, ou seja, o 

sentir serve de base para o posterior desenvolvimento musical, e o estudante tem a 

possibilidade de “descobrir seu interior por meio do estudo da música” (GRAMANI, 1997, 

p. 13), o problema surge quando o aluno “começa a ter contato com a notação rítmica, um 

código que, se mal interpretado, pode significar apenas um conjunto de sinais para grafar 

as durações dos sons” (op. Cit.). Dessa forma, ele ressalta que grande parte dos métodos 

de ensino da leitura rítmica se limita a única interpretação aritmética da codificação dos 

símbolos musicais. Portanto, “deixa-se de trabalhar a sensibilidade e o estudo se 

concentra no aspecto racional. Deixa-se de sentir e começa-se a contar” (op. Cit.), não 

que o estudo do ritmo musical possa abrir mão totalmente de aspectos matemáticos, pois: 

(...) contar é necessário. É preciso saber medir a duração dos sons para conseguir 
uma execução correta do ritmo escrito. Não resta dúvida de que é fundamental 
saber dividir os tempos (GRAMANI, 1997, p. 13). 

 O problema de abordagens metodológicas que limitam a leitura rítmica ao estudo 

das durações; é que esse tipo de estudo pautado em racionalizações gera, segundo 

Gramani (1997), dependência, ou seja, “o músico não consegue se livrar da subdivisão. 
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Ele não consegue sentir uma semínima, e sim um som que tem duração de duas 

colcheias” (Ibidem, p. 13). Logo, a racionalização impera gerando dependência e como 

Gramani (1997) sublinha a leitura das durações pautadas unicamente no conceito 

aritmético é correta, porém é musicalmente pobre.  

 Por isso que o livro de Gramani (1997) traz sugestões de exercícios “para que o 

músico conte menos e sinta mais” (op. Cit.). Ele trata de exercícios que buscam 

contemplar ideias musicais e não necessariamente faz uso de métrica usual, desse modo, 

ele procura deixar de lado o “compasso como guia de acentuação” (op. Cit.). Na verdade, 

Gramani (1997) sublinha que em grande parte dos exercícios de leitura rítmica 

apresentada há duas ideias musicais diferentes que devem ser executadas 

simultaneamente, fazendo com que o aluno “consiga sentir cada uma delas independente 

da outra” (op. Cit.), o que traz complexidade e dificuldade as leituras por se tratar de 

leitura a duas vozes. 

 Gramani (1997) sublinha que sua obra de leitura rítmica não consiste 

verdadeiramente em um método de estudo rítmico, pois os exercícios além de não 

obedeceram a um escalonamento de dificuldade, são considerados por ele como 

interdependentes, ou seja, “cada exercício é um assunto diferente” (GRAMANI, 1997, p. 

13). Ademais, ele diz que há no decorrer do texto sugestões de como realizar as leituras 

rítmicas. No entanto, ele sugere que são apenas sugestões deixando total liberdade para 

novas formas de realizá-los, por meio de improvisação, da criação e de inserção de 

modificações na estrutura dos exercícios, nesse seguimento: 

(...) todos exercícios oferecem material para praticar improvisação. A maioria dos 
exercícios tem uma das vozes que se mantém – ostinato. A outra voz pode ser 
improvisada de duas maneiras: 1) mantendo a estrutura de compasso original; 2) 
modificando a estrutura original. – Realização em grupo (duas ou mais pessoas) – 
cada pessoa ou cada grupo de pessoas realiza uma voz (GRAMANI, 1997, p. 14). 

 Paz (2013), por sua vez, frisa que a abordagem do professor Gramani é constituída 

de exercícios criados por ele como um meio e não um fim. Dessa forma, são privilegiados 

o desenvolvimento de processos interiores de associação e dissociação, “com o objetivo 

de solucionar os problemas que dificultam a realização dos exercícios rítmicos propostos” 

(PAZ, 2013, p. 156). Além do mais, Gramani possibilita, por meio dos exercícios rítmicos, 

o trabalho da “predominância natural que há no nosso corpo – direito e esquerdo – e a 
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facilidade de execução que a citada predominância propicia” (op. Cit.). Logo, Gramani 

adverte que para haver o melhor aproveitamento dos exercícios é necessário trabalhar 

todas as possibilidades e inversões de vozes superando a zona de conforto, de modo a 

“gerar oportunidades de novas e diversas combinações e relações, aguçando cada vez 

mais a sensibilidade musical do executante” (PAZ, 2013, p. 157). Desse modo, a autora 

acentua que: 

Em sua grande maioria, os exercícios exploram a contraposição de elementos 
rítmicos irregulares a sequências rítmicas regulares, o que torna difícil medir as 
durações, utilizando-se apenas parâmetros aritméticos. Faz-se necessário, então, 
que se alie ao raciocínio aritmético a sensibilidade musical (Ibidem, p. 157). 

 Outro ponto abordado por Gramani (1997) trata da distinção entre a arte e o artista. 

Para ele, é necessário que o artista supere a questão técnica pautada na repetição e na 

rotina, sendo criativo e exprimindo sua personalidade e sensibilidade para que possa falar 

através de sua arte, e não simplesmente reproduzir o que o público demanda. Dessa 

forma, pode-se exprimir concretamente em verdadeiro artista que faz arte, pois se entrega 

à arte, faz descobertas, supera a repetição puramente da técnica artística, ou seja: 

O resultado de um estudo fundamentado na repetição e na rotina muito 
provavelmente refletirá repetição e rotina. Para um ser criativo, a rotina é sinônimo 
de fim, morte; para a arte, é sinônimo de empobrecimento. Porque a arte exige um 
entregar-se total. Exige descobertas, exige riscos (GRAMANI, 1997, p. 25). 

