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Resumo: Quando nos debruçamos sobre trabalhos acadêmicos que tratam das escolas de arte, e, 
principalmente, das escolas de música, percebemos que há uma lacuna no processo de conceituação 
dos termos utilizados. A própria palavra escola é parcamente discutida. O presente artigo propõe 
reflexões, à luz dos dicionários morfológicos e etimológicos da língua portuguesa, dos dicionários de 
filosofia e dos livros básicos especializados em assuntos musicais, sobre o termo escola e seus 
significados no contexto das artes e, mais especificamente, no contexto da música, e como podemos 
utilizar essas reflexões ao escrevermos sobre as escolas de instrumentos de cordas friccionadas. 
Apresentaremos uma aproximação do vocábulo com o conceito de tradição e traremos à tona a ideia do 
constante mov imento e da renovação dos conceitos.  
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Quando nos debruçamos sobre trabalhos acadêmicos que tratam das 
escolas de arte, e, principalmente, das escolas de música, percebemos que há uma 
lacuna no processo de conceituação dos termos utilizados. A própria palavra escola é 
parcamente discutida. Essa carência nos levou a uma busca mais profunda da origem, 
do desenvolvimento e da utilização do vocábulo ao longo da história e das variações 
que o termo sofre de acordo com a área onde é utilizado. Este artigo trará, então, 
reflexões sobre o termo e discussões sobre o que ele representa no contexto das artes 
e, mais precisamente, do ensino da música. 

Ao examinarmos o termo escola sob uma perspectiva histórica, percebemos 
a multiplicidade de significados que o vocábulo adquiriu ao longo dos anos. A 
utilização desta perspectiva na análise possibilita a investigação da palavra em 
aspectos diversos. O primeiro deles é a morfologia, ou seja, a parte da gramática que 
estuda os termos observados isoladamente. Nos dicionários morfológicos as palavras 
estão distribuídas em famílias lexicais. No topo do grupo aparece a palavra que melhor 
expressa toda a família, no caso escola. Segue, depois, a semântica da família, isto é, o 
sentido central de todo o grupo. Em terceiro lugar, todas as palavras do grupo 
aparecem em ordem alfabética, divididas em suas unidades mínimas significativas (e-
scol-a; e-scol-ad-o; e-scol-ar; e assim por diante). Logo em seguida, registra-se a classe 
gramatical a que as palavras pertencem (substantivos, adjetivos, verbos). Por fim, dá-
se a conhecer a origem da raiz do grupo, procurando mostrar o seu aparecimento 
(formação) na história, até onde os dicionários etimológicos disponíveis o permitem. 
Segundo o Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa (1984), escola é ‘casa de 
ensino’.   

Origem: do gr: σχολή, estudo. Escólio, obstáculo (a ser vencido na escola; 
escoliasta, comentador (no ensino); l. schola; ingl. school; al. Schule; fr. 
école. O lexema aparece no gr. εχειν, ter, possuir, no aor. εσχον. (...) O e- é 
protético eufônico. Não é prefixo, porque não constitui morfema. 

 Outro aspecto é a etimologia, que é o estudo da origem e história das 
palavras de uma determinada língua, de onde surgiram e como se modificaram ao 
longo dos anos. A palavra escola deriva do grego σχολή (scholē), ou seja,  
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descanso, repouso, lazer, tempo livre; estudo; ocupação de um homem com 
ócio, livre do trabalho servil, que exerce profissão liberal, ou seja, ocupação 
voluntária de quem, por ser livre, não é obrigado a; escola, lugar de estudo”; 
para comentários do ponto de vista semântico. Passou para a língua latina 
onde era encontrado como schòla, scholae, significando “lugar nos banhos 
onde cada um espera a sua vez; ocupação literária, assunto, matéria; escola, 
colégio, aula; divertimento, recreio. (MARTINS, 2005, p.35) 

Podemos recorrer também aos livros básicos especializados em assuntos 
musicais. O Grove Music Online (2007-2015) contém um grande verbete dedicado ao 
vocábulo escolas. O dicionário se refere à escola como instituição de ensino e narra a 
história da escola de música desde o seu possível surgimento, no Egito e nas cidades-
estado da Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., até o século XXI, passando por todos 
os períodos da história e descrevendo as transformações ocorridas nos métodos de 
ensino da música dentro destas instituições ao longo dos séculos, relacionando-os com 
os interesses e necessidades de cada época. O Grove assim introduz o verbete: 

