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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 

omo um dos principais veículos de divulgação da pesquisa em música 
produzida no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Colóquio 
de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música apresenta, nos Anais 
correspondentes à sua 14ª edição em 2016, contribuições não apenas de 

professores e alunos de seus cursos de Mestrado e Doutorado, mas também de 
participantes de outras instituições de ensino superior e estados da Federação. Em 
2016, de fato, contou o Colóquio de Pesquisa pela primeira vez com a colaboração de 
pareceristas em âmbito nacional, um desenvolvimento coerente com a necessidade 
da Área de uma maior integração entre os diversos Programas de Pós-Graduação do 
país. 

Um primeiro volume contendo trabalhos produzidos no âmbito da Área de 
Concentração Processos Criativos, com suas Linhas de Pesquisa Poéticas da criação 
musical e Práticas interpretativas e seus processos reflexivos, é complementado por 
um segundo, com trabalhos das Áreas de Educação Musical e Musicologia, 
abrangendo estes as Linhas de Educação cultura e pensamento e Etnografia das 
práticas musicais. Trinta contribuições, ao todo, que almejam não apenas 
aprofundar a pesquisa musical brasileira em suas diversas facetas, como também 
servir de referência para diálogos e pesquisas futuras. Com a publicação, portanto, o 
Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ estabelece uma mais ampla e 
profícua colaboração com a comunidade acadêmica do país, compartilhando 
tendências e caminhos de pesquisa, e mirando sempre novas oportunidades de 
intercâmbio de conhecimento. 

 
Os Editores 

  

C
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O ensino não-formal na educação musical e a sua 
contribuição na inserção do quadro discente 

universitário no estado do Rio de Janeiro 

Daniele Voiola 
danielevoiola@outlook.com 

 
Sérgio Luis de Almeida Alvares 

salvaresbr@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a investigação dos desdobramentos da formação 
musical que se dá nos projetos sociais de educação musical desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro 
e a sua contribuição na inserção do corpo discente universitário. O referencial teórico utilizado traz 
os conceitos de (a) Musicalidade Abrangente (WILLOUGHBY, 1990; ÁLVARES, 2016) e (b) 
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2000). A amostra e a coleta de dados utilizada nesta 
pesquisa contará com os alunos que tiveram sua iniciação musical em projetos sociais de educação 
musical nos últimos dez anos e que deram continuidade aos estudos musicais, ingressando nas 
instituições de ensino superior Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Centro Universitário de Barra Mansa 
(UBM) e Conservatório Brasileiro de música (CBM). 

Palavras-chave: Educação musical. Aprendizagem significativa. Musicalidade abrangente. 

Introdução 

Colaborando com as iniciativas socioculturais presentes no país, a educação 
não-formal desenvolvida pelos projetos sociais de educação musical tem alcançado 
proporções significativas, sendo uma importante ferramenta nos processos de 
educação musical no Estado do Rio de Janeiro. Esta pesquisa busca contribuir com 
os estudos realizados no campo da música na medida em que investiga a educação 
musical não-formal e a aponta como importante ferramenta na valorização da 
música.  

O presente estudo tem como objetivo investigar os desdobramentos da 
aprendizagem não-formal que se dá nos projetos sociais de educação musical 
desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro e a sua contribuição na inserção no corpo 
discente universitário no estado. Esta pesquisa buscará compreender especialmente 
os aspectos presentes no contexto da educação musical contemporânea no Estado do 
Rio de Janeiro:  

a) Como os projetos sociais de educação musical se constituíram e se 
instituíram como espaços legitimados para o ensino e 
aprendizagem musical?  

b) Como o ensino desenvolvido nesses contextos tem contribuído com 
a inserção de alunos nas instituições de ensino superior 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Conservatório Brasileiro de 
Música (CBM) e Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) no 
Estado do Rio de Janeiro? 

c) Como os conceitos de Musicalidade Abrangente e Aprendizagem 
Significativa se relacionam ou não à proposta metodológica 
utilizada nos projetos sociais de educação musical no estado? 
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O ensino não-formal e a educação musical 

Em decorrência de mudanças nos fatores sociais, econômicos e tecnológicos, 
começaram a expandir-se no Brasil propostas e abordagens do discurso pedagógico 
que caracterizaram o ensino não-formal, essas mudanças ocorreram nas décadas de 
1960 e 1970, suscitando inéditas possibilidades pedagógicas não escolares e 
satisfazendo inúmeras necessidades educacionais. Trilla (2008) descreve possíveis 
fatores que geraram estas novas necessidades educacionais: 

a) o crescente aumento da demanda de educação em face da incorporação 
de setores sociais tradicionalmente excluídos dos sistemas educacionais; b) 
ampliação do tempo livre, o que gera a necessidade de desenvolver ações 
educativas que se transformem em marcos de atuação e/ou objetivos; c) 
presença crescente dos meios de comunicação de massa na vida social, 
evidenciando a real onipresença da ação educativa e a necessidade de 
ampliar a atenção pedagógica antes centrada quase exclusivamente na 
escola; d) crescente sensibilidade social para a necessidade de implementar 
ações educativas em setores da população em conflito, 
socioeconomicamente marginalizados, deficientes etc. (TRILLA, 2008, pp. 
19-20) 

No contexto da educação musical contemporânea, a educação não-formal é 
uma das muitas possibilidades existentes na prática da educação, do ensino e da 
aprendizagem musical. Estender a prática e o ensino musical ao meio natural e social 
do homem possibilita a criação de novas metodologias, ampliando o acesso a essas 
práticas musicais. Segundo Arroyo (2000):  

A educação musical contemporânea demanda a construção de novas 
práticas que dêem conta da diversidade de experiências musicais que as 
pessoas estão vivenciando na sociedade atual. Assim, transitar entre o 
escolar e o extra-escolar, o “formal” e o “informal”, o cotidiano e o 
institucional, torna-se um exercício de ruptura com modelos arraigados que 
teimam em manter separadas esferas que na experiência vivida dialogam. 
(ARROYO 2000, p. 89) 

A modalidade de ensino não-formal destaca-se por ser mais acessível à 
população, interagindo diretamente com a sociedade e contribuindo positivamente 
na recuperação da ação educativa e cultural das camadas mais carentes da textura 
social. Atualmente sua maior representação se dá por meio dos projetos sociais de 
educação musical.  

Os projetos sociais de educação musical  

Na década de 90 houve uma crescente proliferação de projetos sociais de 
educação musical no país, ao centrar seus estudos e abordagens em práticas 
diversificadas de ensino, estes projetos tomaram significativas dimensões em nossa 
sociedade e aumentaram suas possibilidades em contextos de aprendizagem não 
formais.  

Como nova tendência ao ensino da música, a valorização do contexto social e 
cultural dos alunos, trazem ao educador um olhar mais apropriado ao ensino em 
contextos de aprendizagem não-formais. Segundo Kleber (2011): 

A expansão dos projetos sociais na década de 90 no país deve-se a vários 
motivos, ligado às raízes sociais e culturais das práticas assistenciais e 
educativas dos movimentos sociais organizados em associações, fundações, 
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igrejas de diferentes credos. [...] A música vem se constituindo como um dos 
fortes eixos dessas propostas, o que tem demandado estudos de 
aprofundamento sobre o processo pedagógico musical nesses contextos. 
(KLEBER, 2011, p. 27) 

Os projetos sociais de educação musical tornaram-se espaços destinados a 
práticas educativas, onde o ensino de instrumentos sinfônicos ganhou 
reconhecimento e projeção.  

Dos anos 1990 à atualidade houve significativa proliferação e crescimento 
dos espaços destinados aos chamados ‘projetos sociais’ que têm como 
atividade principal, ou única, o ensino da música sinfônica, para crianças e 
jovens de baixa renda [...]. São espaços destinados a práticas musicais e 
educativas que se caracterizam pelo ensino de instrumentos sinfônicos 
(principalmente os instrumentos de cordas friccionadas), flauta doce e 
canto coral; pelo ensino de conteúdos teóricos da música acadêmica 
européia; repertório em partitura formado, em geral, por obras de 
compositores consagrados e por peças musicais encontradas em métodos 
de ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. (SELLES, 2013, p.2) 

Por meio do discurso dos educadores musicais nas últimas três décadas, pode-
se analisar uma crescente valorização do contexto social e cultural dos alunos. Com 
isto a preocupação com uma educação musical diferenciada que “contemple essa 
pluralidade sociocultural”, é um novo caminho para a educação musical e se dá ao 
aproximar “o discurso sobre a valorização e respeito aos múltiplos contextos e 
saberes musicais, da prática em sala de aula, tornando-a ampla, significativa e 
efetiva”. (SANTOS, 2006, p. 2) 

A importância dos projetos sociais de educação musical, como um importante 
veículo educativo, pode ser considerada devido ao fato dessas práticas musicais 
contemplarem “um número significativo de pessoas que, não tendo acesso ao ensino 
musical formal, encontram nesses projetos a possibilidade de conhecer, fazer e 
praticar a música”. (SANTOS, 2006, p. 3)  

Atualmente o estado do Rio de Janeiro conta com diversos projetos sociais de 
educação musical, onde a aprendizagem e a troca de experiências proporcionam aos 
alunos uma vivência social e musical integral. Com o surgimento destes projetos, 
metodologias de ensino musical são desenvolvidas buscando um atendimento 
direcionado aos alunos. A busca pela compreensão destes processos metodológicos 
tende a contribuir para o desenvolvimento da educação musical, legitimando o 
ensino não-formal como importante ferramenta da disseminação do acesso à 
música.  

Os conceitos de Musicalidade Abrangente e Aprendizagem 
Significativa 

A Musicalidade Abrangente é um termo usado por Álvares (2016) para 
descrever a transdiciplinaridade nos processos de educação musical. Originalmente, 
surgiu como uma tradução do Termo Comprehensive Musicianship (Willougby, 
1971) cuja proposta educacional de integrar a apreciação musical e os processos 
criativos às práticas interpretativas em sala de aula poderia aprimorar e expandir a 
musicalidade dos alunos.  

Segundo Willoughby (1990), os seguintes conceitos podem ser desenvolvidos 
por meio desta abordagem:  
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(1) o desenvolvimento de competências na criação, execução, escuta e 
análise crítica da música; (2) vivência e a experiência com a totalidade de 
estilos musicais, em especial os do século XX, e uma grande variedade de 
estilos não-ocidentais, proporcionando um quadro comum de referência 
pelos elementos comuns e princípios encontrados em toda a música; (3) a 
integração de conteúdos e experiências musicais; e (4) o envolvimento ativo 
dos alunos na aplicação de conceitos com ênfase na prática da música, por 
meio da descoberta, em oposição à memorização de rotina em um ambiente 
de aprendizagem passiva.1 (WILLOUGBY, 1990. Tradução nossa) 

Álvares (2016) propõe a reunificação do saber, utilizando o termo 
Musicalidade Abrangente para descrever: 

[...] a transdisciplinaridade nos processos de educação musical, 
fundamentado em seis pressupostos conceituais: (a) o conceito de 
comprehensive musicianship caracterizado por Willoughby (1971) [...] (b) 
as ponderações que Labuta e Smith (1998) fazem da taxonomia de objetivos 
educacionais de Bloom (1956); (c) o conceito de Gestalt, em que o todo é 
maior que a soma de suas partes; (d) os processos de produção, transmissão 
e aquisição de conhecimento musical delineados por Álvares (2006) [...]; 
(e) os conceitos de educação formal, não formal e informal definidos por 
Libâneo (1998) [...]; e (f) a interpretação da cultura como um código de 
significados validadores da existência humana descrita por Geertz (1989), 
que propõe um conceito de cultura amparado em um sistema de 
significados. (ÁLVARES, 2016, p. 97, grifo do autor) 

Integrado a este processo de ensino, o conceito da Aprendizagem 
Significativa, propõe o envolvimento ativo dos alunos na aplicação de conceitos com 
ênfase na prática da música por meio da descoberta e da experimentação, neste 
conceito o aluno participa ativamente do processo de ensino, o que permite o 
desenvolvimento integral do mesmo. 

A teoria de ensino a que se refere a Aprendizagem Significativa trata do 
processo cognitivo, no qual o conceito de mediação está plenamente presente, pois 
para que haja aprendizagem significativa é necessário que se estabeleça uma relação 
entre o conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, seja uma imagem 
um conceito ou uma proposição. (RONCA, 1994, s/p) 

Segundo Ausubel (2000), a Aprendizagem Significativa: 

Baseava-se na proposição de que a aquisição e a retenção de conhecimentos 
(particularmente de conhecimentos verbais, tal como por exemplo na escola 
ou na aprendizagem de matérias) são o produto de um processo activo, 
integrador e interactivo entre o material de instrução (matérias) e as ideias 
relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz, com as quais as novas ideias 
estão relacionadas de formas particulares. (AUSUBEL, 2000, p. XI) 

A aprendizagem significativa ocorre quando informações e novos materiais 
interagem com conceitos relevantes já presentes na estrutura cognitiva de um aluno, 
sendo assim melhor assimilados por ele.  

 
1 “1. The development of competencies in creating music, performing music, and critical listening 
and analysis; 2. Experience with the totality of musical styles-particularly those in the twentieth 
century, and a wide variety of non-Western styles-brought into a common frame of reference by the 
common elements approach to terms and principles found in all music; 3. The integration of content 
and musical experiences; 4. The students' active involvement in the application of concepts with 
emphasis on music making and discovery, rather than on routine memorization and a passive 
learning environment”. 
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 Como um processo cognitivo, a aprendizagem significativa parte da 
relação e mediação entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe. 
Segundo Moreira (1982) e Masini (1982): 

[...] neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 
conhecimento específico, a qual Ausubel define como conceitos 
subsunçores2 ou simplesmente, subsunçores (subsumers), existentes na 
estrutura cognitiva do indivíduo. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 7) 

Nos processos de aprendizagem significativa, a construção do conhecimento 
passa a assumir um papel coletivo, identificando a estrutura cognitiva dos alunos e 
de determinada disciplina, nunca dissociando o conhecimento da realidade do aluno 
e do ambiente educacional. Como partes fundamentais do ensino são consideradas: 
(a) a realidade local, (b) a estrutura cognitiva de cada aluno e (c) a identificação dos 
conceitos amplos e fundamentais das diversas áreas do conhecimento. Ronca (1994), 
escreve que: 

Se um novo conteúdo interagir com um conceito mais amplo, os efeitos 
iniciais da inclusividade se darão tanto na facilitação da aprendizagem 
como na própria retenção. [...] A estabilidade na memória de um material 
significativo é ampliada pela ancoragem na estrutura cognitiva. O 
estabelecimento de uma rede de conceitos interligados e com níveis de 
inclusividade diferenciados aumenta a resistência ao esquecimento. 
(RONCA, 1994, pp. 92-93) 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, as ideias expressas devem ser 
relacionadas de forma não-arbitrária e substantiva ao que o aluno já sabe. Ao partir 
da realidade do aluno, grandes benefícios podem ser desenvolvidos, facilitando a 
aprendizagem e a própria ancoragem do conhecimento musical desenvolvido.  

A aprendizagem significativa como teoria do conhecimento, pode ser adotada 
no desenvolvimento musical de muitos projetos sociais. Ao buscar uma aproximação 
com a realidade local, a música torna-se uma ferramenta muito eficiente no 
desenvolvimento de suas atividades. Partir de algo comum aos alunos pode favorecer 
uma identificação com aquela atividade musical, possibilitando uma ancoragem do 
fazer musical ao cotidiano dos alunos. Segundo Penna (1999): 

Exatamente porque a música é uma linguagem cultural, consideramos 
familiar aquele tipo de música que faz parte de nossa vivência – justamente 
porque o fazer parte de nossa vivência permite que nós nos familiarizemos 
com os seus princípios de organização sonora, o que a torna uma música 
significativa para nós. (PENNA, 1999) 

Partindo dos conceitos de Musicalidade Abrangente (ÁLVARES, 2016) E 
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2000) buscaremos por meio desta pesquisa, 
relacionar as práticas musicais desenvolvidas nos projetos sociais de educação 
musical no Estado do Rio de Janeiro, fundamentando assim a prática desenvolvida 
neste contexto de ensino não-formal. 

Procedimentos Metodológicos 

 
2 Subsunçores (idéia-âncora) – Idéia (conceito ou proposição) mais ampla, que funciona como 
subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no processo de 
assimilação. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 4) 
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A população pesquisada, será a dos alunos que cursam ou cursaram 
Bacharelado e Licenciatura em música nos últimos 10 anos nas instituições de ensino 
superior Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), Conservatório Brasileiro de Música (CBM) e Centro 
Universitário de Barra Mansa (UBM). A pesquisa contará com alunos que tiveram 
sua iniciação musical em projetos sociais de educação musical e que deram 
continuidade aos estudos musicais, ingressando nas referidas universidades. 

Para a coleta de dados dos alunos, serão utilizados questionários com questões 
de múltipla escolha. Os questionários serão destinados aos alunos das turmas de 
Bacharelado e Licenciatura em Música das universidades UFRJ, UNIRIO, CBM e 
UBM.  

Considerações finais 

A pesquisa encontra-se na fase final da coleta de dados e as constatações e 
dados concretos só poderão ser apresentados após esta análise.  

Por meio da pesquisa e dessas análises, buscaremos relacionar a importante 
contribuição do ensino não-formal na educação musical com a inserção do quadro 
discente universitário no Estado do Rio de Janeiro e buscaremos relatar as 
evidências dos processos de formação musical oferecidos aos alunos que tiveram sua 
iniciação musical em algum dos projetos sociais de educação musical no Estado do 
Rio de Janeiro.  

Com a análise final dos dados buscaremos responder às questões levantadas 
por meio desta pesquisa: a) os projetos sociais de ensino musical por meio da 
modalidade de ensino não-formal têm contribuído diretamente com a inserção do 
quadro discente universitário no Estado do Rio de Janeiro?  b) os conceitos de 
Musicalidade Abrangente e Aprendizagem Significativa se relacionam à proposta 
metodológica utilizada nos projetos sociais de educação musical no estado? 

A educação musical desenvolvida pelos projetos sociais de educação musical 
tem a cada ano conquistado maior reconhecimento junto aos profissionais da área, 
graças à preocupação e o interesse em desenvolver um ensino de qualidade. Dentro 
de toda diversidade presente no universo musical, propomos um olhar atento ao 
perfil dos alunos que têm ingressado nas universidades, a fim de se manterem 
atualizadas as práticas desenvolvidas no ambiente acadêmico com a realidade 
existente no campo profissional da música, afim de suprir as expectativas dos 
músicos que ingressam nas universidades atualmente.  
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Resumo: O presente artigo é um recorte da pesquisa de mestrado iniciada no segundo semestre de 
2016 e que se encontra em andamento. Trata-se de um estudo de caso no qual investiga-se as práticas 
musicais desenvolvidas nas oficinas de sopros e percussão pelos integrantes da Orquestra Voadora. 
Tem por objetivo descrever as abordagens metodológicas utilizadas nas oficinas, além de identificar 
e compreender os elementos intrínsecos do fazer musical presentes nas abordagens de ensino 
aprendizagem de música. Deste modo, criar subsídios metodológicos para o campo profissional do 
ensino de música, bem como fomentar pesquisas científicas sobre procedimentos de ensino 
aprendizagem de música extraescolar. 

Palavras-chave: Orquestra Voadora. Oficinas. Ensino aprendizagem. Educação não formal. Prática 
musical. 

Introdução 

Com o advento dos blocos de carnaval de rua em ascensão desde 2008 o 
número de pessoas envolvidas na prática musical tornou-se bastante expressivo.  

Atualmente encontramos inúmeros blocos de rua que, também chamados de 
fanfarras por guardarem características semelhantes pela instrumentação3 utilizada, 
desenvolvem performances musicais durante o carnaval. Essas atividades vêm 
mobilizando e modificando o cotidiano da região central da cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre os blocos surgidos no início do século XXI destacamos o trabalho 
realizado pela Orquestra Voadora que, fundada por um grupo de amigos músicos no 
ano de 2008, tem atuado expressivamente no cenário do carnaval de rua carioca, 
além de realizar ao longo do ano inúmeras performances em casas de shows e 
espaços públicos como praças, ruas e parques. Todavia, a proposta de intervir no 
cotidiano desses espaços públicos tem modificado consideravelmente a rotina de 
pessoas que por ali transitam. O contato do público com o artista e sua música ficou 
mais próximo devido a essas intervenções musicais e com isso despertou em muitos 
admiradores o desejo pelas práticas musicais junto a orquestra. 

As constantes aparições da Orquestra Voadora contribuíram para a 
mobilização de músicos e artistas de diferentes linguagens, além de profissionais 
ligados a outras áreas de atuação, nas atividades musicais. Nesse momento passam 
a fixar seus ensaios em um espaço público com o intuito de reforçar ainda mais as 
relações de troca de experiências musicais através da aprendizagem de instrumentos. 

O Parque do Flamengo, situado na região central do Rio de Janeiro, foi 
escolhido como o ambiente propício para a realização desses ensaios abertos. Bem 
nas proximidades do Museu de Arte Moderna, também conhecido por seus 
frequentadores como Jardins do MAM, são desenvolvidas as práticas musicais 
através de encontros semanais aos domingos. A proposta da Orquestra Voadora era 
criar possibilidades de interação entre os próprios participantes e entre público 

 
3 Instrumentos de sopro (metais e madeiras) e percussão: tuba, trombone, trompete, saxofone, 
caixa/tarol, alfaia, surdo e pratos. 
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(ouvinte) e participantes das atividades. Dessa forma propiciar a integração de 
músicos de diferentes níveis técnicos (amadores e profissionais) estimulando a troca 
de experiências a partir da vivência. Este ambiente também motivou a inserção de 
outras linguagens artísticas como a dança, o teatro e o circo que puderam ser 
trabalhadas junto às práticas musicais. 

A Orquestra Voadora e a Inauguração da Oficina de Sopros e Percussão 

A Orquestra Voadora divide-se em dois grupos principais, são eles: (a) a 
própria Orquestra Voadora, composta pelos músicos André Ramos (saxofone), 
Daniel Paiva (trompete), Tiago Rodrigues (trompete), Vicente Quintella (trompete), 
Leonardo Campos (trombone), Lula Mattos (eufônio/percussão), Hugo Prazeres 
(percussão), André Fioroti (percussão), Marcelo Azevedo (surdo), Pedro Araújo 
(percussão), Tom Huet (tuba) e Marco Serragrande (trombone); e (b) o Bloco da 
Orquestra Voadora, que tem por função agregar todos aqueles participantes dos 
ensaios abertos e das oficinas, ministradas pelos integrantes, às práticas musicais 
visando a performance coletivas (ORQUESTRA VOADORA 2016a). Este último 
conecta-se inteiramente às atividades do carnaval de rua apresentando em seu 
repertório uma gama de estilos e ritmos musicais (Figura 1). 
 

 

Figura 1 - Estilos e ritmos praticados nas oficinas e ensaios abertos (ORQUESTRA VOADORA, 
2016b)  

A seguir, podemos observar na Figura 2 como a oficina de sopros e percussão 
da Orquestra Voadora surgiu e quais foram os aspectos considerados relevantes para 
a sua criação. 

Neste trecho constatamos que as oficinas naturalmente foram se 
estabelecendo nos ensaios abertos nos jardins do MAM mesmo antes da sua 
oficialização em 2013. Podemos destacar ainda dois aspectos importantes (Figura 2) 
que, de certo modo, tiveram influência na motivação e no envolvimento de pessoas 
nas atividades práticas musicais: (a) promover a inclusão e o intercâmbio entre 
músicos de diferentes níveis estimulando a troca de experiências, além de estreitar 
ainda mais a relação com o público presente; (b) estabelecer um elo com outras 
linguagens artísticas a fim de criar possibilidades junto às práticas musicais.  

A partir desse momento a Orquestra Voadora entende que outros aspectos, 
das habilidades técnicas às expressões ligadas à performance, precisavam ser 
trabalhados de forma concentrada e estruturada, ou seja, destinar um tempo 
específico para desenvolvê-las metodologicamente.  

Então, em 2013 iniciam uma nova etapa com a inauguração das oficinas de 
sopros e percussão nas dependências do Espaço Cultural Circo Voador4 (Figuras 3 e 
4). 

 

 
4 Espaço de difusão cultural situado a Rua dos Arcos s/n, Lapa, agrega diversos projetos artísticas 
dentre eles: músicaws, teatro, cursos, esportes, atividades circenses e projetos sociais (CIRCO 
VOADOR 2016). 
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Figura 2 - Detalhes sobre a inauguração da oficina da Orquestra Voadora na rede social 
(ORQUESTRA VOADORA, 2016b).  

 

Figura 3 - Anúncio sobre a inauguração da oficina (ORQUESTRA VOADORA, 2016b) 

Logo, para compreendermos a construção dessa abordagem metodológica e a 
sua aplicabilidade dentro das oficinas de sopros e percussão pretende-se, através da 
observação qualitativa, investigar as atividades relativas ao processo de ensino 
aprendizagem de música desenvolvidas pela Orquestra Voadora. Para isso 
delimitamos dois espaços de investigação em nosso estudo de campo: (a) Espaço 
Cultural Circo Voador, onde acontecem as oficinas; e (b) nos jardins do MAM, onde, 
no segundo semestre de cada ano, são realizados ensaios abertos com os alunos, 
visando a preparação de repertório para o carnaval de rua. Esses dois campos de 
investigação funcionarão como laboratórios de coleta de dados gerando subsídios 
necessários para esta pesquisa. 

Com isso formulou-se as seguintes questões norteadoras: 
 

1. O que despertou o interesse do aluno em aprender um instrumento 
musical? 

2. Quais outros aspectos ou elementos, além da música, favoreceram 
o desenvolvimento musical e expressivo dos alunos nas oficinas? 

3. De que modo o ambiente, espaço físico escolhido para a realização 
das oficinas, dialoga com o processo de ensino aprendizagem de 
música? 
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4. De que forma pode-se fazer uso dessa abordagem metodológica nas 
instituições públicas de ensino regular? 

 

 

Figura 4 - Texto informativo sobre a proposta da oficina de sopros e percussão. (ORQUESTRA 
VOADORA, 2016b) 

Esta pesquisa, em andamento, trata-se de um estudo de caso sobre as práticas 
de ensino aprendizagem de música desenvolvidas nas oficinas ministradas por 
integrantes da Orquestra Voadora. Pretende-se, com a descrição das atividades das 
oficinas: 

1. Identificar as abordagens metodológicas empregadas, bem como a 
relação de outras linguagens artísticas no processo de 
aprendizagem; 

2. Descrever o processo de ensino aprendizagem de instrumentos a 
partir da ótica dos agentes envolvidos, professores e alunos; 

3. Interpretar e analisar dados coletados nas oficinas através de 
ferramentas metodológicas de investigação: questionário 
semiestruturado, entrevista, observação. 

 
O objetivo desta pesquisa é criar subsídios metodológicos aos profissionais do 

ensino de música objetivando sua aplicabilidade em espaços formais de educação. 
Também fomentar a pesquisa científica sobre espaços não formais de ensino 
aprendizagem de música. Assim, estabelecer um diálogo entre os saberes da escola, 
formal, e o que está fora dela, não-formal ou informal, a fim de construir novas 
abordagens metodológicas para a educação musical. 

Revisão de Literatura 

Nesta revisão da pesquisa tomamos como ponto de partida os trabalhos de 
Gohn (2015) e de Trilla (2008) que abordam a temática educação não formal sob 
diferentes perspectivas. As duas visões complementares contribuem para a 
identificação do caráter pedagógico em que está inserido o nosso objeto de estudo.  

Trilla (2015) apresenta reflexões sobre o termo educação informal 
diferenciando-o dos procedimentos de ensino formal e não formal pelo seu caráter 
da não intencionalidade, ou seja:  

[…] o processo educacional ocorre indiferenciada e subordinadamente a 
outros processos sociais, quando aquele está indissociavelmente mesclado 
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a outras realidades culturais, quando não emerge como algo diferente e 
predominante no curso geral da ação em que o processo se verifica, […] 
quando se dá de maneira difusa […] (TRILLA, 2008, p. 37) 

O mesmo autor também distingue em seu trabalho a terminologia formal da 
não formal de educação, pois, haja vista, a confusa semelhança do caráter da 
intencionalidade empregada em ambas. Todavia, Trilla (2008) faz uso dos critérios 
metodológico e estrutural com a finalidade de identificar os elementos fronteiriços 
entre esses dois procedimentos de ensino aprendizagem. 

Para o critério metodológico, Trilla (2008) cita algumas características da 
instituição escolar como exemplo de educação formal.  

[…] o fato de constituir uma forma coletiva e presencial de ensino e 
aprendizagem; a definição de um espaço próprio (a escola como um lugar); 
o estabelecimento de tempos predeterminados de atuação […]; a separação 
institucional de dois papéis assimétricos e complementares 
(professor/aluno); a pré-seleção e ordenação dos conteúdos trocados entre 
as duas partes por meio dos planos de estudo; e a descontextualização da 
aprendizagem […] (TRILLA, 2008, p. 39)  

Quanto ao caráter não formal de educação, o autor menciona que “[…] se trata 
de procedimentos que, com maior ou menor radicalismo, se distanciam das formas 
canônicas ou convencionais da escola.” (TRILLA, 2008, p. 40) 

No critério estrutural são apontados os fatores de inclusão e exclusão que 
configuram o sistema educacional hegemônico vigente, a escola. Construída sob uma 
estrutura de gradações e hierarquias o sistema escolar se insere, segundo o autor, no 
procedimento formal de educação. Enquanto isso a educação não formal se 
caracteriza pela sua ambiguidade dentre os critérios apresentados, pois Trilla (2008) 
exemplifica que “[…] uma universidade a distância seria não formal conforme o 
primeiro critério e formal conforme o segundo; e com uma ‘auto-escola’ ocorreria 
exatamente o contrário.” (TRILLA, 2008, p.41) Guardadas as devidas proporções de 
similaridades entre os procedimentos formal e não formal é possível que, mesmo 
diante desses critérios, as terminologias sejam compreendidas examinando o 
contexto em que está inserido cada uma delas. 

Gohn (2015), por sua vez, focaliza a aprendizagem não formal no contexto das 
ações coletivas, presentes nos movimentos sociais e em grupos representativos no 
cenário sociopolítico e cultural. Assim como as Organizações Não Governamentais 
(ONG’s), os espaços urbanos e rurais são também citados pela autora como exemplos 
de ensino aprendizagem não formal, pois refletem no indivíduo e em seu meio. 
Nesses espaços a linguagem das artes, principalmente a da música, segundo ela, 
encontra-se como forte elemento de expressão, interação e transformação individual 
e coletiva. 

E a área das artes é sempre um espaço básico na construção de novos 
projetos, de antecipar visões sobre o futuro e confrontá-las com o presente. 
É no espaço público, no agir político, que podemos observar o projeto 
sociopolítico e cultural de um grupo, ou autor, e o caráter educativo e 
pedagógico de suas obras. (GOHN, 2015, p. 26) 

No campo da antropologia, destacamos os estudos de Herschmann (2013; 
2014) que fazem referência ao movimento crescente dos blocos de carnaval de rua 
na cidade do Rio de Janeiro. Este movimento tem como um de seus precursores a 
Orquestra Voadora, que desde 2008, agrega tanto músicos amadores e profissionais 
quanto fãs das mais diversas profissões. Esse intercâmbio vem se construindo, 
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segundo o autor, a partir da revitalização, transformação e dinamização do espaço 
urbano introduzidas no cotidiano da cidade através do ativismo musical. 

Outra perspectiva antropológica que compõe nossa revisão é DaMatta (1997), 
que apresenta o carnaval de forma abrangente examinando sua estrutura física e 
social, bem como o reflexo desse evento no cotidiano de um bairro e/ou região 
central da cidade do Rio de Janeiro. As observações do autor sobre o carnaval 
corroboram na identificação de elementos ligados ao comportamento do indivíduo 
no coletivo que desencadeiam relações de interesses, vislumbrando atuações em 
diferentes papéis. Desse modo entendemos que a participação nos blocos de carnaval 
de rua, também conhecidos como fanfarras, são identificados como um dos papéis 
importantes nessa relação de trocas e experiências musicais. 

Em Hall (1998), encontramos as concepções de identidade que configuram o 
sujeito como sendo individualista, do iluminismo, centrado no eu interior. O sujeito 
sociológico se constrói a partir do diálogo entre o seu interior e as suas relações 
sociais, exterior, e desta forma passa a compreender o sujeito autônomo é incompleto 
e fragmentado, necessitando estar em constante proximidade com seu meio social. 
Já o sujeito pós-moderno que é múltiplo, contraditório e de identidades diferentes e 
deslocadas, Hall (1998) diz que: 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções […] 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, na medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 1998, p.13) 

Portanto, os autores Trilla (2008), Gohn (2015), Herschmann (2013; 2014), 
DaMatta (1997) e Hall (1998) para nossa revisão contribuem de modo significativo 
expondo conceitos que dialogam com esta pesquisa.  

Conclusões Parciais 

Mediante as informações coletadas via artigos, rede social e em sites que 
mencionam a Orquestra Voadora, ou mesmo guardam algum vínculo com o objeto 
em questão, obtivemos dados investigativos parciais com os quais iniciamos a coleta 
de dados da pesquisa. Tais dados colocam-nos a par: (a) das atividades promovidas 
pelos seus integrantes; (b) da identificação dos aspectos relativos à prática musical; 
(c) do espaço escolhido para os ensaios abertos; (d) da criação da oficina; e (e) da 
proposta para o fazer musical coletivo. Entretanto, por encontrar-se em estágio 
inicial de investigação a pesquisa ainda será complementada com outras literaturas 
a serem examinadas, bem como a elaboração de procedimentos metodológicos para 
a instrumentação de coleta, análise e apresentação de dados. 
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Resumo: A pesquisa objetiva o levantamento de possibilidades de uso de jogos eletrônicos na 
educação musical de alunos do ensino fundamental. Esta investigação em andamento busca, através 
dos games, acessar vivências lúdicas e utilizar materiais na aula de música, além de abordar e 
relacionar o fenômeno da experiência musical com a fruição e experiência do jogar. Enxergando um 
caráter de atividade de tempo livre, associa-a à experiência e vivência lúdica na música, através do 
universo cultural e midiático dos jovens, sugerindo usos e manejos deste material oriundo das novas 
mídias, sujeitas à dimensão ética do consumo na cultura contemporânea. 

Palavras-chave: Educação musical. Jogos eletrônicos. Pesquisa-ação. 

Introdução 

Ser educador é manter-se aberto à possibilidade de repensar práticas, 
conhecer abordagens e materiais diversos, buscar o diálogo na relação educador-
educando. Valorizando e conhecendo vivências e experiências de nossos alunos, nos 
deparamos com um universo musical e cultural vasto. Este trabalho busca 
estabelecer estas relações com diversos objetos e materiais pertencentes ao universo 
de alunos inseridos no contexto do Ensino Fundamental em uma instituição regular, 
através de um tipo específico de elemento cultural: os jogos eletrônicos.  

Esta investigação é motivada pela seguinte pergunta: "Quais os usos, para a 
educação musical de materiais derivados dos jogos eletrônicos? Esta pergunta 
central é precedida por outros questionamentos que irão auxiliar na elaboração de 
possíveis hipóteses e propostas de trabalho: 

 
● Quais os jogos eles jogam? Com qual frequência? 
● Como se relacionam com estes jogos? 
● Jogam esses- jogos com o som ligado ou desligado? 
● Percebem o elemento sonoro e/ou musical? 
● A experiência de jogo no momento de lazer acomoda esta percepção? 
● O jogo pode estar inserido no contexto de uma aula de música?  

 
Esta pergunta e seus desdobramentos pretendem estabelecer um quadro de 

referência para o professor, levantando de possibilidades e propondo algumas 
práticas, entre alunos e professores. Uma investigação desta natureza é composta por 
etapas determinadas, as quais podem, através do delineamento do percurso da 
pesquisa, orientar novos procedimentos e produzir desdobramentos outros. 

Esta proposta de projeto, vinculado à linha de pesquisa Educação, Cultura e 
Pensamento, no curso de Mestrado em Educação Musical, oferecido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, busca uma investigação 
que possa identificar e articular conhecimentos de educação musical, inspiradas a 
partir de conceitos alinhados com Swanwick (2003) e Schafer (1991), e construir 
possibilidades junto ao referencial teórico da linha de pesquisa de origem, trazendo 
contribuições elaboradas a partir de estudos da Cultura da Convergência, de Henry 
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Jenkins (2006), a Sociologia do Lazer segundo o sociólogo Joffre Dumazedier 
(2002), a Ludicidade através da abordagem de Luckesi (2005) e o estudo dos Jogos 
segundo o trabalho do historiador holandês Johann Huizinga (2000). Este trabalho 
também se integra com contribuições da pesquisadora Lynn Alves (2008) acerca dos 
jogos eletrônicos e aprendizagem. 