 Ademais, Gramani (1997) realça que a educação que privilegia a repetição e 

prepara as crianças para o mundo prático deixa de lado a criatividade. E, no seu ver é 

“horrível que essa praticidade destrua a criatividade. É desonesto. É horrível que a 

praticidade venha em função da competitividade” (Ibidem, p. 26). Na educação musical o 

ensino é predominantemente baseado em função da prática, o que significa “treinar a 

execução de algo que já existe, isto é, nada tem a ver com a criação” (op. Cit.), dessa 

maneira: 

Os assuntos a serem praticados já foram sequenciados a fim de se conseguir um 
resultado no menor tempo possível. Sem dúvida muito prático. Note-se que essa 
sequenciação vale para qualquer pessoa que esteja estudando música, vale para 
o brasileiro, para o holandês, para todos. (...). Que resultados podemos esperar de 
um esquema educacional que não visa o homem? O objetivo a ser atingido por 
esses nossos esquemas educacionais é, por incrível que possa parecer, a arte, e 
não o homem (GRAMANI, 1997, p. 26). 
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 Portanto, a arte não se manifesta mais, “pois o homem não sabe mais falar por 

meio dela, ele desaprendeu a usá-la como linguagem” (op. Cit.), sendo assim, ele só sabe 

se expressar por meio da repetição monótona que se dá por meio da técnica e da 

reprodução. O caminho sugerido por Gramani (1997) é o de colocar em dúvida aquilo que 

está previamente estruturado de forma a buscar outras alternativas para a realização 

artística, “talvez então a arte possa ser colocada mais a serviço da educação, da 

formação da personalidade, que a serviço do poder econômico” (GRAMANI, 1997, p. 26). 

 Em relação ao ensino musical, Gramani (1997) faz uma crítica à 

compartimentação, no sentido de que se separa cada assunto de forma isolada para 

facilitar o ensino. Dessa forma, se ensina a leitura melódica, por exemplo, como uma 

disciplina específica, se ensina o ritmo como algo a parte, isolado da melodia e harmonia, 

etc. Nesse sentido, Gramani (1997) diz que “não sabemos ensinar. Acreditamos nos 

métodos de ensino que nos passam e não nos preocupamos ao menos em verificar se 

algo poderia ser melhor” (Ibidem, p. 83), ou seja, tentamos ensinar sem levar em conta a 

individualidade de cada aluno, sendo assim: 

O correto seria conhecer o aluno, suas características de personalidade, seu 
repertório de informações, sua atitude perante a arte e a vida, perante si próprio. 
Desse estudo poderia resultar uma base sólida para o professor orientá-lo no 
estudo de música. Sonho? Não sei. Talvez isso possa acontecer, inclusive em 
uma classe coletiva. É possível perceber muita coisa em uma pessoa se se está 
preocupado com isso. Se não existe essa preocupação, nada se percebe 
(GRAMANI, 1997, p. 83). 

 Logo, se o professor somente se preocupa com o conteúdo a ser trabalhado 

acabará deixando de lado o aluno na sua individualidade. E, como consequência disso “a 

matéria vai ser útil para muitos e inútil para “outros” muitos” (op. Cit.), desse modo, uma 

forma de resolver o problema educativo, segundo Gramani (1997), é adotar uma postura 

na qual o professor se preocupa com o sujeito que aprende e não somente com a 

conteúdo a ser ensinado.  

Finalmente, pode-se afirmar que as contribuições desse educador brasileiro a 

respeito do estudo do ritmo vão muito além do restrito ensino rítmico. Sua abordagem traz 

complexidade, criatividade e inventividade. Desse modo, a Rítmica de Gramani (1997) 

pode aguçar a curiosidade dos leitores ávidos por conhecimento que por meio de 

pesquisas adicionais podem vir a contemplar uma nova face do universo do ritmo.  
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6.3 ESCOLA PORTATIL DE MÚSICA 

Paz (2013) evidencia o trabalho da Escola Portátil de Música do estado do Rio de Janeiro, 

que tem uma metodologia peculiar de ensino que se dá por meio da prática musical, da 

observação e da apreciação musical. Trata-se de um trabalho de imersão do aluno no 

mundo musical e nas práticas musicais dos grandes mestres da Música Popular 

Brasileira, e em específico do Choro. Dessa forma, é um movimento musical “que vem 

perpetuando de geração em geração” (PAZ, 2013, p. 279).  

Segundo Paz (2013), Luciana Rabelo, professora e integrante da EPM, disse em 

entrevista para o site músicos do brasil, que grande parte dos professores que estão à 

frente da EPM tiveram a oportunidade de aprender, pelo convívio e pela observação com 

grandes nomes como: “Joel Nascimento, Abel Ferreira, Zé da Velha, Índio do 

Cavaquinho, para citar apenas alguns, passando por estudo com Jayme Florence, mais 

conhecido por Meira” (PAZ, 2013, p. 279). Assim, alguns dos atuais mestres da Escola 

Portátil de Música puderam frequentar importantes rodas de choro e saraus como as que 

aconteciam no palco do Sovaco de Cobra, no Clube Jequiá na Ilha do Governador, entre 

outros. Além disso, “alguns dos citados eram frequentadores assíduos dos saraus nas 

casas de Pixinguinha e Jacob do Bandolim” (op. Cit.). Dessa forma, aprenderam e 

tocaram com os mestres e se tornaram, por sua vez, mestres. Luciana Rabello, ainda, 

contou na mesma entrevista para o site músicos do brasil que devido a um 

questionamento feito a ela de um menino que dizia: 

Vocês não vão a rodas de choro nunca? Como é que a gente pode aprender se 
vocês, que aprenderam com os mais velhos, não vêm tocar com a rapaziada? 
Vocês vivem dizendo que aprenderam em rodas de choro. E nós, como fazemos? 
(PAZ, 2013, p. 280).  

 Paz (2013) relata que esse questionamento feito a Luciana Rabello foi a “mola 

alavancadora para a criação da Escola Portátil de Música” (Ibidem, p. 280). E, o nome 

Escola Portátil de Música foi sugerido por Hermínio Bello de Carvalho para a roda de 

choro que acontecia na Sala Funarte, antes mesmo de se tornar uma escola de música 

com metodologia peculiar. Sendo assim, no segundo semestre de 2001 “Cirley de 

Hollanda, que na qualidade de gestora cultural, sensibilizou-se com as instigações do 

menino levadas por Luciana e abriu espaço, assim para que tivessem início as Rodas de 

Choro” (PAZ, 2013, p. 280), que já tinha cunho pedagógico, pois já contava com 
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aproximadamente sessenta participantes, e com músicos de renome que foram os 

verdadeiros fundadores da Escola Portátil de Música, sendo eles: Maurício Carrilho, 

Álvaro Carrilho, Pedro Amorim, Luciana Rabello e Celsinho Silva. 

 Após a saída de Cirley de Holanda a Escola Portátil de Música passou a utilizar os 

espaços da Universidade Federal do Rio de Janeiro na gestão de João Guilherme Ripper. 