A música é uma das mais antigas disciplinas escolares – a longa tradição de 
estudos musicais como um valioso componente da educação liberal ou geral 
pode ser rastreada desde as primeiras civilizações e culturas clássicas - ainda 
que seu lugar na educação tenha sido muitas vezes incerto e às vezes tópico 
de controvérsia. Em certos períodos da história das artes o espetáculo foi 
pensado como atividade social, ao invés de educação, e, portanto, de pouca 
importância nas escolas. Na ocasião, figuras influentes manifestaram forte 
oposição à música com o fundamento de que as artes são mero 
entretenimento e não exigem atenção em instituições, onde a principal 
preocupação deve ser o cultivo da capacidade intelectual. 

Um levantamento dos sistemas educativos nacionais revela que, hoje, é 
surpreendentemente raro encontrar escolas onde atividades musicais, de um 
tipo ou outro, não figuram como parte do programa regular. Na maioria dos 
países, as crianças são suscetíveis à receber algum tipo de instrução musical 
no contexto da sua formação geral. Durante o século XX, houve uma expansão 
mundial em investimentos em instrumentos, aumentando as oportunidades 
para alunos de todas as idades participarem de uma série de atividades 
coletivas; muitas escolas são conhecidas por seus coros, orquestras e bandas, 
algumas das quais realizam um trabalho a nível muito elevado. Mesmo assim, 
os investimentos são extremamente variáveis dentro e entre os sistemas. As 
opiniões permanecem divididas sobre o valor educativo da música; 
consequentemente, qualquer consideração sobre a sua posição nas escolas 
não só levanta questões sobre como o assunto é organizado e ensinado, mas 
também questões mais gerais sobre a natureza e a finalidade da própria 
educação. (tradução nossa)87 

                                                           
87 Music is one of the oldest of school subjects – the long tradition of musical studies as a valued 
component of a liberal or general education can be traced back to the earliest civilizations and 
classical cultures – yet its place in education has often been uncertain and sometimes the topic of 
controversy. At certain periods in history the performing arts have been thought of as social rather 
than educational activities, and therefore of only marginal significance in schools. On occasion, 
influential figures have voiced strong opposition to music on the grounds that the arts are mere 
entertainment and do not warrant attention in institutions where the chief concern should be the 
cultivation of intellectual capacity. 
A survey of national educational systems reveals that it is now surprisingly rare to find schools where 
musical pursuits, of one sort or another, do not feature as part of the regular programme. In most 
countries children are likely to receive some type of musical instruction within the context of their 
general education. During the 20th century there was a worldwide expansion in instrumental tuition 
and increasing opportunities for pupils of all ages to participate in a range of corporate activities; 
many schools are known for their choirs, orchestras and bands, some of which perform to a very high 
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No entanto, quando consideramos a palavra escola inserida no contexto das 
artes, percebemos que ela, além de significar instituição, pode adquirir significados 
mais amplos e se confundir com outros termos, como por exemplo tradição. Tanto nas 
artes plásticas, como na arquitetura ou na música, quando falamos em Escola Italiana, 
Escola Francesa, Escola Alemã, ou Escola Clássica, Barroca ou Impressionista, 
estamos longe de imaginar casas de ensino ou estabelecimentos e instituições. Essas 
escolas significam algo mais abrangente, como uma certa tendência, um método que 
permanece, um conjunto de características semelhantes que se perpetuam através das 
gerações. 

Alguns dicionários comuns nos apresentam algumas definições possíveis 
do termo ligado às artes e com um sentido mais amplo. O dicionário de português 
online Michaelis (2009) assim define escola:  

1 Casa ou estabelecimento em que se ministra ensino de ciências, letras ou 
artes. 2 Conjunto dos alunos e professores. 3 Qualquer concepção técnica e 
estética de arte, seguida por vários artistas. 4 Conjunto dos adeptos ou 
discípulos de um mestre em filosofia, ciência ou arte. 5 Doutrina, seita, 
sistema. (grifo nosso) 

No dicionário The Macquarie (2011) um dos significados dado à escola é 
“um corpo de estudiosos, artistas, escritores etc., que foram ensinados pelo mesmo 
mestre, ou que estão unidos por métodos, estilos e princípios similares.” (tradução 
nossa) 88 

Recorrendo à filosofia, Japiassú e Marcondes (2008) escrevem o seguinte 
verbete: 

escola (lat. sccola, do gr. eschole) 1. Na linguagem filosófica, tanto pode 
designar um grupo de filósofos em torno de um mestre quanto uma tendência 
perpetuada por certo tempo por filósofos historicamente ligados uns aos 
ouros. As condições do ensino da filosofia na Antigüidade nos asseguram a 
existência concreta de escolas: a *Academia, o *Liceu. o *Pórtico, a escola 
*megárica etc. 2. Nos tempos modernos, até o séc.XIX, quando se falava de a 
Escola, referia-se à escolástica. Hoje em dia, os filósofos não se dividem mais 
em escolas. 