Fundamentação teórica  

Pensar em educação musical, em um primeiro instante, nos remete ao ensino 
tradicional, como na clássica associação do ensinamento do mestre e discípulo, 
comum até meados do séc. XVIII (FONTERRADA, 2008, p.59). Contudo, o ensino 
da música acompanhou as mudanças e demandas sociais, e se já na época havia uma 
preocupação com a educação musical de crianças e jovens, como cita a autora  

Não obstante a ausência de escolas, há um volume enorme de informações 
a respeito da educação no período. 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 observam as primeiras tentativas de se incorporar o 
ensino da música na educação (idem, p. 59). 

O século XIX e a passagem para o século XX mostram um notável 
desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento, como estudos de psicologia, 
filosofia, teoria do conhecimento e educação, os quais projetam influências no 
pensamento educacional musical. Surgiram “propostas de natureza artística, capazes 
de atuar nos âmbitos individual e coletivo, buscando aperfeiçoar as qualidades e a 
sensibilidade humanas, graças à aproximação com a arte” (idem, p. 96). Essas novas 
abordagens, citadas por Fonterrada como “métodos ativos” em educação musical, 
em associação paralela com os métodos ativos em Educação, trazem novos ares para 
a discussão acerca do ensino de música.  

É fundamental para o educador o conhecimento destes autores e pedagogos, 
para que tenha uma formação sólida e seja capaz de articular e compreender 
múltiplas possibilidades de aprendizado do seu alunado, não se prendendo a apenas 
um método ou abordagem. 

Estado da arte do objeto de pesquisa 

Através da experiência docente com crianças e jovens, cada vez mais mostra-
se a presença das novas mídias e tecnologias. Na atualidade, os recursos tecnológicos 
e as interações com mídias digitais já fazem parte significativa da realidade 
brasileira.  

Um levantamento bibliográfico utilizando a rede municipal de ensino do 
município do Rio de Janeiro como referência para orientações metodológicas e 
pedagógicas forneceu material voltado para professores da rede que já pressupõe 
esta articulação entre mídias e educação. Publicado pela Editora MultiRio e dirigido 
por Regina Protásio, A Escola Entre Mídias: Linguagens e Usos, da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, aponta para alguns dos entrelaçamentos 
possíveis, fruto deste novo cenário social e educacional. Destes, destaco duas 
possibilidades para o ensino musical retratadas nesta obra: a Linguagem Sonora, que 
pretendo articular junto ao campo de estudos da paisagem sonora (Schafer), e a 
Leitura da Hipermídia, que tratando do jogo eletrônico como possibilidade 
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educacional, que buscarei relacionar com alguns conceitos como transformações 
metafóricas, camadas do discurso musical, e o modelo C(L)A(S)P (Swanwick). 

Nesta publicação, já é apresentada a noção de Cultura da Convergência, de 
Henry Jenkins. Para este autor, por convergência se compreende “o fluxo de 
conteúdo através de múltiplas indústrias de mídia, e o comportamento migratório de 
público que irá a praticamente qualquer lugar em busca das experiências de 
entretenimento que querem” (JENKINS, 2006, p. 2) Outro aspecto da cultura da 
convergência é a cultura participativa, que contrasta com o noção que este chama de 
cultura passiva, isto é, de velhas mídias passivas, onde o controle do conteúdo está 
somente nas mãos do emissor (idem, p. 3) 

Estes conceitos entram em cena ao lidarmos com a atualidade, em que existe 
toda uma cultura midiática voltada para a interatividade, e também de acesso cada 
vez mais facilitado. Crianças e jovens hoje são consumidores em potencial, e se por 
um lado a tecnologia abre um mundo de possibilidades, também os expõe a cada vez 
mais a influências e agenciamento por parte de produtos e produtores do mass 
media. Jenkins atenta, em outro estudo em que colabora chamado Confrontando os 
Desafios da Cultura Participativa, para uma categoria que chama de novos 
letramentos midiáticos. Para o autor 

quase todos os novos letramentos envolvem habilidades sociais 
desenvolvidas através de colaboração e relações. Estas habilidades se 
amparam nos alicerces do letramento tradicional, competências de 
pesquisa, técnica, e análise crítica ensinadas em sala de aula. (...) Novos 
letramentos midiáticos incluem o letramento tradicional que se 
desenvolveu com a cultura impressa, assim como as novas formas de 
letramento dos meios de massa e digitais (Jenkins et al, 2009, p. 29) . 

Dialogar com estes novos letramentos exige uma postura crítica por parte do 
professor, diferente de uma atitude laissez-faire que o autor identifica, uma visão 
equivocada que atribui um caráter autônomo ou assimilável a essas novas mídias, e 
que operariam sem necessidade de mediações. Esta visão, de teor salvacionista, 
incorre em três problemáticas (idem, p. 15) destacadas dentro do escopo desta 
cultura participativa: 

 
1. Participação (Participation gap): O acesso às novas mídias ainda é restrito 

e há desigualdades entre o âmbito do acesso e das possibilidades de 
participação;  

2. Transparência (Transparency problem): assume que os jovens estão 
ativamente refletindo acerca de suas experiências com a mídia e podem 
articular por si mesmas o que aprendem através da sua participação 

3. Ética (Ethics Challenge): assume que crianças e jovens possam, por si 
mesmos, endereçar e elaborar acerca de condutas éticas e morais na sua 
interação com um complexo e diverso ambiente social conectado. 

 
Buscando elementos desta Cultura da Convergência para corroborar nossa 

prática docente, é necessário adentrar nestes estudos e buscar formas eficientes e 
críticas de lidar com estes materiais. A abordagem que proponho, nesta pesquisa, 
envolve os jogos eletrônicos, entendendo estes como expressão de uma das 
competências dos novos letramentos digitais, o jogar (Play, no original).  

Jogar é ativar e interagir com um produto, descobrir seu funcionamento, 
aprender as suas regras e funcionamentos internos; é uma atividade que encompassa 
decisões, habilidades e envolvimento, o qual demanda esforço e por vezes pode ser 



Games e educação musical 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 24 

 

tão cansativo quando um dever de casa (idem, p. 37), e como aponta Jenkins, permite 
que um indivíduo colete materiais, desenvolva habilidades, sobretudo através desta 
atividade profundamente motivada, onde há uma meta a alcançar ou um papel que 
importa à pessoa. 

Inserido desta dinâmica do jogar, há um motor de aprendizagem bastante 
relevante. Esta atitude é fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança e 
reflete-se em outros campos: 

jogar, como psicólogos e antropólogos já tem há muito reconhecido, tem um 
papel chave em formar relações das crianças com seu corpo, ferramentas, 
comunidades, o seu entorno e o conhecimento. Através do jogar, elas 
(crianças) podem assumir papéis, experimentar com processos 
culturalmente centrados, manipular recursos chave, e explorar os 
ambientes ao seu redor. Tão qual elas crescem, jogar pode motivar outras 
formas de aprendizado (idem, p. 35); 

além disto, pode-se enfatizar como o jogo eletrônico é, muitas vezes, o 
primeiro contato da criança e do jovem com este novo ambiente conectado. 

Os games são considerados produtos dentro de toda uma indústria do 
entretenimento, figurando ao lado do audiovisual, da música pop, quadrinhos, jornal 
e revistas, tendo lugar de destaque nos investimentos de grandes grupos midiáticos 
(JENKINS, 2006, p16). A partir desta constatação, o material didático da SME-RJ 
também relaciona jogos e educação: o texto “Refletindo sobre a dimensão social e 
educativa dos jogos eletrônicos”, de Luiz Eduardo Ricon, assessor da diretoria de 
Mídia e Educação da MultiRio, aborda a dimensão cultural dos jogos eletrônicos: 

os jogos eletrônicos vêm se firmando cada vez mais não só como produtos 
comerciais de grande sucesso, mas também como fenômenos culturais e 
sociais que promovem e apoiam a interação e a sociabilidade dos usuários. 
No “ecossistema” midiático contemporâneo, no qual crianças e 
adolescentes estão imersos desde praticamente o seu nascimento, os 
videogames ocupam lugar de destaque, em suas múltiplas e variadas 
plataformas (estando presentes em consoles, jogos portáteis, nos 
computadores, tablets e demais dispositivos pessoais) (RICON, 2012, p. 
67). 

Segundo a pesquisa TIC DOMICÍLIOS de 2014, encomendada pelo CGI, 
Comitê Gestor da Internet, “dos 19211 domicílios consultados, 92% possuíam 
aparelhos celulares, 17% tablet, 30% computador portátil, 28% computador de mesa 
e 19% consoles de videogame”, adicionando, desta maneira, mais informação para a 
relevância deste fenômeno cultural, o game digital.  

Esta dimensão cultural do jogo eletrônico demonstra a sua pertinência e 
presença no cotidiano juvenil, motivando uma pesquisa para levantar possibilidades 
e abordagens que possam aproximar-se da realidade do aluno, não necessariamente 
ligadas ao ambiente escolar.  Neste sentido, é importante que consideremos nesta 
abordagem diversa o conceito de Ludicidade, que Luckesi destaca como uma 
experiência integral do ser humano, que o realiza em suas quatro dimensões, através 
de um eixo de internas, externas, individuais e coletivas (Quadro 1):  

 
▪ experiência estética (INTERIOR X EU) 
▪ experiência comportamental (EXTERIOR X ELE) 
▪ experiência ética (INTERIOR X NÓS) 
▪ experiência sistêmica (EXTERIOR X ELE) 
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Quadro 1 - Quadro referencial - Ludicidade e dimensões da experiência lúdica (LUCKESI, 
2016, p. 4) 

 

Incorporar o elemento da ludicidade trará contribuições para a aprendizagem. 
Contudo, não necessariamente esta é feita apenas de atividades lúdicas, mas sim 
como uma possibilidade, um estado que pode ser atingido de plenitude em qualquer 
realização humana; 

uma experiência integral do ser humano é aquela que o realiza em suas 
quatro dimensões --- que permitem a vivência da estética e da 
espiritualidade, assim como a experiência ética, ambas assentadas sobre a 
materialidade externa da constituição bio-psicológica, de um lado, e dos 

sistemas sociais e históricos de relações, de outro. (...) Deste modo, quando 
estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, onde se dá 
uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, em si, das 
atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e culturalmente 
como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, sim, 
falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência lúdica. 
(LUCKESI, p. 6) 

Referencial Teórico - Revisão de Literatura 

Neste estudo buscaremos elaborar um quadro de referência para o processo 
de pesquisa, através de uma reflexão encerrada em 3 eixos: Estudos da Música, 
Concepções Educacionais e Cultura. A primeira etapa é uma revisão acerca do campo 
de conhecimento "educação musical"; a pesquisa busca inspiração nos conceitos de 
escuta e paisagem sonora do musicólogo e educador Murray Schafer, e inspira-se no 
Modelo C(L)A(S)P, de Keith Swanwick, além de temas centrais a seu trabalho.  

Será necessária uma revisão de literatura, dentro do segundo eixo temático, 
de documentos, publicações acerca de concepções educacionais, destaco, entre 
outras possíveis leituras, a Ludicidade segundo Luckesi(2016) e a pesquisa sobre  os 
jogos digitais e aprendizagem segundo Lynn Alves(2008). 

Sobre o terceiro eixo de revisão de literatura, sobre temas culturais, serão 
buscados autores e conceitos capazes de enriquecer os questionamentos e 
desdobramentos das possibilidades e implicações deste trabalho.  Parte-se, nessa 
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perspectiva de estudos culturais, a partir da perspectiva da Cultura da Convergência 
(JENKINS, 2006), mas também acrescentando outras colaborações: a Sociologia do 
Lazer de Dumazedier (2002); os estudos dos jogos de Huizinga (2001). 

Jogar é uma experiência imersiva, conta com recursos tecnológicos, 
narrativos e audiovisuais para complementar a vivência do jogador; insere-se no 
contexto do lazer e pode ser abordada, quanto ao ensino, como uma atividade 
análoga à fruição musical desinteressada, o prazer de tocar, o descobrir como 
funciona um novo instrumento a que se desconhece.  Essa busca pelo uso do jogo na 
sua relação com a aprendizagem pode ter seu caráter formal evidenciado quanto a 
presença do professor pesquisador, em busca por ferramentas e recursos para o 
ensino; mas sobretudo, é importante destacar que a busca é pelos materiais inseridos 
em um contexto de uma atividade de lazer, cuja definição Dumazedier oferece: 

A produção do lazer em todas as categorias sociais teve incidências 
importantes, embora muitas vezes ocultas, sobre a própria cultura(...) 
Entendemos aqui por cultura a que é criada em cada geração por aqueles 
que estão mais avançados na elaboração do pensamento técnico, científico, 
artístico, literário, filosófico, religioso ou político. Esta cultura pode estar 
reservada a minorias ou, pelo contrário, ser compartilhada, democratizada 
pela escola, pelos mass media, pelas instituições e pelas associações de 
todos os gêneros. (DUMAZEDIER, 2002, p. 198) 

Destaco neste aspecto que o jogo eletrônico encaixa-se na definição do autor, 
configurando-se em uma forma de lazer, proveniente da cultura e fruto do atual 
avanço técnico-científico das novas mídias digitais. Por isso, é fundamental olhar 
para este lazer como um fenômeno em si, que possui o seu próprio tempo, e neste 
sentido, é um outro tempo-espaço, fora do tempo escolar; 

O desenvolvimento do tempo de lazer e das atividades culturais 
correspondentes criou aos poucos, paralelamente à escola, uma segunda 
escola (...) Esta, de fato, tende a tornar-se ao longo da vida a fonte de uma 
segunda cultura, que prolonga, destrói, corrige ou questiona a da escola, 
não só no tocante às crianças, mas também aos adolescentes e adultos. Com 
efeito, o lazer não é só um tempo novo, um tempo tornado livre para as 
atividades culturais. É também um conteúdo novo do que se pode chamar 
cultura geral. Este modelo cultural prolonga o modelo escolar. (idem, 2002, 
p. 198) 

O jogo é uma prática cultural, e que possui suas características fundamentais. 
Inscreve-se nele uma experiência que Huizinga denomina de Círculo Mágico, isto é, 
um tempo e local de experiências fora da vida. Neste caso, envolve-se esta abordagem 
e perspectiva tanto quanto a jogos analógicos, como tabuleiros e dados, quanto aos 
softwares, os quais reconhecemos através de sua dinâmica, funcionamento, ativação 
e objetivos, entre outras características, como jogos eletrônicos. o autor destaca, 
ainda sobre o conceito de Círculo Mágico, que ao fim do momento do jogo, pode se 
sair com saberes advindos desta experiência vivenciada dentro do círculo: 

Chegamos, assim, à primeira das características fundamentais do jogo: o 
fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade. 
Uma segunda característica, intimamente ligada à primeira, é que o jogo 
não é vida "corrente" nem vida "real". Pelo contrário, trata-se de uma evasão 
da vida "real" para uma esfera temporária de atividade com orientação 
própria. 
O jogo distingue-se da vida "comum" tanto pelo lugar quanto pela duração 
que ocupa. É esta a terceira de suas características principais: o isolamento, 
a limitação. É "jogado até ao fim" dentro de certos limites de tempo e de 



Games e educação musical 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 27 

 

espaço. Possui um caminho e um sentido próprios. (...) Joga-se até que se 
chegue a um certo fim. Enquanto está decorrendo tudo é movimento, 
mudança, alternância, sucessão, associação, separação. (HUIZINGA, 2001, 
p. 11) 

O trabalho da pesquisadora Lynn Alves, da Universidade Estadual da Bahia, 
surge como uma primeira fonte de informações acerca das relações entre jogos 
digitais e aprendizagem (2008). Neste estudo sua seleção é orientada pelo acesso dos 
jogos aos alunos, no caso enfatizando títulos comerciais como ferramenta de 
trabalho, não se constituindo necessariamente numa abordagem envolvendo jogos 
educativos ou aplicativos educacionais específicos: 

A concepção que norteia as investigações parte da premissa de que qualquer 
jogo pode ser utilizado no espaço pedagógico, não existindo uma dicotomia entre 
jogos eletrônicos para entretenimento e jogos eletrônicos para educação. (ALVES, 
2008, p. 7) 

Cabe que, na abordagem da autora, o professor torna-se também um 
mediador, possibilitando discussões acerca de elementos presentes nos jogos e 
buscando conhecer e compreender as relações que os discentes estabelecem com 
estes elementos da cultura digital. 

A intenção não é transformar as escolas em lan houses, até por que são 
espaços de aprendizagem diferenciados e com lógicas distintas, mas criar um espaço 
para os professores identificarem nos discursos interativos dos games, questões 
éticas, políticas, ideológicas, culturais, etc. que podem ser exploradas e discutidas 
com os discentes, ouvindo e compreendendo as relações que os jogadores, nossos 
alunos, estabelecem com estas mídias, questionando, intervindo, mediando à 
construção de novos sentidos para as narrativas. Ou ainda, aprender com estes 
sujeitos novas formas de ver e compreender esses artefatos culturais. (idem, p. 8) 

O autor deste trabalho traz como exemplos de jogos eletrônicos comerciais 
disponíveis e acessíveis ao público, os seguintes softwares e as suas principais 
instâncias sonoras e musicais: 

a) Guitar Hero (Figura 1): Jogo eletrônico disponível para videogames e PC; 
através de interatividade em um controle que simula a forma de uma 
guitarra elétrica, o jogador aciona botões, em níveis graduais de 
dificuldade, que permitem a execução da gravação sonora da música 
escolhida em sua íntegra. Executando as notas no ritmo correto, ganha-se 
pontos e pode-se avançar no jogo. Envolve técnicas e movimentos 
inspirados no ato de tocar em uma guitarra elétrica, embora 
mecanicamente não seja possível uma clara analogia entre os 2 
movimentos; 

b) Just Dance (Figura 2): Jogo eletrônico disponível para videogames, 
associando coreografias à repertório conhecido da música pop. Adiciona 
pontos ao jogador que executa a coreografia de clipes musicais através de 
captação de movimentos do corpo, e também pode, através do microfone 
embutido no videogame, reconhecer o canto do jogador e adicionar pontos 
à sua performance, como um aparelho de karaoke. Possui variado 
repertório de estilos musicais, ritmos e variações de andamento. 

c) Pokemon GO (Figura 3): jogo eletrônico disponível para celulares com os 
sistemas operacionais Android (Google) e iOS (Apple), insere o jogador 
numa atividade de exploração geográfica de localidades em sua cidade, 
caçando monstros virtuais. Destaca-se pelo repertório de efeitos sonoros e 
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pela trilha sonora que muda com a ambientação do jogo, tal como uma 
obra audiovisual; 

 
 

 

Figura 1 - Jogo eletrônico Guitar Hero (2008), da Activision  (BELLAND, 2015/2020) 

 

 

Figura 2 - Jogo Just Dance (2009), da Ubisoft (UMMADI, 2017/2020) 

d) Mario Paint Composer (Figura 4): Jogo eletrônico disponível inicialmente 
para o antigo sistema de Videogame Super Nintendo, da década de 90, mas 
recentemente liberado para PC; utilizando a imagem de um pentagrama 
musical, o jogador pode adicionar timbres diversos como alturas e figuras 
de tempo, podendo realizar composições com diversos graus de 
complexidade, homofonia, polifonia, entre outras possibilidades. 
Atualmente muitos usuários de internet adaptam canções populares e 
conhecidas para este jogo, remixando e criando obras derivadas, 
compartilhadas por sites de streaming como Youtube; 

e) Minecraft (Figura 5): Jogo eletrônico disponível para videogames, 
celulares e computadores domésticos; um jogo de criação aberta no qual o 
jogador pode decidir entre explorar mundos conhecidos, criar construções 
em modo criativo, ou mesmo desafiar os limites do jogo tentando 
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sobreviver a perigos diversos. O jogo possui elementos significativos de 
trilha sonora e efeitos, compondo paisagens sonoras para diversos tipos de 
biomas e cenários, assim como uma curiosa interface de criação de 
músicas, através de circuitos eletrônicos do universo do jogo e caixas de 
música, que podem ser programadas em uma diversidade de timbres, 
alturas e até 3 oitavas de extensão, gerando também muitas obras 
derivativas, como canções e temas famosos da cultura digital, 
disponibilizados através de vídeos de streaming. Outro desfecho 
interessante deste jogo é a possibilidade de se gravar e criar pequenos 
episódios, instigando a criatividade e estimulando o surgimento de 
paródias e clipes musicais executados dentro do próprio jogo.  

 

 

Figura 3 - Jogo Pokemon GO (2016), da Niantic (NIANTIC, 2020) 

 

 

 

Figura 4 - Jogo Mario Paint Composer (1992), da NINTENDO (BREWSTER, 2008/2020) 
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Enfoque Metodológico 

Sendo um trabalho de investigação que terá jovens como objeto de estudo, 
torna-se necessário uma abordagem fundamentada em princípios éticos, tendo apoio 
no trabalho da educadora Sonia Kramer (2002) acerca da questão da ”Autoria, 
autorização e dos princípios éticos na pesquisa com crianças”. A abordagem 
metodológica orienta-se pelo princípio da pesquisa-ação (THIOLLENT ,2011) e 
outros possíveis autores. 

 

 

Figura 5 - Jogo Minecraft (2011), da MOJANG (GARRELTS, 2014) 

Esta escolha se afirma devido ao contexto específico desta pesquisa, o meio 
educacional, de forma que pesquisador, professores e equipe pedagógica e alunos 
serão atores e participantes, ressaltando a dinâmica presente no espaço escolar e as 
atuais concepções de construção do conhecimento, mostrando que alunos são 
sujeitos do seu aprendizado. Sobre este método e o seu potencial de contribuição à 
divulgação científica, Thiollent destaca: 

Consideramos que a pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou 
pela participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 
experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca 
das questões abordadas. Parte da informação gerada é divulgada, sob 
formas e meios apropriados, no seio da população. Outra parte da 
informação, cotejada com resultados das pesquisas anteriores, é 
estruturada em conhecimentos. Estes são divulgados pelos canais próprios 
às ciências sociais (revistas, congressos, etc.) e também por meio de canais 
próprios a esta linha de pesquisa (THIOLLENT, 2011, p. 28) 

Esta pesquisa será composta de três etapas: (a) exploratória; (b) temas 
intermediários e (c) divulgação de resultados. A pesquisa-ação pode ter um 
planejamento flexível das etapas intermediárias (idem, p56), tendo em conta a 
possibilidade de discussão de temas, apresentação de novas questões e colocação de 
novos problemas, também possibilitando a discussão acerca da elaboração e 
emprego de recursos para a coleta de dados. Dentre estes recursos, poderão constar 
anotações sobre o acompanhamento das atividades, diário de observação, registros 
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audiovisuais; parâmetros para a elaboração de questionários, entrevistas semi-
estruturadas, relatos. A fase intermediária também prevê um plano de ação: esta é 
uma característica destacada por Thiollent (2011, p. 79); é exigência deste método 
investigativo "para corresponder ao conjunto dos seus objetivos, a pesquisa-ação 
deve se concretizar em alguma forma de ação planejada, objeto de análise, 
deliberação e avaliação". 

   Esta ação deve ser fruto das exigências e preocupações daqueles atores 
(idem, p. 32). Neste sentido, busca-se problematizar a questão dos games como 
produto midiático amplamente consumido e acessível, e seus possíveis 
desdobramentos e potencial para a educação musical. Este plano de ação será 
definido através das discussões e achados dos materiais de acompanhamento de 
atividades e fichas, além de outros subprodutos e anotações relevantes acerca dos 
jogos consultados. Sendo fruto deste debate e processo de construção de uma ação 
prática, pode envolver, entre algumas possibilidades previstas: atividades com os 
jogos e aplicativos eletrônicos, vivências, oficinas, discussões, performances, 
remixagens e produções derivativas como arranjos, entre outros possíveis 
desdobramentos, pensados como construção do conhecimento por e através da 
comunidade discente, docente, técnica e acadêmica.  

A previsão de etapas segue-se a este percurso de pesquisa: 

A. Fase exploratória: 
 

a. Revisão de Literatura  
b. Levantamento documental 

 
B. Fase Intermediária 

 
a. Discussões temáticas 
b. Aplicação de questionários 
c. Tratamento de dados iniciais 
d. Discussão de plano de ação 
e. Contato com jogos e materiais citados nos questionários 
f. Elaboração de plano de ação 
g. Acompanhamento das atividades e registro documental dos 

achados. 
 

C. Divulgação de resultados 
  

Dentro do campo a ser estudado, o autor propõe a elaboração de uma 
pesquisa-piloto empreendida em uma escola da rede pública do município do Rio de 
Janeiro, através da seleção de 1 a 3 turmas de um dos segmentos do ensino 
fundamental (anos iniciais ou finais). 

Perspectivas 

Esta pesquisa pretende contribuir para educadores musicais com atividades e 
materiais advindos da cultura digital a qual seus alunos estão intimamente 
conectados, neste caso em especial os jogos eletrônicos, propiciando possibilidades 
de diálogo e estabelecimento de novas relações de aprendizagem, levando em conta 
suas vivências, trazendo um pouco de sua identidade para o espaço escolar. Uma 
proposta que integrar as noções de lazer e aprender, integrando estas duas instâncias 
em uma vivência lúdica e prazerosa para educandos e educadores. 
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Resumo: O presente artigo visa apresentar a pesquisa que está sendo desenvolvida no curso de 
Mestrado em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) entre julho de 2016 e julho 
de 2018 que aborda a interdisciplinaridade entre Fonoaudiologia e Educação Musical. O objeto de 
estudo deste trabalho é relacionar as atividades musicais propostas pelo professor de música como 
uma possibilidade para o desenvolvimento da comunicação infantil. O objetivo deste projeto é gerar 
a reflexão do papel dos conhecimentos fonoaudiológicos no enriquecimento da Educação Musical. Da 
mesma forma, busca-se avaliar em que nível alguns exercícios fonoaudiológicos são muitas vezes 
utilizados nas atividades musicais sem o conhecimento específico da área e como podem contribuir 
para o desenvolvimento da comunicação e musicalidade dos alunos. É apresentado um referencial 
teórico relativo ao presente assunto utilizando autores da Fonoaudiologia e da Educação Musical e, 
por fim, são expostos os procedimentos metodológicos pretendidos e as considerações finais com 
relação a esta pesquisa.  

Palavras-chave: Educação musical.  Fonoaudiologia. Interdisciplinaridade.   

Introdução 

A Fonoaudiologia é uma “[...] profissão da área da saúde e da educação que 
pesquisa, previne, avalia e trata as alterações da voz, fala, linguagem, audição, 
aprendizagem, enfim, a Comunicação Humana” (CREFONO, 2016). 

O fonoaudiólogo pode atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais 
tais como fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, neurologistas, dentistas, 
psicólogos e pedagogos. Dentro do conselho de fonoaudiologia têm sido recorrentes 
as campanhas que incentivam a parceria com as escolas, investindo na 
fonoaudiologia educacional com o objetivo de contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos.  

Destacam-se no ambiente escolar, atividades como a melhora do 
desenvolvimento da linguagem oral, de leitura e escrita; a promoção de estratégias 
de prevenção e controle de abusos e riscos para a voz e audição; o estímulo à 
eliminação de hábitos inadequados relacionados às alterações fonoaudiológicas bem 
como a sua detecção precoce; e o encaminhamento para profissionais específicos, 
quando necessário. Diante dos inúmeros estudos da área e das formas de intervenção 
terapêutica, é possível afirmar que os progressos obtidos através da terapia 
fonoaudiológica podem ser conquistados de maneira mais prazerosa e eficaz caso a 
música seja aliada a esta prática. 

A partir da prática fonoaudiológica e de educação musical de uma das autoras 
deste artigo, surgiram questionamentos sobre a possibilidade de integração destas 
duas áreas de trabalho, pois era possível verificar que a percepção do ritmo, a 
discriminação dos parâmetros do som, a localização sonora e a memória auditiva 
beneficiavam diretamente a comunicação dos pacientes. Inicialmente a utilização da 
música era incentivada como alternativa para as terapias fonoaudiológicas, pois com 
ela a intervenção era mais leve, lúdica e agradável. Posteriormente, quando a 
educação musical se tornou seu principal foco de estudo e trabalho, percebeu que 
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várias atividades musicais também trabalhavam demandas fonoaudiológicas e que 
vários exercícios utilizados em terapia poderiam ser usados durante as aulas de 
música, de forma a redobrar a atenção diante das características e dificuldades 
singulares dos alunos, podendo trabalhar tais questões de forma individualizada ou 
em grupo. 

Desde então, começou a observar as crianças e a fazer uso da criatividade para 
espontaneamente propor atividades que não só trabalhassem o aspecto musical, mas 
que visassem também o desenvolvimento comunicativo. Sendo a educação infantil o 
segmento que proporciona as primeiras experimentações comunicativas da criança, 
considera-se importante que o professor de música também saiba instigar esta nova 
fase, promovendo momentos ricos de incentivo comunicativo.  

Neste sentido, a proposta deste artigo é de promover a intercessão de 
conhecimentos entre estas duas áreas e de enriquecer o trabalho do educador 
musical de forma que contribua não apenas para o desenvolvimento musical, mas 
também como possibilidade de prevenção de algumas dificuldades comunicativas 
que podem ser sinalizadas caso o professor esteja munido deste conhecimento. Beyer 
(2003) acredita que há muitos saberes e incertezas que perpassam o professor, e que 
nem sempre este é amparado pela estrutura escolar, fazendo-o buscar tal 
conhecimento por conta própria. 

[...] dos muitos saberes tratados na academia, nem todos serão apropriados 
pelos professores como de seu domínio. Inversamente, também há muitos 
outros saberes que, por razões diversas, não são trabalhados na academia, 
mas que o professor se autoriza a acessá-los e neles apoiar-se como base 
para um espaço possível de ações pedagógicas. Constrói-se, assim, um 
mosaico de certezas e incertezas que leva o professor a construir seu 
percurso pedagógico na escola, propiciando um espaço maior ou menor de 
reflexão sobre essas ações, conforme a proporção de seus questionamentos 
e de sua busca de alternativas para solucioná-los, em cursos, projetos, 
especializações, participação em eventos, com leituras e discussões, entre 
outros (BEYER, 2003, p. 102). 

Desta forma, o presente estudo busca proporcionar ao professor de música 
novos conhecimentos acerca do desenvolvimento do processo comunicativo infantil, 
dando ênfase na maturação do Processamento Auditivo Central (PAC), ou seja, na 
habilidade que o indivíduo tem de entender e processar a mensagem sonora, 
discriminando o som quanto ao local, espectro, amplitude e tempo (PEREIRA; 
CAVADAS, 1998). Pretende-se assim, indicar quais exercícios fonoaudiológicos já 
são utilizados como atividades nas aulas de música e quais atividades musicais são 
utilizadas para o desenvolvimento das habilidades do Processamento Auditivo 
Central, promovendo trocas em via de mão dupla.  

É importante deixar claro que as aulas de música isoladamente não irão suprir 
a necessidade de intervenção fonoaudiológica quando necessária. Também não é 
pretendido que o professor faça diagnóstico ou indicação de terapia, mas almeja-se 
que ele possa observar mais profundamente seus alunos e, através das atividades que 
ele já faz em sala de aula, perceba a proximidade da fonoaudiologia com a educação 
musical sinalizando as dificuldades e evoluções comunicativas dos seus alunos. 

A importância deste estudo para a o ambiente acadêmico é o de proporcionar 
aos profissionais da Educação Musical um material que possa dar outras 
possibilidades para algumas atividades musicais, onde tudo o que é feito não 
representa só o significado musical do que é proposto; tais atividades podem ir além 
e ajudar questões mais abstratas e distintas do desenvolvimento humano, dentre elas 
a comunicação, promovendo também saúde e qualidade de vida nas escolas. 
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Mendonça e Lemos (2010) já afirmavam a importância em se debater a intersecção 
entre saúde e educação principalmente no que se refere à educação infantil. 

Na perspectiva atual de inclusão da educação musical no currículo escolar 
regular, refletir sobre questões de educação e saúde é de fundamental 
importância. A formação e a atuação dos profissionais que atuam com o 
ensino de música na educação infantil devem ser pensadas tendo em vista 
seu papel no desenvolvimento musical, cognitivo, auditivo e linguístico das 
crianças. A prática musical possui por si só grande valor cultural e artístico, 
mas, além disso, oferece suporte para o desenvolvimento de outras 
habilidades cognitivas, o que agrega ainda mais valor ao seu aprendizado 
(MENDONÇA; LEMOS, 2010, p. 65). 

O objeto de estudo desta pesquisa é o entendimento das atividades musicais 
propostas pelo professor de música como uma possibilidade para desenvolver e 
estimular o processamento auditivo central. Pretende-se assim dialogar com o 
professor de música fazendo-o perceber que várias atividades musicais podem ajudar 
a criança nesse processo de construção da sua comunicação, auxiliando-o a utilizar 
esta percepção para com os seus alunos. 

Este artigo faz parte integrante da dissertação de mestrado e apresenta 
algumas considerações referentes aos estudos iniciados. Sendo uma pesquisa em 
andamento, muitas etapas ainda se encontram em aberto ou aguardando definição. 

Revisão da literatura 

Assim como as demais proposições que compõem o presente estudo, a 
fundamentação teórica está em processo de consolidação, visto que se configura 
como baliza para o encadeamento dos objetivos propostos.  

Não obstante tal constatação é possível vislumbrar algumas referências 
capazes de fundamentar o estudo proposto. Para fins didáticos, os diversos assuntos 
aqui apresentados estarão organizados em três capítulos na dissertação.  

O primeiro capítulo abordará a revisão de literatura sobre a anatomia e 
fisiologia da audição descrevendo seus órgãos, divisões e o percurso que o som faz 
para ser codificado. Posteriormente é estudada a relação da audição com a aquisição 
da linguagem e como isso ocorre nos primeiros anos de vida da criança. 
Apresentaremos o que é o Processamento Auditivo Central, suas habilidades, formas 
de avaliação e principais tratamentos, assim como a sua relação com a educação 
musical em sala de aula. E, por fim, abordamos a Educação Musical no segmento da 
Educação infantil como palco das primeiras possibilidades comunicativas da criança 
a partir da sua relação com a linguagem. 

No segundo capítulo descreveremos a metodologia de pesquisa a partir da 
parceria com um professor de música de Educação Infantil, este será entrevistado 
inicialmente sobre como vê o seu trabalho e sua contribuição para o desenvolvimento 
da criança a partir das demandas da sala de aula e dos próprios conhecimentos sobre 
o desenvolvimento infantil. 

No terceiro e último capítulo serão apresentadas as análises dos dados e a 
apresentação das possíveis relações entre as aulas de música na educação infantil e a 
estimulação do processamento auditivo como uma prática exigida nas duas áreas de 
estudo. Vamos refletir sobre os dados apresentados na dissertação, apontando 
desdobramentos possíveis e necessários para futuras pesquisas nas áreas da 
educação musical e da fonoaudiologia, tornando o professor de música um 
instrumento primordial deste processo a partir deste conhecimento específico 
apresentado. 
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No contexto da Educação Musical, almeja-se abordar as pesquisas de Esther 
Beyer e Beatriz Ilari que estudam a aprendizagem, o conhecimento e o 
desenvolvimento musical na educação infantil.  Pretende-se também ter como foco 
de estudo, as metodologias dos educadores musicais, Dalcroze (1865-1950), Willems 
(1890- 1978), Orff (1895-1982) e Schafer (1933-), que trabalham com a escuta 
direcionada e a sensibilização do fenômeno auditivo, tão importante para a música e 
para o desenvolvimento da comunicação.  

Pretende-se discutir em que medida determinadas atividades musicais podem 
ser enriquecidas a partir do aporte dos conhecimentos fonoaudiológicos ao professor 
de música, amparando o desenvolvimento e a melhora da comunicação dos alunos 
tendo em vista a compreensão, atenção, dicção, fala, prosódia, voz e percepção 
auditiva. 

Existe uma preocupação crescente em buscar relações mais estreitas e 
produzir estudos interdisciplinares entre diversas áreas do conhecimento incluindo 
o desenvolvimento musical e o desenvolvimento linguístico de crianças. Trabalhos 
atuais têm sido produzidos na literatura com a intenção de demonstrar relações entre 
música e linguagem infantil.  