Em 2002 havia oito professores na EPM e cerca de cento e vinte alunos, e no ano 

seguinte foram necessários doze professores para atender duzentos alunos. Com o 

aumento de alunos o compositor e professor Maurício Carrilho “que tinha mais 

experiência didática – passou a incrementar mais as oficinas de choro, agregando outros 

músicos para se desincumbirem de novos instrumentos e criando, ainda, material 

didático” (Ibidem, p. 280). 

 Aos poucos o trabalho da Escola Portátil foi ganhando visibilidade, instigado por 

Hermínio Bello de Carvalho que procurava “fazer crescer a oficina, a profissionalizar o 

trabalho, ampliando inclusive o número de meninos e cidades atendidas – de modo a 

justificar inclusive o nome do curso/proposta -, bem como a buscar patrocínio para dar 

maior sustentação às oficinas” (Ibidem, p. 280). Lembrando aqui que o principal objetivo 

da Escola Portátil de Música é “preservar, compartilhar e passar adiante conhecimentos 

sobre a música popular brasileira, em especial o gênero Choro” (op. Cit.). Sendo assim, o 

projeto cresceu tanto devido a diversos fatores como: divulgação, concertos realizados, 

Festivais Nacionais de Choro, entre outros que as salas oferecidas pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro não mais comportavam o número de alunos inscritos no 

projeto.  

 Logo, em 2004, a Escola Portátil de Música foi transferida para o bairro da Glória 

no Rio de Janeiro, nessa data, já tinha aproximadamente quatrocentos alunos e tinha 

dezoito professores. A partir de 2005 a Petrobras começou a patrocinar as atividades da 

escola fazendo com que “o projeto ganhasse mais dinamismo e consistência, bem como 

criando maior infraestrutura, além de uma equipe técnica de apoio às atividades” (PAZ, 

2013, p. 281). Além disso, foi criado o “Instituto Casa do Choro – representante legal da 

EPM – ampliando a abrangência das ações da EPM, que sediou oficinas em diferentes 

cidades” (op. Cit.). 
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 Também, a partir de 2005 a Escola Portátil de Música tem sede em um campus da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo aproximadamente seiscentos alunos e 

vinte e três professores de renome nacional, muitos deles com formação na própria 

Universidade carioca, nesse sentido: 

(...) alguns, ainda, com mestrado e doutorado -, o que enriquece a atividade, 
gerando uma troca muito produtiva e respeitosa de experiências e conhecimentos 
entre os professores da EPM. É o caso de Bia Paes LEME, Rui Alvim, Jayme 
Vignoli, Anna Paes, Marcílio Lopes, Paulo Aragão e Pedro Aragão (um dos 
coordenadores juntamente com Luciana Rabello e Maurício Carrilho) (PAZ, 2013, 
p. 281). 

 O projeto pedagógico da Escola Portátil de Música mostra preocupação em 

propiciar a formação completa “tanto em nível teórico quanto prático, permitindo aos 

participantes que, depois de formados, trabalhem com qualquer gênero musical e não 

apenas o choro” (op. Cit.). Portanto, o estudo do complexo gênero musical brasileiro 

choro serve de alavanca para o desenvolvimento musical dos alunos, que podem 

posteriormente escolher trabalhar com qualquer gênero musical, desse modo: 

(...) promover a educação musical por meio da linguagem do choro. (...) É dar ao 
aluno fundamentos educacionais, profissionais, sociais e emocionais, para que ele 
possa trilhar uma carreira de sucesso e uma vida produtiva como artista e como 
cidadão (Ibidem, p. 282). 

 As aulas da Escola Portátil acontecem aos sábados e são organizadas, de acordo 

com Paz (2013) “em três níveis: básico, intermediário e avançado, além dos cursos 

especiais” (op. Cit.). Como apontado anteriormente, o foco do ensino é a aprendizagem 

musical que se dá na interação com a Música Popular Brasileira, e especificamente o 

gênero musical chamado de Choro. Dessa forma, os alunos tem a oportunidade de 

aprender através da prática musical, também podem conviver com músicos já 

consagrados e observá-los tocar, nesse sentido: “o método é fruto da experiência de seus 

professores, que buscam socializar com os alunos da EPM os aspectos práticos 

decorrentes do dia a dia do músico profissional” (op. Cit.).  

 Assim, todo aluno da Escola Portátil de Música independentemente do nível em 

que se encontra, deve ter aulas de instrumento, aulas de teoria, aulas de prática de 

conjunto, e algum curso extra, sendo assim: 

O “Bandão”, que se dá de 12h30 às13h30, congrega todos os alunos da EPM e 
atua como aglutinador de todo o trabalho realizado do ponto de vista musical, bem 
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como do social. Trata-se de um momento de fundamental importância para o 
processo de ensino – onde são aplicados os conhecimentos oriundos das aulas – 
além da confraternização – convivem iniciados com músicos de alta categoria 
musical -, dos 12 aos 80 anos. Estes ensaios – abertos ao público – já estão 
inseridos na vida cultural da cidade (PAZ, 2013, p. 282). 

 Além do mais, Paz (2013) salienta que os alunos da Escola Portátil de Música têm 

infraestrutura para dar respaldo a seus estudos musicais, dessa maneira os alunos 

podem ter acesso a diversos tipos de matérias como partituras, gravações e arranjos 

musicais. Também, “(...) dispõe de uma midiateca, fruto de uma minuciosa pesquisa de 

acervos sonoros desenvolvida e disponibilizada por Maurício Carrilho a partir de 2004 e 

acrescida, a partir de 2006, com a doação de todo o acervo sonoro de Hermínio Bello de 

Carvalho” (op. Cit.). A midiateca, de acordo com Paz (2013) funciona como uma biblioteca 

com o empréstimo de diversos materiais e gravações, muitas delas com “raro valor 

histórico e cultural – algumas delas inéditas”, nesse seguimento: algumas “que são 

referência para os principais gêneros da MPB e que o mercado não vem contemplando” 

(op. Cit.). 

 É preciso, também, destacar que os arranjos musicais utilizados pela Escola 

Portátil de Música são oriundos de “expoente na arte do arranjo, como Radamés Gnattali, 

Guerra-Peixe, Pixinguinha, e de contemporâneos como Cristóvão Bastos, Marcílio Lopes, 

Bia Paes Leme, Pedro Paes, Maurício Carrilho, Pedro Aragão, Paulo Aragão e Jayme 

Vignoli” (PAZ, 2013, p. 282). 