A partir dessas definições encontradas nos dicionários podemos criar uma 
ponte do vocábulo escola com o vocábulo tradição. Seguindo o mesmo caminho, no 
Dicionário Morfológico da Língua Portuguesa (1984), a palavra tradição aparece no 
topo da família, definida da seguinte forma: “Relativo a entregar; passar adiante 
(historicamente sem lexema, porque desapareceu o d de dare)”. “Origem: do l. trans; 
úmbr. traf e tra; bretão tra; irl. tar; sânscr. tirah; av. taro; gal. traws.” 

                                                           
standard. Even so, provision is extremely variable both within and across systems. Opinion remains 
divided over the educational value of music; consequently, any consideration of its position in schools 
not only raises issues about how the subject is organized and taught, but also more general questions 
about the nature and purpose of education itself.participate in a range of corporate activities; many 
schools are known for their choirs, orchestras and bands, some of which perform to a very high 
standard. Even so, provision is extremely variable both within and across systems. Opinion remains 
divided over the educational value of music; consequently, any consideration of its position in schools 
not only raises issues about how the subject is organized and taught, but also more general questions 
about the nature and purpose of education itself. 
 
88 A body of scholars, artists, writers, etc., who have been taught by the same master, or who are 
united by a similarity of method, style, principles, etc. 
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Gerd Bornheim (1929-2002) levantou a etimologia e as acepções 
dicionarizadas de tradição. Segundo Bornheim, a palavra tradição 

vem do latim: traditio. O verbo é tradire, e significa precipuamente entregar, 
designa o ato de passar algo para outra pessoa, ou passar de uma geração a 
outra geração. Em segundo lugar, os dicionaristas referem a relação do verbo 
tradire com o conhecimento oral e escrito. Isso quer dizer que, através da 
tradição, algo é dito e o dito é entregue de geração a geração. (1987) 

O Grove Music Online (2007-2015) não possui um verbete exclusivo para o 
vocábulo tradição, mas, dentro do verbete musicologia, tradição aparece como o 
sistema de crenças, repertório, técnicas, estilo e cultura que é passada através de 
gerações subsequentes. 

O Michaelis online (2009) assim define tradição: 

sf (lat traditione) 1 Ato de transmitir ou entregar. 2 Comunicação ou 
transmissão de notícias, composições literárias, doutrinas, ritos, costumes, 
feita de pais para filhos no decorrer dos tempos ao sucederem-se as 
gerações. 3Notícia de um feito antigo transmitida desse modo. 4 Doutrinas, 
costumes etc., conservados num povo por transmissão de pais para 
filhos. 5 Conjunto de usos, ideias e valores morais transmitidos de geração 
em geração. 6 Memória, recordação, símbolo. (...)  

E o dicionário The Macquarie assim define o vocábulo: “transmissão de 
declarações, crenças, lendas, costumes, etc., de geração em geração, especialmente 
boca a boca ou através da prática: uma história que chegou até nós pela tradição 
popular.”89 

Na tentativa de compreendermos o termo, recorremos novamente à 
filosofia. Japiassú e Marcondes (2008) escrevem:  

(lat. traditio) Continuidade, permanência de uma doutrina, visão de mundo, 
ou conjunto de costumes e valores de uma sociedade, grupo social ou escola 
de pensamento, que se mantêm vivos pela transmissão sucessiva através 
de seus membros (ex.: a tradição metafísica ocidental). A filosofia 
hermenêutica de H.-G. Gadamer procura recuperar um sentido positivo para 
a tradição, contra as críticas habituais a seu caráter conservador feitas 
sobretudo pelo Iluminismo e pelo racionalismo crítico. Para Gadamer, a 
tradição se mantém por ser cultivada, aceita e justificada, e portanto continua 
a ter sentido, não sendo necessariamente transmitida de forma dogmática e 
nem sempre servindo aos interesses dos dominantes. No fundo, segundo essa 
visão, seria tão legítimo aceitar a tradição justificadamente quanto questioná-
la. Além disso, a tradição seria a garantia da consciência histórica de uma 
cultura. (grifo nosso) 

 

Nicola Abbagnano, no seu Dicionário de Filosofia (2007), apresenta o 
conceito de tradição como “herança cultural, transmissão de crenças ou técnicas de 
uma geração para outra.” No campo da filosofia, conecta tradição à verdade e mostra 
as concepções de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) e de Hegel (1770-1831) e a visão do 
Iluminismo e da filosofia moderna a respeito do termo. Aristóteles, segundo o autor, 
considerava a tradição como única garantia da verdade. 