[...] O educador musical tem grande relevância nesse processo e deve voltar 
o olhar para o seu papel no desenvolvimento infantil. Nesta perspectiva, a 
formação dos profissionais que atuam nessa área deve ser a mais completa 
possível e envolver aspectos tanto do desenvolvimento musical como das 
etapas do desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico e auditivo de 
crianças, entre muitos outros (ESCALDA, 2008, p. 311). 

Diante deste contexto, surgiram várias questões que pretendemos responder 
com a evolução desta pesquisa tais como: 

a) Como se estabelece a relação entre a Fonoaudiologia e a Educação 
Musical? 

b) De que forma a música contribui no processo de aquisição da linguagem? 
c) De que forma o professor de música percebe o desenvolvimento da 

linguagem e ampliação de vocabulário das crianças? 
d) De que forma cada jogo e/ou atividade musical pode ir além do significado 

musical e trabalhar questões comunicativas? 
e) De que forma o professor de música se atenta à comunicação dos seus 

alunos? 
f) De que forma o professor de música trabalha a voz, a expressão e o corpo 

em suas aulas? 
g) De que forma o professor de música aplica os seus conhecimentos sobre as 

fases do desenvolvimento infantil durante suas aulas? 

Procedimentos Metodológicos  

Para desenvolver de forma significativa o tema e os objetivos propostos, 
utilizaremos a metodologia qualitativa porque consideramos que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, uma vivência e percepção de sala de 
aula que não pode ser traduzido em números somente. Teremos como foco do 
trabalho um estudo de caso que será realizado através da parceria com um professor 
de música da educação infantil. Faremos entrevistas e acompanhamento presencial 
de suas aulas, de forma que esta troca enriqueça o trabalho e o faça refletir sobre os 
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aspectos musicais e comunicativos dos seus alunos antes e depois da intervenção 
desta pesquisa.  

O desenvolvimento desta pesquisa está organizado dentro de etapas que 
envolvem a revisão bibliográfica e o estudo de caso da seguinte forma: 

 
a) Realizar a revisão da literatura sobre Fonoaudiologia e Educação Musical, 

buscando paralelos e pontos relevantes com a prática musical de sala de 
aula; 

b) Definir o professor colaborador e realizar a entrevista inicial sobre como 
vê o seu trabalho e sua contribuição para o desenvolvimento da criança a 
partir das demandas da sala de aula e dos próprios conhecimentos sobre o 
desenvolvimento infantil; 

c) Assistir presencialmente as aulas deste professor e identificar através das 
atividades musicais que ele propor, aquelas que estimulam o 
desenvolvimento do processamento auditivo central; 

d) Realizar em conjunto com o professor colaborador, um levantamento de 
atividades musicais que poderão contribuir para o desenvolvimento do 
processamento auditivo e consequentemente, trabalhar o aspecto 
comunicativo e musical dos alunos; 

e) Realizar uma nova entrevista com o professor confrontando o que foi 
observado antes e depois da intervenção das pesquisadoras e de que forma 
este processo contribuiu para a sua prática de sala de aula.  

f) Reunir todos os dados colhidos e interpretados na pesquisa de campo e 
confrontar com o que propõe a literatura, propondo novos olhares para o 
fazer musical em sala de aula. 

Este artigo foi submetido ao 15º Colóquio de Pesquisa da UFRJ na categoria 
de Pesquisa em Andamento e, atualmente, estamos terminando a revisão da 
literatura para que a partir da qualificação prevista para o início do segundo semestre 
de 2017 possamos escolher o professor colaborador e dar continuidade as etapas da 
pesquisa.  

Resultados esperados 

Pretende-se com esta pesquisa entender as demandas comunicativas de sala 
de aula na educação infantil e, a partir da interação com o professor colaborador, 
enriquecer o trabalho da educação musical mostrando que diversas atividades 
estimulam as duas áreas de estudo. 

A partir dos dados apresentados na dissertação, apontaremos 
desdobramentos possíveis e necessários para futuras pesquisas nas áreas da 
educação musical e da fonoaudiologia, tornando o professor de música um 
instrumento primordial deste processo a partir deste conhecimento específico 
apresentado. 
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Resumo: Abordagem inicial sobre os impactos da reforma do ensino médio (Medida Provisória 
746/2016, transformada em Lei 13.415/2017) sobre a educação musical escolar no Brasil. O texto 
aponta as relações históricas da música com as políticas públicas. Enumera o arcabouço de legislações 
que tratam da temática de Educação Artística, Artes e Música, percorrendo cronologicamente todas 
as fases até chegar no atual contexto brasileiro. No desenvolvimento, são elencados os aspectos que a 
reforma do ensino médio compromete, considerando a inserção do ensino de músicas nas escolas de 
educação básica. Como metodologia, utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A 
formação docente, os impactos nas licenciaturas em Música, os campos de estágios voltados para o 
nível médio escolar e a evasão nos cursos de ensino superior são citados como exemplos desses 
aspectos. Nas considerações finais, ressalta-se a importância da música no currículo do ensino médio 
para o desenvolvimento intelectual, cultural, expressivo e criativo dos educandos, pontuando a 
necessidade de defesa da educação musical em todos os níveis da educação básica.   

Palavras-chave: Reforma ensino médio. Música no ensino médio. Música e política.  

Introdução 

A música está intrinsecamente ligada às questões políticas. Historicamente, a 
Educação Musical no Brasil passou e passa por diversas situações que oscilam dentro 
do contexto da educação básica. Por também estar ligada às questões políticas, 
quando inserida numa análise interpretativa e contestação de regimes, a música é 
utilizada, muitas vezes, como fundamento para a subversividade.  

Consequentemente, a educação musical acompanha as mudanças sociais e 
políticas. Como aponta Martinelli (2008, não paginado), “a música é uma atividade 
necessariamente humana, e como tal sua prática ao longo da história está 
estreitamente relacionada com seu contexto social e com as políticas que agem sobre 
este contexto”. Em complemento, Martinelli (2008) contextualiza: 

Na Grécia da Antiguidade, o poder conferido à música sobre o 
comportamento dos homens fez com que ela fosse discutida pelos principais 
filósofos em termos necessariamente políticos, e se formos analisar os 
primórdios da música ocidental na Idade Média, veremos o quanto a música 
foi uma peça importante para a unificação da cristandade europeia por meio 
do que, de forma geral, chamamos de Canto Gregoriano. (MARTINELLI, 
2008, não paginado). 

No Brasil, essa relação mescla-se com a própria história de colonização do 
país. No período colonial, “a educação era realizada pelos colégios da Companhia de 
Jesus. As primeiras missões jesuíticas começaram a chegar em terras brasileiras a 
partir de 1549 e em 1750, a Província dos Jesuítas contava com 131 casas, entre as 
quais 17 eram colégios” (BORGES, 2012, p. 2).  

Inserida no contexto educacional, a música já foi e ainda é utilizada como 
fundamento ideológico. Um exemplo categórico foi o Canto Orfeônico, durante a Era 
Vargas e Estado Novo. 

A ligação entre o Canto Orfeônico e o escolanovismo se dá desde a sua 
gênese, pois é o advento do pensamento que origina a Escola Nova, o 
otimismo pedagógico, que cria as condições necessárias para o surgimento 
de um movimento de Educação Musical através da crença na formação de 
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um novo sujeito adequado ao crescimento, identidade e à segurança 
nacional (BORGES, 2012, p. 3). 

Em termos jurídicos, temos um apanhado de legislações que versam sobre 
Educação Musical, as quais influenciaram e modificaram as relações do ensino de 
música no país. Entre estas legislações, citamos: 

 

● Decreto Federal nº 331A, de 17 de novembro de 1854. Estipulava “noções de 
música e exercícios de canto” em escolas primárias de 1º e de 2º graus e Normais 
(Magistério); 

● Lei Federal nº 3.281/1928, institui o jardim de infância e inclui a 
musicalização para crianças e ensino de música nos diversos cursos;  

● Decreto nº 19.890/1931, canto orfeônico como disciplina obrigatória nos 
currículos escolares; 

● Lei Federal nº 4.024/1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), inclusão do ensino de Artes;  

● Lei Federal nº 5.691/1971, segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
promovendo uma reforma educacional que implantou no país a Educação 
Artística. Foram criados no ano de 1973 cursos de licenciatura em 
Educação Artística, por meio do Parecer 1284/1973;  

● Lei nº 9.394/1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
instituindo a obrigatoriedade do ensino de Artes no país;  

● Lei nº 11.769/2008, altera a LDB, instituindo a música como conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular; 

● Lei nº 13.278, altera o parágrafo 2º do artigo 26 da LDB, dispondo sobre 
as diretrizes e bases da educação nacional referente ao ensino de artes.  

A música no contexto da reforma do Ensino Médio   

Não é de hoje que a discussão sobre a forma como está estruturada a educação 
básica no nosso país encontra-se ultrapassada (DAYRELL, 2007; DEL-BEN, 2012). 
Os modelos educacionais adotados amplamente pelas escolas não refletem as 
necessidades mais profundas do ser humano e o desenvolvimento num espaço 
confortável, sobretudo o intelectual.  

A temática do Ensino Médio é desafiadora para a área de Educação Musical, 
sobretudo pelos poucos trabalhos que abordam o conteúdo com profundidade. Para 
Del-Ben (2012, p. 38), “tratar da educação musical no ensino médio nos exige pensar, 
de um lado sobre os jovens e suas relações tanto com a música quanto com a escola 
e, de outro, sobre a escola que queremos e que podemos construir para esses jovens”.  

Antes de adentrar nas especificidades da atual reforma do ensino médio, 
necessário salientar que o texto passou por diversas alterações. No período de 
submissão dos trabalhos para o Colóquio à apresentação do trabalho no evento 
(dezembro de 2016), o texto ainda estava em discussão na Câmara dos Deputados e 
Senado, nesta respectiva ordem. Somente em fevereiro de 2017 a Medida Provisória 
(MP) 746/2016, foi aprovada no Senado e sancionada pela presidência como Projeto 
de Lei de Conversão (PLC) 34/2016. A atual reforma do Ensino Médio é regida pela 
Lei 13.415, de 2017. Em especial, nesse escrito, pelo contexto da submissão e 
apresentação no evento a análise limita-se ao texto da Medida Provisória. 

A Medida Provisória (MP) possui força imediata de lei e consiste num ato do 
presidente da república. Ainda, segundo a Constituição, no seu artigo 62, as MP só 
podem ser emitidas em caso de relevância e urgência. A Medida Provisória tem força 
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de lei antes de ser analisada pelo Poder Legislativo e, ainda, possui um prazo de 
validade, cabendo o legislativo decidir se tornará lei permanente. Já o Projeto de Lei 
de Conversão é o documento legislativo que objetiva alterar o texto original de uma 
Medida Provisória. 

Se posicionar contrário à reforma atual do Ensino Médio não significa a defesa 
do modelo atual que temos da educação básica no Brasil. O sociólogo Juarez Dayrell 
(2007) expõe uma crítica importante, destacando que “a estrutura da escola pública, 
incluindo a própria infraestrutura oferecida, e os projetos políticos pedagógicos 
ainda dominantes em grande parte das escolas não respondem aos desafios que estão 
postos para a educação dessa parcela de juventude” (DAYRELL, 2007, pp. 1116-117). 
Portanto, faz-se necessário um repensar sobre uma nova constituição do modelo 
escolar, especialmente no que concerne às transformações ocorridas no modelo 
societário. A mudança de século (XX para o XXI) impõe um profundo refletir sobre 
o currículo do ensino médio, em vista, principalmente (ZIBAS, 2005).   

Contudo, a reforma do Ensino Médio, proposta por meio da Medida 
Provisória (MP) 746/2016, fez alterações em duas leis fundamentais para a 
estruturação das escolas no Brasil: a MP 746/2016, que altera a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996); e a lei que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei 11.494/2007).  

Foi essencialmente na LDB que o ensino de Arte foi inserido no currículo das 
escolas como disciplina, constituindo-se obrigatória no Ensino Fundamental e 
Médio. Conforme o parágrafo 2º do artigo 26, tem-se a seguinte orientação: “O 
ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 
(BRASIL, 1996).  

Nesse aspecto, tivemos um avanço para a garantia de atuação profissional dos 
arte-educadores. É óbvio que cabem várias críticas à maneira como essa disciplina 
se efetivou na prática, sendo encarada, muitas vezes, como lazer, diversão e voltando-
se majoritariamente para atividades de desenho e pintura. Ainda cabe destacar a 
discussão em torno da polivalência e da não especificação da disciplina de Arte em 
relação a todas as expressões artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro).  

Penna (2004, p. 23) comenta que esse dispositivo  

[...] garante um espaço para a(s) arte(s) na escola, como já estabelecido em 
1971, com a inclusão da Educação Artística no currículo pleno. E continuar 
a persistir a indefinição e ambiguidade que permitem a multiplicidade, uma 
vez que a expressão “ensino de arte” pode ter diferentes interpretações, 
sendo necessário defini-la com maior precisão. 

Após a aprovação da Lei 11.769/2008, que versa sobre a música como 
conteúdo obrigatório na educação básica, notou-se um espaço para a atuação 
profissional do(a) Educador(a) Musical, tendo em vista que muitos concursos 
incluíram a licenciatura em Música como requisito para inscrição nas vagas de 
professores de Arte.  

Após muitos anos de mobilização, as discussões sobre as políticas 
educacionais, juntamente com as ações governamentais, caminham a passos lentos 
para a implementação do ensino de música nas escolas, sobretudo, devido aos 
tempos temerosos da política brasileira que aprofunda com rapidez retrocessos 
históricos em diversas áreas.     

A proposta inicial da reforma, representava na prática, uma contrarreforma 
aos avanços já conquistados para áreas importantes do desenvolvimento social e 
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humano, como Educação Física, Sociologia, Filosofia e Artes. No texto inicial da MP, 
notamos a exclusão da disciplina de Arte no Ensino Médio ao interpretar a alteração 
do parágrafo 2º do artigo 26 da LDB. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (DOU, 2016). 

Portanto, a não citação do Ensino Médio nesse contexto revela a exclusão da 
obrigatoriedade no currículo. Essa supressão significava, dentre outras 
consequências, um espaço a menos de atuação profissional para os professores de 
Música no Brasil. 

Outro fator para análise é a formação docente em Música. A exclusão da 
disciplina de Arte também influenciaria nos índices de evasão nos cursos de 
licenciatura em Música, uma vez que, pela ausência de mercado de trabalho, muitos 
migram para outros cursos na busca por estabilidade financeira. Acarreta também 
comprometimento quanto aos campos de Estágio Supervisionado em nível de Ensino 
Médio na educação básica. Segundo Figueredo apud Amato (2006, p. 156), “as 
conclusões dos debates acerca desse tema apontam para uma formação cada vez 
mais associada às realidades sociais escolares, preparando os futuros educadores 
musicais para uma prática de ensino condizente com o cotidiano da escola”. Nesse 
sentido, a retirada do campo para formação docente e atuação profissional trilharia 
no caminho inverso.  

No decorrer deste trabalho notamos a intensificação das discussões sobre esse 
dispositivo, como ocupações estudantis em milhares de escolas no país, sendo 
incluída as disciplinas de Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia em seu texto 
final elaborado pela Comissão Mista da Medida Provisória.  

Essa mudança foi consequência de pressões, manifestações e notas recebidas 
pelas entidades de representação das diversas categorias diretamente ligadas às 
áreas mencionadas no parágrafo anterior. Vale destacar que foram apresentadas 568 
(quinhentos e sessenta e oito) emendas à Medida Provisória 746/2016, sendo aceitas 
(parcial ou toral) 148 (cento e quarenta e oito) destas. Ainda, houve alterações na 
carga horária que, inicialmente seria ampliada de 800h para 1.400h, agora 
modificada para 1.000 horas. Mesmo com todas essas recentes alterações, a reforma 
ainda é nociva ao desenvolvimento da educação pública no Brasil. 

A preocupação com a formação essencialmente tecnicista e voltada para o 
mercado de trabalho aligeirada sem profundidade teórica e prática é notória.  O 
senador relator da Medida afirmou que o Ensino Médio deve preparar jovens para 
enfrentar uma economia dinâmica e estimular o empreendedorismo.  

Tivemos também a declaração do Senador Pedro Chaves dos Santos Filho, 
relator da Reforma do Ensino Médio, que revela o despreparo e desconhecimento 
das autoridades políticas em relação à área de Educação Musical (FERNANDES, 
2016/2020). Na reportagem, o senador afirma que “a aceitação de professores com 
notório saber caberá apenas para áreas em que não há formação acadêmica própria, 
como música, por exemplo”. Essa declaração gerou uma revolta nos profissionais e 
pesquisadores de Música de todo o país, fazendo com que entidades importantes se 
manifestassem sobre o ocorrido, como a Associação Brasileira de Educação Musical 
(ABEM) e a seção brasileira do Forum Latinoamericano de Educação Musical 
(FLADEM). As notas e carta ressaltaram o quantitativo dos cursos superiores de 
Música no Brasil: 150 cursos de licenciatura em Música; cerca de 100 cursos de 
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bacharelado em Música; 17 programas de pós-graduação, com cursos de mestrado 
profissional, mestrado acadêmico e doutorado. 

O itinerário formativo, nomeado assim no documento da reforma, aponta a 
“liberdade de escolha” dos estudantes na metade da carga horário destinada ao 
ensino médio. Pelo texto, o estudante poderá escolher entre cinco áreas: linguagens, 
matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação técnica e 
profissional. O questionamento é que, na prática essa escolha se dará pela escola e, a 
depender do contexto, determinada escola pode oferecer apenas uma ou duas opções 
para seus alunos, limitando suas possibilidades de escolhas. Outro questionamento 
importante se faz necessário: será se no ensino médio já podemos pensar na 
especificação da formação por uma área de conhecimento? Isso não seria mais viável 
na escolha para o ingresso no ensino superior? O ensino médio não faz parte da 
educação básica, portanto, não seria o básico de todas as áreas a se conhecer? 

O governo enfatiza a formação dual e fragmentada quando aponta a abertura 
do notório saber para lecionar no itinerário técnico e profissional, contrariando as 
especificações da LDB sobre a obrigatoriedade da formação superior para os 
professores.  Nessa lógica, é ressuscitada a tão combatida estrutura curricular das 
décadas de 60 a 80 de formação metade geral, metade técnica. 

Considerações finais 

A Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei 13.415/2017, apresenta um 
contexto essencialmente antidemocrático. Isso se efetiva pelo próprio fato da 
reforma se estabelecer, inicialmente, como Medida Provisória - um ato do Presidente 
da República, possuindo força de lei, onde este decide, por sua própria vontade, criar 
uma norma.   

Por ter esse caráter ostensivo, a reforma - diferente do que é propagandeado 
pelo governo -  não foi discutida com aqueles que fazem parte da comunidade escolar 
(professores, técnicos, alunos, pais/responsáveis), profissionais da área de educação 
e entidades que discutem a temática em diversos âmbitos. Se, informalmente, a 
disciplina de Arte for extinta do Ensino Médio, restringiria ainda mais as 
possibilidades de conhecimento e vivências culturais. Esta situação retira o impulso 
exemplar da transdisciplinaridade presente na música, como aponta Snyders (1992). 

O conjunto de medidas tomadas no texto inicial, a partir dessa reestruturação 
no currículo cerceia a obtenção de conhecimentos que auxiliam no desenvolvimento 
da sensibilidade, expressividade, senso crítico, trabalho em grupo, percepção mais 
profunda sobre a realidade cotidiana e os demais aspectos que a música pode ampliar 
na formação dos discentes.  

É ainda notória a força da música na construção das identidades dos jovens 
(DEL-BEN, 2012). O perfil da nova juventude é mais crítico, interligada com 
tecnologias de informação e comunicação, mais dinâmica e participativa. Os alunos 
do ensino médio de hoje necessitam participar ativamente das mudanças 
educacionais, sobretudo no nível de ensino em que estão inseridos. A estrutura da 
educação básica, em especial ao ensino médio, precisa refletir esses aspectos. 

Diante disso, temos a “necessidade de formação dos jovens com base em 
novos conhecimentos e competências”; do desenvolvimento de “conhecimentos e 
valores para a construção de uma cidadania democrática” e da “aproximação entre 
currículo e cultura juvenil” (ZIBAS, 2007, p. 25). Por isso, em se tratando das 
expressões artísticas, essa proposta, já em vigência, tolhe as capacidades expressivas 
e criativas dos educandos, preocupando-se apenas com uma formação 
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essencialmente tecnicista e voltada para o mercado de trabalho com mão de obra 
desvalorizada.  

Não devemos levar em consideração apenas a reforma do ensino médio para 
análise dos riscos que comprometem a formação e atuação profissional em Educação 
Musical. Outras medidas governamentais se complementam na retirada de direitos 
e imposição de retrocessos à educação brasileira, como, por exemplo, os cortes já 
anunciados para o orçamento da educação no país, a reforma trabalhista, o 
movimento Escola Sem Partido, a militarização das escolas públicas, a reforma da 
previdência e as alterações significativas na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).  

Necessário, portanto, a organização e a resistência na defesa do ensino de 
música nas escolas de educação básica. Necessária também a empatia com demais 
profissionais da Arte e a continuidade de ações para o reconhecimento e valorização 
dos profissionais vinculados às expressões artísticas. 
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Resumo: Abordaremos sobre a contribuição e importância da Educação Musical no setor pediátrico 
de uma unidade de tratamento cardíaco para os pacientes, os acompanhantes e a equipe de saúde. As 
seguintes perguntas nortearam o nosso estudo: Em que a Educação Musical contribui para o 
desenvolvimento de uma criança hospitalizada? Como desenvolver e trabalhar o plano de aula para 
um grupo de alunos que se modifica a cada semana?  Que material pedagógico supre a necessidade 
da Oficina Musical Hospitalar? Podemos dizer que é ensino musical coletivo? Qual a diferença entre 
este tipo de abordagem e a Musicoterapia?   

Palavras-chave: Oficina musical hospitalar. Educação Musical. Pediatria. 

Ao pensarmos na Educação Musical Hospitalar (EMH), não podemos deixar 
à margem a história da Musicoterapia, da Escola Hospitalar5 e da pedagogia ali 
desenvolvida. Elas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, em razão do 
impacto que esse acontecimento desumano ocasionou em crianças e adolescentes, 
deixando-os incapacitados, mutilados, traumatizados e impossibilitados de irem à 
escola por estarem hospitalizados. Com a finalidade de humanizar o ambiente 
hospitalar 2, essas modalidades de educação e terapia passaram a ser implantadas.  

Segundo Esteves (2008, p. 2), Henri Sellier, prefeito de Suresnes, na França, 
com o intuito de lidar com as terríveis consequências da guerra, decidiu proporcionar 
a esses pacientes/alunos, a possibilidade de prosseguirem os estudos no hospital. 

Com o apoio dos profissionais da saúde, religiosos e voluntários, a classe 
hospitalar foi granjeando um espaço na sociedade e expandiu-se para outros países, 
como a Alemanha e os Estados Unidos. 

No ano de 1939, foi criado o Centro Nacional de Estudos de Formação 
(CNEFEI) para a infância inadaptada de Suresnes, focado na formação de 
educadores para lecionarem em institutos especiais em hospitais. Naquele mesmo 
ano, o Ministério da Educação na França criou o cargo de Professor Hospitalar. 

Atualmente, o CNEFEI transformou-se no Instituto Nacional Superior de 
Formação e Pesquisa para a Educação de Jovens com Deficiência e Ensino Adaptado 
─ INSHEA ─ e atua na prevenção de dificuldades de aprendizagem e educação de 
crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais. O 
Instituto implementa projetos de investigação próprios ou em conjunto com outras 
agências internacionais. 

Segundo Fonseca (2000, p.29), no Brasil, a escola hospitalar teve início no 
Hospital Municipal Jesus, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de agosto 
de 1950, por intermédio da portaria nº 634, na gestão do Diretor Dr. David Pillar. 
Naquele ano, o hospital continha em torno de duzentos leitos e uma média de oitenta 

 
5 No ano de 2003, pedagogos hospitalares e estudiosos do ensino hospitalar chegaram à conclusão de 
que o termo "classe hospitalar" deveria ser substituído por "escola hospitalar", por compreenderem 
que a classe faz parte de um dos momentos pedagógicos do aluno. Lembramos que os artigos, as leis 
e os decretos anteriores a esta data utilizaram o termo "classe hospitalar" em vez de "escola 
hospitalar". 
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crianças hospitalizadas.  A primeira professora dessa classe foi Lecy Rittmeyer. As 
aulas eram dadas individualmente, nas enfermarias. Procurava-se descobrir da 
criança o que ela estava aprendendo ou o que já conhecia e preparava-se a aula de 
modo que se desse continuidade ao seu aprendizado. Na época, o hospital não tinha 
instalações apropriadas para esse tipo de atendimento. 

Os primeiros procedimentos musicoterápicos aconteceram nos Estados 
Unidos em combatentes enfermos. Os hospitais de veteranos de guerra convidavam 
músicos profissionais para tocarem e cantarem aos indivíduos internados e os 
profissionais da saúde e percebeu-se uma significativa melhora no quadro de saúde 
dos ouvintes. 

Nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, os hospitais de 
veteranos contratavam músicos profissionais como ajuda musical; 
preparavam assim, o caminho para a musicoterapia. Os resultados positivos 
de algumas dessas experiências atraíram o interesse de um treinamento 
específico para fazer do músico um terapeuta. Assim, em 1959, um grupo 
de profissionais fundou a National Association for Music Therapy. 
(BENEZON, 1985, pp. 173- 174) 

 Pensando na formação acadêmica dos músicos, foi elaborado o primeiro 
curso para formar musicoterapeutas na Kansas University, no Texas, Estados 
Unidos, em 1950. (CHAGAS; PEDRO, 2008, p 38). Posteriormente, a musicoterapia 
foi introduzida nas áreas da Saúde Mental, na Gerontologia, no acompanhamento a 
gestantes, reabilitação de acidentados, entre outros. 

No Brasil, a Musicoterapia e a Educação Musical, em um determinado 
momento histórico, tiveram os mesmos influenciadores.  

Apesar de esta última ter origem jesuíta e inicialmente a finalidade de 
catequização, aos poucos, foi adquirindo respeito pela diversidade cultural 
formadora de nossa sociedade. 

Uma das precursoras, no Brasil, tanto na Musicoterapia quanto na Educação 
Musical, foi a educadora musical Liddy Mignone, que, no século XIX, tinha a 
preocupação de valorizar a realidade de seu aluno e procurava incluir crianças com 
necessidades especiais na aula, sempre tentando compreendera bagagem emocional 
e psicológica delas.  

Ela estimulava a socialização de crianças com brincadeiras, jogos, histórias, danças, 
grupos de percussão, canto e movimentos corporais. Foi essa perspectiva que impulsionou o 
desenvolvimento da diversificação do trabalho de educação musical, cujos métodos ─ 
adaptados e modificados para a utilização em psiquiatria, psicopedagogia e reabilitação ─ 
impulsionaram o surgimento da Musicoterapia no Brasil. 

Segundo Loureiro (2001, p. 43), Liddy Mignone e Sá Pereira descreveram, na 
década de 1930, uma nova proposta de ensino de Música no Brasil: 

Essa nova proposta para o ensino da música ressalta a importância da 
prática livre experimental, em detrimento da transmissão de 
conhecimentos do professor para o aluno, fazendo emergir a valorização do 
processo natural de desenvolvimento artístico-musical. É a ação do sujeito 
sobre o objeto.  

Os reflexos dessas propostas metodológicas afetaram inicialmente o “status 

quo” dos tradicionais conservatórios de música. Objetivando trazer 
modernização na maneira de musicalizar crianças, preocupando-se com as 
diferenças individuais dos alunos, tais propostas foram encontrar espaço, 
no Brasil, nos centros alternativos para o ensino da iniciação musical, 
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criados sob os auspícios de Liddy Chiaffarelli e Antonio Sá Pereira, em final 
da década de 30 (LOUREIRO, 2001, p. 43). 

Compartilhando dessa proposta pedagógica de Liddy Mignone e Sá Pereira, 
entendemos que a EMH, assim como a Pedagogia Hospitalar e Musicoterapia, deve 
nortear-se pela humanização e pela preocupação em respeitar as diferenças 
individuais, pontuais de cada aluno. 

Legislação brasileira que regula a Escola Hospitalar  

No Brasil, existem leis que respaldam as Escolas Hospitalares, dando assim o 
direito ao aluno enfermo de continuar os estudos mesmo estando impossibilitado de 
comparecer à classe escolar. 

A classe hospitalar, assim chamada em 1994, conforme a Política Nacional de 
Educação Especial, é um espaço dentro do ambiente hospitalar na circunstância de 
internação temporária, que garante o vínculo com a escola de origem e/ou favorece 
o ingresso ou retorno do estudante ao seu grupo escolar correspondente.  

A classe hospitalar está regulada no ordenamento jurídico por meio da 
Resolução n° 41 de outubro de 1995 do artigo 214, a proposta de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (MEC, 1996), Constituição Federal/88, art.205, Decreto 
Lei n° 1044, de 21 de outubro de 1969, art. 1°, Resolução n° 41 de outubro de 1995 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Deliberação nº 291, de 14 de setembro de 2004 do Conselho 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Resolução n.02/01- CNE/CEB e o 
documento Intitulado Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações, editado pelo MEC, 2002. Fonseca (1999, p. 7) esclarece: 

A legislação brasileira reconhece o direito de crianças e adolescentes 
hospitalizados ao acompanhamento pedagógico-educacional. (Política 
Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 1994 e 1995). Essa propõe 
que a educação em hospital seja realizada através da organização de classes 
hospitalares, devendo-se assegurar oferta educacional não só aos pequenos 
pacientes com transtornos do desenvolvimento, mas, também, às crianças 
e adolescentes em situações de risco, como é o caso da internação 
hospitalar". 

Vimos que a lei ampara a necessidade da continuidade dos estudos e 
compreende que é importante assegurar o direito da educação para todos, mas isso 
não condiz com a realidade dos hospitais públicos ou particulares, salvo poucas 
exceções. 

 A legislação brasileira reconhece tal direito na Constituição Federal de 
1988. O seu artigo 5º garante o direito à igualdade e o artigo 205 trata do direito de 
todos à educação, da seguinte maneira: 

[...] a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Buscando adequar-se ao que prevê a legislação em vigor, o MEC, por 
intermédio da Secretaria de Educação Especial, revisou sua documentação no campo 
das estratégias e orientações para o trabalho pedagógico com pessoas com 
necessidades especiais. Em decorrência, a área de atendimento escolar hospitalar e 
de atendimento pedagógico domiciliar passou a dispor de publicação que 
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regulamenta a implementação do trabalho escolar de crianças ou jovens adoentados, 
estejam estes hospitalizados ou não (MEC/SEESP, 2002).  

Atualmente, a coleta, o mapeamento e divulgação dos dados e documentos 
sobre as escolas hospitalares têm sido feito por meio de uma página da internet 
(FONSECA, 2017/2020), depois registrada pelo site da UERJ e pelo informativo 
semestral referente ao atendimento pedagógico hospitalar.  

Os últimos dados informados pelo site, em dezembro de 2003, demonstram 
que a oferta de atendimento pedagógico educacional em ambiente hospitalar teve 
175% de aumento, em relação à primeira pesquisa que mapeou as escolas 
hospitalares no ano de 1997. De acordo com esse levantamento, estamos num total 
de 85 hospitais distribuídos por 14 estados e no Distrito Federal.  Além disso, o 
doente que não esteja hospitalizado, mas que se encontre impossibilitado de 
frequentar a escola regular, pode contar com o atendimento pedagógico domiciliar 
que tem sido oportunizado por 11 estados da Federação. As distribuições por regiões 
têm os respectivos números: Região Norte (08), Região Nordeste (16), Região 
Centro-Oeste (18), Região Sudeste (44) e Região Sul (19). 

Além de um número ainda pequeno de escolas hospitalares no Brasil, 
encontramos incoerência entre a legislação e a realidade, pois os ambientes 
hospitalares, na sua grande maioria, não possuem espaços e profissionais para tais 
atividades pedagógicas. Constatando tal distanciamento entre a proposta e o que é 
realizado, o MEC/SEESP (2002), no documento denominado Classe hospitalar e 
atendimento pedagógico domiciliar, tem servido como alicerce para que as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação implementem as adequações 
necessárias à autonomia de suas escolas hospitalares, a fim de que incorporem essa 
modalidade de ensino. 

Pedagogia Hospitalar  

A Pedagogia Hospitalar vem timidamente crescendo em diversos seguimentos 
de conhecimento e, em razão desse aumento, novas profissões surgiram e 
favoreceram a criança e o adolescente hospitalizados. Mas, apesar desse número 
ascendente, ainda vemos que pouquíssimos ambientes hospitalares oferecem na ala 
pediátrica tal benefício.  

Esse novo método educativo esbarra em vários obstáculos, que, no entanto, 
podem ser transpostos com novos conhecimentos e postura diferenciada dos 
educadores.   

Trata-se de uma ação que ocorre em um processo educacional peculiar, a 
começar pelo espaço diferenciado, considerando o tempo de aprendizagem e de 
ensino. 

As autoras Santos e Navarro (2012, p. 9 e 10) mencionam que, no Brasil, há 
alguns tipos de atendimento pedagógico educacional hospitalar, entre eles podemos 
citar: o Apoio Pedagógico Especializado, as Atividades de Recursos, o Atendimento 
Pedagógico Domiciliar, a Classe Hospitalar e a Estimulação Essencial.  

O Apoio Pedagógico Especializado é realizado na rede regular de ensino, 
promove a possibilidade do acesso ao ensino e a construção da aprendizagem, 
auxiliando a formação dos educandos com necessidades especiais dentro das escolas. 
Atividades de Recursos enfocam o ensino e a interpretação de libras, o sistema Braille 
de comunicação, as comunicações alternativas, as tecnologias visuais, a educação 
física adaptada, o enriquecimento e o aprofundamento curricular, as oficinas 
pedagógicas, entre outros. O Atendimento Pedagógico Domiciliar tem a finalidade 
de realizar os trabalhos curriculares em domicílio, beneficiando os educandos com 
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necessidades especiais transitórias ou permanentes. É considerado um trabalho 
diferenciado, pois lida com os traumas causados por doenças prolongadas e que 
impossibilitam o aluno de frequentar a escola. Na Classe Hospitalar, o professor 
trabalha o conteúdo escolar no ambiente hospitalar, possibilitando o regresso do 
discente para a escola de origem. A Estimulação Essencial é direcionada a crianças e 
adolescentes com necessidades educacionais especiais do nascimento até os três 
anos de idade, com o objetivo de estimular o desenvolvimento sócio afetivo, físico, 
sensorial-perceptivo, motor, cognitivo e da linguagem. 

A nossa pesquisa não tem a preocupação de se formatar em um perfil 
específico da pedagogia hospitalar, porque as nossas oficinas são semanais e os 
temas são produzidos para cada aula, não sabemos quais e quantos alunos teremos 
presentes e o que eles têm de conhecimento musical. Nosso plano pedagógico não 
tem a preocupação de abordar os assuntos da escola de origem, mas temos como foco 
mostrar a música como algo pedagógico e lúdico.  

O atendimento escolar em um ambiente hospitalar é resultado de políticas 
públicas e estudos acadêmicos decorrentes da observação, consideração e respeito às 
necessidades das crianças que, em razão da problemática de saúde, requerem 
hospitalização, independentemente do tempo que ela dure.  

 Ante a necessidade de agilizar a implementação da Educação Hospitalar, 
a Resolução n°41 prevê que o Ministério da Saúde, por intermédio do Comitê 
Técnico-Científico de Humanização do Atendimento à Criança Hospitalizada, 
promova o respeito aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, vigentes 
no âmbito jurídico. Esse Comitê considera e cita a escola hospitalar como iniciativa 
importante para a humanização do atendimento prestado às crianças e jovens 
hospitalizados (SBP, 98/99). 

Educação Musical na Diversidade 

Assim como a Pedagogia Hospitalar tem sido um assunto cuja discussão, aos 
poucos, tem surtido tímidos resultados na área de pesquisa e profissional, o tema da 
Educação Musical na Diversidade tem encontrado espaço para ser debatido no 
âmbito acadêmico e com profissionais da área da educação musical. 

A palavra "educar" vem do Latim: 

Educare (alimentar, cuidar, criar, referindo tanto as plantas, aos animais, 
como as crianças); educare (tirar para fora de conduzir para, modificar um 
estado).  LIBÂNEO, 2002 p. 72 

Segundo Álvares e Amarante (2016 p.5), a "Educação Musical na Diversidade 
baseia-se no reconhecimento e respeito pelas mais diferentes situações e 
características humanas, sejam estas deficiências ou não". 