 Em 2006, de acordo com Paz (2013) um convênio começou a ser realizado entre o 

Instituto Casa do Choro e a UNIRIO fazendo com que os alunos da universidade pública 

tivessem a possibilidade de realizar cursos de extensão na Escola Portátil de Música. 

Desse modo, é dada a oportunidade aos alunos da graduação de contribuir para a 

experiência musical, além de propiciar oportunidade de aprenderem com o convívio de 

músicos profissionais. “Ressalta-se, ainda, a importância em aprender através da 

observação e da prática, mas com o respaldo também teórico” (Ibidem, p. 283).  

 Além do mais, a Escola Portátil de Música tinha uma orquestra entre os anos de 

2005 e 2008 chamadas de Camerata Portátil e Furiosa Portátil. Paz (2013) destaca que 

ambas, hoje em dia, funcionam somente para eventos musicais. 
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 Por fim, Paz (2013) salienta que o material didático utilizado na Escola Portátil de 

Música é de grande relevância para a formação dos alunos que tem a possibilidade de 

formar repertório pautado na Música Popular Brasileira. Além disso, os alunos da EPM 

têm acesso a professores de renome nacional “mesclando tradição e modernidade” (PAZ, 

2013, p. 283), assim como amplo acesso a arranjos, partituras e gravações na midiateca 

da instituição.  

6.4 O MÉTODO O PASSO 

O método de educação musical chamado de O passo surgiu a partir de uma dissertação 

de mestrado de Lucas Ciavatta (1965- ) realizada na Universidade Federal Fluminense no 

ano de 2001, e publicada em forma de livro em 2003. Segundo Ciavatta (2009b) foi 

buscando respostas à suas “próprias necessidades e, acima de tudo, uma alternativa ao 

processo altamente seletivo do acesso à prática musical tanto nos espaços acadêmicos 

quanto nos espações populares (CIAVATTA, 2009b, p. 15) que ele criou sua metodologia 

de ensino na qual “há um sentido mais amplo nos conceitos, ferramentais, habilidades e 

compreensões propostos e os canais utilizados para construir o conhecimento musical 

são os mais diversos possíveis” (op. Cit.). 

 Paz (2013) enfatiza que as ideias musicais que são sintetizadas na metodologia de 

educação musical O Passo, foram testadas previamente durante dois anos no Colégio de 

Aplicação do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a autora sublinha que Ciavatta 

trabalhou durante dez anos na escola Oga Mitá onde começou a desenvolver sua método 

de ensino. Pode-se inferir, também, que há presença de conceitos de outros métodos de 

ensino de música no método de Ciavatta, que pode ser explicado já que O passo “não é 

produto de seu conhecimento específico, mas experiências com os mesmos nas práticas 

discentes experimentadas quando de sua graduação na UNIRIO” (PAZ, 2013, p. 333-

334), ou seja, o conhecimento abordado durante seu curso de graduação teve influência 

no seu processo criativo para o estabelecimento das práticas pedagógicas do método O 

passo. Ademais, outra influência importante para o estabelecimento da metodologia de 

ensino musical foi a música popular brasileira, nas palavras de Ciavatta (2009b): 

(...) a maior inspiração d´O Passo foi e continua sendo o fazer musical popular 
brasileiro, principalmente no que diz respeito à relação entre corpo e música no 
processo de aquisição do suingue (CIAVATTA, 2009b, p. 15). 
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 Uma das grandes contribuições dessa metodologia de ensino musical é que inova 

no ensino do ritmo musical, fazendo uso do conceito de posição e de espaço de forma 

que há “um andar específico” (CIAVATTA, 2009b, p. 15), no qual são trabalhados quatro 

pilares, ou seja, o corpo, a representação, o grupo e a cultura. Desse modo, o que 

diferencia a proposta é justamente o trabalho simultâneo dos quatro pilares. Sendo assim, 

em relação ao conceito de posição ele sublinha que “a intenção do conceito de posição é 

bem mais mapear trajetórias e contribuir para a percepção dos movimentos musicais 

envolvidos” (CIAVATTA, 2009, p. 53). 

 Na verdade, Ciavatta explica que há um tripé indissociável em seu método de 

ensino musical. Esse tripé implica, de acordo com Paz (2013) na “identificação, 

compreensão e registro (oral, corporal e gráfico) de cada evento musical trabalhado, seja 

rítmico ou melódico” (PAZ, 2013, p. 334), nesse seguimento: 

Para manter o foco na compreensão da organização a ser exteriorizada por parte 
do aluno, o método – em sua prática – não abre mão da presença de nenhuma 
das três formas de notação acima citadas (Ibidem, p. 334). 

 Portanto, Ciavatta (2009b) sublinha que todo músico utiliza a notação musical para 

fazer música, e não necessariamente a notação musical tradicional, ele fala sobre a 

notação corporal e oral. Além disso, ele discorre sobre outras formas de silabações 

rítmicas que podem trazer ganhos, e novas possibilidades ao processo de ensino-

aprendizagem musical, pois pode dar ao aluno mais autonomia e segurança (CIAVATTA, 

2009b, p. 69). 

 Ciavatta (2009b) realça que em sua prática docente inicia o processo de ensino 

pelo ritmo musical. Nesse sentido, faz uso das Folhas d`O Passo que são uma forma de 

notação musical corporal que de acordo com Paz (2013) “está condicionada a um 

entendimento e vivência de seu propósito; isso significa que o trabalho tem início com a 

notação corporal e, somente após essa assimilação, tem lugar o trabalho com as 

notações orai9s e gráficas. Ciavatta (2009b) diz que é dado privilégio ao compasso 

musical quatro por quatro já que grande dos ritmos brasileiros estão organizados dessa 

forma.  

 Além da grafia musical, o conceito de posição é imprescindível para Ciavatta, 

dessa forma: 
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O conceito de posição, que desenvolvi no trabalho com O Passo, vê o espaço 
musical como sendo tridimensional, como tendo um relevo, e se dedica a 
identificar as características de cada um destes lugares dentro deste relevo. 
Seguindo o caminho proposto pelos Gregos, o conceito de posição relaciona 
espaço musical e movimento corporal e assim revela lugares que estão “no alto” 
ou “em suspensão”, e lugares que estão “embaixo” ou “em repouso”, e que por 
isso geram movimentos musicais distintos (CIAVATTA, 2009b, p. 44). 

 Também, Ciavatta sublinha de acordo com Paz (2013) que o conceito de posição 

não se opõe ao conceito de duração. Na verdade, segundo a autora quando se trata do 

ensino-aprendizagem do ritmo musical o conceito de posição ultrapassa o conceito de 

duração (PAZ, 2013, p. 337).  