                                                           
89  The handing down of statements, beliefs, legends, customs, etc., from generation to generation, 
especially by word of mouth or by practice: a story that has come down to us by popular tradition. 
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"Nossos antepassados, das mais remotas idades, transmitiram à posteridade 
tradições em forma mítica, segundo as quais os corpos celestes são divindades 
e o divino abrange a natureza inteira. Outras T. foram acrescentadas em 
forma de mito, para persuadir a maioria e como objetivo de reforçar as leis e 
promover a utilidade pública; elas dizem que os deuses têm forma de homens 
ou de outros animais, dando sobre eles outros pormenores semelhantes. Mas, 
se considerarmos apenas o essencial em separado do resto, ou seja, que as 
primeiras substâncias são tradicionalmente consideradas divindades, 
poderemos reconhecer que isso foi divinamente dito e que estes e outros 
mitos, ainda que explorados, aperfeiçoados e novamente perdidos pelas artes 
e pela filosofia, foram conservados até hoje como antigas relíquias. E, só desse 
modo que podemos tornar claras as opiniões dos nossos antepassados e 
predecessores" (Met.. XII, 8, 1074 b). Para Aristóteles, sua própria filosofia 
consiste em libertar a T. de seus elementos míticos, portanto em descobrir a 
T. autêntica ao mesmo tempo em que se funda na garantia oferecida por essa 
mesma 'f'. Esse foi o ponto de vista que predominou no último período da 
filosofia grega, especialmente na corrente neoplatônica.(...) 

Abbagnano considera que o conceito de tradição não se modificou desde 
então, conservando esse sentido de garantia da verdade, e que o grande retorno da 
ideia de tradição aconteceu no Romantismo. J.G Herder (1783-1791) exaltou a 
tradição como "cadeia sagrada que liga os homens ao passado, conserva e transmite 
tudo que foi feito pelos que os precederam". Hegel, como mostra o autor, falou da 
mobilidade dentro da tradição, do seu caráter providencial, do herdar como “receber 
a herança e fazê-la frutificar” (Geschicbte der Philosophie, ed. Glockner, I, p. 29).  

Já o Iluminismo se colocou contra a tradição, considerando sua herança 
um grande erro, um preconceito ou superstição e se utilizando do juízo da razão crítica 
para condená-la. Abbagnano vê, então, as discussões filosóficas a respeito da tradição 
como discussões sobre história de crenças e técnicas. 

Na atitude tradicionalista, o indivíduo considera como seus os modos de ser 
e de comportar-se que recebeu ou continua recebendo do ambiente social, 
sem perceber que são modos de ser do grupo social. Na T., não há distinção 
entre presente e passado, entre "mim" e os outros, sendo por isso uma forma 
de comunicação primitiva e imprópria (ABISAGNANO, Problemi di 
sociologia, 1959, XI, 3). Segundo esse ponto de vista, a atitude tradicionalista 
opõe-se à atitude crítica, graças à qual o indivíduo tem certa liberdade de juízo 
(que no entanto nunca absoluta ou infalível) em relação às crenças e técnicas 
que hauriu da tradição. A atitude crítica tem condições antitéticas em relação 
às da T.: alteridade entre presente e passado e entre os indivíduos.  