Partilhando do mesmo pensamento supracitado, acreditamos que a Educação 
deve ser construída respeitando-se a diversidade humana ─ condição social, gênero, 
religião, cultura etc. Logo, o professor precisa ter uma escuta, um olhar, uma 
disposição ao novo diferenciado; ele precisa compreender que o processo de 
aprendizagem é mais importante que o resultado por ele almejado. 

Muito se fala sobre a Educação Inclusiva, mas quando usamos esse termo, 
afirmamos, de forma velada, que o discente não está inserido no grupo, confirmando 
e apoiando a ideia de que a educação tem uma formatação padronizada de ensino e 
quem não estiver dentro dos moldes por ela imposto estará sendo incluso. 

De certa forma, apesar de conferências nacionais e internacionais, 
movimentos sociais e transformações na legislação a favor da tal "inclusão social", 
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percebemos que é um processo lento, mas que está sendo percorrido em direção de 
uma sociedade mais compreensiva no que concerne à individualidade. 

 Assim, compactuando com a pedagogia dialógica de Freire, a Educação 
Musical na Diversidade insere-se na concepção freiriana de que: 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.   (FREIRE, 
1987, p. 79). 

A Educação Musical na Diversidade é fundamentada na valorização do 
indivíduo, na compreensão de suas particularidades, na troca de saberes, 
respeitando-se o grupo sem excluir a diversidade que ele apresenta e entendendo que 
todos estão envolvidos no processo de educação. 

Antônio Sá Pereira (1937), mencionou que existe uma maneira variada de 
lecionar, e os educadores devem estimular a curiosidade e o interesse, e mesmo 
deixar o educando descobrir por si, ativamente, em vez de lhe fornecer informações 
já prontas.  

Humanização na área da Saúde 

 Ao falarmos de internação hospitalar, independentemente da idade, há 
uma perda da individualidade e isto é reforçado nos processos padronizados de 
admissão destas instituições, quando se ignoram as características pessoais de 
manifestação do eu e tenta-se “programar” o indivíduo às regras pré-estabelecidas 
pelos seus dirigentes. 

Quando um indivíduo entra numa instituição cuja principal característica é 
a segregação total com o mundo exterior, ele traz consigo uma forma de 
organização pessoal que é fruto de um conjunto de experiências pessoais e 
coletivas vivenciadas em um determinado contexto sócio-cultural: uma 
concepção do eu e um conjunto de defesas que aciona de acordo com sua 
vontade na resolução de conflitos. Dentro da instituição, sua subjetividade 
individual entra em choque com a tendência uniformizadora e impositiva 
deste contexto, mortificando e profanando seu eu e passando, assim, por 
mudanças progressivas de crenças que tem a seu respeito e a respeito dos 
outros, que são significativas para ele. (GOFFMAN, 1961, pp. 23-24). 

Segundo CREPALDI (1989, p. 29), “perde-se a noção de humanidade do 
indivíduo e lhe é negado o direito à sua identidade, ou modificam-na”.  

 Outra segregação do "eu" acontece no ato de internação, onde está a perda 
da propriedade, seja material ou moral. No hospital, por exemplo, os internos são 
impossibilitados de vestirem as próprias roupas, tendo que usar o vestuário, os 
talheres, os pratos e os lençóis cedidos pela instituição; são impedidos de escolher o 
que vão comer e qual cama e quarto ocuparão, podendo ser deslocado segundo a 
conveniência da instituição. 

  O paciente perde o controle sobre o mundo externo e interno, sua 
aparência sofre uma desconfiguração pessoal também no físico, seja pela perda de 
cabelo no caso de tratamento de câncer outras doenças que necessitem desta 
intervenção, peso, surgimento de olheiras; ou no caso na aplicação dos 
medicamentos, como é o caso dos procedimentos intravenosos, que dependendo das 
diversas tentativas, podem ser pulsados em lugares desconfortáveis como no pé e até 
na cabeça. 

Como se isto não fosse o suficiente, citamos que no advento da tecnologia e o 
aumento de informações nos diagnósticos fizeram com que algumas equipes de 



Um estudo de caso sobre uma experiência em educação musical 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 53 

 

saúde tivessem uma concepção mecanicista do ser humano, a qual considera o corpo 
humano como uma máquina; a doença demonstraria um comprometimento de 
alguma “peça”. Esta visão conduz, muitas vezes, os profissionais em saúde o 
distanciamento ao paciente.  

Para compreendermos onde esta crise na práxis médica e no contexto 
hospitalar, precisamos contextualizá-la historicamente.  

Segundo FOUCAULT (1981, p. 101), até o final do século XVIII, a prática 
médica era distanciada da instituição hospitalar. O hospital, em suas origens, não 
obtinha funções terapêuticas, mas era um local onde acolhiam e abrigavam os 
excluídos da sociedade, como pobres, mulheres desamparadas, velhos e doentes 
crônicos, isolando-os do resto da população como forma de proteger a sociedade. 

A prática médica, por sua vez, era exercida dentro das casas, e foi denominada 
por Jewson “medicina ao lado da cama” (apud QUEIROZ, 1986/2005, p. 313). O 
doente era o centro da relação médico-paciente, levando-se em conta a sua totalidade 
durante o processo. 

A doença era considerada uma alteração na interação do paciente com o meio 
físico e social e era papel do médico tentar restabelecer este equilíbrio (QUEIROZ, 
1986/2005, p. 311-313). 

A partir da Revolução Industrial, e com o auge do capitalismo, tanto a prática 
médica, como os hospitais se profissionalizaram, adotando como base científica o 
modelo biomédico. 

O modelo biomédico é resultado da influência do pensamento cartesiano no 
pensamento médico, tendo como características principais a concepção 
reducionista e mecanicista da vida. Dentro deste modelo, o corpo humano 
é considerado uma máquina, podendo ser entendida a partir da organização 
e funcionamento de suas peças; a doença representaria o comprometimento 
de algum mecanismo pertencente a ela. (CAPRA, 1982, p. 116). 

O paciente passa, portanto, a ter um papel secundário; os médicos são os 
principais protagonistas e as doenças são isoladas dos pacientes em um processo de 
reificação. Busca-se um sistema objetivo, no qual se classificam estados patológicos, 
correlacionam-se objetivamente os sintomas e desenvolvem-se instrumentos para 
diagnósticos precisos, deixando de lado os aspectos subjetivos do paciente. Neste 
relacionamento médico-paciente, o doente perde sua integridade e consciência social 
e cultural de si mesmo (QUEIROZ, 1986/2005, p. 313). 

Segundo Capra (1982, p. 127), a saúde “tem muitas dimensões, todas 
decorrentes da complexa interação entre os aspectos físicos, psicológicos e sociais da 
natureza humana”. Ao adotar a separação de mente e corpo herdada da concepção 
de Descartes, a medicina moderna, limita-se a sua intervenção junto ao paciente 
somente aos aspectos fisiológicos, perdendo a visão do ser humano todo. 

 Resultantes desta concepção mecanicista do organismo humano, o avanço 
da tecnologia médica e a transferência de sua prática do consultório para o hospital 
contribuíram para a fragmentação e até, em alguns casos, a desumanização do 
tratamento ao paciente, pois “os hospitais converteram-se em amplas instituições 
profissionais, enfatizando mais a tecnologia e a competência científica do que o 
contato com o paciente” (CAPRA, 1982, p. 141). Chiattone (2003, p. 15) reforça esta 
idéia, ao criticar os aspectos mercantilistas e materialistas da Medicina decorrentes 
do progresso científico, aspectos estes que a desviaram do verdadeiro sentido da 
ciência médica: a promoção da saúde. Além disso, Chiattone critica a tendência que 
concebe a Medicina como ciência exclusivamente curativa, destinando-se, assim, 
“recursos excessivos à hospitalização, afastada das medidas profiláticas e fazendo 
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uso de um tipo de atendimento que, despersonalizado, caracteriza-se pela 
desumanização da prática médica”. (p. 15). 

Considera-se o auge do paradigma mecanicista na prática médica a descoberta 
de antibióticos, a partir de 1930. Com esta descoberta, acreditava-se que a 
quimioterapia poderia resolver a maior parte dos problemas de saúde, mas não foi 
isto o que aconteceu. A medicina mostrou-se deficiente em lidar com os problemas 
modernos da saúde humana a partir de seu modelo unicausal, tais como certas 
doenças degenerativas, psiquiátricas e até algumas infecciosas, que apresentavam 
múltipla causalidade. Além disso, a sofisticação tecnológica aumentou os custos da 
oferta dos serviços médicos, dificultando o acesso das populações com baixo poder 
aquisitivo. Estes dois fatores abalaram o paradigma dominante, exigindo mudanças 
na assistência à saúde em nossos dias (QUEIROZ, 1986/2005, p.312). Com 
finalidade de aperfeiçoar o atendimento nos hospitais, procurando a integração de 
todas as extensões do ser humano na assistência à saúde, o Ministério da Saúde 
brasileiro elaborou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH). 

A humanização é, na área da saúde, descrita como uma proposta ético-
estético-política: ética porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais 
de saúde comprometidos e corresponsáveis; estética porque menciona o processo de 
produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas, e política porque 
está ligada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na 
rede do SUS.  

Durante o ano de 2001, o Ministério da Saúde, para humanizar o atendimento 
hospitalar infantil, fez parcerias com a Fundação Abrinq e o Citibank, para o Projeto 
Biblioteca Viva em Hospitais, que foi desenvolvido como um projeto piloto em cinco 
hospitais (dois em São Paulo e três no Rio de Janeiro). Outro projeto de humanização 
é o Doutores da Alegria, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que 
usa a arte do palhaço para interagir com as crianças, os adolescentes e outros 
públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e 
ambientes adversos. Foi instituído pelo Ministério da Saúde o Programa Brasileiro 
de Acreditação Hospitalar, que é um método de consenso, racionalização e 
ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e, principalmente, 
de educação permanente dos seus profissionais, voltado para a qualidade da 
assistência em todos os serviços de um hospital.  

O PNHAH tem desenvolvido processos de humanização em vários hospitais 
do Brasil. Entre as iniciativas adotadas, citamos a integração de três áreas -Saúde, 
Educação e Arte. 

Educação Musical no Setor Pediátrico de uma unidade de tratamento 
cardíaco 

Ao falarmos de Educação Musical no setor pediátrico de uma unidade de 
tratamento cardíaco, precisamos compreender que se trata de um ambiente 
desafiador e que, apesar de nossa pesquisa privilegiar a humanização na prática, nem 
todos os hospitais que têm a ala pediátrica proporcionam esse benefício. 

Na unidade em que trabalhamos, percebemos que há uma preocupação com 
os pacientes que se evidencia na decoração das paredes do hall de entrada da ala 
pediátrica ─ que são coloridas e com desenhos infantis ─ nas paredes de vidro dos 
corredores que dão acesso às enfermarias, as quais abrandam ainda mais a frieza que 
é inerente a um ambiente hospitalar e aumentam o calor humano, mostrando que, 
por meio das cores e do olhar ao próximo, podemos transpor as dificuldades daquele 
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cotidiano. O hospital possui também, no mesmo andar, uma brinquedoteca que pode 
ser visitada durante a internação e um miniauditório onde é realizada a maioria das 
oficinas. Além disso, temos a equipe de saúde que se preocupa em observar o 
paciente como um todo e nos passa as informações básicas para que possamos ter 
uma oficina mais direcionada ao bem-estar dos alunos. 

Quando começamos a pensar neste projeto, no conteúdo que seria exposto, 
chegamos à conclusão de que a base pedagógica das nossas oficinas deveria ser a 
simplicidade, com enfoque em aulas temáticas e em atividades com pouca exigência 
musical, o que estimularia os alunos a apreciarem a música pela beleza da arte.   

Notamos que as nossas aulas são extremamente heterogêneas e, na maioria 
delas, não há repetições de alunos. Dada essa característica, percebemos que, em 
nossa pesquisa, teríamos um Ensino Musical Coletivo e utilizaríamos como base de 
recurso pedagógico a oficina musical. 

O Ensino Coletivo é uma importante ferramenta para o processo de 
democratização do ensino musical, contribuindo de forma bastante 
significativa neste processo. A musicalização através do ensino coletivo, 
pode dar acesso a um maior número de pessoas à Educação Musical, 
aumentando a razão professor/aluno por esforço hora/aula ministrada. 
Alguns projetos ligados a essa filosofia de ensino vêm surgindo no país, 
alcançando êxito, tanto na área pedagógica quanto na social. Pode-se 
afirmar que o estudo da música, através do ensino coletivo, veio 
democratizar o acesso do cidadão à formação musical (CRUVINEL, 2003, 
p. 2). 

Ao falarmos de Ensino Musical Coletivo, vimos que uma metodologia 
fundamentada em seu conceito é o da Oficina Musical, que prevê momentos de 
interação e troca de saberes com base em uma horizontalidade na construção do 
saber inacabado.  

Uma vez que nosso trabalho de Oficina Musical Hospitalar toma como base o 
pensamento de Paulo Freire no que diz respeito à dialética/dialogicidade na relação 
educador e educando, em nossas oficinas, o saber escutar é fundamental. Isso ocorre 
desde o instante em que conversamos com a terapeuta para sabermos sobre os 
alunos e os acompanhantes até o término da aula. Trata-se de uma dinâmica 
democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento do processo 
pedagógico a relação teoria-prática, sem exaltar a figura do educador como único 
detentor dos conhecimentos.  

Como defendia Paulo Freire:  

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles (Freire, 1998, 
p.127). 

As oficinas são realizadas em grupo:  os alunos, os acompanhantes e a equipe 
de saúde estão presentes. Embora tenhamos um direcionamento pedagógico, ele não 
é rígido e imutável; procuramos ouvir o que os participantes conhecem sobre o 
assunto proposto, se querem sugerir alguma coisa ou expor uma ideia, abrindo a 
possibilidade de  que todos atuem no fazer musical. 

O material pedagógico usado nas oficinas é de produção sonora de volume 
relativamente baixo, para que não haja perturbação nos outros andares do prédio. 
Utilizamos o canto, alguns instrumentos de percussão e o violão. 
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Meditando na função social da música e na sua contribuição para o 
desenvolvimento integral do ser humano (KOELLREUTTER, 1997; GAINZA, 1988; 
SEKEFF, 2002), as oficinas procuram mediar encontros lúdicos do paciente 
pediátrico com todas as possibilidades sonoras que a realidade proporciona, 
podendo possibilitar e/ou desencadear processos dialógicos entre este e seu mundo, 
ajudando-o, assim, no enfrentamento da sua internação. 

Logo, a oficina musical nesse ambiente pode basear-se no princípio de que a 
educação é para todos, independentemente da diversidade de cada indivíduo. Ela 
precisa, portanto, se adaptar às situações que lhe são apresentadas, a fim de que a 
oficina seja mais humanizada no que se refere às atividades pedagógicas, ao respeito 
à autonomia dos sujeitos envolvidos, entendendo que a educação é um processo que 
necessita da reciprocidade e que a comunicação deve ser horizontal e da forma mais 
acessível possível.  

As nossas oficinas têm como foco aproveitar o potencial de cada aluno e 
utilizam como propostas pedagógicas aulas temáticas, aulas que introduzam 
elementos da música (melodia, ritmo, timbre, altura, dinâmica e harmonia) e aulas 
que falamos sobre compositores. Apesar dessa preparação para as oficinas, em certas 
situações, o conteúdo programático é secundário, como ocorreu, por exemplo, no dia 
em que tivemos a maioria de mães e bebês presentes. Notamos que as 
acompanhantes estavam mais dispostas a sugerirem as músicas a serem trabalhadas, 
o que confirmou os nossos pilares de democratização, humanização e saber ouvir que 
sustentam nossas oficinas.  

Nossas aulas são escolhidas e discutidas uma semana antes para prepararmos 
o material pedagógico como, por exemplo: um bingo musical. Ainda nesse processo 
de preparação pedagógica, fazemos um plano que tem possibilidades de 
modificações conforme as informações previamente dadas pela equipe de saúde 
sobre as condições físicas e psicológicas dos alunos e das acompanhantes, fator este 
de extrema relevância para a condução prévia da nossa aula. Assim mantemos a 
atividade, apenas diversificamos a abordagem. 

A percepção que se tem, em geral, de uma criança hospitalizada é a de que ela 
necessita de repouso, pois a sua doença a impede de fazer atividades com as quais 
naturalmente se envolveria se estivesse sadia. É importante lembrar que apesar do 
problema de saúde, a criança hospitalizada tem curiosidades, vontades e desejos 
como qualquer criança saudável. 

Devemos olhar a criança hospitalizada como um todo e não apenas do aspecto 
clínico. Mesmo que ela demonstre uma condição especial de saúde, ela deve ser 
estimulada e incentivada a participar do momento pedagógico, respeitando-se as 
indicações da equipe de saúde. 

Tendo como um dos pilares do nosso trabalho a humanização, notamos que 
era importante compor uma música que falasse o nome das pessoas na oficina, a fim 
de afirmar a individualidade de cada um e "quebrar o gelo", o que é normal no 
primeiro instante de uma conversa entre pessoas que nunca se viram. Essa canção é 
executada no início e no término da oficina e torna o nosso ambiente pedagógico 
mais humanizado e afetivo.  

 Nossas atividades buscam a interação, seja por meio do canto, do tocar no 
instrumento musical ou de sugestões de músicas que cabem naquele momento 
específico, procedimento que deixa o ambiente mais propenso para um aprendizado 
musical. Apesar do ensino de música ser terapêutico, no sentido de ser um momento 
descontraído e alegre, queremos esclarecer que não somos musicoterapeutas, não 
temos a preocupação em fazer anamnese, sessões contínuas; somos educadores e as 
nossas oficinas têm somente o aspecto pedagógico musical. 
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Gostaria de relatar como, no ano de 2016, a pesquisa foi tomando uma forma 
de trabalho que chegou a este momento de embasamento teórico.  

Recordo que, na primeira aula, os alunos da graduação em Música da UFRJ 
tinham vários questionamentos e preocupações referentes ao plano pedagógico.  

Alguns deles já eram professores de música e trabalhavam com crianças e 
adolescentes, utilizando muita coordenação motora, um conteúdo programático 
contínuo e baseando as aulas nas dificuldades de aprendizado de cada aluno, usando 
um repertório focado em apresentações para datas festivas escolares, ou seja, não 
tínhamos uma experiência pedagógica em um ambiente hospitalar. 

A cada semestre, tínhamos de duas a três aulas somente para discutirmos 
sobre a Educação Musical Hospitalar. No primeiro semestre, era nítido que o assunto 
era desconhecido para todos, inclusive para mim. Nesses encontros, 
disponibilizamo-nos a trocar repertórios, compor músicas e a aprender uma música 
que fosse referência para o início e o término das aulas. É importante dizer que nos 
preocupamos com um repertório que evitasse falar de morte, tristeza, saudade, 
assuntos que poderiam levar a um momento de pesar. Procuramos um repertório de 
músicas para crianças e adolescentes, sem ter preconceito de gênero e estilo musical. 

Ao irmos pela primeira vez no hospital, era visível a tensão no olhar dos 
estudantes da graduação, pois não sabiam como seria ministrar aulas para aqueles 
alunos, alguns graduandos relataram que se sentiram desconfortáveis não pelas 
crianças e acompanhantes, mas por ser um ambiente hospitalar e estarem 
acostumados a dar aulas a crianças e adolescentes em boas condições de saúde, 
extremamente enérgicos e sem os acompanhantes e a equipe de saúde presentes. 

Constatei que em nenhuma oficina tivemos as mesmas pessoas presentes ─ os 
graduandos, os alunos hospitalizados, as acompanhantes e a equipe médica.  

Uma das coisas que observei num primeiro momento foi que as 
acompanhantes usavam também uma roupa do hospital, assim como os alunos, pois 
elas também ficavam em tempo integral com as crianças e isso nos fez pensar que as 
oficinas deveriam abrangê-las. Notamos que elas teriam também um momento 
diferenciado e humanizado.  Vale ressaltar que, diversas vezes, elas foram de suma 
importância para o desenvolvimento das oficinas, principalmente quando as 
crianças estavam deprimidas e sem vontade de fazer as atividades. 

Vivenciamos, nesse período, sensações e emoções de forma intensa e 
precisamos lidar com elas para poder auxiliar os alunos, da melhor maneira possível, 
para o convívio com a doença e com o ambiente hospitalar. Lembro-me do dia em 
que chegamos ao hospital e havia morrido um bebê, o que, naturalmente, 
desestabilizou o ambiente, pois as outras mães ficaram preocupadas com o que 
poderia ocorrer com os delas.  

Vimos que as oficinas poderiam ser terapêuticas, mas não uma sessão de 
terapia.  Logo, buscamos canções infantis e atividades com instrumentos musicais, 
para que pudéssemos ter, nos primeiros minutos, uma aproximação do universo dos 
alunos. Percebemos que algumas músicas do nosso repertório causavam nos bebês, 
mesmo estando deitados no colo da mãe, reações como acompanhar os sons dos 
instrumentos e das vozes por meio do olhar ou esboçando um sorriso quando ouviam 
canções de que já tinham prévio conhecimento.  

Outra atitude a que devemos ficar atentos é respeitar os horários do hospital:  
alimentação, banho, visitação e medicação; ou seja, se a aula começa às 14:00h, 
devemos chegar, no máximo, com trinta minutos de antecedência para conversarmos 
com a equipe de saúde e obtermos as informações necessárias para o início da 
oficina. 
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Um dos desafios que tivemos foi o preparo psicológico para enfrentar a perda, 
os estresses dos alunos, dos acompanhantes e da equipe médica e compreender que 
são situações corriqueiras nesse ambiente. Confesso que, na teoria, é mais fácil que 
na prática e, ao me deparar com tal situação de perda, vi o quanto precisava me 
preparar psicologicamente para lecionar nesse espaço diferenciado. 

As oficinas, em sua grande maioria, foram ministradas no miniauditório que 
se localiza no mesmo andar, mas tivemos ocasiões em que a terapeuta nos pediu para 
trabalhar com os alunos que estavam deprimidos e isolados dos demais. Nesse caso, 
é importante dizer que o cuidado com a saúde do paciente foi uma das nossas 
preocupações, entrando somente dois educadores no quarto. 

Apesar disso, vejo que a oficina, ao longo desse período, foi tomando a forma 
a que chegamos hoje, com um conteúdo pedagógico simples, aberto para 
modificações e escuta dos envolvidos.  

Acreditamos que o nosso papel de professor musical hospitalar é o de 
restabelecer o vínculo com o mundo externo e conduzir pedagogicamente o 
desenvolvimento psíquico e cognitivo dessas crianças e adolescentes.  

Nossa pesquisa por ser um estudo de caso, ainda está na fase coleta e depois 
analisaremos os dados através do Método de Triangulação. 

Almejamos ao final deste trabalho, darmos um norte aos futuros professores 
de música que queiram trabalhar neste ambiente diferenciado. 
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Resumo: Neste artigo, discutimos uma pesquisa qualitativa, através de um estudo de caso, na qual 
temos como foco de estudo o processo criativo coletivo das aulas de música com pessoas em 
sofrimento psíquico. De modo geral, a dimensão simbólica é pouco trabalhada em Educação Musical; 
não há reflexão sobre as possíveis conexões entre o trabalho musical, símbolos envolvidos neste 
processo e a vida dos alunos. Acreditamos que isso seja uma forma empobrecida de se trabalhar com 
música e Educação. Segundo Jung, uma imagem ou palavra é simbólica quando implica alguma coisa 
além do seu significado manifesto e imediato. Enfatizamos, neste artigo, a importância de símbolos 
presentes no processo criativo do grupo pesquisado.  

Palavras-chave: Educação musical. Simbolismo. Criatividade. Sofrimento psíquico. 

Neste artigo discutimos uma pesquisa qualitativa, através de um estudo de 
caso, na qual temos como foco de estudo o processo criativo coletivo das aulas de 
música com pessoas em sofrimento psíquico; enfatizamos a importância de símbolos 
presentes no processo criativo do grupo pesquisado. Iremos relatar o trabalho de 
dança, música e poesia desenvolvido por uma das integrantes do grupo. Sua dança 
foi baseada na flor de lótus, símbolo do renascimento e transformação interior 
(CIRLOT, 1995).  Discutiremos tanto a dimensão pessoal deste processo criativo para 
aluna, como sua relação com o processo coletivo e a importância da vivência para o 
grupo. 

Segundo Jung (2016), uma imagem ou palavra é simbólica quando implica 
alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato.  

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem 
que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações 
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma 
coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (Jung, 2016, p. 20) 

De modo geral, a dimensão simbólica é pouco trabalhada em Educação 
Musical; não há reflexão sobre as possíveis conexões entre o trabalho musical, os 
símbolos envolvidos neste processo e a vida dos alunos.  De modo geral, pouca 
atenção é dada ao sentido da aprendizagem musical na vida dos alunos. Acreditamos 
que isto seja uma forma empobrecida de se trabalhar com música e Educação e, a 
partir desta reflexão, podemos questionar: de que forma a música contribui para o 
entendimento da existência humana? De acordo com Jaffé (2016), 
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Nosso ponto de partida é o fato psicológico de que o artista sempre foi o 
instrumento e o intérprete do espírito de sua época. Em termos de 
psicologia pessoal, sua obra só pode ser parcialmente compreendida. 
Consciente ou inconscientemente, o artista dá forma à natureza e aos 
valores da sua época que, por sua vez, são responsáveis pela sua formação. 
(p. 250). 

Em Educação Musical, independentemente da faixa etária, trabalhamos com 
a formação do indivíduo, o que envolve reflexão crítica, percepção sobre 
pensamentos, ideias, preconceitos, sentimentos, emoções e tudo aquilo que surge no 
decorrer do processo pedagógico. Somos diariamente impactados pelos 
acontecimentos do mundo, mas raramente criamos um diálogo entre estes 
acontecimentos e o que trabalhamos em nossas aulas. Não podemos fragmentar o 
processo de ensino e aprendizagem nos detendo apenas a conceitos técnicos da 
música ou ao desenvolvimento de uma boa performance musical. O conhecimento 
para ser apreendido precisa ter relação com a vida do aluno. 

 Alves (2001) ao criticar o modelo escolar diz: 

Imaginem que o ensino da linguagem se desse em escolas, segundo os 
moldes de linha de montagem que conhecemos: aulas de substantivos, aulas 
de adjetivos, aulas de verbos, aulas de sintaxe, aulas de pronúncia. O que 
aconteceria? As crianças não aprenderiam a falar. Por que é que a 
aprendizagem da linguagem é tão perfeita, sendo tão informal e tão sem 
ordem certa? Porque ela vai acontecendo seguindo a experiência vital da 
criança: o falar vai colado à experiência que está acontecendo no presente. 
Somente aquilo que é vital é apreendido. (2001, p. 48) 

Acreditamos que os moldes de linha de montagem descrito por Alves (2001) 
podem também ser identificados na Educação Musical. Fragmentados a experiência 
e o conhecimento musical criando assim desinteresse e fracasso na aprendizagem 
musical. Segundo Alves (2001), esta maneira artificial e ineficaz de ensino está 
relacionada ao programa: 

O conhecimento é uma árvore que cresce da vida. Sei que há escolas que 
têm boas intenções, e que se esforçam para que isso aconteça. Mas as suas 
boas intenções são abortadas porque são obrigadas a cumprir o programa. 
Programas são entidades abstratas, prontas, fixas, com uma ordem certa. 
Ignoram a experiência que a criança está vivendo. Aí tenta-se, inultilmente, 
produzir vida a partir dos programas. Mas não é possível, a partir da mesa 
de anatomia, fazer viver o cadáver. (2001, p. 49) 

Em seus relatos sobre suas tentativas de aprender música em ambientes 
educacionais, nossos alunos mencionaram o fracasso de suas experiências: “O 
professor não me entendia. Desisti das aulas”. Percebemos que estas experiências 
negativas contribuíam para o alto índice de músicos autodidatas que encontramos 
ao iniciar nosso trabalho. Infelizmente isto também contribuía para o isolamento 
social tão característico de pessoa em sofrimento psíquico. Concordamos com 
Kuenzer (2002) quando diz que o processo de inserção social se caracteriza por uma 
inclusão excludente.  

Portanto para desenvolver um trabalho com esta população é necessário 
repensar o ensino de música.  Nise da Silveira (1992), pioneira do movimento 
antimanicomial brasileiro e defensora das Artes como forma de organização 
psíquica, afirma: 



Educação Musical na Diversidade 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 62 

 

O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo que rudimentar, ao 
inexprimível pela palavra: imagens carregadas de energia, desejos e 
impulsos. Somente sob a forma de imagens a libido poderá ser apreendida 
viva, e não esfiapada pelo repuxamento das tentativas de interpretações 
racionais. (p. 86).  

De acordo com Amarante (2014), a desinstitucionalização requer o abandono 
do modelo de tratamento centrado no conceito de doença e tratar o indivíduo em sua 
totalidade.  Na Educação Musical na Diversidade defendemos o reconhecimento e 
respeito pelas mais diferentes situações e características humanas, sejam estas 
deficiências ou não. (ALVARES; AMARANTE, 2016).  Enfatizamos a importância do 
trabalho coletivo que resulta da escuta e do acolhimento das diferenças humanas, 
contribuindo assim para uma sociedade com menos conflitos. Buscamos a equidade 
e a validação das diferenças humanas através de um reconhecimento respeitoso às 
nossas peculiaridades. Portanto, acreditamos que ao trabalhar-se com pessoas em 
sofrimento psíquico, precisamos pensar na dimensão simbólica presente no discurso 
dos alunos e incorporá-lo no processo educativo.  

McNiff (2004), arteterapeuta, afirma que as Artes têm um papel na cura por 
propiciar uma ação assertiva que oferece uma alternativa para a resignação passiva 
à psicopatologia e à disfunção pessoal. Segundo o autor, a Arte pode curar onde quer 
que seja praticada e sua capacidade transformadora se potencializa quando o 
trabalho é desenvolvido em grupo.  

Começamos pela escuta dos discursos individuais e assim chegamos ao 
discurso do grupo, isto é, a uma pauta comum que será a base para o 
desenvolvimento do processo criativo coletivo.  O grupo tem momentos em que 
necessita de maior discussão e, outros em que o processo criativo flui por si. 
Trabalhamos tanto com personagens trazidos pelo grupo, como também com 
símbolos/imagens que acreditamos ser relacionados àquilo trazido pelo grupo. É 
importante ressaltar que o professor/pesquisador tem um papel fundamental no 
desenvolvimento desta pauta comum, registrando as ideias abordadas e verificando, 
com o grupo, se sua percepção reflete o que foi discutido.  Este “espaço 
compartilhado de ensino, onde o aluno toma para si uma responsabilidade pelo 
processo e uma voz ativa, também contribui para o desenvolvimento de seu 
protagonismo em seu processo educacional” (SALGADO; ALVARES, 2016, p. 60).  

Processo Criativo do Grupo 

O grupo ao qual estamos nos referindo neste artigo, existe desde 2009 e surgiu 
com a intenção de levar os pacientes psiquiátricos até uma escola de música, para 
que neste espaço pudessem ter a experiência de serem alunos de música, e não 
pacientes como eram vistos pelas pessoas com quem conviviam. Desde o início, a 
escolha dos temas a serem abordados, e do repertório, é discutida de forma coletiva 
por todos os participantes. Conteúdos musicais são introduzidos conforme a 
demanda do repertório, através da prática, e não da conceituação teórica. Desta 
forma, incentivava-se a participação e o protagonismo de todos.  

Atualmente, o protagonismo continua sendo um dos princípios fundamentais 
do trabalho. Os integrantes participam de todas as etapas dos processos de criação, 
desde o levantamento dos temas que servirão como base para as apresentações 
artísticas, até os arranjos das músicas que serão cantadas e tocadas, passando por 
composições do próprio grupo e a criação de poesias e pequenas atuações teatrais. O 
registro das ideias é feito de forma escrita para que nada seja esquecido e possa ser 
discutido pelo grupo posteriormente. Após as discussões e reflexões, o condomínio 
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musical, como é chamado pelos integrantes do grupo, faz uma votação e decide os 
caminhos que serão trilhados por todos.  

Cabe destacar que as apresentações são parte de todo o processo vivenciado 
pelos integrantes do grupo. Elas não são vistas como um produto final, mas como 
parte de um processo rico construído a partir das trocas entre os participantes e que, 
algumas vezes, incluem também processos individuais dos componentes. É 
importante ressaltar que as experiências pessoais compartilhadas no grupo, de modo 
geral, refletem experiências vivenciadas pela maioria dos alunos porque abordam a 
incompreensão da vivência do sofrimento psíquico pela família e sociedade. A 
discussão destas experiências gera tanto o acolhimento e sentimento de 
pertencimento, como também ideias para o processo coletivo do grupo.  

Apesar de compreendermos que as apresentações não são o objetivo primeiro 
do grupo, elas são momentos importantes para todos os integrantes, já que nessas 
ocasiões mostramos não apenas o resultado de um trabalho que carrega a identidade 
do grupo, mas também trabalhamos com temas mais amplos tais como diversidade 
humana, solidão, desprezo e desigualdade social, direitos humanos, entre outros.  

Durante o tempo de existência do grupo, vários símbolos surgiram nas aulas 
e apresentações, alguns de forma passageira e outros de forma recorrente.  A flor de 
lótus, escolhida como símbolo do grupo, representa, segundo seus integrantes, a arte 
brotando em meio ao lodo. Esta flor de origem asiática e que nasce no meio da lama, 
foi escolhida como símbolo do grupo, já que, assim como a flor de lótus, seus 
integrantes conseguem, em meio ao sofrimento psíquico, se transformar, se renovar, 
vencer preconceitos e estereótipos, mostrarem que são pessoas capazes e plenas de 
possibilidades. 

“Eu já sei o que quero dançar. Eu quero dançar a flor de lótus!”  

Em um de nossos encontros, o grupo percebeu que uma componente estava 
triste e muito angustiada, pois estava passando por um momento muito difícil em 
sua vida. Na tentativa de ajudá-la a se expressar através de uma forma com a qual se 
identifica, o grupo sugeriu que ela dançasse. Inicialmente, apesar da dança ser algo 
que ela gostava de fazer, e fazia muito bem, a componente respondeu que não estava 
bem para dançar. No entanto, alguns encontros depois, essa integrante entrou na 
sala e disse ao grupo: “Eu já sei o que quero dançar. Eu quero dançar a flor de lótus!” 
e completou: “Assim como a flor que nasce na lama, eu estou renascendo”. 

É importante ressaltar que a flor de lótus é o símbolo do grupo e está 
estampada na camisa que usamos em nossas apresentações. Há alguns anos, antes 
de pensar na estampa da camisa do grupo, fizemos uma discussão sobre a relação da 
flor de lótus com o sofrimento psíquico. Um aluno disse que da mesma forma como 
do lodo nasce a flor de lótus, da loucura também pode surgir algo belo e bom. Outra 
interpretação discutida foi o entendimento do lodo como os desafios enfrentados 
pela pessoa em sofrimento psíquico tais como delírios, efeitos colaterais dos 
remédios, preconceitos, e a possibilidade de superação através do crescimento em 
direção ao sol, finalizado com o desabrochar de uma linda flor. O processo 
educacional seria uma possibilidade para o crescimento desta flor que ocorre tanto 
pelas transformações pessoais, como também pela possibilidade de educar o público. 
Para isto o protagonismo dos alunos e o trabalho coletivo são essenciais. Afinal, eles 
são as pessoas mais capacitadas para falar das vivências inerentes ao sofrimento 
psíquico. 

A ideia foi levada ao grupo que concordou com a dança. Ao conceber a dança, 
essa integrante ressaltou que não poderia dançar sozinha, precisava que todos os 
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integrantes olhassem para ela enquanto dançava. Ela enfatizou a importância da 
participação do grupo em seu processo de renascimento e de transformação. E assim 
ela fez uma dança solo na qual todo grupo, segurando um manto, se movia com sua 
coreografia. Durante os ensaios ela reclamava quando sentia que alguém não 
participava de sua dança como queria: “Sem vocês eu não consigo”. 

Cremos que atividades expressivas e criadoras contribuem para o equilíbrio 
psíquico e têm grande peso tanto na recuperação quanto como meio de evitar o 
adoecimento. A criatividade permite que a pessoa trabalhe com o símbolo de modo 
a favorecer seu próprio processo. Silveira aponta que “A criatividade é o catalisador 
por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, 
emoções, pensamentos são levados a reconhecer-se, a associar-se” (1992, p. 21). 