 Além disso, Ciavatta (2009b) frisa que “nenhum educador se dedicou a sistematizar 

o estudo da pulsação, a examinar de perto as questões envolvidas no processo de 

aquisição das habilidades e compreensões necessárias para trabalho com a pulsação” 

(CIAVATTA, 2009b, p. 53). Desse modo, a questão da interiorização da pulsação musical, 

apesar de ser abordada por ele, não é discutida. Na verdade, sua posição se resume a: “o 

que sustento é que, a meu ver, ele pode ser inviabilizado caso o movimento corporal seja 

precocemente dele retirado” (Ibidem, p. 58), ou seja, é necessário que para ser 

interiorizada a pulsação tenha respaldo na pratica rítmica musical.  

 Como Jacques-Dalcroze, e outros, Ciavatta (2009b) utiliza-se do andar como 

movimento de base para sua metodologia de ensino musical, nas palavras do educador: 

“com o tempo irá equilibrar tensão e relaxamento permitindo um maior controle corporal. 

(...) O Passo propõe andar, até que ele não seja mais necessário” (CIAVATTA, 2009b, p. 

59). Dessa forma, o andar se transforma em uma ferramenta que permite a compreensão 

do conceito de pulsação. No entanto, Ciavatta (2009b) adverte que a marcha é “uma 

simplificação que pode comprometer todo um processo de educação musical. (...) O que 

diferencia O Passo da marcha é especificamente um movimento de flexionar as pernas 

entre um passo e outro” (Ibidem, p. 63), ou seja, no método de Ciavatta é imprescindível o 

respeito das posições dos pés de forma a “construir um mapa mental e a clareza deste 

mapa depende inteiramente da clareza com relação à posição dos pés” (Ibidem, p. 83). 

Caminhar com flexionar nas pernas com deslocamento em ciclos, são segundo Ciiavatta 

(2009b): 

(...) valioso recurso para introduzir a organização por compassos. Estes 
deslocamentos, por permitirem o estabelecimento de uma correspondência entre 
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os momentos de movimento e os momentos da música, podem ser considerados 
modelos de regência com os pés (CIAVATTA, 2009b, p. 63). 

 Dessa maneira, Ciavatta (2009b) frisa que “vários métodos perdem muito tempo 

trabalhando a coordenação motora, enquanto o mais importante, a música, acaba ficando 

em segundo plano” (op. Cit.). Ainda, segundo Ciavatta (2009b) na sua metodologia de 

ensino musical “a compreensão do ritmo que se quer fazer soar vem antes ou 

simultaneamente à compreensão da sequência de movimentos, e o que torna o fazer fácil 

ou difícil é a articulação de um determinado ritmo com sua pulsação” (CIAVATTA, 2009b, 

p. 66). 

 Paz (2013) enfatiza que o método O Passo é feito a partir de um material didático 

que é constituído de várias folhas que servem de embasamento para as práticas rítmicas, 

nesse seguimento elas contém: 

(...) números (tempos), “e” (contratempo), Tocar e Cantar com “e”, “i” (divisão em 
4), Tocar e Cantar com “i”, “o” (divisão em 3), “i” do “o” (divisão em 6), O Passo 
Ternário, Os Passos Quinário e Setenário, Quiálteras de 2 e 3, “a” (divisão em 8), 
Bases para Tocar e Cantar, Shuffle e Boi (PAZ, 2013, p. 339). 

 Como pode-se observar sem as devidas explicações as folhas não fazem sentido. 

Sendo assim, Ciavatta (2009b) diz que “a Folha sem O Passo perde a sua utilidade” 

(CIAVATTA, 2009b, p. 94). Portanto, não basta a explicação teórica do que é feito na 

metodologia do O passo, é preciso vivenciá-la para efetivamente compreender do que se 

trata.62  

 Ainda, é necessário abordar a questão da inclusão e da autonomia que segundo 

Paz (2013) fazem parte dos princípios do método O Passo. Desse modo, para Ciavatta 

(2009b) a prática musical deve ser acessível a todos independentemente de se der ou 

não um dom, nas palavras do educador: “certamente eu não julgava simples os caminhos 

para viabilizar a inclusão de todos, e um primeiro procedimento me pareceu central: 

considerar que nada, nenhuma habilidade ou compreensão, devia ser encarada como 

natural” (CIAVATTA, 2009b, p. 19). Além disso, ele afirma em relação a inclusão que “só 

estamos incluídos quando nossa ação interfere, “faz diferença”, no resultado musical do 

grupo” (Ibidem, p. 20).  

 
62 Os interessados consultar www.opasso.com.br. 

http://www.opasso.com.br/
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 Outro ponto abordado por Ciavatta (2009b) que está, de certo modo, ligado à 

questão da inclusão diz respeito aos recursos necessários ao trabalho com educação 

musical. Nesse seguimento, a falta de recursos pode inviabilizar todo um trabalho 

pedagógico, assim como a inclusão. Por essa razão Ciavatta (2009b) pensou numa 

metodologia que não necessitasse de amplos recursos para que sua metodologia fosse 

implementada. Dessa forma, os recursos se limitam ao corpo dos participantes com suas 

vozes e palmas. Nas palavras do educador: 

Possuir ou não os meios, Refiro-me a todo e qualquer recurso material cuja 
ausência, em alguns casos, inviabiliza o processo de ensino-aprendizagem. (...) 
Assim, me parecia fundamental trabalhar sempre na perspectiva da ausência 
quase que total de meios. (...) Contar apenas com quem quer ensinar-aprender, 
com quem quer aprender-ensinar e com os recursos disponíveis de ambos 
(CIAVATTA, 2009b, p. 20). 

 Paz (2013) reitera que a questão da autonomia é buscada “quase que 

obstinadamente e pode ser explicada através do conceito de posição” (PAZ, 2013, p. 

335). 