Eric Hobsbawn, que foi um historiador britânico marxista, dedicou-se 
largamente ao estudo do desenvolvimento das tradições. A expressão “invenção das 
tradições” (A invenção das tradições, 1984) é utilizada em sentido amplo, mas bem 
definido, incluindo tanto as tradições propriamente inventadas e institucionalizadas, 
quanto aquelas que surgem repentinamente e da mesma forma se estabelecem, 
permanecendo tal como as outras, como se sua origem fosse remota, ainda que durem 
relativamente pouco. Esse conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica teriam 
por objetivo incorporar determinados valores e comportamentos definidos por meio 
da repetição em um processo de “continuidade em relação ao passado”, via de regra, 
um passado histórico apropriado. Para o autor, a tradição tem por objetivo e 
característica a invariabilidade, impondo práticas fixas, normalmente formalizadas, 
como repetição. Algumas vezes o processo é documentado em sua criação o que facilita 
a investigação, outros não. Ainda há algumas situações em que as tradições são parte 
inventadas, parte desenvolvidas em grupos fechados ou realizadas de modo informal 
em determinado ambiente aberto e se perpetuam.  
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Ora, depois de percorrermos este longo caminho na tentativa de conceituar 
termos imprescindíveis às nossas pesquisas, quando nos referimos às escolas de 
instrumentos musicais, estamos obviamente fazendo alusão aos preceitos técnicos e 
estéticos que são transmitidos de mestre para discípulo oralmente ou com o auxílio de 
poucos métodos escritos ou fonogramas. E é a continuidade, a permanência dessa 
transmissão que faz com que esses preceitos se constituam em escola, ou seja, em 
tradição. As duas palavras, neste contexto, transformam-se praticamente em 
sinônimos.  

Cabe aqui uma questão: essas escolas ou tradições de arte se mantêm sem 
alterações ao longo da história? Certamente não. Principalmente por se tratar de 
transmissão oral, as características técnicas e estéticas de uma escola se transformam, 
se adaptam às novas exigências, aos novos repertórios, além de sempre existir a 
individualidade de cada professor, aluno ou executante, que interpreta e transfere, 
cada um à sua maneira, a informação recebida. Há, então, movimento, o que não 
significa rompimento com a escola ou tradição. 

Apesar da invariabilidade como aspecto característico e determinante 
descrita por Hobsbawn, alguns filósofos também refletem acerca do movimento e da 
inovação dentro da tradição. Como já mencionamos acima, Hegel escreveu que “a 
tradição não é uma estátua imóvel, mas vive e mana como um rio impetuoso que mais 
cresce quanto mais se afasta da origem.”  

Michel Foucault (2002:23) também reflete sobre a novidade dentro da 
tradição:  

Assim é a noção de tradição: ela visa dar uma importância temporal singular 
a um conjunto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (ou, 
pelo menos, análogos); permite repensar a dispersão da história na forma 
desse conjunto; autoriza reduzir a diferença característica de qualquer 
começo, para retroceder, sem interrupção, na atribuição indefinida da 
origem; graças a ela, as novidades podem ser isoladas sobre um fundo de 
permanência, e seu mérito transferido para a originalidade, o gênio, a decisão 
própria dos indivíduos.  

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), em Verdade e Método (1999), não 
trata a tradição como uma “força inercial e conservadora que paralisa a mudança e o 
ritmo dos tempos, mas sim que realiza-se por gestos criativos e livres de 
reconhecimento e transmissão de princípios civilizacionais.”(CÔRTES, 2006:15) 

Está claro que a análise apresentada neste artigo é uma análise contextual 
e, por isso mesmo, podemos concluir que o conceito de escola, inserido no contexto 
das artes, está intimamente ligado ao conceito de tradição, adquirindo um significado 
mais amplo do que simplesmente instituição de ensino. 

Encerramos o artigo com uma reflexão do próprio Gadamer (1999: 622-
623) sobre as desconstruções e ressignificações dos conceitos.     

É claro que a linguagem, ainda que contenha uma subordinação de cada 
intencionado (Gemeint) à generalidade (Allgemeinheit) de um significado 
prévio das palavras, não deve ser pensada como a combinação desses atos 
subsumpçores, em virtude dos quais algo particular é integrado em cada caso 
sob um conceito geral. Aquele que fala – e isto significa aquele que faz uso de 
significados gerais de palavras – está tão orientado para o particular de uma 
contemplação pautada na coisa, que tudo o que diz participa da 
particularidade das circunstâncias que tem diante de si. 

Inversamente, isso quer dizer que o conceito geral, a que faz referência o 
significado da palavra, se enriquece, por sua vez, com a contemplação da coisa que 
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ocorre em cada caso, de maneira que, no final, se produz uma formação nova e mais 
específica da palavra, mais adequada ao caráter particular da contemplação da coisa. 
Tão certo como que o falar pressupõe o uso de palavras prévias, com um significado 
geral, existe um processo continuado de formação dos conceitos, através do qual se 
desenvolve a própria vida dos significados da linguagem. 
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