Acreditamos que o trabalho com a criatividade seja um caminho eficiente para 
realização da escuta do aluno e uma forma de conscientizar a sociedade sobre os 
preconceitos que os marginalizam. Achamos que o exercício de uma voz ativa, 
exercida nas aulas de música, possa se refletir também na vida de nossos alunos. 

É importante mencionar que defendemos um processo criativo que permite à 
pessoa estar em contato com os constantes movimentos de sua complexa natureza. 
Esta arte do cotidiano permite ao artista tanto uma escuta interna sobre aquilo que 
precisa de atenção e transformação como uma interação de seu processo criativo com 
outras pessoas, despertando assim um diálogo com a vida externa.  
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Resumo: esse trabalho é um relato de pesquisa em andamento a nível de mestrado. Inicialmente, foi 
motivado pela observação de alguns problemas encontrados na prática docente no contexto estudado, 
como o desacordo entre os discursos musicais de professores e alunos. Assim, o objetivo geral deste 
estudo é investigar como o repertório musical trazido pelos alunos, de suas experiências 
extraescolares, pode ser inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola 
Municipal Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem musical adotadas por 
Lucy Green (2002; 2008; 2012). Os dados serão coletados a partir de questionário para algumas 
turmas selecionadas, visando investigar a preferência musical dos alunos. A posteriori, será adotada 
a observação participante, visando construir a relação entre o repertório musical inquirido no 
questionário em correlação às práticas definidas por Green. Como resultados, espera-se compreender 
um pouco mais sobre as práticas informais de aprendizagem musical e suas influências na relação dos 
alunos com a música.  Assim, estima-se que essa pesquisa contribua com os estudos que visam 
explorar o vínculo dos alunos com o repertório musical, bem como, as práticas pedagógicas musicais 
adotadas na educação básica. 
Palavras-chave: Educação Musical. Lucy Green. Repertório Musical. Músicos Populares. Ensino 
Informal. 

Motivações iniciais 

Essa pesquisa foi motivada inicialmente por meio da prática docente de 
educação musical nas séries iniciais do ensino fundamental. Diz-se de um trabalho 
que vem sendo realizado há cerca de quatro anos no âmbito da Escola Municipal 
Guatemala, situada no centro do Rio de Janeiro, localidade popularmente conhecida 
como Bairro de Fátima. A escola acomoda um contingente muito diversificado de 
alunos, oriundos de várias regiões do centro do município, como por exemplo, Lapa, 
Santa Teresa, Bairro de Fátima; comunidades como, Fallet, Coroa, entre outras. É 
formada pelas séries da educação infantil, bem como o primeiro segmento do ensino 
fundamental, desse modo, a faixa etária dos alunos varia entre quatro a doze anos. 

Por recomendação da secretaria municipal de educação, todas as escolas do 
município do Rio de Janeiro, de turno parcial, devem possuir minimamente uma 
linguagem artística (música, artes cênicas, artes plásticas) em seu componente 
curricular6, cabendo a cada instituição administrar a organização das aulas dessas 
linguagens de acordo com a oferta de professores especialistas em cada uma. 
Contudo, cada turma da escola deve ser atendida com duas aulas semanais de 
cinquenta minutos contemplando uma das linguagens artísticas. No caso específico 
da Escola Municipal Guatemala, a instituição dispõe de professores para as três 
disciplinas, todavia, cada turma usufrui apenas de uma, por exemplo, a turma que 
tem aula de música não possui aula de artes cênicas e artes plásticas.  

 
6 A rede de escolas municipais do Rio de Janeiro é dividida em escolas de turno integral e escolas de 
turno parcial. Nas escolas de turno integral, os alunos estudam das 07:30 às 14:30h e podem vir a ter 
mais de uma linguagem artística por turma. Não obstante, nas escolas de turno parcial, os alunos 
estudam das 07:30 às 12:00h; ou, de 13:00 às 17:30h. Nesse caso é ofertado apenas uma das 
linguagens artísticas para cada turma. 
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No decorrer dos quatro anos de aula de música no contexto supracitado, 
alguns fatores observados influenciaram diretamente à motivação para elaborar os 
primeiros passos dessa pesquisa. Os alunos dos anos finais do primeiro segmento do 
ensino fundamental (quarto, quinto e sexto ano)7, demonstravam uma dificuldade 
considerável de aceitação pelas aulas de música quando o professor não levava em 
conta seus gostos e preferências musicais, e, de uma maneira autoritária, utilizava 
apenas um repertório musical elaborado sem nenhuma colaboração dos alunos - 
nesse sentido, não havia qualquer possibilidade de diálogo entre os discursos 
musicais de educador e educandos. Assim, aos poucos, notou-se que as aulas de 
música funcionavam mais satisfatoriamente quando os alunos opinavam sobre o 
repertório musical utilizado nas aulas.  

Nesse período, foram elaborados alguns questionários para esquadrinhar o 
gosto e preferência musical de várias turmas da escola. Pelas respostas, identificou-
se uma grande maioria interessada pelo repertório musical veiculado nos meios de 
comunicação de massa, criando uma espécie de gosto musical comum na 
comunidade escolar. Consequentemente, foi possível perceber que, a música de 
interesse dos alunos, notavelmente, distanciava-se do repertório musical que o 
professor de música pensava para as aulas. E por isso um desalinho entre as partes, 
educador e educandos - os alunos não conheciam e não se identificavam com o 
repertório do professor, e, o professor encontrava dificuldades em dialogar com o 
repertório dos alunos. 

Em decorrência dessa problemática, o professor teve a iniciativa de buscar 
conhecer de fato o repertório que os alunos afirmavam ouvir fora da escola, em 
seguida, selecionou algumas dessas músicas, e elaborou aulas baseadas nas mesmas. 
O resultado obtido já era esperado: a aprovação quase unânime dos alunos das 
turmas pesquisadas, contudo, novos problemas surgiram. Era evidente que os alunos 
se empenhavam mais quando o repertório era escolhido por eles, e, quando o 
professor propunha algo diferente o empenho não era o mesmo, apresentava-se 
consideravelmente inferior. Todavia, mesmo utilizando repertório musical elegido 
pelos alunos, os mesmos perdiam o interesse depois de poucas repetições nas 
atividades musicais propostas. Assim, observou-se que, mesmo após a introdução do 
repertório musical ouvido pelos alunos em seus ambientes extraescolares, às aulas 
de música, no contexto específico estudado, ainda era preciso encontrar maneiras de 
manter o interesse dos alunos pelas atividades propostas. Ainda que estas já 
contemplassem sugestões extraescolares, os discentes demonstravam muita 
dificuldade em manter o foco nas atividades quando necessitavam de repetição. 
Dessa maneira, começou-se a pensar em modos diferenciados de inserção do 
repertório musical dos alunos às aulas de música no espaço formal de aprendizagem.  
Assim, delimitou-se o objeto de estudo explicitado a seguir. 

Delimitação da pesquisa 

Essa pesquisa tem por objeto de estudo o repertório musical utilizado no 
ensino coletivo de música em um contexto específico da educação básica municipal 
da cidade do Rio de Janeiro. Para Marconi e Lakatos (2010) o objeto da pesquisa 
pode ser subdivido em problema e hipóteses. Nesse raciocínio, o problema deve 
esclarecer a dificuldade específica a qual se pretende defender (p.203). Assim, 
caracteriza-se como problema central procedente do objeto dessa pesquisa a 

 
7 Em algumas escolas municipais do Rio de Janeiro o sexto ano foi deslocado para o primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. Dessa maneira, este passa a abranger as séries do primeiro ao 
sexto ano, diferentemente do usual, que vai até ao quinto ano apenas. 
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inserção do repertório musical extra-escolar de alunos às aulas de música na 
educação formal. Todavia, baseado nos conceitos defendidos por Lucy Green (2002; 
2008; 2012), a presença do repertório musical proposto pelos alunos às aulas de 
música ministradas na educação básica, está diretamente relacionada ao modo de 
transmissão do conhecimento, bem como, a relação professor-aluno, tópicos os quais 
a autora explica por meio da adaptação dos modos de aprendizagem informal dos 
músicos populares às aulas de música no ensino formal. Desse modo, o problema 
central dessa pesquisa se alarga no sentido de averiguar como o repertório musical 
proposto pelos alunos pode vir a se relacionar com as práticas informais de 
aprendizagem musical, definidas por Green (ibidem), e nesse caso, no contexto 
específico da Escola Municipal Guatemala, situada na cidade do Rio de Janeiro. 

Como resposta provável, suposta e provisória ao problema acima exposto, 
destaca-se, segundo Marconi e Lakatos (2010), hipóteses básicas e secundárias. 
Sobre a hipótese básica, afirma-se que: é possível utilizar o repertório musical trazido 
pelos alunos de seus ambientes extraescolares para as aulas de educação musical no 
contexto específico pesquisado, bem como, manipular esse repertório levando em 
conta as práticas informais de aprendizagem musical definidas por Green (ibidem).  

Nesse mesmo sentido, apontam-se três hipóteses secundárias, a saber: 

● Os alunos se relacionam cotidianamente com música em seus ambientes 
extraescolares; 

● O professor de música deve dar voz ao discurso musical construído 
previamente no cotidiano do aluno; 

● As práticas informais de aprendizagem musical podem auxiliar 
consideravelmente às aulas de música em contextos formais de ensino e 
aprendizagem. 

Nesse segmento, foram estipuladas algumas questões que visam nortear os 
passos dessa pesquisa: 

- É possível utilizar o repertório musical que os alunos ouvem fora do 
ambiente escolar nas aulas de música ministradas na educação básica? 

- Qual é o repertório musical que os alunos ouvem fora do ambiente escolar? 
- Quais são as mídias mais utilizadas pelos alunos para ouvir música no dia-a-

dia? 
- De que modos os alunos ouvem música no cotidiano extraescolar?8 
- É possível instigar a expansão do repertório musical dos alunos nas aulas de 

música? 
- Como as práticas informais de aprendizagem musical podem ser inseridas 

no contexto específico da Escola Municipal Guatemala? 
Nessa perspectiva, retoma-se ao objetivo geral deste estudo investigando 

como o repertório musical trazido pelos alunos de suas experiências extraescolares 
pode ser inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola 
Municipal Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem 
musical. 

Em consequência, delimita-se alguns objetivos específicos, a saber: 
● Conhecer o repertório musical que os alunos ouvem em seus ambientes 

extraescolares; 
● Apurar quais as mídias mais utilizadas pelos mesmos para o 

consumo/apreciação de música fora da escola; 

 
8 Nesse quesito, buscar-se-á embasamento no trabalho de Palheiros (2006), a qual designa específicos 
“modos de ouvir música”. 
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● Examinar como os alunos ouvem esse repertório; 
● Averiguar as implicações das práticas de aprendizagem informal dos músicos 

populares aos alunos estudados do contexto específico da Escola Municipal 
Guatemala. 

Assim, esse estudo se justifica, na medida que, em conformidade ao que 
Keith Swanwick defende em sua obra Ensinando música musicalmente (2003), 
enfatiza a importância de o professor considerar o discurso musical que os alunos 
trazem consigo para as aulas de música, logo, ouvir, discutir, aprender, pôr em 
prática nas aulas, e dialogar com essas outras vozes. 

A obra Música, mente e educação, de Swanwick (2014), legitima esse estudo 
ao apresentar o conceito defendido pelo autor de “cultura comum das comunidades 
escolares”. Por esse prisma, o autor defende que a cultura comum dos tempos atuais 
é a transmitida pelas mídias de comunicação. Desse modo, verifica-se a correlação 
dessa perspectiva com a observação feita anteriormente, na qual os alunos do âmbito 
da Escola Municipal Guatemala possuem um gosto musical comum, -  igualmente, 
transmitido pelas mídias de comunicação. Por conseguinte, esse estudo valida-se ao 
buscar analisar e compreender, a recepção e apreensão do repertório musical ouvido 
por alunos do ensino fundamental. 

Com efeito, acredita-se que não basta apenas incluir o repertório musical que 
os alunos ouvem fora do contexto escolar nas aulas de música: é preciso saber “como” 
incluir essas informações. E, para isso, baseado nos preceitos das práticas informais 
de aprendizagem musical (GREEN, 2002; 2008; 2012), reifica-se a justificativa e 
relevância desse estudo, por almejar discutir do ponto de vista teórico e prático a 
respeito das aulas de música na educação básica, ministradas em um contexto 
específico de educação municipal da cidade do Rio de Janeiro, no qual, objetiva-se 
que o repertório musical dialogue diretamente com o discurso musical dos alunos, e, 
nesse sentido, seja transmitido por meio das práticas dialógicas  de aprendizagem 
musical. 

Reflexões teóricas 

Como já mencionado, os trabalhos elaborados pela autora Lucy Green a 
partir de sua obra How popular musicians learn: a way ahead for music education 
(2002), discorrem de uma maneira direta os objetivos da atual pesquisa, logo, se faz 
um referencial teórico de suma importância para a mesma. Em seu trabalho (2002), 
Green observou as práticas de aprendizagem musical de músicos populares 
considerando essas muito significativas, tanto mais do que as práticas de 
aprendizagem conservatorial da música de concerto. Nesse sentido, as práticas de 
aprendizagem musical de músicos populares foram adaptadas pela autora ao 
contexto formal da educação musical, ou seja, a sala de aula da educação básica. O 
que também pode ser observado no livro Music, informal learning and the school: 
a new classroom pedagogy (2008), em que Green relata experiências feitas em 
contextos formais de ensino levando em conta as práticas de aprendizagem dos 
músicos populares.  

Nesse sentido, de uma forma condensada, podemos destacar cinco 
princípios observados por Green (2002; 2008) e adaptados  ao ensino formal de 
música,  a saber: 1), os estudantes escolhem a música que querem trabalhar em sala 
de aula; 2), os alunos tiram a música de ouvido; 3), os próprios alunos se dividem em 
grupo e escolhem os colegas com quem querem trabalhar e aprendem um com os 
outros; 4), a aprendizagem parte de um repertório ‘real’ e não segue uma ordem pré-
estabelecida; e 5), existe uma profunda integração, durante todo processo, entre as 
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modalidades de audição, performance e composição, com ênfase na criatividade. 
Assim, dado os cinco princípios regentes da pedagogia musical de Green, entende-se 
que por meio desta prática pedagógica, é possível refletir sobre a problemática da 
escolha e uso do repertório musical em sala de aula. 

Diante do exposto, é razoável que surjam alguns questionamentos: o 
professor deve trabalhar em sala de aula apenas o repertório musical proposto pelos 
alunos? O professor não pode apresentar outras manifestações artísticas musicais 
para os alunos em sala de aula? Para refletir tais questões, é plausível se basear na 
discussão exposta por Green (2012) a respeito dos “significados musicais”. Do qual 
a autora distingue dois aspectos – 1) significado inerente; 2) significado delineado9 
- e, cada ouvinte pode responder a esses significados de diferentes maneiras. Em um 
primeiro plano, há duas possíveis respostas, a celebração, ou, a alienação10, todavia, 
é possível haver respostas ambíguas, isto é, quando o ouvinte se inclina 
positivamente a um dos significados musicais, e, ao mesmo tempo, negativamente 
ao outro significado musical. 

Assim sendo, a autora explica que a preferência musical dos alunos está 
diretamente ligada à resposta que cada um manifesta aos significados musicais de 
cada gênero musical. Em outras palavras, uma música será bem recebida por um 
aluno, caso haja uma resposta de celebração aos seus significados. Por esse ângulo, 
Green (2008; 2012) defende que é possível chegar à celebração em sala de aula caso 
seja proporcionado aos alunos o direito de escolher a música com a qual querem 
trabalhar, e, paralelamente, seja levado em conta os demais princípios da 
aprendizagem informal de músicos populares adaptadas ao contexto formal das salas 
de aula11. 

Não obstante, a autora defende que é possível existir uma influência entre as 
respostas aos significados musicais. Assim, a título de exemplo, um aluno que 
outrora manifestava desgosto por música de concerto, e, que nunca tivera a 
oportunidade de contato real com esse estilo, ao passo que lhe seja oportunizado uma 
vivência que o faça responder positivamente aos significados inerentes dessa 
música, é potencialmente provável que a resposta negativa desse aluno ao 
significado delineado da música de concerto, seja influenciada e modificada para 
uma resposta positiva. Em outras palavras, um aluno que nunca gostou de música 
barroca, por considerar ser “música de velho”, ao aprender algumas peças de Bach 
ao violino, e, nesse sentido, conhecer os elementos musicais desse gênero, pode vir a 
manifestar uma celebração a ambos os significados musicais da música barroca. 

Isto posto, parece possível responder às duas questões feitas anteriormente12 
sendo claramente exequível a inserção de repertório musical desconhecido pelos 

 
9 Significado inerente: relaciona-se com as formas em que os materiais que são inerentes à música – 
sons e silêncios – são organizados em relação a eles mesmos; Significado delineado: refere-se aos 
conceitos e conotações extramusicais que a música carrega, ou seja, associações sociais, culturais, 
religiosas, políticas ou outras. 
10 Celebração: ocorre quando há uma inclinação positiva aos dois significados musicais, inerente e 
delineado; Alienação: diretamente oposta à celebração. Ocorre quando há uma inclinação negativa 
aos dois significados musicais. 
11 Trata-se dos cinco princípios organizados por Green (2008) citados anteriormente: 1) os estudantes 
escolhem a música que querem trabalhar em sala de aula; 2) os alunos tiram a música de ouvido; 3) 
os próprios alunos se dividem em grupo e escolhem os colegas com quem querem trabalhar e 
aprendem um com os outros; 4) a aprendizagem parte de um repertório ‘real’ e não segue uma ordem 
pré-estabelecida; e 5) existe uma profunda integração, durante todo processo, entre as modalidades 
de audição, performance e composição, com ênfase na criatividade. 
12 1) O professor deve trabalhar em sala de aula apenas o repertório musical proposto pelos alunos? 
2) O professor não pode apresentar outras manifestações artísticas musicais para os alunos em sala 
de aula? 
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alunos nas aulas de música nas salas de aula de educação básica. Entretanto, Green 
(2012) nos alerta que, isso só é possível se caso os “ouvidos dos alunos já tiverem sido 
abertos” (p. 65). Desse modo, a autora defende que por meio da celebração aos 
significados musicais das músicas que os próprios alunos escolhem, os alunos podem 
aumentar significativamente suas habilidades auditivas, pois, passam a ouvir as 
músicas em seus cotidianos extraescolares de uma maneira muito mais focada, e, 
compreendendo muito mais os significados inerentes às mesmas. 
Consequentemente, esses alunos passam a dar maior ênfase aos significados 
inerentes do que aos significados delineados, de qualquer que seja o gênero musical, 
e, assim sendo, quando expostos a um gênero musical que outrora desgostavam, por 
ouvir melhor, e entender melhor os significados inerentes, podem vir a transpor as 
barreiras de preferência musicais, e permitir-se a conhecer novos gêneros musicais. 

Ainda nessa perspectiva, acredita-se que, a inserção das práticas informais 
de aprendizagem musical de músicos populares às aulas de música no contexto 
específico dessa pesquisa, possa amenizar uma das problemáticas mencionada no 
início desse texto, - notada a partir de anos de aulas ministradas pelo professor 
pesquisador no contexto da Escola Municipal Guatemala que, mesmo utilizando 
repertório musical eleito pelos alunos, os mesmos perdiam o interesse depois de 
poucas repetições nas atividades musicais propostas. Daí a necessidade de encontrar 
diferentes maneiras de manter o interesse dos alunos em sala de aula. E, baseado em 
Salgado e Alvares (2016), é possível constatar que essa não é uma dificuldade isolada 
do contexto estudado, pois, esses autores destacam casos análogos de professores de 
educação musical de diferentes realidades. 

Assim, presume-se insuficiente só introduzir às aulas de música o repertório 
que os alunos ouvem fora do contexto escolar; para que os mesmos cheguem a 
resposta de celebração aos significados musicais é preciso investigar “como” esse 
repertório será manipulado dentro da sala de aula. Por meio de um diálogo com o 
sociólogo Zygmunt Bauman, podemos refletir essa problemática supracitada, na 
medida em que Bauman (2010) articula o conceito de liquidez na sociedade, sob a 
ótica de um dos problemas que denominou como “gozo descartável” (p.42). O autor 
enfatiza que como reflexo do consumismo atual, não há mais sentido em acumular 
bens; por outro lado, descartar tudo após a suposta perda de serventia, torna-se uma 
prática cada vez mais comum entre pessoas de diferentes idades. E, nesse sentido, o 
conhecimento durável reverteu-se em um objeto tão quanto irrelevante. Desse modo, 
destaca a predisposição a um rompimento apressado com hábitos presentes, o qual 
torna-se tanto importante quanto o aprendizado de novos.  

Nessa circunstância, acredita-se que nossas crianças e adolescentes 
estudantes não se eximem desse comportamento social observado pelo sociólogo. É 
notável, por exemplo, como os jogos e brincadeiras atuais “perdem a graça” com 
tanta efemeridade. Assim, voltando nossos olhos à problemática da inserção do 
repertório às aulas de música na educação básica, e nos apropriando do termo 
concebido por Bauman (2010), podemos dizer que os alunos da atual sociedade 
líquida manifestam uma espécie de gosto musical descartável, o qual faz com que o 
prazer de ouvir uma música dure um ou dois meses no máximo.  

Numa espécie de diagnóstico social, Bauman (ibidem) distingue como um 
dos piores sintomas do atual gozo descartável, a instauração de uma constante 
divergência entre as gerações de crianças, jovens e adultos que vivem no atual 
período histórico. Segundo o autor, na contemporaneidade, não é possível presumir 
que os jovens ao chegarem na idade adulta tornar-se-ão adultos como os da 
atualidade. Os jovens estão destinados a permanecer diferente de seus 
contemporâneos adultos por toda a vida. Nesse sentido, as diferenças entre os mais 
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velhos e os jovens não são mais um problema temporário, o qual pode se resolver 
quando, inevitavelmente, os mais novos chegarem à idade adulta. Em suma, o gozo 
descartável é responsável por gerar uma permanente incompreensão e desconfiança 
entre as gerações.  

Nessa ótica, infere-se que, o professor de educação musical inserido no 
contexto formal da educação básica atual, possui um grande desafio ao assumir uma 
sala de aula com diferentes alunos, de diferentes contextos, e, com uma preferência 
musical muito volátil. Com isso, volta-se a destacar que, não é suficiente inserir as 
aulas de música, o repertório musical que os alunos propõem, é preciso investigar a 
fundo como isso deve ser efetivado. Para tal, voltamos a Lucy Green novamente 
(2008; 2012), a qual não defende apenas que os alunos devem escolher suas músicas 
a serem estudadas, enfatiza outros princípios retirados das práticas de aprendizagem 
informal dos músicos populares, como:  tirar as músicas de ouvido; escolher os 
amigos com quem trabalhar em sala de aula; não se preocupar com níveis 
sequenciais de dificuldade no repertório selecionado; enfatizar sempre o 
desenvolvimento da criatividade dos alunos por meio das práticas musicais que 
integrem simultaneamente a composição/improvisação, performance, e, apreciação. 
Assim, após os “ouvidos dos alunos já tiverem sido abertos” (GREEN, 2012, p. 65), 
os mesmos estarão mais propensos ao desenvolvimento da celebração em relação ao 
repertório o qual escolhem para as aulas, e, podendo também expandir para novos 
repertórios. 

A título de observação, enfatiza-se o princípio adotado por Green (2002; 
2008; 2012) de que “tirar música de ouvido” merece especial atenção. A prática de 
tirar música de ouvido abrange simultaneamente a apreciação, interpretação e 
composição/improvisação, uma vez que, ao ouvir a música, há a apreciação; ao tentar 
executar a música tocando e/ou cantando, há a interpretação; e, ao modificar e 
adaptar certos elementos da música ouvida, há a composição/improvisação. Desse 
modo, é plausível afirmar que, a autora articula sua pedagogia musical em 
conformidade com demais teóricos da educação musical da atualidade. Swanwick 
(2003), ao propor o seu modelo C(L)A(S)P13, de igual forma, destaca a soberania das 
atividades de apreciação, interpretação e composição/improvisação na educação 
musical. Em paralelo, Alvares (2006; 2016), ao defender o conceito de saber não 
proposicional14, acredita que a educação musical deve abordar a vivência dessas três 
modalidades. Nesse sentido, entende-se que ao encarar o repertório musical nas 
aulas de música na educação básica pelo viés das práticas de aprendizagem informal 
dos músicos populares adotadas por Lucy Green possa ser de grande contribuição 
para a reflexão e minimização dessa problemática. 

Metodologia e considerações finais 

 
13 Modelo apresentado por Swanwick (2003) o qual identifica cinco atividades musicais para sala de 
aula. 1) composição; 2) estudos de literatura musical; 3) apreciação; 4) técnica; 5) performance. 
Apesar do autor incluir as modalidades de “estudos de literatura musical, e, “técnica”, considera tais 
modalidades como coadjuvantes no processo de aprendizagem, e, consequentemente, encara a 
“composição”, “apreciação”, e a “performance” como indispensáveis. 
14 Segundo Alvares (2006; 2016), diferentemente do saber proposicional, que se fundamenta 
basicamente no “saber o quê? ” e, na transmissão de conhecimento de maneira sistemática 
(ALVARES, 2006, p. 434), o saber não-proposicional está voltado para um ensino onde saber o que 
ensinar não é o ponto mais importante do processo educativo, nesse sentido, o saber é construído no 
decorrer desse processo, e, no campo da educação musical, só é possível por meio da integração das 
práticas de “composição, “apreciação”, e “performance”.  
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Dado o espaço restrito a descrição metodológica nesse texto e o estágio 
inicial da pesquisa, na medida do possível, outras publicações correlatas a esse 
estudo apresentarão de modo mais minucioso, esse item.   

Em curso, a pesquisa bibliográfica que visa nortear esse trabalho vem se 
baseando nos referenciais teóricos já citados no bojo desse texto. 
Concomitantemente tem-se sondado dos periódicos da capes, trabalhos análogos 
que enfatizem a prática musical na sala de aula da educação básica por meio do 
repertório musical proposto pelos alunos, bem como - trabalhos que tratam das 
práticas de aprendizagem informal dos músicos populares adaptadas ao contexto 
formal da educação básica. 

Para além do cunho bibliográfico, essa pesquisa caracteriza-se como uma 
pesquisa de campo, a qual pretende-se utilizar como técnica de coleta de dados 
questionários e a observação participante. O público estudado nessa pesquisa serão 
três turmas dos anos finais do primeiro segmento do ensino fundamental.  Assim, os 
questionários serão elaborados baseados nos objetivos desse estudo, e, as questões 
poderão ser abertas e/ou fechadas. O primeiro questionário aplicado buscará 
investigar a preferência musical das turmas selecionadas para a pesquisa, na Escola 
Municipal Guatemala. Pretende-se averiguar: quais os gêneros musicais são mais 
apreciados; quais os gêneros musicais que os alunos gostariam de trabalhar nas aulas 
de música na escola; se as aulas de música influenciam no gosto musical; quais os 
meios são mais utilizados para se ouvir música (televisão, internet, celular, etc); a 
frequência em que se ouve música fora da escola; os lugares os quais se ouve música 
fora da escola; se ouvem música sozinhos ou acompanhados, se acompanhados, por 
quem; se fazem alguma atividade específica enquanto ouvem música fora da escola; 
quais sites são mais utilizados para baixar e ouvir música pelos alunos pesquisados; 
quais músicas apreciam nos programas televisivos ou on-line que preferem assistir; 
quais músicas gostam de ouvir nos jogos eletrônicos que costumam jogar; se 
participa de algum grupo musical extraescolar.  

Primeiramente, será feito um pré-teste com o citado questionário. Pois, 
segundo Marconi e Lakatos (2010) esse processo pode evidenciar possíveis falhas 
existentes, tais como: “inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade 
ou linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou que causam embaraço ao 
informante; se as questões obedecem a determinada ordem ou se são muito 
numerosas etc” (p. 186). Caso seja considerada alguma dessas falhas, o questionário 
será reformulado em algum ponto. Para tal, no lócus de aplicação, será selecionada 
uma única turma dos anos finais do primeiro segmento do ensino fundamental, a 
qual não será participante oficialmente da pesquisa, e aplicar-se-á o questionário 
como pré-teste. Caso seja necessário, o pré-teste pode ser aplicado mais de uma vez.  

Após todos os testes, com as três turmas dos anos finais do primeiro 
segmento do ensino fundamental, devidamente selecionadas para a pesquisa, será 
aplicado o questionário oficial. A partir dos dados que serão coletados, objetiva-se 
colher informações suficientes para aplicar em sala de aula a próxima etapa da 
pesquisa - a observação participante. Nesse ponto, pretende-se levar em conta a 
preferência musical dos alunos pesquisados, e a relação com a música que os mesmos 
nutrem em seus cotidianos extraescolares. Feito isso, o pesquisador, que também se 
configura como professor das turmas pesquisadas, por meio dos dados coletados, irá 
pôr em prática a, já mencionada, pedagogia musical defendida por Lucy Green 
(2002; 2008; 2012), a qual adota práticas de aprendizagem informal dos músicos 
populares ao contexto formal da educação básica. O professor/pesquisador 
participará das atividades musicais como um agente de apoio, levando em conta os 
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pressupostos levantados por Flávia Narita15 (2015), nos quais o professor deve 
permitir que os alunos demonstrem o que já sabem, e nesse sentido, não impor de 
antemão como manusear elementos musicais; contudo, quando necessário, o 
professor deve participar como modelo musical para os alunos, consequentemente, 
assumir a autoridade como professor. 

O contexto específico dessa pesquisa se faz desafiador sobre a ótica da 
pedagogia musical de Lucy Green: a realidade das aulas de música ministradas na 
Escola Municipal Guatemala poderá ir de encontro a nuances ainda não testadas. 
Isso se deve ao fato de que as turmas são geralmente superlotadas de alunos, a sala 
de música é muito pequena para comportar os mesmos, há considerável ruído 
produzido pelos alunos e pelos instrumentos musicais em execução, os instrumentos 
musicais disponíveis são basicamente de percussão, e os alunos de maneira geral não 
estudam música fora do contexto escolar. Com efeito, por meio da preferência 
musical observada no questionário, o professor irá propor que os alunos tirem 
algumas músicas de ouvido, utilizando os materiais disponíveis na sala de música 
(instrumentos de percussão, baquetas, macetas, voz, corpo etc). Nesse processo, 
serão considerados os demais princípios adotados por Green. Essa prática será 
realizada algumas vezes, levando em conta todo o repertório coletado no 
questionário, e o tempo disponível para a pesquisa. Desse modo, intenta-se 
responder ao objetivo geral desse estudo, o qual se configura em investigar como o 
repertório musical trazido pelos alunos de suas experiências extraescolares pode ser 
inserido às aulas de música ministradas no contexto específico da Escola Municipal 
Guatemala, levando em conta as práticas informais de aprendizagem musical. Bem 
como, espera-se que seja possível examinar os objetivos específicos listados 
anteriormente: conhecer a preferência musical dos alunos; apurar quais as mídias 
são utilizadas; examinar como os alunos ouvem a música fora do contexto escolar. 

Por fim, após todas as práticas realizadas na observação participante, a fim 
de averiguar o último objetivo específico desse estudo – inquirir as implicações das 
práticas de aprendizagem informal dos músicos populares aos alunos do contexto 
específico da Escola Municipal Guatemala, será elaborado um questionário e/ou 
entrevista visando compreender como essa abordagem influencia (ou não) na relação 
que os alunos nutrem com a música em seus cotidianos extraescolares. Assim, 
espera-se que essa pesquisa contribua com os estudos que visam explorar a relação 
dos alunos com o repertório musical e diferentes práticas pedagógicas musicais 
adotadas na educação básica. 
  

 
15 Professora da Universidade de Brasília que vem utilizando e estudando em seus trabalhos a 
pedagogia musical de Lucy Green. 
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Resumo: Este artigo procura compreender as características do músico ativista nos blocos de 
protesto do Rio de Janeiro. Os discursos proferidos, disputas de poder com outros blocos e o uso do 
espaço urbano. Analiso os depoimentos sobre o que é ser um músico ativista, identificando suas 
intenções e compreensões sobre a luta política com o uso da música. Demonstro os movimentos 
musicais que surgem na primeira e segunda década do século XXI e suas estratégias para consolidação 
como movimento reconhecido. 
Palavras-chave: Ativismo musical. Artivismo. Discurso. Poder. 

Dois anos de pesquisa de campo nas ruas do centro do Rio de Janeiro (2014 a 
2016), foram o bastante para uma série de reflexões sobre os discursos proferidos 
por alguns integrantes. A partir de 2014 comecei a acompanhar o Blocato do Nada16. 
Esse contato me permitiu vivenciar e acompanhar o grupo por dois anos 
ininterruptos. Fiz contato com os mais diversos blocos, fanfarras e grupos musicais 
de rua como o Comuna que Pariu17, o Planta na Mente18 e me aprofundei mais sobre 
outros que já conhecia como a Orquestra Voadora19. Algumas perguntas surgiriam a 
partir dessa observação de campo: quais são as características do músico ativista? 
Há forma de fazer-se uma música mais politizada? O que os músicos consideram 
como ser ativista? Diante dessas indagações pensei também sobre o termo artivismo, 
quais apropriações esses músicos fazem dos termos e quais criam para se rotularem. 
Percebi que existem disputas no campo ideológico e discursivo e a busca por termos 
e nomenclaturas. Em minha análise busco demonstrar os discursos e apropriações, 
assim como o uso do espaço urbano para a construção desse discurso. 

O palco: espaço urbano 

Quando os músicos decidem ocupar o espaço urbano, ocuparão a rua com 
práticas artísticas que serão compartilhadas entre todos. Pode ser considerado como 
ativista aquele que toca sem consciência politica? Tocar nas ruas é um ato político? 
A reflexão sobre esses questionamentos aconteceu em duas etapas, a primeira delas 
através da observação participante com a minha inserção no Blocato do Nada e a 
segunda etapa se deu através de entrevistas de alguns integrantes do Bloco do Nada 
e da Orquestra Voadora. Compreende-se a observação participante como aquela em 
que o “pesquisador busca compreender a cultura pela vivência concreta nela” 
(GOMES, 2014, p. 56). 

Diferencio espaço e lugar através da concepção de Michael de Certeau (1994, 
p. 202) de que o lugar possui uma ordem na qual se distribuem elementos nas 
relações de coexistência. 

 
16 Bloco de protesto inaugurado em 2013 por integrantes do PSOL. 
17 Bloco de samba-enredo que surgiu em 2009, assim como as escolas de samba, decide um tema para 
o ano voltado para a luta de minorias. 
18 Bloco que surgiu da reunião de estudantes de história da Unirio em 2010. O Bloco visa o protesto a 
favor da legalização da maconha. 
19 Fanfarra formada em 2008. 
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Existe espaço sempre que se toma em conta vetores de direção, quantidade 
de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É 
de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se 
desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 
circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 
polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais. 

O espaço é “um lugar praticado”, pois é transformado pela ação das pessoas 
presentes nele. Esses grupos se reúnem para fazer arte participativa que enfatiza 
processos colaborativos (NOVAES, 2012). A arte que ocupa o espaço público, resiste 
e transgride a ordens pré estabelecidas, com concepções críticas da sociedade. Como 
descreve Michel Chaia (2007, p. 9): “Uma das formas de sabotar a sociedade 
capitalista é imprimindo novo significado à arte, gerando a anti-arte, capaz então de 
permitir novas possibilidades de ampliação da vida.”. O ato de ocupar as ruas em 
protesto pode ser motivado por diversos motivos políticos: contra os gastos na copa 
do mundo em 2014 ou os gastos das olimpíadas em 2016. 

Os grupos artísticos visam modificar a percepção do espaço público mediante 
o seu uso, também funcionará como um espaço de resistência à lógica de 
gentrificação da cidade. Esse processo combatido visa modificar lugares históricos 
ou de lazer em áreas excludentes que não possibilite o acesso de todos; essa lógica da 
cidade é voltada para a privatização e segregação. Mariana Novaes (2012) discorre 
sobre o conceito de New genre public art, inaugurado pela artista Suzanne Lacy. O 
conceito aborda as novas práticas artísticas emergentes a partir dos anos de 1980 e 
“Sob essa expressão estão as práticas nas quais as estratégias públicas de 
engajamento são consideradas fundamentais para constituição do procedimento de 
arte, entendendo esse caráter parte essencial de uma linguagem estética que busca 
atuar junto à realidade” (NOVAES, 2012, p. 70). 