 Por fim, Ciavatta (2009b) relaciona o conceito de espaço e tempo ao corpo de 

forma indissociável. Nesse seguimento, ele afirma que “há, pelo que se pode concluir uma 

simultaneidade e uma interação, um diálogo, entre os processos de construção do 

esquema corporal e das noções de espaço e de tempo” (CIAVATTA, 2009b, p. 24). Dessa 

forma, pode-se inferir que há movimento corporal sempre que se faz algo, e não apenas 

quando se faz música. Além disso, Ciavatta (2009b) aponta para a importância do corpo 

para a construção e aquisição de habilidades musicais, ou seja, “as noções de espaço e 

de tempo seriam assim construídas no nível da representação através da vivência 

corporal. Não me parece haver a possibilidade de uma ausência do corpo na efetivação 

deste processo” (CIAVATTA, 2009b, p. 26), dessa forma: 

A partir do conceito de cognição corporal, sustentamos o corpo como unidade de 
construção de conhecimento distinta da mente, e ressaltamos a importância desta 
concepção para o fazer musical (CIAVATTA, 2003, p. 98). 

6.5 O MÉTODO DA CAPO 

De acordo com Paz (2013) o método Da Capo foi criado pelo professor Joel Barbosa 

(1964 -) como sua tese de doutorado em 2000, mais tarde, no ano de 2004, foi publicado 

em forma de livro. O método é composto de onze livros, sendo “o livro de Regência (com 
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todas as orientações didáticas e as grades dos instrumentos de sopro e percussão) e um 

para cada instrumento que integra a banda” (PAZ, 2013, p. 309). Na verdade, Paz (2013) 

coloca que o conteúdo de todos os instrumentos de sopro é o mesmo, somente a parte 

específica das peculiaridades pedagógicas é que são diferentes.  

 O método Da Capo, de acordo com Barbosa (1997), inspirou-se nos métodos de 

ensino coletivo de banda americanos da década de 1980, só que os adaptou à realidade 

e cultura brasileira fazendo uso de canções do folclore brasileiro. Na verdade, como 

aponta para Barbosa (2011), o que diferencia sua metodologia de ensino com as demais 

é “valorização da percepção por meio do tocar de ouvido e do canto, com inclusão das 

letras das canções. Ele se fundamenta na premissa de que a educação musical por meio 

de canções de tradição oral conhecidas é uma abordagem eficaz” (BARBOSA, 2011, p. 

238). 

 Sendo assim, Barbosa (1996) salienta que o método Da Capo foi criado para o 

ensino coletivo de instrumentos de banda, ou seja, trata do ensino coletivo, nesse sentido 

o professor Barbosa diz que “o ensino coletivo de instrumentos musicais heterogêneos 

pode ser um dos meios mais eficientes e viáveis economicamente para inserir o ensino da 

música instrumental no ensino escolar de primeiro grau" (BARBOSA, 1996, p. 39). De 

acordo com Paz (2013) nada impede que o método seja utilizado individualmente, pois há 

uma organização didática que permite que o aprendiz tenha contato com o instrumento 

desde a primeira aula. 

Além disso, Paz (2013) sublinha que a aprendizagem da teoria se dá 

concomitantemente à aprendizagem do instrumento, ou seja, é uma forma de teoria 

aplicada na prática diretamente. Desse modo, “em cada lição é introduzida uma nova nota 

no instrumento, bem como um ritmo e um conceito teórico, todavia aplicado ao fazer 

musical” (PAZ, 2013, p. 311). Portanto, o método Da Capo inicia-se com músicas de 

tradição oral brasileira, ou seja, canções folclóricas que apresentam células rítmicas mais 

simples, nesse seguimento: 

Todos esses elementos são experimentados através da execução e do canto em 
uníssono, em duos, em cânone e, ainda, de arranjos para banda elaborados pelo 
autor, tendo como principal suporte a música de tradição oral brasileira (PAZ, 
2013, p. 311). 
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 O livro de apoio do método Da Capo para cada instrumento tem a mesma 

estrutura, ou seja, três seções. Na primeira seção, Barbosa apresenta, segundo Paz 

(2013) “os princípios básicos de produção sonora, ou seja, as notas de mais fácil 

produção no registro médio dos instrumentos (de sopro), o quadro de dedilhados, além de 

um repertório de fácil execução, com divisões musicais simples” (PAZ, 2013, p. 311). Já 

na segunda seção são trabalhadas notas musicais de outros registros, ou seja, de outras 

oitavas, assim como são inseridos outros exercícios de técnica instrumental. Além do 

mais, nessa parte do método são trabalhados exercícios teóricos “intercalados com 

adaptações de canções da tradição oral” (op. Cit.). Na terceira parte do método abordam-

se canções folclóricas mais complexas, trabalha-se a questão da dinâmica, do fraseado, 

da articulação, assim como exercícios de divisão rítmica e de escalas. Sendo assim Paz 

(2013) reitera que “nessa última fase o repertório inclui formas, estilos e gêneros variados” 

(PAZ, 2013, p. 311). 

 Barbosa (1997) sublinha que a fase mais crítica no ensino de instrumentos de 

sopro é a inicial, pois exige mais do professor que deve estar mais tanto atento ao 

contexto coletivo quanto ao individual, de forma a evitar que o aprendiz “adquira uma 

formação prejudicial da embocadura, uma postura defeituosa, vícios danosos de 

respiração e posições impróprias de mãos e braços” (BARBOSA, 1997, p. 195). Segundo 

o autor as turmas não deveriam ultrapassar o número de trinta alunos para ter 

aproveitamento efetivo. 

 Ademais, Paz (2013) destaca o papel familiar no sucesso a ser alcançado, pois 

“funciona como uma mola alavancadora, incentivando a prática diária, bem como se 

interessando pelo desenvolvimento individual” (PAZ, 2013, p. 311), dos aprendizes, nesse 

seguimento: 

Barbosa percebeu a importância da motivação familiar e, pelo exposto, envolve os 
responsáveis – tão logo definido o grupo – reunindo-se pessoalmente com os 
mesmos e, ainda, através de cartas e reuniões regulares. As Rodas de Conversa 
também são por ele utilizadas para propiciar um maior envolvimento e 
conhecimento dos interessados nesse processo (PAZ, 2013, p. 311). 

 De acordo com Paz (2013) os alicerces do trabalho pedagógico são construídos 

antes de se darem as práticas educativas. Desse modo, em um primeiro encontro são 

colocados os objetivos do trabalho, as suas perspectivas, os planos de aula, e os 

resultados a serem alcançado. Além disso, Barbosa busca motivar os possíveis novos 
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integrantes mostrando vídeos de bandas, assim como incentivando-os a se organizarem 

socialmente, nesse sentido ele diz: 

Após o processo coletivo de definição do instrumento que cada aluno tocará, 
iniciam-se as aulas – o professor sugere um mínimo de três encontros semanais. 
Nos primeiros encontros coletivos, destina-se atenção individual a cada aluno. Os 
alunos – divididos em naipes – já manuseiam os instrumentos no primeiro 
encontro, além de aprender técnicas de respiração, embocadura e correta posição 
de braços e mãos. Posteriormente, o professor reúne todos os naipes para 
execução coletiva da primeira página do livro do aluno, anteriormente executadas 
nos naipes, e dar sequência às atividades do método (BARBOSA APUD PAZ, 
2013, p. 312). 

 Ainda, Barbosa adiciona algumas recomendações para se ter bom aproveitamento 

do método, ou seja: 

Mescle as aulas entre partes instrumentais e teóricas. Sempre toque as páginas já 
aprendidas nas aulas. (...) Pratique as canções com cada aluno tocando ou 
cantando individualmente, um após o outro sem interrupção, e mantendo o 
acompanhamento de percussão de maneira contínua. Toque nas aulas para 
exemplificar. Apresente gravações e vídeos para os alunos. (...) Acompanhe o 
crescimento de cada aluno, avaliando-o individualmente e colocando notas no livro 
dele para cada exercício. (...) Mostre a forma musical de algumas canções e 
comente a riqueza da construção de certas linhas melódicas. Organize os grupos 
de câmara. Explique ao aluno a importância da prática diária com qualidade 
(concentração e planejamento) (BARBOSA, 2004, p. 1-2). 

 O método Da Capo vem sendo utilizado em diversos estados do Brasil, como 

destacado por Paz (2013), sendo no “Pará, São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, 

Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Paraíba e Pernambuco” (PAZ, 2013, p. 310). Além do 

mais, Barbosa (2003) divulgou-o nos encontros nacionais da ABEM63 e da ANPPOM64. 

Por fim, pode-se indagar que “os alunos iniciados no citado método tornam-se 

naturalmente multiplicadores da ação, abrindo novas perspectivas sociais, educacionais e 

profissionais” (op. Cit.). 

  

 
63ABEM significa Associação Brasileira de Educação Musical. 
64ANPPOM significa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. 



161 
 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a leitura desse material podemos chegar a algumas conclusões e fazer 

comparações com o momento histórico presente. Pode-se constatar como a história da 

música é recente, assim como, o é a história da educação musical. Apesar da origem da 

música datar da Grécia antiga as funções da música continuam, de certo modo, similares. 

Nesse sentido, deve-se enfatizar que Pitágoras foi o responsável por importantes 

descobertas de acústica que deram origem a escala musical diatônica. E, outros 

conceitos importantes da música datam da antiguidade, como por exemplo, os modos 

gregos, e Tesis e Arsis.  

O leitor, também, pode comparar a questão da educação musical da época da 

antiguidade, e constatar a proximidade dos valores extramusicais que podem ser 

desenvolvidos por meio de práticas musicais. Reiterando aqui alguns desses valores, 

como por exemplo: auxiliar na construção da estética, da moral, da cidadania, do bem-

estar, entre outros. Portanto, assim como a boa música poderia influenciar o 

comportamento, formar o caráter dos indivíduos e acalmar as paixões humanas, a música 

de baixa qualidade poderia corromper a moralidade, o comportamento e instigar as 

paixões. Em todo caso, fica a reflexão a respeito dos poderes extramusicais da música e 

da educação musical, pois é evidente o poder que determinados ritmos e gêneros 

musicais exercem sobre o humor e sobre o comportamento dos homens, basta lembrar-

se dos prisioneiros que remavam ao ritmo do tambor, dos soldados que marchavam para 

guerrear aos sons de ritmos cadenciados, da chegada dos reis que era anunciada aos 

sons de trombetas, entre outros. O que precisa ser reiterado aqui é a origem de atributos 

extramusicais que podem ser desenvolvidos por meio da música. Desse modo, na 

antiguidade havia uma clara separação entre o corpo, desenvolvido através da ginástica, 

e da mente que era desenvolvida por meio da música.  

Aliás, a separação entre o corpo e a mente vai ser um tema retomado mais tarde, 

no início do século XX, pelo educador musical suíço Jacques-Dalcroze (1965) que aponta 

para o poder da música e, em específico, para o poder do ritmo expresso em seu método 

de ensino nomeado de Rítmica como uma possível solução para o conflito entre o corpo e 

mente.  
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Além do legado do período da Antiguidade, o leitor atento vai relembrar das 

importantes contribuições ocorridas no período histórico posterior, ou seja, relativo à 

Idade Média que influenciaram significativamente a teoria musical, e a educação musical. 

Na verdade, deve-se sublinhar que a consolidação da grafia musical ocorreu nesse 

período com o objetivo de unificar as práticas musicais realizadas pela Igreja durante a 

liturgia católica, assim como, o desenvolvimento dos primeiros conservatórios musicais 

que foram inicialmente criados para abrigar órfãos, e que mais tarde tornaram-se as 

primeiras escolas formais de música de que se tem notícia. Curiosamente, foi somente 

durante o período Renascentista que as crianças foram consideradas como seres que 

necessitam de atenção especial. Aliás, em períodos anteriores os pais tinham total 

liberdade para doarem seus filhos se julgassem ser algo necessário. 

Também, é preciso deixar claro, nessa conclusão, que o modelo de educação 

musical atual é fruto de dois movimentos, o primeiro diz respeito ao desenvolvimento do 

modelo de ensino dos conservatórios que se expandiu na Europa e que chegou às 

Américas, inclusive no Brasil, o segundo trata da reação a esse ensino conservatorial, 

altamente técnico e teórico, que se deu por meio do desenvolvimento dos métodos ativos 

de educação musical. Em outras palavras, hoje em dia, o modelo de ensino que se dá nos 

conservatórios que privilegia formar instrumentistas virtuoses, com conhecimentos 

transmitidos por meio da repetição, ainda, perdura, mesmo que existem outras 

metodologias que tentam por meio da educação musical buscar o desenvolvimento da a 

musicalidade, entre outros aspectos. Na verdade, assim como no período da Antiguidade 

os métodos ativos em educação musical apontam para o desenvolvimento de qualidades 

extramusicais que podem ser desenvolvidas por meio da música, como por exemplo, a 

melhora da qualidade de vida, o desenvolvimento do ser humano integral, o 

desenvolvimento do bem-estar, o desenvolvimento da sensibilidade, da criticidade, entre 

outros. 