Ocupar também portanto é transgredir as regras do espaço, criar zonas 
autônomas temporárias20 com regras suspensas temporariamente. Hakim Bey21 
(2011, p. 17), descreve como “uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área e se dissolve para se 
refazer em outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la”. 
Ocupar é criar a sensação de segurança. Porém transgredir agride as regras do 
Estado, uma “traição” a uma ordem (CERTEAU, 2004). A presença do bloco organiza 
os lugares, realiza a prática; seleciona o espaço e faz itinerários. “Todo relato é um 
relato de viagem – uma prática do espaço” (Idem, p.200) 

O relato de espaço é em seu grau mínimo uma língua falada, isto é, um 
sistema linguístico distributivo de lugares sendo ao mesmo tempo 
articulado por uma “focalização enunciadora”, por um ato que o pratica. 
Este o objeto de “proxêmica”. Basta aqui, antes de ir buscar suas indicações 
na organização da memória, lembrar que com essa enunciação focalizante 
o espaço surge de novo como lugar praticado. (CERTEAU, 2004, p. 217) 

  

 
20 Do inglês Temporary Autonomous Zone. 
21 Pseudônimo do historiador, escritor e poeta anarquista Peter Lamborn Wilson. 
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Engajamentos e nomenclaturas das ruas 

Compreende-se ativismo como uma atitude voltada para uma ação, quase 
sempre política. Conforme explica Nicola Abbagnado (2007, p. 90) “uma filosofia 
social (em particular a que prenuncia a 'greve geral') é um mito para unir e inspirar 
os trabalhadores na sua luta contra a sociedade capitalista.”. O uso deliberado de 
mitos sem garantia de que possam ser verdades, torna-se um direcionamento para o 
grupo na busca pelo êxito na ação. Tais ações podem ser comprovadas com estudos 
sociais, ou teorizadas em tentativa e erro. O discurso de tocar nas ruas têm várias 
explicações e motivos, alguns baseados em direitos ,como o direito de usar o espaço 
público ou o direito de protestar ou em estudos urbanos, como a percepção de que o 
espaço ficará mais seguro mediante a intervenção de grupos artísticos ou iluminação 
pública afastando a criminalidade aparente e para a divulgação. Mas ainda refletindo 
sobre a palavra ”ativismo” e sua compreensão por parte desses músicos de rua, 
podemos buscar a observação de James M. Jasper (2016, p.72) ao dizer que “para 
um significado ressoe, ele deve envolver nossos sentimentos e não apenas produzir 
uma definição de dicionário em nossa cabeça.”. É necessário compreender então o 
que esses músicos entendem sobre essa palavra. 

Para os músicos de rua, seja ele de bloco ou fanfarra, a palavra ativismo tem 
um significado bem definido: o de luta política. Embora reconheçam o significado 
mais amplo e alguns afirmem que mesmo só o fato de tocar na rua também é um ato 
político. Ju Bones22, tubista da Orquestra Voadora, Siderais e Bloco das Tubas, conta 
que esses debates eram correntes nas reuniões durante a primeira organização do 
Honk23 no Rio, onde a maioria concordava que tocar na rua também é uma forma de 
ativismo pelo fato de ocuparem o espaço público. O trombonista, Ju Bones (2016), 
em entrevista para o presente autor (MARTINS, 2016/2020) reflete que todo artista 
antes de qualquer convicção política deve ter obrigação política e social de se 
posicionar, pois tem a chance de mudar as coisas através da comunicação para o 
público. Para o músico e ativista Gabriel Souza Bastos deve-se considerar o caminho 
individual de cada ativista e músico, saber quais motivos e oportunidades o levaram 
a ser um músico em um bloco de protesto. Gabriel conta, em entrevista (MARTINS, 
2-14/2020) como entrou para o Blocato do Nada: primeiro movido por uma 
militância, mas por estar familiarizado com um instrumento (zabumba) acabou se 
tornando um integrante músico do bloco. Gabriel compreende que o músico 
militante/ativista se une ao bloco pelo interesse musical e reconhece a existência de 
um tipo diferente, o militante/ativista músico: 

E, observo também, que existe um segundo tipo “mais militante do que 
músico”. São aquelas pessoas que são militantes, conhecem esses blocos e 
integram-se a eles para aprender a tocar. Ou seja: foi muito mais a 
militância do que a música que os levou até lá. Aprender a tocar acaba sendo 
consequência dos interesses de militância dessas pessoas. 

Compreende-se que um bloco nunca será homogêneo, pois as pessoas que 
fazem parte dele tem experiências diferentes que podem ou não convergir para um 
interesse comum. 

Nesse artigo, farei algumas comparações entre Blocato do Nada e Orquestra 
Voadora, pois são os representantes de dois mundos que se encontram no ativismo 
musical. O Blocato surge em 2013 da reunião de ativistas, alguns ligados ao partido 

 
22 Juliano Pires, optei por manter o apelido pelo qual é conhecido. 
23 Festival de Fanfarras ativistas. 
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(PSOL) e seguem parâmetros de organização e direcionamento alinhado ao partido. 
A Orquestra Voadora que surge em 2008 a partir da reunião de músicos que se 
conheciam do carnaval e queriam tocar o ano todo foi introduzindo gradativamente 
a ideia de fazer política com música entre seus integrantes. A Orquestra Voadora, 
difere do Blocato na agenda de shows e lugares que tocam, pois utilizam o grupo 
como forma de ganhar dinheiro, tocando as vezes no Circo Voador e casas de show 
em todo Brasil. Na avaliação de Ju Bones isso não exclui que o grupo também possa 
participar de atos políticos beneficentes e critica o fato de que algumas pessoas se 
apegam ao termo ativismo a ponto de considerar que ativista é aquele que vive 100% 
de sua atividade musical voltada para a política. Pedro Sarmento (2016), 
percussionista do Blocato do Nada e ex integrante do Bloco da Orquestra Voadora, 
em entrevista (MARTINS, 2016b/2020), considera que apenas o ato de tocar na rua 
não é ativismo, pois a pessoa precisar ter intenções políticas. Os pesquisadores 
Micael Herschmann e Cintia Sanmartin Fernandes (2014, p. 32) fazem 
apontamentos sobre o “ativismo musical de rua”, atribuindo sua vitalidade nas 
rodas, concertos, jam sessions e fanfarras. Esse ativismo na visão dos autores 
oferecem um “caminho alternativo” para 1) produção e consumo musical e 2) formas 
de dar vazão a insatisfação. Ambos caminhos são possibilidades prazerosas e 
experiências libertadoras. Estar na rua pode ser uma forma de divulgação do 
trabalho e uma forma de oferecer música de “graça”. 

É muito clara a convicção desses músicos que a palavra “ativismo” está 
vinculada ao ato de fazer política. Existe o entendimento que ser ativista é ter 
engajamento político, não basta só tocar na rua ou buscar formas alternativas de 
divulgar o material, mas precisa estar envolvido e colocar a música à disposição de 
um ato de protesto. Embora a definição de Herschman e Fernandes seja mais 
abrangente, a realidade no entendimento desses músicos é mais limitada, não 
porque sejam ignorantes, pois conhecem o significado, mas por que o termo é 
vivenciado com esse caráter. 

O artivismo é também é compreendido como um método colaborativo, 
possui realismo político atuando no microcosmo ou macrocosmo, a arte 
ganha função sócio-política ajudando na construção da consciência e 
mobilizando manifestantes a causa. Nesse artigo o artivismo é o mesmo que 
arte ativista, ou melhor, toda arte inserida no ambiente ativista é artivismo. 
Alguns momentos foram importantes na história para a formulação do 
artivismo, o primeiro no final da década de 1960 com os movimentos sociais 
na luta pelos direitos civis, em especial as mobilizações estudantis e 
movimentos de contracultura que se voltavam contra a Guerra do Vietnã. O 
segundo momento veio com a produção de novas tecnologias, a internet, 
aparelhos portáteis que ampliaram a comunicação e contato dos artistas, 
assim como o mídia ativismo (já no século XXI) também contribuiu para o 
desenvolvimento do artivismo. A arte conceitual da década de 197024 
também foi um dos motivadores para o surgimento de uma arte ativista. 
Dentro desse ativismo cultural “os sujeitos produzem conceitos ou práticas, 
tendo por base uma consciência crítica e aguçada portada pelo artista 
individual ou por um coletivo.” (CHAIA, 2007, p. 10). 

 
24 A arte conceitual utilizou suportes como a fotografia, audiovisual, postais e objetos retirados do 
cotidiano. Apresenta enorme diversidade de meios fazendo abranger novas linguagens. No Brasil 
tivemos a forte influência do movimento Música Nova consolidado com seu manifesto em 1963, na 
qual exigiam uma maior participação do público e “preenchendo” o espaço entre o público e o músico. 
O Movimento Música Nova, influenciou as gerações futuras a música de protesto e de resistência 
cultural. 
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As Fanfarras 

As brass bands nos Estados Unidos foram bandas formadas por negros após 
a Guerra de Secessã. Segundo Irving L. Sablosky (1994, p. 95) muitos conjuntos se 
multiplicaram no Sul do país “uma vez desfeitos os exércitos confederados25; os 
instrumentos das bandas dos regimentos tornaram-se disponíveis, a preço baixo ou 
de graça, aos negros que não se preocupassem por estar experimentando 
instrumentos dos brancos.”. Esses grupos tocavam em festas e se desenvolveram 
principalmente em Nova Orleans. 

O termo Fanfarra vem do francês “fanfarre”. No Brasil, o nome tem vários 
significados, um deles é que fanfarra designa o toque de trompas e clarins, sendo 
também empregado em casamentos, quando o trompete “vai fazer a fanfarra”. 
Fanfarra também pode ser o ato praticado pelo fanfarrão, ou seja, aquela pessoa 
festeira, sem compromisso, brincalhão e malandro. Em paralelo às brass bands 
norte-americanas, no Brasil se desenvolviam as marchinhas de carnaval ao som de 
“Ó abre Alas” de Chiquinha Gonzaga, música composta para o “Rosa de Ouro”, um 
cordão carnavalesco de negros cariocas. Oneyda Alvarenga (1982) conta que a 
eclosão do gênero surgiu por volta de 1922 e derivou do “One-step” e do “Ragtime” 
dos Estados Unidos, que eram dançados nos salões antes das marchas. 

Ju Bones afirma que o formato da Orquestra Voadora é de uma Brass Band, 
mas acabam usando o termo Fanfarra: “[...] A gente não veio de fanfarras mas de 
blocos de marchinha. Na França, nos EUA, nos Bálcãs foi uma evolução natural das 
Fanfarras tradicionais que foram derivar nessas brass bands”. O trombonista 
considera também que são um “elo perdido” pois estão entre as brass bands e as 
fanfarras. No Brasil a tradição de fanfarra é ligada às marchinhas e dobrados, e tem 
forte influência das bandas militares. Considero pertinente a explicação cedida por 
Álvaro di Azevedo (2016), tubista do Bloco Céu na Terra, Orquestra Céu na Terra, 
Zambalo e Banda Portugal: 

[...] aqui no Brasil, podemos chamar de fanfarra por nosso estilo fanfarrão 
ou fanfarrônico, dando graça a apresentações com fanfarronices. O que 
diferencia a fanfarra de outras bandas, é a instrumentação, e também a 
forma de apresentação. Os instrumentos das fanfarras são mais simples no 
caso dos metais. Hoje às fanfarras que entram em competições tem níveis 
diferentes dependendo do grau de dificuldade para executar uma obra. 
Exemplo, eles usam cornetas, e outros instrumentos sem pistões, outras 
usam instrumentos com um pistão, outras com dois. As fanfarras 
tradicionais usam roupas espalhafatosas, tem uma baliza, condutora ou 
condutor. 

O que devo considerar é que a Orquestra Voadora se declara uma fanfarra 
(mesmo reconhecendo a origem dos blocos) e a escolha pelos termos refletem a 
criação de um nome para o movimento que estavam tentando definir, como novos, 
deveriam ser  novas formas de fanfarras, ou seja, neofanfarristas. 

A ideia de ativismo musical começa a fecundar na mente dos músicos de rua, 
o que fez com que alguns músicos entrassem em embate sobre o ato de um fazer 
político com a música. 

Esses grupos musicais, denominados “fanfarras ativistas” poderão ser 
conhecidos por outra nomenclatura: “neofanfarristas”. O termo 
“neofanfarrismo” começou a ser utilizado em 2008 quando os músicos de 

 
25Escravagistas do sul, formaram os Estados Confederados da América. A guerra terminou em 1865 
com a derrota dos confederados. 
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algumas fanfarras começaram a se considerar diferentes dos demais grupos 
musicais por abordarem temas políticos e por abranger uma mistura com 
outros gêneros musicais como Funk, Jazz, Disco Music e outros ritmos da 
música negra (MARTINS, 2015, pp. 195-196). 

Ju Bones considera que o termo é uma releitura, uma “antropofagia da 
fanfarra”. Explica que se trata de uma antropofagia do termo fanfarrão, pessoa que 
não tem responsabilidade social ou política.  

Evidentemente, este conceito de neofanfarra não é consensual e muita gente 
está focada mais na diversão, na zoação […]. Ao mesmo tempo, muita gente 
que participa do neofanfarrismo esteve (e está) nas manifestações que estão 
tomando conta das ruas do país (BONES, Apud HERCHMANN/ 
FERNANDES, 2014, p. 36). 

O movimento nasce já com a consciência de que deveriam também se 
posicionar politicamente mesmo que não fossem um grupo só voltado para o 
protesto político de rua, como afirma Edson Mattos da Sinfônica Ambulante26, ao 
dizer: “Podemos estar nas manifestações e protestos de rua” (MATTOS Apud 
HERCHMANN/ FERNANDES, 2014, p.38). 

Percebe-se que o neofanfarrismo está em constante mutação pois existe uma 
tensão entre aqueles que buscam cada vez mais o conteúdo político e aqueles que 
querem apenas fazer música, com a ilusão que o que fazem é despolitizado. O 
neofanfarrismo ainda é um movimento em formação sem definições claras, mas tem 
seu papel e história, o que é muito importante na formação e desenvolvimento de 
alguns blocos, fanfarras e grupos musicais de rua no Rio de Janeiro. 

O Neofanfarrismo recebe o Honk 

Durante todo o período de 2008 a 2012 27 as fanfarras buscaram tocar nas 
ruas, em um tipo de ativismo musical, através de apresentações ou festivais como o 
Festival internacional de Fanfarras, o “Honk”. Através dos 3 principais polos do 
Honk: Somerville em Boston (onde surgiu o Honk), Providence e Nova York foi 
realizada a conexão internacional e dessa forma foi possível realizar o primeiro Honk 
no Brasil que ocorreu dos dias 6 a 9 de agosto de 2015 em diversas praças do centro 
da cidade. O termo “honk” vem da ideia metafórica de que os instrumentos de sopro 
(metais) soam como buzinas de carro (em inglês, “honk”) que pode ser usado para 
alertar sobre um perigo ou por diversão. O Honk tem em seu subtitulo “fanfarras 
ativistas” e o próprio Ju Bones reconhece que nem todas são ativistas: 

[...] a maioria não é ativista, só que o festival é ativista. O processo de 
construção do festival, da produção do festival, como usar voluntariado, 
colaboração, fugir desse formato capitalista de empresariado de marketing, 
ganhando patrocínio. Além desse processo de troca de colaboração, que as 
pessoas voluntariamente vão doar grana ou não, porque a grana não visa 
lucro, mas para realizar uma coisa que vai ser em troca, que a gente vai 
devolver para o povo tocando para o povo. [...] Esse processo de construção 
do festival que é ativista, mais do que as fanfarras ativistas. Mas a gente 
utiliza o termo porque veio de lá. As vezes a gente usa o título “festival 
independente”, ou “engajadas” […]. Mas o termo vem de lá, a mesma coisa 

 
26 Bloco de Niterói nascido em março de 2011 que toca samba, rock and roll, funky music, forró, 
maracatu e salsa. 
27 Essas datas são delimitações didáticas, certamente o ativismo musical começou bem antes, mas se 
intensificou durante esse período quando o termo começou a ser mais usado. 
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que acontece lá acontece aqui. A maioria das fanfarras não são ativistas 
nesse sentido mais radical. 

O trombonista se refere a ativistas “mais radicais”, como aqueles grupos que 
são voltados apenas para o protesto. A motivação para a construção do Honk vem de 
um engajamento para realização de tal festival. Em entrevista, enfatizei essa questão 
a Ju Bones (MARTINS, 2016/2020), para que pontuasse mais friamente o que se 
ganha ao tocar na rua. O músico explicou que 1) tem a tarefa de realizar e concretizar 
o fazer artístico, sendo necessário o encontro com o público; 2) facilidade de tocar na 
rua pois o formato de fanfarra não precisa de palco, produtor ou mesmo amplificação 
do som; é um espaço que pode ser utilizado para divulgação; 3) a facilidade que a 
música tem de ser divulgada na rua; 4) o princípio do compartilhamento, doar um 
pouco do seu tempo para receber algo em troca, “em vez de comprar e vender, é doar 
e não cobrar. Outras pessoas vão doar de volta. É igual ao chapéu voluntário se 
alguém deixa ali, quem quiser bota e quem quiser não bota”. A rua é um espaço 
democrático. 

Essas são algumas ações estratégicas de divulgação e arrecadação de 
benefícios. Além disso a música consegue criar uma atmosfera de êxtase pois “o ato 
de cantar juntos – assim como dançar, marchar, rezar e rir – proporciona às pessoas 
um sentimento de solidariedade mútua do qual palavras e imagens, apenas, são 
incapazes” (JASPER, 2016, p. 69). Somente as palavras não são tão eficazes de trazer 
o sentimento de pertencimento e fazer com que todos se sintam inseridos, senão pela 
atuação da arte performática. Assim como as performances ao vivo também são 
formas de agregar pois isso faz com que se sintam parte do movimento. 

Ocupa eu, Ocupa tu, Ocupa Carnaval 

O “Ocupa Carnaval”28, uma iniciativa do “BONDE – Frente Artística de 
Esquerda”29,  visou reunir blocos para intervenção política de rua. O Ocupa Carnaval 
veio com a proposta de ser um espaço aberto de articulação política com a reunião 
de blocos de carnaval, grupos de arte, coletivos de cultura, mídias ativistas e 
movimentos sociais. O Ocupa Carnaval se considera artivista. É comum o uso do 
neologismo para representar algo “novo”. Também é uma prática corrente nas 
hashtags: #Carnavalismo e #Carnavandalirismo (junção das palavras carnaval, 
vandalismo e lirismo). O uso dessas palavras visa demonstrar algumas identidades 
presentes no grupo, alguma crítica ou simbologia do que representam. Alguns 
termos poderão ser disputados e criticados pelo outro que o utiliza, como o já citado 
“ativismo” e todo o debate gerado sobre quem é ou não ativista. 

O Desliga dos Blocos constitui-se da reunião de vários blocos de rua. O 
grupo lançou um manifesto, chamado “manifesto momesco” a favor da 
espontaneidade dos blocos saírem as ruas sem precisar passar por aprovação do 
Estado. Em 2010 o grupo chamado Bloqueata, formado por integrantes do Desliga 
dos Blocos, saíu nas ruas em protesto pelo direito de os blocos saírem livremente 

 
28 Embora o Ocupa Carnaval atuasse em 2014, ele já era organizado pelos organizadores do Bonde 
que ainda não haviam feito sua primeira feira que seria no ano seguinte. 
29 O Bonde, como o próprio subtítulo já explica, é uma frente artística que agrega artistas de diversas 
linguagens, dentre blocos musicais, coletivos de culturas, mídias ativistas, organizações sociais, 
movimentos sociais e militantes independentes em torno da ideia de utilizar a arte como método de 
ação direta nas ruas a fim de fortalecer a pauta dos movimentos populares. Essa frente reúne uma 
série de grupos que têm interesses similares, organizam-se para atos, performances, escrachos, 
intervenções e ocupações. 
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pelo carnaval, independente de licenças. Desde então todo início de janeiro eles saem 
pelas ruas em um carnaval de protesto. 

O Desliga dos Blocos e o Ocupa Carnaval são grupos que lutam por pautas 
semelhantes: ambos utilizam o carnaval para se manifestar politicamente. Porém o 
mesmo debate que acontece entre Blocato do Nada e Orquestra Voadora, também 
acontece entre o Ocupa Carnaval e o Desliga dos Blocos: um tem ligação partidária 
(pois contém integrantes ligados ao partido) e o outro é formado da união de blocos 
sem bandeira de partido. Observo que existe um discurso antipartidarismo que pode 
ser perigoso, por outro lado compreendo a preocupação contra a possível 
apropriação do movimento, mas ainda considero que a disputa vai além do 
preconceito contra a presença de partidos. 

Uma análise das nomenclaturas 

É fundamental para qualquer grupo ou movimento social o esforço para criar 
algum significado e para isso utilizar alguma estratégia de discurso. Compreendo que 
“a estratégia é outra dimensão cultura do protesto: decisões sobre objetivos e os 
meios para atingi-los; a constituição de alianças e a identificação de oponentes; a 
mobilização de recursos para viabilizar as táticas que escolhemos” (JASPER, 2016, 
p. 15). Estratégia é a manipulação das relações de força para garantir o poder, em um 
lugar (lugar praticado) como base “[…] onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos e ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o 
campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.)” (CERTEAU, 
2004, p. 99). Alguns grupos utilizaram técnicas parecidas, imitam o que é eficiente 
em outros movimentos, buscando sua forma de horizontalidade. Algumas práticas 
poderão ser vistas com preconceito por serem consolidadas entre os movimentos 
sociais, e vistas assim como “politicagem”. 

O ativista procura utilizar a música como ferramenta para o protesto, dessa 
forma a atividade com o grupo será apenas voltada para esse fim. Já os músicos que 
formam um grupo que não é voltado para fins políticos serão mais versáteis, 
utilizando a fanfarra para tocar em protestos ou seguir uma agenda de shows. 
Embora ambos os grupos possam ser compostos pelos mesmos músicos, a proposta 
inicial de quando foram criados é diferente: o Blocato nasce com uma proposta de 
fazer música para manifestações políticas de esquerda, com ideias mais pautadas no 
princípio de um partido. A Orquestra Voadora nasce com outro propósito e depois 
vai se adaptando ao conteúdo político. São propostas totalmente diferentes e devem 
ter liberdade para existir, sem sofrer tentativas de limitação na música de rua. 

Dar nome as coisas é uma forma de fazer enxergar algo, ou seja, “nomear um 
problema social é um passo importante para abordá-lo” (JASPER, 2016, p. 65). Dar 
nomes também ajuda a sintetizar uma identidade e o propósito. Neofanfarrismo traz 
a ideia de que são neofanfarrões, ou seja, fanfarrões novos com responsabilidade 
política. Ocupa Carnaval vem da ideia de ocupar, resistir e criar zonas autônomas de 
arte coletiva, termo esse que se inicia nos Occupy, Okupas30. Em ambos os casos, 
assim como em muitos outros, como as neoretretras de Belo Horizonte, são 
nomenclaturas criadas com um discurso simbólico, que pode ser usado para 

 
30 São os squatters, na Espanha e os okupas na América Latina, diferentes das demais ocupações 
(Occupy), esses têm intenção de criar espaços culturais, gerar espaços alternativos. Considero que tem 
origem em comum pois mesmo eventos temporários também visam criar esses espaços, criar uma 
zona de autonomia temporária. Esses contornos não são tão bem delimitados, pois uma Ocupação 
(curto prazo) pode virar uma Okupação (longo prazo) rapidamente e ainda ser nomeada como a 
primeira, como aconteceu no #Ocupa Minc, no antigo prédio do MEC em 2016. 
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legitimar a ordem vigente ou legitimar um discurso como forma de sobrevivência, 
pois a intenção desses grupos é se perpetuar como movimento. Bordieu (1992, pp. 
205-206) ao debater sobre o conceito de habitus, fala sobre a intenção do uso da 
palavra: 

A intenção que consiste em retomar, para reativá-la, uma palavra da 
tradição e se opõe diametralmente à estratégia que consistem em tentar 
associar seu nome a um neologismo, ou, segundo o modelo das ciências da 
natureza, a um “efeito”, mesmo menor, inspira-se na convicção de que o 
trabalho sobre o conceito pode, também ele, ser cumulativo. A busca da 
originalidade a qualquer preço, muitas vezes facilitada pela ignorância, e a 
fidelidade religiosa a determinado autor canônico, que tende a repetição 
ritual, têm em comum impedir o que me parecer ser a única atitude possível 
com relação à tradição teórica: afirmar inseparavelmente a continuidade e 
a ruptura, por uma sistematização crítica de aquisições de toda procedência. 

A ideia é pegar palavras antigas como fanfarra, retreta, carnaval e criar em 
cima delas um neologismo ou inserir um prefixo. Dessa forma gera-se um efeito que 
inspira convicção de que aquilo está sendo renovado ou atualizado. Essas 
nomenclaturas buscam ser originais e se inculcam através da confiança de quem as 
profere. A repetição ou mesmo o ritual (realizar todo ano um ato no mesmo dia) são 
estratégias para afirmar uma continuidade. Isso cria uma disputa pela legitimidade, 
afinal quem faz o carnaval político? O Ocupa Carnaval ou o Desliga dos Blocos? 
Quem é músico ativista? Os músicos do Blocato ou os músicos da Orquestra 
Voadora? Ou todos são ativistas, porém alguns não se reconhecem como tal? A busca 
pelo “projeto original” se inicia na disputa por quem será o mito fundador, “a 
primeira fanfarra” ou “o único grupo ativista”. Por mais que os grupos repudiem 
qualquer forma de totalitarismo e arrogância, acabam em alguns embates 
esbarrando no discurso poder, na ânsia da busca pela originalidade. Embora 
reconheçam o passado e suas origens, eles lutam pelo protagonismo do presente, de 
fazer surgir algo novo, puro e totalmente inovador. Porém não vão tão longe assim, 
pois tem consciência histórica, citam suas influências e fogem da sedução de serem 
únicos. A tensão gerada nesse embate é fluida, pois ainda tecem alianças e 
reconhecem que estão na mesma luta. 

Conclusão 

Os grupos disputam entre si o protagonismo, utilizam diversas estratégias 
para ficarem em evidência. Atuam em constante amizade e atrito uns com os outros, 
pois estão do mesmo lado na luta política. Mas é normal que em diversos ambientes 
(comunidades, igrejas, escolas, universidades) a busca pelo protagonismo aconteça 
e dessa forma surgirão os atritos, críticas, sugestões e até embates mais calorosos. 
Algumas das críticas poderão ser embasadas em preconceitos, sugestões ou 
diferentes visões de como “se deve fazer”. 

Busquei nesse artigo demonstrar como esses embates acontecem e como se 
desenvolvem. Fica demonstrado que o mais interessante na atuação desses grupos 
musicais nos protestos de rua é justamente a disputa aqui analisada, ou seja, o 
processo que leva ao discurso de poder. 

Referências 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ALVARENGA, Oneida. Música popular brasileira. São Paulo: Duas Cidades, 1962. 



“Artivismo”, ativismo musical e outros engajamentos 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 84 

 

CHAIA, Miguel. Artivismo – Política e Arte Hoje. In: AURORA: Revista digital de Arte, 
Mídia e Política. NEAMP – Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política. Programa de 
Estudos Pós Graduados em Ciências Sociais, PUC - SP, São Paulo: o Programa, 2007, pp. 
9-11. 

BEY, Hakim. Baderna TAZ. 3 ed. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2011. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 3ª edição, São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1992. 

CERTEAU, Michel. A invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1994. 

GOMES, Mércio. Antropologia. São Paulo: Editora Contexto, 2014. 

HERCHMANN, Micael; FERNANTES, Cintia Sanmartin. Músicas nas ruas do Rio de 
Janeiro. São Paulo: Intercom, 2014. 

MARTINS, Daniel Marcos. Música, identidade e ativismo: a música nos protestos de rua 
no Rio de Janeiro (2013-2015). Revista Vórtex, v.3, n.2, pp. 188-207, 2015. 

MARTINS, Daniel Marcos. Sobre os blocos de rua - entrevista com Gabriel Souza Bastos. 
Registro Fonográfico. Rio de Janeiro. Gravação em 10/09/2014. Disponível em 
https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2020/04/gabriel.mp3. Acesso em 30/04/2020.  

MARTINS, Daniel Marcos. Sobre os blocos de rua - entrevista com Ju Bones. Registro 
Fonográfico. Rio de Janeiro. Gravação em 07/12/2016. Disponível em 
https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2020/04/ju-bones-1.mp3 e 
https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2020/04/ju-bones-2.mp3. Acesso em 30/04/2020. 

MARTINS, Daniel Marcos. Sobre os blocos de rua - entrevista com Pedro Sarmento. 
Registro Fonográfico. Rio de Janeiro. Gravação em 03/12/2016 (2016b). Disponível em 
https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2020/04/pedro.mp3. Acesso em 30/04/2020. 

NOVAES, Mariana. Sistemas de arte participativa: apontamentos sobre um espaço 
praticado. In: Arte & Ensaios, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais/EBA/UFRJ, Rio de Janeiro, n.24, ano XIX, 2012, pp. 64-75. 

SABLOSKY, Irving L. A música norte- americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. 



 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 85 

 

Maxixe e lundu em diferentes fontes históricas: 
acervo fonográfico e autores consagrados 

Maurício Sá Barreto Teixeira 
mauteixeira@hotmail.com 

 
Regina Meirelles 

reginams@ism.com.br 
Resumo: São poucos os estudos sobre as gravações iniciais feitas no Brasil, tanto na atualidade como 
em textos anteriores. Esta pesquisa torna-se viável graças ao acervo de fonogramas da Casa Edson31. 
Este texto tem por objetivo examinar as semelhanças e diferenças entre duas fontes históricas no 
estudo de maxixes e lundus: suas gravações e os autores mais conhecidos que pesquisaram esta 
temática. Alguns dos estudos mais antigos destes gêneros musicais são essenciais para produções 
acadêmicas recentes, no entanto esses adotaram uma postura nacionalizante e sistemática, desta 
forma distanciando-se da performance, da oralidade e das próprias gravações.  
Palavras-chave: Gravações. Maxixe. Lundu. Tradição musicológica. 

Trabalhos do passado e do presente sobre as gravações de lundu e 
maxixe 

Este artigo se baseia na pesquisa realizada sobre lundus e maxixes gravados 
pela Casa Edson no período de 1902 a 1915, que deram origem a dissertação de 
mestrado “Estudo Musical de Maxixes e Lundus Gravados entre 1902 a 1915 pela 
Casa Edison”. Este recorte se apresenta pois estes seriam os primeiros registros 
sonoros desses gêneros musicais. Após este período, a tecnologia de gravações se 
modifica e permite que percussões sejam registradas sonoramente. Desta forma, os 
primeiros quinze anos se apresentam como um marco inicial das gravações, assim 
como, um período de transição e adaptação tecnológica.  

É necessário observar que a escolha desse recorte histórico se dá também pois 
é aqui que muitas das canções mais populares de anos anteriores são gravadas, entre 
elas lundus e maxixes. Algo que pode se apresentar como um registro histórico de 
gêneros musicais que antes só existiam através da escrita musical e da oralidade.  

São escassos os estudos acadêmicos sobre a música popular gravada no início 
do século XX no Brasil, principalmente sobre gravações de maxixe e lundu. Ao buscar 
textos sobre este assunto encontramos a dissertação de mestrado de Luana 
Zambiazzi dos Santos (2011) A “Casa A Electra” e as primeiras gravações 
fonográficas no sul do Brasil: um estudo etnomusicológico sobre a escuta e o fazer 
musical na modernidade. O trabalho citado examina as relações musicais e sociais a 
partir da instalação daquela fábrica de discos no Rio Grande do Sul em 1914.  

Outra leitura de referência sobre maxixe e lundu é Feitiço Decente de Carlos 
Sandroni (2001), no qual estuda as transformações do samba de 1917 a 1933. Apesar 
de ter o samba como principal objeto de pesquisa, esta obra é uma referência 
importante, pois ali se apresenta um apanhado histórico dos gêneros maxixe e lundu, 
influências diretas para o gênero estudado por Sandroni. 

Outros textos mais conhecidos que estudaram maxixe e lundu utilizaram 
partituras produzidas no século XIX como ponto de partida para estudar estes 
gêneros. Como exemplo, podemos citar dois livros importantes para se conhecer o 
lundu: A modinha e o lundu de Bruno Kiefer (1977) e A modinha e o lundu no século 
XVIII de Mozart de Araújo (1963). Os dois trabalhos tratam de modinhas e lundus 

 
31 Acervo de discos gravados pela Casa Edson a partir de 1902 (PAES LEME, 2020) que constituem a 
fonte principal para a minha dissertação de mestrado (TEIXEIRA, 2016) 
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pois estes são considerados pioneiros da música brasileira pelos autores citados. 
Além deste fato, historicamente, modinhas e lundus muitas vezes foram confundidos 
e nomeados um com o nome do outro, demonstrando uma proximidade entre os dois 
gêneros. Esta troca de nomes dos gêneros também é comum nas gravações da Casa 
Edson como veremos mais adiante. 

Dos livros sobre o maxixe se apresenta Maxixe a dança excomungada do 
pesquisador Jota Efegê (1974), no qual é abordado o preconceito sofrido por este 
gênero musical em relação à alta sociedade carioca no final do século XIX e início do 
século seguinte. José Ramos Tinhorão (1988, 1998) também escreveu sobre maxixe 
e lundu em alguns de seus livros, buscando suas origens e características encontradas 
em relatos históricos de viajantes, cartas, jornais e outras fontes. Este autor nos 
revela algumas informações importantes sobre as gravações, em seus aspectos 
históricos e sociais, como a vida de alguns cantores e detalhes da instalação da Casa 
Edison no Brasil. 

A falta de estudos musicais mais amplos sobre as gravações de maxixe e lundu 
no início do século XX pode ser justificada por diversos fatores como: 

  
● A má qualidade sonora dos primeiros discos, que pode ter 

desencorajado os estudiosos da primeira metade do século XX;  
● A não existência de acervos de discos na época em que 

pesquisavam os nossos principais escritores, que poderiam ter 
algumas gravações, mas não um conjunto de músicas para 
examinar; 

● Ou, simplesmente, escolher apenas a partitura para falar sobre 
maxixe e lundu em seus trabalhos. 

 
Por outro lado, alguns autores mais recentes têm pesquisado sobre este tema, 

tais como Martha Tupinambá de Ulhôa, contribuído assim para esta área de 
pesquisa. Em seu artigo Lundu e prosódia musical: caminhos de pesquisa, Ulhôa 
(2011) propõe um “reexame das fontes primárias” da música brasileira, além de uma 
“escuta atenta de seus repertórios do passado”, o que nos permite através da pesquisa 
musicológica uma “revisão de vários mitos” forjados na sua história. 

Este tipo de abordagem, que a autora denomina de musicologia como escuta, 
nos permite realizar um estudo musicológico no qual as gravações se constituem 
como uma fonte de pesquisa. No entanto, quando um estudioso compara aquilo que 
foi escrito sobre lundu e maxixe com as primeiras gravações realizadas desses 
gêneros, dúvidas se apresentam. 

Uma das impressões que se pode ter ao comparar estas duas fontes de 
pesquisa é que alguns autores tentaram catalogar o que seriam maxixe e lundu como 
num verbete de enciclopédia, o qual poderia ser entendido por qualquer pessoa. 
Sendo assim, maxixe e lundu possuiriam características rígidas que seriam “típicas” 
dos mesmos. No entanto, de maneira oposta, as gravações nos revelam misturas das 
características destes gêneros musicais, até com outros gêneros, além de constantes 
transformações dos mesmos. Desta forma, o estudo das gravações mostra que as 
letras e os acompanhamentos são importantes ferramentas para conhecer melhor 
estas músicas e onde devem ser observadas questões como a oralidade e a 
performance. 
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Autores consagrados da história da música brasileira  

Não é objetivo deste trabalho desmerecer os nossos autores renomados, até 
porque parte do que pode ser produzido sobre a história da música brasileira se deve 
ao que eles pesquisaram, mas podemos observar que escolhas metodológicas 
existiram e, desta forma, as gravações foram pouco mencionadas. Os estudiosos do 
passado possuíam como característica o que Elizabeth Travassos, em seu Esboço de 
balanço da etnomusicologia no Brasil, nos esclarece como o paradigma da 
nacionalização: 

No âmbito nacional, a implantação acadêmica da etnomusicologia 
corresponde à superação do paradigma da nacionalização que orientou as 
abordagens da música desde o início do século XX. Os saberes sobre a 
música nasceram, no Brasil, sob o duplo signo dos ideais de progresso e 
nação, os quais guiaram as indagações da pioneira história da música feita 
no Brasil. Tratava-se de encontrar os fatos que comprovassem o percurso 
da música brasileira em direção à emancipação dos moldes europeus e à 
aquisição de um perfil próprio – uma história teleológica que se escrevia a 
partir dos valores e preocupações do presente do historiador. 
(TRAVASSOS, 2003, p. 75) 

Entender a maneira de pensar daqueles que produziram os primeiros estudos 
sobre nossa música popular se faz necessária, no intuito de compreender quais eram 
os seus objetivos e quais escolhas foram feitas nas suas produções literárias. Os 
autores que escreveram os primeiros capítulos sobre a história da música brasileira, 
a partir do século XX, tinham as ciências ditas “exatas”32 como parâmetro no estudo 
acadêmico da música. Isto se deve ao fato de que estas foram as primeiras ciências a 
se estabelecerem como acadêmicas. Desta forma, é possível notar nestes primeiros 
escritos tentativas de explicação do que seria a música brasileira, com a criação de 
dicionários, nomeações e descrições de seus gêneros.  