 Todos esses atributos relativos aos benefícios extramusicais destacados pelos 

diferentes autores aqui apresentados, podem ser ou não verificáveis, isso cabe ao leitor 

questionar e refletir sobre, para chegar a suas próprias conclusões. Cada experiência é 

peculiar e particular. Nesse sentido, a verdade absoluta não pertence a ninguém. O que 

qualquer ser sensato, seja ele professor, seja ele pesquisador, seja ele aluno, é admitir 
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que não é possível conhecer a verdade absoluta, pois o conhecimento sempre terá 

aspectos relativos e variáveis interdependentes.  

 Pode-se considerar a possibilidade de construção do conhecimento musical por 

meio da experiência vivida, da prática musical, do fazer musical. No entanto, tanto o 

aprendiz egresso do conservatório mais tradicional, quanto o aluno que seguiu aulas 

inspiradas em metodologias ativas irão aprender. O resultado final pode parecer muito 

similar. Nesse seguimento, o ensino de determinado conteúdo musical, pode ser 

efetivamente convertido em aprendizagem de ambas as maneiras, ou seja, por meio de 

práticas ativas ou pela transmissão mecânica e repetitiva de conteúdos por vezes 

abstratos, como é o caso da teoria musical. O leitor pode argumentar que se o resultado é 

aparentemente o mesmo, tanto faz. Na verdade, não é bem assim. Posso como 

professor, aluno, aprendiz, ou como alguém que quer ensinar algo, usar do método 

tradicional, que faz uso da teoria e da oralidade para explicar e transmitir determinado 

conhecimento, ou ensinar pela prática, pelo fazer, ensinar por meio de exemplos 

concretos e tangíveis. O resultado pode parecer o mesmo, pois pode haver ou não 

aprendizagem. Porém, pelo menos no domínio do conhecimento musical, estudos 

apontam a maior efetividade de metodologias que privilegiam o fazer musical ativo 

(MARTINS, 2018), sendo que conhecimentos e conteúdos vivenciados por meio de 

atividades práticas, são mais facilmente aprendidos, e essa aprendizagem dura por mais 

tempo.  

 Além disso, essa conclusão precisa trazer a questão do talento musical. Questão 

essa, muito debatida, muito controvertida, mas que do ponto de vista dos educadores que 

privilegiam as metodologias ativas é bem claro, como por exemplo, o posicionamento do 

educador japonês Shinichi Suzuki (1983) que enfatiza que todo ser humano tem o 

potencial de desenvolver o talento musical, independentemente, da carga genética. Basta 

inserir o aprendiz em um meio sociocultural favorável a musicalidade e a prática musical 

que ele irá se tornar motivado e principalmente talentoso. Os críticos irão dizer que tudo é 

relativo que o talento é construído artificialmente. Pode-se considerar essa hipótese, 

porém o método Suzuki tem demonstrado que o talento musical pode sim ser construído, 

basta observar os grandes intérpretes musicais que iniciaram seguindo sua metodologia 

de educação musical. 
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 Outro ponto de destaque, a não ser deixado de lado nesse trabalho, são as ideias 

educativas do compositor e educador musical Heitor Villa-Lobos que se aproximam dos 

educadores ativos europeus, no sentido de destacar que a prática musical deve anteceder 

a teoria. Também, pode-se sublinhar que sua perspectiva faz o resgate do folclore 

brasileiro que serviu de material didático para a prática do canto orfeônico. Nesse 

seguimento, um dos objetivos de Villa-Lobos era o de levar a educação musical para 

todos. Além disso, ele acreditava no poder da música para desenvolver aspectos 

extramusicais, como abordado anteriormente, por meio do canto coletivo. Sendo assim, 

ele acreditava que por meio da música, e em específico do canto orfeônico era possível 

desenvolver no ser humano: valores estéticos, disciplina, consciência nacional, 

nacionalismo, patriotismo, entre outros. Ademais, Villa-Lobos constatou que as práticas 

musicais vivenciadas por ele e por seus alunos possibilitavam a exaltação virtudes 

humanas como a solidariedade e a alteridade.  

 Por fim, esse livro se destina também a provocação aos futuros educadores, e aos 

curiosos que por meio de pesquisas adicionais podem pesquisar com mais profundidade 

a respeito dos assuntos tratados aqui, e de forma alguma, pretende-se esgotar o tema 

educação musical, que é um tema complexo e em constante construção. Por isso, foi 

necessário fazer algumas escolhas em relação aos conteúdos e aos educadores 

abordados que podem ser relevantes para a educação musical, fazendo com que se 

construam práticas musicais efetivas. É sempre bom lembrar que o movimento é vida, o 

movimento é vibração, o movimento é música, o movimento é som e ruído. Pode-se 

concluir com as palavras de Piaget (1954): “(...) a beleza, como a verdade, só vale 

quando recriada pelo sujeito que a conquista” (PIAGET, 1954, p. 2)65. 

  

 
65« (...) la beauté, comme la vérité, ne vaut que recrée par le sujet qui la conquiert ». 
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perguntei qual era a melhor maneira de ensinar. Assim, deparei-me com os teóricos da 

Educação e o que mais me convenceu por sua abordagem complexa e profunda, foi Jean 

Piaget.  

Assim, em 2010, num momento em que ainda não havia ingressado no mestrado, 

tive a oportunidade de retornar à Genebra onde participei como ouvinte do 19° Jean 

Piaget Advanced Course nos arquivos Piaget. Nesta ocasião, também tive a oportunidade 

de participar do curso de verão no Instituto Jacques-Dalcroze. Por incrível que pareça 

estive doze anos em Genebra e não conheci os trabalhos nem de Piaget nem de 

Jacques-Dalcroze. Aliás, estudei por quatro anos no mesmo colégio que este último!  

Após o término da licenciatura em 2012, na qual as disciplinas de Educação como: 

Psicologia da Educação, Didática, Prática Pedagógicas, entre outras, foram as mais 

apreciadas, além do programa de extensão chamado “Musicalização da UFPR,” que me 

marcou profundamente, e onde realmente aprendi na prática a ser professor, decidi 

continuar a vida acadêmica. Além disso, naquele projeto de extensão tive um contato 

mais próximo com os métodos ativos em educação musical.   

 Em 2014 terminei o mestrado em Educação na Universidade Federal do Paraná 

com o propósito de pesquisar qual era a melhor e mais eficiente forma de ensinar um 

conteúdo de música. Já em 2016 conclui o doutorado em Educação, também pela UFPR, 

para continuar pesquisando qual é a melhor forma de ensinar a leitura rítmica, desta vez 

com alunos adultos. 
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