Havia nos estudiosos pioneiros da música brasileira, então, um desejo 
classificatório, no sentido de que se alguém descrever o que é lundu, este gênero 
musical pode ser entendido por qualquer pessoa em qualquer época, como é 
classificado num verbete de enciclopédia. Esta forma de pensar pode ser reconhecida 
como a importação de um comportamento taxonômico da botânica, ou da biologia 
em que se define a espécie morta, que fica caracterizada e congelada.  

Podemos observar no livro de Mozart de Araújo, A modinha e o lundu no 
século XVIII, traços desta tentativa de definição do lundu como nacional, após traçar 
panorama histórico de sua origem “primitiva”, quando este concorda com a 
afirmação de Mário de Andrade (1945): 

Mas a verdade que se extrai dessa diversidade de tipos de lundu é que ele, 
frequentando todas as camadas da sociedade, não possuía mais, por isso 
mesmo, nem a sua função coreográfica primitiva, e muito menos o caráter 
exclusivo de canção solista ou de música instrumental de salão. Sem possuir 
ainda, nos últimos anos de mil e setecentos, forma sistematizada, só nos 
últimos albores do século XIX o lundu assumiria o seu caráter definitivo de 
canção satírica ou de dança sensual, com o qual iria atravessar todo o século. 
Só nos primeiros anos do século XIX, como observou Mário de Andrade, o 
lundu adquiriria no Brasil, foros de nacionalidade. 

 
32 Ver em CASTAGNA (2008) sobre a institucionalização da musicologia no século XX no Brasil e a 
influência do positivismo. 
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“Então ele não é mais de classe. Não é mais de raça. Não é branco mas já 
não é negro mais. É nacional.” (ARAÚJO, 1963, p. 24) 

No livro de Araújo, assim como em outras publicações mais antigas, tenta-se 
construir o caminho percorrido pelo lundu desde suas origens, especificando como 
este gênero musical foi deixando as ditas camadas mais populares da população e 
chegou, com o passar dos anos, à elite e, por fim, sua transformação em música 
nacional. São pouquíssimas ou quase inexistentes citações de instrumentos musicais 
utilizados, ou como eram tocados esses lundus, ou ainda quem eram seus músicos 
cantores e tocadores.  

A falta destas informações para se lidar com o lundu do século XVIII pode ser 
justificada pela dificuldade de se encontrar documentos sobre este assunto. No 
entanto, possuímos alguns textos sobre o lundu no século XX, onde já existem 
gravações e não somente partituras. Assim sendo, é interessante pensar que mesmo 
com as gravações já realizadas os nossos primeiros autores escreveram sobre o lundu 
transcrito em partituras e buscaram relatos históricos sobre sua possível origem, 
além de observar concordâncias e discordâncias na bibliografia histórica sobre este 
gênero musical, o que demonstra uma escolha de discurso. 

Ademais das questões referentes ao paradigma da nacionalização e à busca 
das origens, encontramos também em nossa literatura sobre lundu e maxixe, o que 
Peter Burke (2010, p. 17) chama de teoria do rebaixamento social. Para o autor, 
quando analisamos a cultura das classes populares encontramos o termo “cultura 
popular”. No entanto, este apresenta alguns problemas, pois dá uma “falsa impressão 
de homogeneidade e que seria melhor usá-lo no plural, ou substituí-lo por uma 
expressão como '‘a cultura das classes populares’'”.  

Dentro deste contexto, a autora Márcia Taborda (2011) explica do que se trata 
o “rebaixamento” citando Burke (2010): 

No processo de interação entre as tradições, o historiador diagnostica a 
existência de um '‘tráfego de mão dupla’' entre cultura popular e cultura 
erudita, modelo que sensivelmente altera a concepção de '‘rebaixamento’' 
social (termo usado por folcloristas do passado para designar a passagem 
da cultura de elite para a cultura popular) até então vigente. A teoria de 
rebaixamento, que implica um procedimento de aceitação passiva, é 
encarada pelo autor com tosca e mecânica. (TABORDA, 2011, p. 182, apud 
Burke 2010) 

Burke afirma que os pesquisadores chamados folcloristas salientam mais as 
diferenças entre as culturas populares e das elites, algo que considera equivocado. 
Sendo assim, defende que é importante para o pesquisador de história focar mais na 
interação do que na divisão entre as duas culturas. O autor, então, nos fornece 
ferramentas importantes que também são úteis para os novos estudiosos da música 
popular, tais como a percepção da ideia de “rebaixamento” verificada na leitura de 
alguns estudiosos da música brasileira.  

Um bom exemplo pode ser encontrado em texto do cronista João do Rio citado 
no livro Raízes da música popular brasileira, de Ary Vasconcelos (1926):  

[…] a modinha dera na gandaia, a modinha era vagabunda, a modinha 
descera à ralé, igualmente anônima, desprezada. Melo Morais empresta a 
sua companhia de homem sério a tamanha bambochata, precipitava-se nas 
vielas e bodegas para apanhar a história dos mais célebres e mais notáveis 
poetas, que ninguém conhece […] (DO RIO, 1908 apud, VASCONCELOS, 
1926, p. 251) 
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Podemos notar neste pequeno trecho de um dos relatos do autor memorialista 
João do Rio, um grande preconceito quando fala sobre camadas mais pobres da 
população, em termos como vagabunda, ralé, bambochata33, além da afirmação de 
que o gênero musical modinha dera na gandaia. Para pesquisadores de música 
popular é possível uma interpretação das palavras deste autor, ou seja, de acordo 
com ele a modinha passou a viver em más companhias, com gente de baixa renda, 
possivelmente de maioria negra, que adora uma gandaia34. 

Além disso, a modinha também passou a ser encontrada em vielas e bodegas, 
diferentemente da modinha dos salões nobres, da elite, os quais eram frequentados 
por pessoas importantes como o intelectual da época Mello Morais Filho. João do 
Rio, ao utilizar aquilo que chamamos de teoria do rebaixamento, se preocupou mais 
em separar os tipos de modinha existentes em sua época, com preconceitos, juízos 
de valor e não procurou as interações de classes sociais diferentes que se 
encontravam na cultura musical daquele tempo. 

Semelhante a João do Rio (1908), Mozart de Araújo (1963) em A modinha e o 
lundu no século XVIII eleva o lundu que estaria rebaixado socialmente, mas a 
modinha aparece mais uma vez rebaixada:  

Com efeito, enquanto o lundu subia de nível social, se irmanando à moda, 
que depois se chamaria modinha, a moda descia do plano aristocrático em 
que nascera, para se apresentar, no seio do povo, ao lado do lundu. 
(ARAÚJO, 1963, p. 14) 

É interessante pensar aqui que algumas crenças ou formas de pensamento se 
perpetuaram no estudo da música brasileira. Nas datas das citações anteriores, 
podemos perceber que os autores que contaram a história dos gêneros musicais no 
Brasil repetiram discursos num período de cinquenta e cinco anos. Na verdade, 
características destes estudos que separavam tanto as classes sociais, quanto as suas 
culturas, também são mencionadas no paradigma da nacionalização descrito por 
Elizabeth Travassos (2003). Isto ocorre porque ao mostrar o que deveria ser música 
nacional, os chamados autores consagrados separavam totalmente as culturas 
musicais da elite das culturas do que era chamado “povo”. 

Na maneira de pensar nacionalizante era mais importante, como vimos, 
buscar origens e afirmações do nacional do que interações culturais das diferentes 
classes sociais. Desta maneira, a pesquisadora Elizabeth Travassos (Idem) alinha-se 
a Peter Burke (2010) ao apontar esta separação cultural das classes, realizada por 
alguns pesquisadores da música brasileira. 

As gravações de lundu e maxixe 

No intuito de mapear melhor o material gravado utilizado nesta pesquisa, 
foram elaboradas dois Quadros que nos ajudam a visualizar as informações 
fornecidas pelo IMS sobre cada música ouvida, dentro de nosso recorte histórico 
(Quadros 1 e 2). O Quadro 1 (a-c) contém os lundus escutados, e O Quadro 2 (a-b), 
os maxixes. 
  

 
33 Bambochata significa: pintura representativa de cenas burlescas ou de banquetes populares, 
patuscada, orgia, comezaina (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2020). 
34 Gandaia quer dizer: ato de remexer o lixo à procura do que nele se pode aproveitar; madraçaria, 
vadiagem (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2020). 
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Quadro 1a - Lundus escutados (1 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 

adicionais 
Ano 

1 Isto é bom Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Xisto Bahia Odeon 
108076  

  1907-
1912 

2 Isto é bom Maior Piano, fig. 1 Baiano Xisto Bahia Zon-o-phone 
1031   

  1902-
1904 

3 A 
bandoleira 

Maior Piano, fig. 1 Pepa 
Delgado 

Não 
informado 

Odeon 
40531 
  

Chamada de 
cançoneta, possui 
duas identificações 
diferentes 

1904-
1907 

4 A cabeça da 
mulher 

Maior Violão Eduardo 
das Neves 

Eduardo das 
Neves 

Odeon 
10407 
  

Acompanhamento 
de polca. 

1907-
1913 

5 A casaca do 
homem 

Maior Violão, fig. 2 Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108221 
 
 

  

Possui cavaquinho, 
levada típica da 
fig. 2, em semi-
colcheias. 

1907-
1912 

6 A 
confragação 
oropéa 
[sic.] 

Maior Violão, fig. 2. Boa 
qualidade de som. 

Caboclo de 
Caxangá 

Cirano Odeon 
120269 

Cantor anunciado 
como caboclo do 
norte. Fala sobre a 
guerra: “O russo 
anda devagar que 
nem trem da 
central” 

1912-
1915 

7 A farofa Menor Violão, fig. 2. Baihano Não 
informado 

Odeon 
10324 

Muitas partes 
faladas, conta 
história. 

1907-
1913 

8 A moqueca Maior Violão, fig. 2. Baihano Baihano Odeon 
10283 

Possui falas, 
relativas à música. 

1907-
1913 

9 A mulata 
carioca 

Maior Violão, fig. 1. Neco Neco Favorite 
record1455007 

  1910- 
1913. 

10 A mulata da 
Bahia 

Maior Piano, fig. 1 Baihano Baihano Zon-o-phone 
617 

  1902-
1904. 

11 A mulata da 
roça 

Maior Piano, fig. 1 Senhorita 
Diva 

Não 
informado 

Odeon 
10051 

“Não há dinheiro 
no mundo que 
pague o preço de 
uma mulata”. 

1907-
1913 

12 A mulher é 
o diabo de 
saia 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 40513 Caráter cômico. 1904-
1907 

13 A mulher é 
um anjo 

Maior Violão. 
Acompanhamento 
diferente (com 
poucas síncopes), 
mas com síncope nos 
baixos. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 108502 Resposta à música 
anterior, 
anunciada como: 
“o homem é o 
diabo” 

1907-
1912 
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Quadro 1b - Lundus escutados (cont. 2 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações  

adicionais 
Ano 

14 A mulher 
sapeca 

Maior Piano, fig. 1 Baihano Não 
informado 

Odeon 
108496 

Mais uma resposta 
ao lundu anterior, 
com a mesma 
melodia. Possui 
expressão antiga: 
“fala mais que o 
preto do leite”. E 
também machismo: 
“Quando der para ter 
tremelhique é 
cascalho e cacete no 
lombo” 

1907-
1912 

15 A 
pombinha 
de lulu 

Menor Viola ou violão, fig. 
2. 

Baihano Costa Silva Odeon 
120148 

Letra cômica de 
duplo sentido, possui 
viola de arame, ou 
violão desafinado. 

1912-
1915 

16 A reforma Menor Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

  Odeon120038 Letra com crítica à 
corrupção. Possui 
duas partes. 

1912-
1915 

17 A 
revolução 
no paraná 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Eduardo das 
Neves 

Odeon 
120402 

  1907-
1912 

18 A sogra e 
o genro 

Maior Piano, marcha Mário 
Pinheiro 

Cotoco Odeon 108131   1907-
1912 

19 A velha 
quer 
ascender a 
luz 

Maior Violão, figura 2 Bahiano e 
Eduardo 
das Neves 

  Odeon 
108841 

  1907-
1912 

20 Amor no 
sertão 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
120223 

  1912-
1913 

21 Aninha 
faceira 

Maior Violão, figura 2 Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
108675 

  1907-
1912 

22 As horas 
que passo 

Maior Violão, fig. 1. Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108197 

Anunciada como 
tango. 

1907-
1912 

23 As 
laranjas 
da sabina 

Maior Piano, fig. 1. Pepa 
Delgado 

Não 
informado 

Odeon 40350   1902-
1907 

24 Aurora Maior Violão, figura 1 e 2. Eduardo 
das Neves 

Não 
informado 

Odeon 
108173 

  1902-
1907 

25 Bahia Maior Banda Thomas de 
Souza 

Não 
informado 

Columbia 221 Completamente 
instrumental. 

1908-
1912 

26 Bahia 
cidade 
altiva 

Maior Piano, fig. 1. Risoleta Não 
informado 

Odeon 
120040 

  1912-
1915 

27 Baiano 
vaidoso 

Maior Violão, figura 2 Bahiano Não 
informado 

Odeon 10295   1907-
1913 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 

28 Baladas 
dos olhos 

Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não 
informado 

Odeon 
108466 

  1907-
1912 
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Quadro 1c - Lundus escutados (cont. 3 de 3) 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações  

adicionais 
Ano 

29 Balas Maior Violão, levada 
diferente. 

Cadete Não informado Odeon 
108485 

Muitas falas no 
meio da música. 

1907-
1912 

30 Batuque na 
cosinha  [sic.] 

Maior Violão, fig. 1. Zeca Não informado Favorite 
Record 
1455157 

“Batuque na 
cozinha sinhá não 
quer, dança a 
crioula do pai 
José”. Letra da 
música dos Oito 
Batutas, exemplo 
de autoria incerta. 

1911-
1913 

31 Bem-te-vi Maior Violão, fig. 2. Nozinho Não informado Columbia 
11620 

  1908-
1912 

32 Boceta de 
rapé 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
Pinheiro 

Não informado Odeon 
40643 

Anunciada como 
cançoneta. 

1904-
1907 

33 Boêmio Maior Violão, fig. 1. Caramuru Anacleto de 
Medeiros e 
Catullo da 
Paixão 
Cearense 

Columbia 
305 

Melodia mais 
elaborada, frases de 
violão 
características do 
choro. 

1908-
1912 

34 Bolim 
bolacho 

Maior Violão, fig. 2. Mário 
Pinheiro 

Não informado Victor 
record 
98911 

Presença de falas 
na música, letra 
cômica. 

1908-
1912 

35 Bolim 
bolacho 

Maior Piano, figura 1 Baihano Não informado Odeon 
10002 

Anunciado como 
acompanhado ao 
violão, mas possui 
piano. 

1902-
1904 

36 Bolim-
bolacho 

Maior Violão, fig. 2. Eduardo 
das Neves 

Não informado Odeon 
108072 

Exemplo de 
improviso em cima 
de um refrão e 
outra parte com 
mesma melodia. 

1907-
1912 

Uma das primeiras características observadas na escuta das gravações 
pioneiras feitas no Brasil é a sensação de que maxixe e lundu estão em constante 
transformação, pois se misturam a outros gêneros musicais nas músicas gravadas e 
têm seus próprios nomes trocados com outros gêneros nos anúncios falados no 
princípio de cada música. Esta confusão nos nomes dos tipos de música, pode ser 
entendida como sendo própria da música popular, onde as classificações musicais 
não são tão fechadas (ou cristalizadas) e estão diretamente ligadas à prática musical. 

 Um bom exemplo das muitas trocas de nomes entre os gêneros musicais 
gravados se apresenta na música As horas que passo (Quadro 1, N. 22 e Quadro 2, 
N. 12): nas suas duas identificações em disco uma é de lundu e outra de maxixe. No 
entanto, as duas gravações são iguais, com os mesmos números de série  (108197)35. 
O que difere os dois arquivos são as rotações por minuto dos discos, a primeira com 
78 rpm e a segunda 76. O mais interessante destes dois registros sonoros é que a 
música é anunciada como tango, incluindo assim um terceiro gênero musical 
possível para a identificação desta.  
  

 
35 Informação presente no endereço do IMS na internet, nos rótulos das gravações da música As horas 
que passo. 
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Quadro 2a - Maxixes escutados (1 de 2). 

N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 
adicionais 

Ano 

1 A capital 
federal 

Maior Banda. João Barros e 
Júlia Martins 

Nicolino 
Milano 

Victor 
Record 
98908 

Com cantores, 
banda e percussão.  

1908-
1912 

2 A cozinheira Maior Piano. Figura 1. Mário 
Pinheiro. 

Ramos Odeon 
108134 

Com percussão. 
Possui nomeação 
de lundu também. 

1907-
1912 

3 A crítica do 
maxixe 
francês 

Maior Marcha, sem síncopes, 
ao piano. 

Os Geraldos Não 
informado 

Odeon 
108286 

Maxixe cantado. 
Tem nomeação de 
cançoneta também. 

1907-
1912 

4 A seresta Maior Banda de música. Medina de 
Souza e 
Olímpio 
Nogueira 

Não 
informado 

Victor 
Record 
99700 

Presença de 
percussão, banda 
de sopros e 
cantores. 

1908-
1912 

5 Acerta o 
passo 

Menor Banda de música, 
figura 1, música com 
três partes, 
instrumental. 

Banda da 
Casa 
Faulhaber & 
Cia. 

Não 
informado 

Favorite 
Record 
1452171 

Anunciado como 
tango, possui frase 
característica do 
que se identifica 
como tango, 
presente na música 
Corta Jaca. 

1910-
1913 

6 Allright Maior Banda de música, 
instrumental. 

Banda 
Escudero 

Não 
informado 

Odeon 
108564 

Presença de 
percussão 
característica de 
bandas de música. 

1911-
1912 

7  Amapá Menor Banda de música, 
instrumental. 

Banda do 
Corpo de 
Marinheiros 
Nacionais 

Juca Storoni 
  

Victor 
Record 
98783 

  1908-
1912 

8 Ameno 
resedá 

Maior   Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Albertino 
Pimentel 

Favorite 
Record 
1452136 

Anunciado como 
polca-maxixe. 
Talvez uma 
indicação de 
mistura destes dois 
gêneros. 

1911-
1913 

9 Amor Maior Figura 1, cavaquinho e 
banda de música. 

Fernando e 
coro. 

José Luiz de 
Morais 

Odeon 
122812 

Passa um ano 
apenas do período 
desta pesquisa, 
caracteriza os 
primeiros sambas-
amaxixados. 

1916-
1921 

10 Apreciações 
de nhô Juca 

Maior Banda, presença da 
figura 1 no 
acompanhamento dos 
sopros 

Olímpio 
Nogueira 

Luiz Moreira Victor 
Record 
98717 

  1907-
1912 

11 Aristocrático Maior     Não 
informado 

Odeon 
40770 

Banda de sopros. 1904-
1907 

12 As horas que 
passo 

Maior   Mário 
Pinheiro 

Não 
informado 

Odeon 
108197 

Anunciada como: 
“Música do maestro 
Arthur Camilo”. 
Possui percussão. 

1907-
1912 
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Quadro 2b - Maxixes escutados (2 de 2). 

 
N. Música Modo Acompanhamento Intérprete Compositor Álbum Informações 

adicionais 
Ano 

13 As 
mariposas 

Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
108026 

Anunciada como 
polca. 
Instrumental. 

1907-
1910 

14 Baiana, 
olha pra 
mim 

Menor Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Fernando. 
Jazz Band Sul 
û Americano 
Romeu Silva 

J. F. Fonseca 
Costa 

Odeon 
122087 

Com canto, 
percussão, banda e 
coro. 

1907-
1913 

15 Bambino Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Grupo dos 
Sustenidos 

Ernesto 
Nazareth 

Odeon 
120144 

Com bandolim, 
cavaquinho, violão. 
Instrumental, 

1902-
1915 

16 Bebê Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda da Casa 
Edison 

Paulino 
Sacramento 

Odeon 
40156 

Anunciado como 
tango, sem frases 
características no 
início. 

1904-
1907 

17 Bionne Maior Figura 1 e 2. Banda 
Columbia 

Chiquinha 
Gonzaga 

Columbia 
12118111 

  1910-
1912 

18 Brejeiro Maior Típico 
acompanhamento da 
figura 1. 

Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Ernesto 
Nazareth 

Odeon 
40572 

Anunciado como 
tango, possui 
frases típicas como 
em Corta Jaca. 

1904-
1907 

19 Brochas Maior   Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
40478 

Possui percussão 
leve. 

1904-
1907 

20 Cabeça de 
porco 

Menor Instrumental, banda, 
segunda parte com 
ritmo “balançado”. 

Banda do 
Corpo de 
Bombeiros 

Não 
informado 

Odeon 
40621 

Anunciado como 
polca. Primeira 
parte sem 
síncopes, mas 
segunda com 
percussão. 

1904-
1907 

21 Caboclo 
velho 

Maior   Banda 
Escudero 

Boaventura 
Ribeiro 

Odeon 
120476 

Anunciado como 
tango, possui 
percussão leve. 
Instrumental. 

1912-
1915 

22 Cacilda Maior   Banda Odeon J. I Fontellas Odeon 
137039 

Anunciado como 
polca-maxixe. 
Instrumental. 

1913 

23 Café 
avenida 

Maior   Banda da Casa 
Edison 

Não 
informado 

Odeon 
40077 

Anunciado como 
tango, 
Instrumental. 

1904 

24 Café Ideal Maior Piano, figura 1 Pepa Delgado Não 
informado 

Odeon 
10074 

Da revista Cá e lá. 1907-
1913 

25 Calça larga Maior   Banda do 1° 
Regimento da 
Força Policial 

Não 
informado 

Odeon 
10139 

Anunciado como 
polca, 
instrumental. 

1907-
1913 

26 Casquinha     Banda do 1° 
Regimento da 
Força Policial 

Não 
informado 

Odeon 
10136 

Anunciado como 
tango, 
instrumental. 

1907-
1913 

27 Cautela 
Amigo 

Maior   Banda do 10° 
Regimento de 
Infantaria do 
Exército 

Martins, 
Eduardo F 

Odeon 
120715 

Anunciado como 
habanera, 
instrumental. 

1913 

 Podemos perceber o mesmo tipo de situação em outras músicas, tais como 
as gravações de maxixes (Quadro 2) que são anunciados como tango: Acerta o passo, 
Bebê, Café Avenida, Casquinha e Brejeiro. Também há aqueles identificados como 
maxixes e anunciados como polca: Cabeça de porco e Antonina. Outro caso é o 
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maxixe que é anunciado como polca-maxixe: Cacilda; e ainda aquele definido como 
habanera: Cautela Amigo.  

Retornando à música As horas que passo podemos observar a presença de 
percussão nas partes sem canto, algo que parece ser um caxixi, ou algum tipo de 
chocalho. A ausência de tecnologia da época não era suficiente para gravar voz e 
percussão ao mesmo tempo, sendo assim, esses dois elementos raramente aparecem 
juntos nas gravações. Além desses fatores, também podemos observar o 
acompanhamento do piano que se apresenta no ritmo descrito abaixo. Este se  
apresenta tanto em lundus quanto em maxixes gravados no momento histórico aqui 
pesquisado (Figura 1). 

Na escuta de 44 lundus gravados entre 1902 a 1915 em 13 podemos identificar 
o ritmo descrito acima nos seus acompanhamentos em instrumentos harmônicos, 
sendo todos cantados. Em relação aos maxixes, dos 25 que foram ouvidos, 10 
maxixes apresentaram o ritmo da Figura 1, sendo que 16 são instrumentais, tocados 
em sua maioria por bandas militares e particulares. Apesar da maioria dos maxixes 
serem instrumentais, 9 foram gravados com presença vocal, sendo 22 em modo 
maior e apenas 3 em modo menor. Estes números demonstram uma predominância 
dos maxixes instrumentais e dos lundus como sendo um gênero cantado, no que diz 
respeito à primeira quinzena do século XX. 

 

 

Figura 1 - Ritmo presente nos acompanhamentos rítmicos de maxixes e lundus gravados. 

A maioria dos lundus e maxixes ouvidos estão em modo maior, o que podemos 
descrever como sendo uma característica destes gêneros musicais no início do século 
XX. No entanto, também foi possível perceber que esta não é uma regra fixa, apesar 
de recorrente, pois foi possível encontrar alguns poucos lundus e maxixes em modo 
menor36.  

Ao escutar as gravações neste trabalho, confirma-se, assim, alguns elementos 
presentes nos dois gêneros musicais aqui estudados. Fato que nos leva a pensar que 
eles eram certamente próximos. Foi feito então um recorte metodológico para 
evidenciar um dos aspectos menos observados na bibliografia sobre o tema: um 
enfoque nos acompanhamentos harmônicos. 

O acompanhamento harmônico (também chamado de “levada” ou “batida” 
informalmente por músicos) descrito na Figura 1 aparece tanto em lundus, quanto 
nos maxixes gravados. No entanto, também se apresenta uma segunda maneira de 
se acompanhar maxixes e lundus. Para a descrição desta outra maneira de se tocar 
estes gêneros musicais, a gravação da música Isto é bom apresenta-se como uma 
fonte para entender melhor como é esse segundo acompanhamento. 

Apesar de aparecerem cinco exemplares de Isto é bom quando buscamos este 
título no endereço do IMS na internet, na realidade, o que se apresenta são apenas 
duas versões desta canção. Isto acontece devido à repetição de versões presentes no 
acervo aqui pesquisado. A segunda versão do lundu Isto é bom (Quadro 1, N.1) foi 
gravada entre os anos de 1907-1912 em disco de 78 rpm, cantada e acompanhada ao 
violão por Eduardo das Neves, sendo o número do álbum 108076, com imprenta 

 
36 Para maiores detalhes ver os Quadros 1 e 2.  
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Odeon. Nesta versão de Isto é bom observa-se como característica no 
acompanhamento uma alternância nas notas graves dos acordes.  

O primeiro acorde (F), que é o primeiro grau da tonalidade, é tocado com a 
tônica no baixo. Após este momento este acorde se repete com a terça deste no baixo. 
Na sequência, é tocada a dominante (C7) com a quinta no baixo. Logo após, o acorde 
se repete com a tônica sendo sua nota mais grave. A levada é tocada repetidamente 
durante toda a música, que escrita em partitura se apresenta da seguinte forma: 

 

Figura 2 - Acompanhamento rítmico ao violão do lundu Isto é Bom, tocado por Eduardo 
das Neves. 

Outros lundus também apresentam esta maneira de acompanhar: A casaca 
do homem, A farofa, A pombinha de Lulu, Aninha faceira, Baiano vaidoso e 
Catorrita (Quadro 1, N. 5; N. 7; N. 15; N. 21; N. 27; N. 44 respectivamente). Nestas 
gravações, esta maneira de se tocar o lundu pode variar e conter também o ritmo 
descrito da Figura 1, além do estilo de acompanhamento descrito na Figura 2, no 
entanto, a descrição da Figura 2 é predominante nas levadas de violão das músicas 
mencionadas neste parágrafo. 

Este tipo de situação também foi percebida em outras gravações de lundus, 
onde as duas descrições de acompanhamentos (Figuras 1 e 2) aparecem em uma 
mesma música. Estas são: A moqueca, A mulata da roça, A mulher é o diabo de 
saias, A mulher é um anjo, A mulher sapeca, A velha quer acender a luz, Amor no 
sertão, Aurora, Baiano vaidoso, Bem-te-vi, Boceta de rapé, Bolim bolacho 
(respectivamente, Quadro 1, N. 8; N. 11; N. 12; N. 13; N.14; N. 19; N. 20; N. 24; N.27; 
N. 31; N. 32; N. 34 e 36;), Caboclo do norte, Cabra da saúde, Caipira Paulista, 
Carangueijo (Quadro 1, N. 37; N. 38; N. 39; N. 42). 

Em relação aos maxixes encontramos a Figura 1 nos acompanhamentos 
rítmicos e harmônicos nas seguintes gravações: A cozinheira; Acerta o passo; Amor; 
Apreciações de nhô Juca; As mariposas; Baiana, Olha pra mim; Bambino; Bebê; 
Brejeiro; Café Ideal (Quadro 2, Ns. 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 24, respectivamente). 
No maxixe Bionne (Quadro 2, n. 17) encontramos a Figura 1 em seu 
acompanhamento, no entanto, a Figura 2 também faz parte do mesmo. 

A Figura 2 não aparece muito na Quadro 2 como sendo um acompanhamento 
para o maxixe, mas é muito presente nos lundus. Este ponto é intrigante pois, de 
acordo com a bibliografia consultada os tipos de acompanhamentos rítmicos 
encontrados nos lundus e descritos nas Figuras 1 e 2, são utilizados para caracterizar 
os acompanhamentos do maxixe por autores atuais, tais como Marco Pereira (2007) 
e Zé Paulo Becker (2013). 

 Do ponto de vista metodológico, esta seria uma maneira de se lidar com o 
maxixe e o lundu, ou seja, pensar as gravações como fonte para realizar uma 
abordagem musicológica, com ênfase na escuta do que foi gravado. Em outras 
palavras, a partir das gravações o que podemos perceber musicalmente? 

Em primeiro lugar, o que o estudo deste material apresenta é uma 
desmistificação em torno do que foi escrito sobre os gêneros musicais como se 
fossem coisas congeladas, rígidas, existindo assim, a possibilidade de instabilizá-los. 
O que se apresenta como conhecimento estabelecido, estável, sobre lundu e maxixe, 



Maxixe e lundu em diferentes fontes históricas 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 97 

 

muda quando ouvimos estas músicas: as mudanças de acompanhamento mudam, os 
nomes dos rótulos das músicas mudam a todo o tempo.  

No entanto, de outra maneira, algumas versões consagradas na bibliografia da 
história da música popular entendem os gêneros musicais como coisas estanques. A 
cada década uma nova modificação pode ter ocorrido, mas os autores destes livros 
não abordam muito as mudanças dos gêneros musicais e não informam 
precisamente a que tempo histórico se referem suas caracterizações.  

Os autores consagrados buscaram, na maioria de seus trabalhos, as origens do 
maxixe e do lundu baseando-se em relatos históricos, cartas e jornais. Eles possuíam 
a preocupação comum de afirmar o que era brasileiro, nacional (TRAVASSOS, 2003) 
e por vezes, repetiram seus escritos na determinação do que seria maxixe e lundu. 
Além disso, não abordaram as gravações como fonte direta de estudo e separam cada 
gênero musical como se não pudessem ter algo em comum. Ao ouvirmos estas 
músicas percebemos que suas gravações variam e nos mostram grande mobilidade. 

Considerações finais 

Ao tomarmos as primeiras gravações de maxixe e lundu como fonte de 
pesquisa musicológica, podemos observar algumas diferenças entre este material e o 
que os autores consagrados escreveram sobre o assunto. No entanto, estes textos 
mais antigos ainda são importantes para se lidar com os registros sonoros, pois nos 
apontam algumas semelhanças entre o que foi escrito e o que foi gravado sobre estes 
dois gêneros musicais. 

Podemos notar que as descrições de lundus e maxixes feitas através de exames 
de partituras produzidas no século XIX mostram transformações nestes tipos de 
música, mas não atentam para as possíveis misturas existentes nos gêneros. Alguns 
textos de autores antigos chegam a atestar a dificuldade de nomeação das diferentes 
músicas e o fato dos seus nomes se encontrarem embaralhados. No entanto, os 
mesmos não tentaram descobrir os motivos pelos quais estas confusões de nomes 
ocorriam, de outra maneira, estavam mais preocupados em criar uma classificação 
definitiva para os gêneros musicais. 

Ao buscar origens, classificações engessadas e representações de nação e 
progresso, nossos estudiosos da música brasileira popular não aprofundaram em 
seus estudos a possibilidade dos gêneros musicais se misturarem e muitas vezes se 
confundirem. Para que lundu e maxixe se tornassem representantes da nação, estes 
não poderiam ter imprecisões, que seriam típicas de estudos não-científicos. 

Outra questão importante é o fato dos nossos estudiosos da música popular 
citarem pouco as gravações. Podemos pensar em algumas explicações como: a falta 
de um acervo existente; a dificuldade de se reunir tantos discos e escrever sobre eles 
e; a possível facilidade de se trabalhar com partituras, pois nestas já estavam 
produzidas características a serem comentadas. 

Comparando estas gravações com o que foi escrito sobre maxixe e lundu, 
podemos notar que a ideia de gênero musical possui certa fluidez, não podendo este 
ser estudado como sendo algo estanque, ou cristalizado. Descrever um gênero 
musical num dicionário nos traz informações de uma época, não de todas as épocas. 
Da mesma forma, músicas transcritas em partituras podem não ter informações 
vindas da prática musical, como foi observado por Mário de Andrade, ao citar o 
músico Sinhô, quando aquele reconhece a diferença entre o que foi escrito sobre o 
que este artista cantava: 

Os maxixes impressos de Sinhô são no geral banalidades melódicas. 
Executados, são peças soberbas, a melodia se transfigurando ao ritmo novo. 
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E quanto à peça nordestina ela se apresenta muitas feitas com uma rítmica 
tão sutil que se torna quase impossível grafar toda a realidade dela. 
(ANDRADE, 1972, p. 23) 

Para entendermos melhor as características de um estudo dos gêneros 
musicais na música popular, talvez a melhor definição existente para gênero seja a 
de Juan Pablo González: 

[…] uma categoria de discurso musical que é reconhecido por um grupo de 
habitantes de uma região, uma determinada prática musical que tenha 
sentido, que possa identificar esta prática e que seja útil para sua 
identificação como gênero popular musical. A ideia de gênero é uma 
construção social, um termo utilizado para as necessidades de um grupo, 
por isso a recepção e o discurso estão presentes na criação de conceitos 
sobre gênero na musicologia. (GONZÁLEZ, 2008, p. 6, tradução nossa) 

Neste sentido, fazer um estudo sobre gravações de música popular nos 
aproxima mais da prática, da performance, da música de tradição oral, que nem 
sempre pode ser escrita, ou descrita com extrema precisão. As diferenças nas 
maneiras de se fazer um estudo musicológico, onde gêneros da música popular são 
objetos de pesquisa, são explicadas com clareza pela pesquisadora Martha 
Tupinambá Ulhôa em seu artigo Lundu e prosódia musical: caminho de pesquisa, 
nos ajuda esclarecer estas diferenças de práticas, repertórios, escutas e estudos 
musicais: 

Na música popular a obra não se define em termos de notação musical nem 
a autoria é claramente identificável. Ritmo, timbre e estilos de 
performance, para os quais a musicologia tradicional tem vocabulários 
precários, tendem a subjugar harmonia e contraponto como itens do código 
musical relevantes, resultando em um discurso musicológico tradicional 
que rapidamente toma um aspecto reprovador em relação à música 
popular. (ULHÔA, 2011, p. 75)  

A importância dos nossos autores consagrados na história da música popular 
é incontestável, mas podemos encontrar discordâncias entre o que ouvimos nas 
gravações iniciais de maxixe e lundu em comparação com os primeiros trabalhos 
musicológicos sobre este assunto. Discursos mais tradicionais da musicologia e 
ideais de nação e progresso são alguns dos traços encontrados neste tipo de pesquisa, 
mas diálogos entre estas diferentes fontes, com um olhar mais atual e crítico, talvez 
nos proporcionem discussões renovadoras sobre a música brasileira. 

Referências 

ANDRADE, Mário de. Ensaio Sobre a Música Brasileira. São Paulo: Livraria Martins 
Editora, 1972. 

ANDRADE, Mário de. Cândido Inácio da Silva e o Lundu. Revista Brasileira de Música, 
vol. X, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945, p. 39. 

ARAÚJO, Mozart de. A modinha e o lundu no século XVIII – uma pesquisa histórica e 
bibliográfica. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1963. 

BECKER, Zé Paulo. Levadas Brasileiras para Violão. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2013. 

BURKE, Peter. A cultura popular na Idade Moderna. (Tradução de Denise Bottmann, 
original de 1978). São Paulo: Companhia das Letras 2ª ed, 2010. 



Maxixe e lundu em diferentes fontes históricas 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 99 

 

CASTAGNA, Paulo. Avanços e perspectivas na Musicologia Histórica Brasileira. Revista 
do Conservatório de Música da UFPel. Pelotas, n°1, pp. 21-57, 2008. 

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, (2008-2013). Sítio da Internet. 
Disponível em https://dicionario.priberam.org/Bambochata. Acesso em 02/04/2020. 

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, (2008-2013). Sítio da Internet. 
Disponível em https://dicionario.priberam.org/Gandaia. Acesso em 02/04/2020. 

DO RIO, João. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Garnier, 1908. 

EFEGÊ, Jota. Maxixe, a dança excomungada. Rio de Janeiro, Conquista, 1974. 

GONZÁLEZ, Juan Pablo. Los estudios de música popular y la renovación de la 
musicología en América Latina. Revista Transcultural de Música, no. 12, p. 1-14, 2008.  

KIEFER, Bruno. A modinha e o lundu – duas raízes da música popular brasileira (2ª ed.). 
Porto Alegre: Movimento, 1977. 

PAES LEME, Bia. Discografia Brasileira. Sítio da Internet. Disponível em 
https://discografiabrasileira.com.br/. Acesso em 02/04/2020. 

PEREIRA, Marco. Ritmos Brasileiros, para violão. 1ª edição. Rio de Janeiro, RJ: 
Garbolights Produções Artísticas, 2007. 

SANDRONI, Carlos. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-
1933). Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

TABORDA, Marcia Ermelinda. Violão e Identidade Nacional. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011. 

TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: 
Editora 34, 1998. 

TINHORÃO, José Ramos. Os sons dos negros no Brasil. São Paulo: Editora 34, 1988. 

TEIXEIRA, Maurício Sá Barreto. Estudo musical de maxixes e lundus gravados entre 1902 
a 1915 pela Casa Edison. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Música da UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ 

TRAVASSOS, Elizabeth. Esboço de balanço da etnomusicologia no Brasil. OPUS – 
Revista Eletrônica da ANPPOM, v. 9, pp. 73-86, 2003. 

ULHÔA, Martha Tupinambá de. Lundu e prosódia musical: caminho de pesquisa. In: 
Música e história no longo século XIX. Rio de Janeiro: Coleção FCRB, Fundação Casa de 
Rui Barbosa, 2011, pp. 69-95. 

VASCONCELOS, Ary. Panorama da música popular brasileira na Belle Époque. Brasília: 
Livraria Sant'Anna, 1926.  

ZAMBIAZZI, Luana. A “Casa A Electra” e as primeiras gravações fonográficas no sul do 
Brasil: um estudo etnomusicológico sobre a escuta e o fazer musical na modernidade. 
Dissertação (mestrado em etnomusicologia/musicologia) – Instituto de Artes. Porto Alegre: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. 



 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 100 

 

Para compreender o trabalho de quem ensina 
música: práticas de interlocução e registro em 

processos de pesquisa 

Monalisa Silveira 
monalisacbs@yahoo.com.br 

 
Áquila Simões 

aquilassimoes@gmail.com 
 

José Alberto Salgado 
zeal.musica@gmail.com 

Resumo: Neste artigo, focalizamos duas pesquisas para produção de monografias, conduzidas por 
Áquila Simões e Monalisa Silveira — licenciandas na Escola de Música-UFRJ. Essas pesquisas se 
interligam por tematizar o trabalho docente e pela referência comum a um corpus de pesquisas que 
se valem de entrevistas com professores de Música no Ensino Básico. Dez professores de escolas 
públicas foram entrevistados pelas pesquisadoras, e quatro deles foram convidados a participar 
também de uma mesa-redonda na EM-UFRJ, para exposição de suas ideias sobre o magistério e 
discussão mais ampla com outros licenciandos, professores e pesquisadores em formação. 
Apresentamos aqui uma seleção de registros do que foi ouvido nos diálogos com docentes que 
participaram dessas pesquisas, assim como as categorias experimentadas na análise e os resultados 
parciais. 

Palavras-chave: Espaço escolar. Valorização do ensino de Música. Fazer musical. Política da 
docência. 

Introdução 

Partindo daquilo que Leibniz chamou de “faculdades da alma”, o antropólogo 
Roberto Cardoso de Oliveira (1988) ressaltou o papel dos atos de olhar, ouvir e 
escrever na atividade etnográfica, e adaptou seu tratamento, para a antropologia, 
como “faculdades do entendimento sociocultural”. São atos que — ao formar 
conhecimento durante o trabalho de campo e na composição dos relatórios de 
pesquisa — merecem exame sempre atualizado, como tem acontecido nas reflexões 
metodológicas e éticas em ciências sociais e na pesquisa etnográfica com práticas de 
música.    

Com o projeto “Práticas de interlocução e registro etnográfico sobre o trabalho 
com música”, articulamos dois interesses principais: por um lado, exercemos um 
pensamento constante sobre a “coleta de dados”, experimentando com formas de 
dialogar, registrar, produzir relatos e comunicar; e por outro, com essas atividades 
de pesquisa, focalizamos o trabalho musical, com sua economia e seus problemas 
específicos, suas ambivalências, sua potência de gerar formas de ação e organização 
que por vezes parecem divergir do habitual e da “reprodução social” (Bourdieu; 
Passeron, 1975; Bourdieu, 1977). 

Numa primeira fase do projeto, a partir de julho de 2016, começamos com um 
investimento em ouvir pessoas que trabalham com o ensino de música, a fim de 
registrar suas narrativas, analisá-las textualmente e avaliar os resultados dessa 
escrita acadêmica junto aos próprios interlocutores37. 

 
37 A ênfase na interlocução visa a construir conhecimentos “mutuamente validados” pelos 
participantes de uma pesquisa, não mais separados conceitualmente (como “pesquisador e 
pesquisados”, ou “pesquisador e informantes”), e buscamos compor a escrita de relatórios com 
procedimentos de “edição dialógica” e coautoria (v. SALGADO, 2014; SALGADO et al., 2014). 
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Neste comunicado, tratamos de duas pesquisas em andamento, para 
produção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), conduzidas por Áquila Simões 
e Monalisa Silveira — licenciandas na Escola de Música-UFRJ. Essas pesquisas 
tematizam o trabalho docente com Música, no Ensino Básico. Dez professores de 
escolas públicas (da administração Federal, Estadual e Municipal) foram 
entrevistados pelas pesquisadoras, e quatro participaram também de uma mesa-
redonda (a primeira de uma série que o projeto vai promover), para exposição de 
suas ideias sobre a atuação no magistério e discussão com estudantes, professores e 
pesquisadores em formação. 

Apresentamos aqui uma seleção de registros do que foi ouvido nos diálogos 
com docentes, durante o trabalho de campo das pesquisadoras. Na seção final do 
texto, tratamos também do que foi ouvido nas exposições de quatro docentes que 
participaram de uma atividade especial do projeto de pesquisa. 

A relação entre o fazer musical e o espaço escolar: um debate com 
professores de música               

O tema de uma dessas pesquisas é a relação entre o fazer musical38 e o espaço 
escolar no trabalho de professores de música. O objetivo é refletir sobre 
possibilidades e dificuldades que professores de música, no Ensino Básico, 
encontraram em sua experiência para conseguir “fazer” música em sala de aula, 
adequando-se a condições atreladas à realidade das escolas. Tal realidade inclui: os 
conteúdos do currículo a serem cumpridos, a escassez de recursos materiais 
(instrumentos musicais), acústica e isolamento precário ou inexistente nas salas de 
aula, o sistema de avaliação baseada em prova escrita e a questão comportamental 
dos alunos. Foram entrevistados seis professores da rede de ensino público, dois de 
cada tipo de instituição escolar (Federal, Municipal e Estadual). 

Esse tema começou a ser vislumbrado em minha mente após uma aula de 
Prática de Estágio Supervisionado, quando o professor dessa matéria comentou que 
um colega, professor do Ensino Básico, disse não ter tempo de fazer música em sala 
de aula. A princípio, achei um absurdo e me surgiu um grande questionamento: 
Como, em uma aula de música, não há tempo para se fazer música? Então, a partir 
disso decidi investigar o que os professores atuantes nas escolas encontraram, 
positiva ou negativamente, para fazer música na escola. 

Dentre os seis professores entrevistados, pude conversar pessoalmente com 
quatro; e com os outros dois, por conta do tempo e desencontro de horários de ambas 
as partes, as conversas foram feitas pelo telefone. 

O roteiro de entrevista teve quatro perguntas gerais para orientar a condução 
da mesma, sendo elas:  

 
1. Quais são as possibilidades que você encontrou para que o fazer 

musical esteja presente nas suas aula?;  
2. Quais são as dificuldades que se encontra para que esse fazer se 

mantenha ao longo das aulas?;  
3. De que forma o currículo escolar ajuda ou dificulta esse trabalho 

contínuo que o fazer musical requer nas aulas de música?;  

 
38 Baseado no modelo CLASP, proposto por Keith Swanwick em 1979, o qual trata de “uma proposta 
de desenvolvimento das atividades em música que envolva a composição, a apreciação, a 
performance, a literatura de estudo e a soma de habilidades, abordando também a questão da 
educação musical como educação estética.” (BUENO; BUENO, 2009). 
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4. O que é necessário para que o fazer musical esteja presente nas 
aulas de música, na escola? 

 
Com a interlocução, obtive registros de respostas bastante variadas e outras 

em comum. Então, relacionado às duas primeiras perguntas, pude analisar e 
destacar nas respostas dos professores entrevistados, as seguintes possibilidades e 
dificuldades para a presença do fazer musical na sala de aula (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Possibilidades e dificuldades para a presença do fazer musical na sala de aula (a partir 
de entrevista com seis professores convidados) 

POSSIBILIDADES DIFICULDADES 

● Criação de um clima 
favorável para que os alunos 
fiquem à vontade para fazer 
música. 

● Recursos materiais 
(instrumentos musicais) 
disponíveis. 

● Conjunto de metodologias 
de ensino eficaz para o fazer 
musical. 

● O canto. 
● A flauta doce. 
● A duração da disciplina no 

colégio. 
● Diálogo entre a cultura 

musical dos alunos e a 
cultura do professor. 

● Manter os alunos 
estimulados. 

● Falta de acústica nas salas de 
aula. 

● Isolamento acústico 
inexistente na sala de música. 

● Falta de recursos materiais 
(instrumentos musicais). 

● Alunos “acelerados” (por 
conta desse mundo muito 
informatizado e acelerado) e 
com “déficit de atenção”. 

 
Em relação à terceira pergunta, apareceram duas respostas: a primeira é um 

currículo baseado no fazer musical, priorizando-o dentro de sala. Já a outra resposta 
foi de um currículo com diretrizes curriculares, onde o docente decide o que fazer e, 
segundo um dos professores entrevistados, esse tipo de proposta curricular pode 
dificultar o trabalho de um fazer musical, pois não é um currículo baseado em 
práticas e sim algo apenas burocrático. 

Por fim, em relação à última pergunta, disseram que é necessário o professor 
estar apropriado dos recursos da Educação Musical (práticas de conjunto, regência, 
etc): ter entendimento e iniciativa para desenvolver um trabalho interessante com 
esse fazer musical; ser um professor musical, para que o seu ambiente de trabalho 
também seja musical; ter um repertório diversificado; e saber dialogar com as 
diferenças musicais de todos. 

Outra fonte de coleta de dados empíricos foi o registro das falas desses 
professores na mesa redonda “Sobre o trabalho de ensinar música — um encontro 
com docentes da escola pública”, que adiante comentaremos mais detalhadamente. 
Dentre as falas dos professores, algumas foram relevantes para minha pesquisa, 
como a fala da professora Katia Araújo, que relatou um pouco de sua experiência no 
Colégio de Aplicação da UFRJ, dizendo que a disciplina na escola era marginalizada, 
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sem espaço, e que obstáculos foram derrubados com o trabalho musical apresentado, 
sem precisar de brigas pessoais, apenas mostrando um trabalho de qualidade.  

O professor da Faculdade de Educação da UFRJ, Gilberto Vieira, falou sobre 
o fato do ingresso da música no espaço escolar ser um processo, e que ocupar esse 
espaço com música, fazer música dentro da escola, pode ser até mais válido do que 
atividades extracurriculares de música. Completou sua fala dizendo que o 
posicionamento dos professores ajuda na valorização da música no espaço escolar. 

Já o professor da Escola Municipal Roma, Jerônimo Nascimento, disse que ao 
ser “jogado” em uma sala de aula com 60 alunos, sem muitos recursos, teve que 
desenvolver metodologias e didáticas próprias para conseguir ensinar. 

Por fim, o professor da Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga, José 
Carlos Teixeira, diz que em sua escola os conflitos eram difíceis, então foi melhor 
assumi-los e trabalhar a música a partir deles. 

O espaço conquistado pela Música na Educação Básica: um estudo 
sobre a conduta docente na valorização da disciplina 

O tema da outra pesquisa veio como fruto das observações das aulas de 
Didática da Música e de Prática de Estágio Supervisionado, onde, frequentemente, 
abordávamos questões que envolvem a prática do ensino musical em escolas 
regulares. Senti algumas inquietações ante os reclames recorrentes dos colegas 
licenciandos a respeito do latente menosprezo da disciplina Música em comparação 
às demais matérias do currículo. Por vezes, ouvi o discurso dos meus colegas de 
classe: “Os alunos veem a aula de música como brincadeira”; “A escola não dá 
importância às aulas de música tal qual a de matemática”; “A diretora pede: faz 
alguma musiquinha com eles e pronto”.  Contudo, o questionamento se deu no 
seguinte sentido: O que nós, como educadores musicais, estamos efetivamente 
fazendo diante de tal constatação? Cientes do quadro de dificuldade que nos espera 
e insatisfeitos com essa realidade, o que é possível fazer, ou qual direcionamento 
tomar a fim de que possamos valorizar a arte e a educação musical nas escolas?  

Essa pesquisa objetiva investigar a conduta dos professores de música, vendo 
o que tem sido feito em sala de aula que possa gerar uma apreensão das aulas de 
modo valorizado pelos alunos e a comunidade escolar num todo. Para tanto, foram 
feitas entrevistas com quatro professores, atuantes em escolas da rede pública de 
ensino do Rio de Janeiro, coletando, por meio de entrevista semiestruturada, 
narrativas da realidade da prática escolar desses profissionais. Além disso, contei 
com visitas às aulas, áudios, fotos, buscando delimitar o modo como atuam na 
condução do ensino da música na educação básica. 

Para melhor viabilidade do diálogo, estabeleci alguns temas para abordagem 
na entrevista, a saber: 

 
● Experiência e formação profissional; 
● Música no espaço escolar e sua receptividade; 
● Conduta docente e planejamento das aulas; 
● Valorização da disciplina no espaço escolar. 

 
O planejamento das aulas e o cuidado em atender ao gosto musical dos alunos 

foram apontados como fatores significativos para a realização da música no espaço 
escolar de modo elevado. Contudo, numa tentativa de ampliar a coleta de dados, 
foram formuladas mais duas questões, enviadas por email, em momento posterior 
às entrevistas. Na primeira, os entrevistados foram questionados sobre a valorização 
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da música na escola, e em que sentido a conduta do professor poderia afetá-la. Na 
segunda, foi oferecida uma lista com o que denominei “fatores” capazes de 
influenciar a conduta do professor em sala. Foi solicitado que enumerassem essa lista 
em ordem de prioridade. Com exceção de um entrevistado, todos os professores 
responderam. Com base nos resultados, foi feito um gráfico que apontou ser o 
planejamento escolar o fator que mais auxilia o professor a valorizar a disciplina no 
espaço escolar. Abaixo, apresento a lista sugerida para numeração em ordem de 
prioridade, e em seguida um gráfico (Figura 1) com o resultado: 

 

Figura 1 - Fatores favoráveis ao trabalho docente: lista para numeração em ordem de prioridade e 
resultado do questionário.  

Observa-se uma coerência nas duas etapas da coleta de dados, sendo 
importante ressaltar, contudo, a fala reiterada dos entrevistados em concluir que o 
planejamento serve apenas de apoio, não esgotando os recursos de que o professor 
precisa dispor, para ministrar as aulas. Diante da diversidade e desafios de cada 
turma, ressaltam a necessidade de valer-se de metodologias variadas. 

Ampliando os horizontes da pesquisa, o orientador, José Alberto Salgado, nos 
incentivou a realizar uma mesa-redonda. Nesse encontro, pudemos receber 
professores que contribuíram para nossa pesquisa, além da participação de colegas 
licenciandos. As falas retrataram questões da prática docente, tendo como 
disparador os temas das pesquisas envolvidas. Desse modo, ouvimos relatos de 
conquista de espaço para a disciplina, superação de conflitos políticos, fazer musical 
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no cotidiano da escola, dentre outros. O evento (Figuras 2 e 3) constituiu uma forma 
enriquecedora de levantamento de dados para a pesquisa, dada a diversidade de 
experiência dos participantes e a possibilidade de diálogo com os licenciandos, o que 
promoveu questionamentos para além dos nossos. 

Rodas para Pensar — análise de um encontro com docentes de música 
na escola pública 

No dia 6 de dezembro de 2016, realizou-se na Escola de Música-UFRJ, o 
primeiro encontro da série “Rodas para pensar — encontros para conhecer o trabalho 
musical”. A série integra as atividades do projeto de pesquisa “Práticas de 
interlocução e registro etnográfico sobre o trabalho com música”, coordenado por 
José Alberto Salgado e Frederico Machado de Barros, junto ao Programa de Pós-
graduação em Música, UFRJ (Figura 2). Demos àquele primeiro encontro o título 
“Sobre o trabalho de ensinar música — um encontro com docentes da escola pública”. 
Tendo em mente a temática de dois TCC em andamento no grupo, destacávamos 
como tópicos de interesse especial: a valorização da Música por meio da prática 
docente e a relação entre o fazer musical e o espaço escolar (Figura 3).  

 

 

Figura 2 - Professores convidados para o encontro e coordenador do projeto de pesquisa 

Convidamos para o encontro os professores Katia Araújo (CAp-UFRJ), 
Gilberto Vieira (FE-UFRJ, prof. substituto), Jerônimo Nascimento (Escola 
Municipal Roma; Escola Municipal Prof.ª Leocádia Torres; CREJA) e José Carlos 
Teixeira (Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga; FAETEC). Na abertura, o prof. 
José Alberto Salgado e as licenciandas Áquila Simões e Monalisa Silveira indicaram 
questões norteadoras para a discussão: O que os professores fazem para valorizar a 
disciplina Música? O que fazer, como professora, para que haja música na escola? 

Nesta última seção, tratamos de analisar nossas anotações sobre a exposição 
dos convidados e a discussão com os participantes naquele dia. E pudemos sintetizar, 
a tempo para esta publicação, uma primeira categoria saliente dentre as 
apresentações dos convidados. Delineamos essa categoria como política, num 
âmbito profissional específico, como se indica nos parágrafos a seguir.  
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Figura 3 - Estudantes de Licenciatura em Música (UFRJ), participantes do encontro “Sobre o 
trabalho de ensinar música — um encontro com docentes da escola pública” 

Refletindo sobre o trabalho de ensinar música na escola, a profª Katia Araújo 
dá relevância à dimensão política, de um modo que podemos interpretar como uma 
política da docência. Argumenta que, no caso de sua instituição, foi preciso sair do 
“fundo da escola”, de uma posição de “submatéria", que “não vale nada” (segundo 
dizem colegas), e associada apenas a festas (como deu a entender uma diretora). 
Mesmo entre alunos, dizia-se que era a aula de “não fazer nada”. Para mudar esse 
quadro e ocupar uma nova posição, passou-se a mostrar à comunidade escolar a 
produção musical de alunos e professores. Como exemplo, a professora relata que no 
próprio dia do encontro, mais cedo, foi possível sentir um impacto entre os colegas, 
quando assistiram ao filme que mostrava as atividades do ano, nas aulas de Música. 
Katia enfatiza que “o professor precisa mostrar seu trabalho, para que haja 
valorização da disciplina na escola”. Também declara que, em sua escola, a disciplina 
Música — antes “sabotada” — ganhou espaço por conta da formação de um grupo de 
seus professores, que “passaram a ter três votos no Conselho”.  

Podemos integrar a essa categoria de política da docência o que disse o prof. 
Gilberto Vieira: “é importante que se compreenda a escola como campo de disputa”, 
como “uma vertente da sociedade”. Nesse quadro, o êxito do professor depende de 
permanência no posto — “é importante permanecer na escola por um tempo...”. Ou, 
como diz Katia Araújo, é preciso “tempo suficiente para sofrer e criar raízes”. 
Depende-se, reforça Gilberto, de ocupar o espaço da escola com música, e de 
“construir o trabalho como processual”. 

O professor também precisa desenvolver a habilidade de escutar, estar à 
escuta de tudo que os alunos falam na sala, o que propõem, e isso requer tempo. 
Gilberto destaca a importância de ser atento ao aluno e, por metáfora, fala em 
“utilizar o lado músico” nesse processo de escuta: “costumo pensar na turma como 
uma banda”. 

Também incluímos na mesma chave o que diz o prof. José Carlos Teixeira, 
para quem “conflitos fazem parte do cotidiano escolar”, sempre presentes e 
renovados, com docentes e discentes atuando na disputa. Ele propõe “assumir o 
conflito como condição de produção do conhecimento, já que não se pode esperar 
por sua superação para começar a trabalhar”. Relata um processo que teve 
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momentos de insucesso e de ação metodológica remodelada — a qual, entre outros 
pontos, contemplou a teorização de um colega, professor de Geografia: “a escola não 
é espaço estático; há territórios ocupados temporariamente por diferentes 
autoridades”. 

Com essa premissa e com a constatação de que “todos (os alunos da escola) 
usavam celular para ouvir música”, José Carlos organizou uma atividade-eixo: a 
montagem de uma equipe de som para atuar no recreio. Passou então a considerar 
aquela atividade como um “tempo de emergência dos conteúdos para a aula”, com 
que se viabilizava um levantamento e reconhecimento de saberes, de recursos e de 
mediações presentes entre os estudantes. Toda a organização e a avaliação da 
performance de uma pequena equipe de som “passaram pela aula de música”. 

Também nos parâmetros de valorizar uma “escuta do outro” e de valorizar a 
“cultura do aluno”, Katia afirma que o trabalho de ensinar música se potencializa 
quando permite aos alunos uma vivência de repertório, de cultura e sentir o 
reconhecimento de que ali fazem música. 

Concluímos considerando que a categoria política da docência é capaz de 
abranger ainda outras falas. Por exemplo, o pedagogo Isaías Rosa, que participou do 
encontro, lembrou ser comum que se veja “o magistério como um sacerdócio”, e 
perguntou se isso é prejudicial ou vantajoso para o professor. Talvez possamos ver 
essa pergunta, assim como a resposta que lhe deu o prof. Jerônimo Nascimento — 
“para contrapor ao sacerdócio, é preciso fomentar autonomia de estudantes” —, 
como consideração ética, uma reflexão sobre valores sociais e comportamento na 
docência, o que ao menos ocupa uma área em comum com a consideração de relações 
políticas. Tal interseção está implicada, sinteticamente, numa fala da profª Katia, ao 
propor uma postura de docência diante das dificuldades desse trabalho com a 
música: “(importa viver) um presente de empenho e de rede: construir laços, 
fortalecendo-se profissional e politicamente”.  
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Resumo: Cacilda Ortigão (1888 [?]1 -1956) foi uma soprano ligeiro portuguesa de muito sucesso na 
década de 1920, tanto em Portugal quanto no Brasil. Suas turnês pelo Brasil tinham como diferencial 
a inclusão de canções de compositores portugueses e brasileiros, ao lado de árias de ópera e canções 
da tradição francesa e alemã. Neste trabalho, pretende-se atentar para o repertório executado pela 
cantora na segunda turnê pelo Brasil, entre 1921 e 1923, e levantar particularidades deste, levando em 
conta as respectivas partituras encontradas no acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Desta forma, visa-
se o aprimoramento do conhecimento sobre Cacilda Ortigão enquanto intérprete e representante de 
um trânsito musical entre Portugal e Brasil, no início do século XX. 

Palavras-chave: Cacilda Ortigão. Musicologia luso-brasileira. Canções luso-brasileiras. Soprano 
ligeiro. 

Cacilda Ortigão (Lisboa, 1888 [?]2 - São Paulo, 1956), soprano ligeiro 
portuguesa de muito sucesso na década de 1920, foi uma grande divulgadora do 
repertório luso-brasileiro para canto. Enquanto esteve em trânsito entre seu país 
natal e a América do Sul, especialmente o Brasil, tratou de intensificar as trocas 
artísticas entre os dois países, como forma de produzir um intercâmbio cultural entre 
as duas nações. Desta forma, foi apelidada pela imprensa brasileira como Rouxinol 
de Portugal. 

Em 1919, Cacilda Ortigão esteve pela primeira vez no Brasil como integrante 
da Missão Artística Portuguesa, ao lado dos artistas portugueses Maria Júdice da 
Costa (1870-1960)3, Alfredo Mascarenhas (1882-1945)4, e Ruy Coelho (1889-1986)5. 
Tal grupo de músicos foi patrocinado pelo governo português para divulgar no Brasil 
a produção musical lusitana e promover “intercambio da musica das duas nações 
irmãs”6 (A ENTREGA, 1919, p.7). No entanto, a cantora se desligou do grupo e iniciou 
uma turnê solo pelas principais cidades do país, de norte a sul, o que veio a se repetir 
em 1921 e na década de 1940, em novas turnês artísticas. 

Ao olhar atentamente para o repertório executado pela cantora durante sua 
trajetória artística, notou-se que, desde a primeira turnê, em 1919, os programas de 
concerto de Cacilda Ortigão passaram a ter um espaço dedicado à produção musical 
de compositores portugueses como Alberto Sarti (1858-?), Oscar da Silva (1870-
1958) e Ruy Coelho, e também brasileiros, como Francisco Braga (1868-1945), 
Araújo Vianna (1872-1916), Nicolino Milano (1876-1962), dentre outros. Por sua vez, 

 
1 A dúvida quanto ao ano de nascimento se dá pelas informações desencontradas dos documentos de 
acervo pessoal da cantora. Decidiu-se utilizar a expressão “1888 [?]” já que é este o ano que consta em 
seu certificado de batismo (LEITE, 1931, p.1). 
2 Ver nota 1. 
3 Soprano e atriz portuguesa, de sucesso internacional. É considerada uma das principais cantoras 
líricas portuguesas do século XIX. (BOLÉO, 2005). 
4 Barítono português. Estudou canto na Itália e realizou concertos pela Europa e América Latina. 
Fixou-se nos Estados Unidos, onde faleceu. (PIRES, 2007). 
5 Pianista e compositor, estudou na Alemanha e na França. Compositor de vasta obra, aproximou-se 
do movimento modernista e nacionalista português. (BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, 
2016).  
6 Nesta comunicação, mantenho a ortografia original dos textos citados.  
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antes deste período a cantora se dedicava predominantemente às óperas, uma vez 
que sua formação musical foi voltada para este repertório. Foi, portanto, a partir da 
primeira vinda ao Brasil que a cantora inseriu em seu repertório a produção musical 
portuguesa e brasileira, ao lado de árias de óperas, além de canções alemãs, francesas 
e espanholas. Este repertório seria o foco e o diferencial nas turnês de Cacilda Ortigão 
pela América do Sul, aumentando a circulação da produção musical portuguesa no 
Brasil, especialmente de canções, e fortificando o trânsito musical entre Portugal e 
Brasil, principalmente na década de 1920. 

 

 

Figura 1: Fotografia de Cacilda Ortigão (POCEBON, 2020) 

Ao examinar o acervo da cantora7, constatou-se a presença de algumas 
partituras referentes às obras executadas nas turnês pelo Brasil. Nelas, notaram-se 
algumas particularidades, como variações e alterações de próprio punho em árias de 
óperas; partituras com o texto da obra traduzido; presença de algumas das partituras 
de canções portuguesas e brasileiras, entre elas a presença de partituras 
denominadas fado. Nesta etapa da pesquisa pretende-se investigar e discutir tais 
peculiaridades a fim de compreender Cacilda Ortigão como intérprete e também 
como divulgadora deste repertório, incluindo canções luso-brasileiras.  

Neste trabalho, foi considerado somente o repertório apresentado por Cacilda 
Ortigão em sua segunda turnê pelo Brasil (1921-1923). A escolha se deve ao fato de 
que foi a única turnê em que a soprano percorreu também a Argentina e que, até o 
momento, apresenta maior quantidade de fontes. 

Em vista disto, partiu-se de uma organização do repertório cronologicamente, 
a partir de programas de concerto e de notícias de jornais8 que veicularam o que seria 
executado. Até o momento, esta organização incluiu 25 concertos realizados nas 

 
7 O acervo pessoal de Cacilda Ortigão encontra-se aos cuidados da presente autora (POCEBON, 2020). 
8 Os programas de concerto utilizados nesta etapa da pesquisa estão depositados Biblioteca Municipal 
do Porto e na Fundação Antonio Quadros, ambas em Portugal. Já em relação às notícias de jornais, 
algumas estão depositadas fisicamente na Biblioteca Pública Pelotense, em Pelotas (RS) e na 
Biblioteca Rio-Grandense, em Rio Grande (RS), enquanto as demais estão disponíveis na Hemeroteca 
Digital. (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2020). 
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seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, 
Buenos Aires, Vitória, Recife e Manaus. A partir desta sistematização, foi possível 
relacionar o repertório executado com suas respectivas partituras, presentes no 
acervo pessoal da cantora. No Quadro 1, é apresentado um excerto da tabela com a 
organização do repertório, de acordo com programas de concertos e as notícias de 
jornais. 

Quadro 1 - Excerto da tabela Obra x Concertos 

Obra Concertos (1921) 
 

Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre 
 

10 ago. 13 ago. 18 out. 26 out. 13 dez. 16 dez. 

As Cotovias (v. José Coelho da Cunha) – Alberto Sarti x x x x x 

Lucia di Lammermoor (rondó) – Gaetano Donizetti x x 

Maria (v: João Barreto) - Araujo Vianna x x 

Barbeiro de Sevilha (Una voce poco fa) - Gioachino Rossini x x 

 

Também é importante considerar as particularidades da cultura musical do 
período histórico referido. Neste sentido, Clifford Geertz defende que todo indivíduo 
está inscrito em uma cultura e, nela, qualquer ação é provida de significação 
(GEERTZ, 1973, p.4). Além disso, a cultura é formada por estruturas de significados 
estabelecidos em sociedade, em que os indivíduos entendem um código comum e se 
expressam por meio dele (idem, p.8). Assim, é possível que se entenda a cultura como 
um contexto, formado por “sistemas entrelaçados de signos interpretáveis” (idem, p. 
10). Desta forma, é preciso considerar também os significados estabelecidos na 
cultura musical que Cacilda Ortigão estava inserida, a fim de entender sua prática 
vocal e suas escolhas musicais como um sintoma de seu contexto.  

Um dos aspectos que chamam a atenção no repertório executado por Cacilda 
Ortigão é o grau de virtuosismo de algumas dessas obras, especialmente das árias de 
óperas como Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti (1797-1848), e Dinorah, 
de Giacomo Meyerbeer (1791-1864). Em ambos os casos, Cacilda Ortigão interpreta 
as personagens que dão nome às óperas, e que foram compostas para soprano 
coloratura. Em maior quantidade nos concertos, percebe-se que Cacilda Ortigão 
escolheu as árias conforme o grau de dificuldade e virtuosismo presente nelas. É, 
portanto, um meio de demonstrar ao público sua técnica enquanto cantora lírica e 
tirar proveito de seu registro de soprano ligeiro. Esta ênfase no virtuosismo de 
agilidade, típico aliás de seu tipo vocal, foi certamente responsável pelo seu epíteto 
de Rouxinol, ave conhecida pelos seus gorjeios. 

Quanto à partitura da ária Ombra leggiera, da ópera Dinorah (MEYERBEER, 
s.d.), há diversos apontamentos de estudo e de interpretação, como marcas de 
respiração e indicativo de dinâmicas. É também interessante notar a inserção de uma 
cadência final, a lápis, escrita por Cacilda Ortigão (Figura 2). 

Outro caso relevante de modificações no original é a ária Una voce poco fa, da 
ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini (1792-1868), que foi interpretada 
por Cacilda Ortigão em quase todas as cidades levantadas até o momento. A partitura 
presente em seu acervo é um manuscrito da própria cantora, transposto meio tom 
acima, uma vez que a ária foi composta originalmente para contralto. Além disso, 
Cacilda Ortigão insere em seu manuscrito ornamentos e escalas que não foram 
encontradas em outras edições ou gravações, o que possivelmente indique 
características de sua técnica vocal e interpretação, ou seja, são marcas pessoais da 
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cantora neste repertório. A autoria dessas modificações é atribuída à própria cantora, 
que indica no fim da partitura a seguinte frase: “Variações de Cacilda Ortigão” 
(ROSSINI, 1816).  

 

 

Figura 2 - Cadência final da ária Ombra leggiera, da ópera Dinorah, com anotações de Cacilda 
Ortigão. (MEYERBEER, s.d., p.15) 

Em relação à ópera Lackmé, de Léo Delibes (1836-1891), os programas de 
concerto e as notícias de jornais não especificam qual ária seria interpretada. No 
entanto, está presente no acervo da cantora uma partitura manuscrita, sem autoria 
conhecida, da ária Dov'è l'indiana bruna, o que pode indicar a execução desta por 
Cacilda Ortigão. Tal ária possui características que enaltecem as qualidades artísticas 
de soprano coloratura, explorando sua extensão e agilidade vocais, assim como as 
demais árias citadas. Além disso, a partitura indica a utilização do idioma italiano, 
ao invés do original francês, o que provavelmente foi acatado pela soprano 
portuguesa. Essa mudança do idioma original, principalmente para o italiano, 
também é vista em partituras de obras que estão no acervo e que Cacilda Ortigão 
executou nas outras turnês, como a Polonaise da ópera Mignon, Io son Titania la 
bionda, de Ambroise Thomas (1811-1896), interpretada durante a turnê de 1940.  

Sobre as canções portuguesas e brasileiras executadas na turnê iniciada em 
1921, poucas são as partituras encontradas no acervo pessoal da cantora. No entanto, 
mesmo em pequeno número, é importante levantar questões acerca dessas.  

Por exemplo, notou-se a presença de canções que são denominadas fados, 
como Fado Hylario com variações, de Ruy Coelho (COELHO, s. d.), e A triste canção 
do fado, de Nicolino Milano (1876-1962) (MILANO, s. d.). Em um primeiro 
momento, questionou-se o fato de uma cantora lírica também incluir tal gênero 
musical em seus concertos, e como este gênero de canção popular teria sido 
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executado por uma soprano coloratura. No entanto, ao analisar as características 
destas canções, verificou-se que não possuem as qualidades do fado à época, mas sim 
características de canções de câmara do fim do século XIX. Portanto, é de se esperar 
que a cantora as interpretasse com a sonoridade padrão utilizada no repertório de 
câmara, e não aquela das cantoras de fado. 

 

Figura 3 - Trecho inicial de Maria. (VIANA, s.d., p.2). 

Outro ponto em comum na maior parte das canções é a simplicidade da linha 
vocal, opondo-se à característica marcante de praticamente todas as árias de óperas 
interpretadas por Cacilda Ortigão. São, portanto, canções de câmara com pouca ou 
nenhuma dificuldade técnica para uma cantora capaz de vencer as demandas de árias 
tão virtuosísticas. Maria, de Araújo Viana (1872-1916), ilustra a simplicidade 
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melódica e harmônica, encontradas em muitas das canções portuguesas e brasileiras 
que integram os concertos de Cacilda Ortigão (Figura 3). 

Por outro lado, a canção mais executada nesta turnê, presente em 75% dos 
concertos, foge à regra da canção de câmara simples e sem virtuosismo destacado. A 
canção As Cotovias, de Alberto Sarti, explora saltos, notas agudas, e movimentos 
melódicos que demandam agilidade e leveza na interpretação, características de 
soprano ligeiro (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Trecho de As Cotovias (SARTI, s.d.a, p.3). 

É importante destacar que uma das partituras de As Cotovias presente no 
acervo de Cacilda Ortigão indica que a cantora estreou tal canção em Buenos Aires 
(SARTI, s.d.b), o que confirma a circulação de repertório, especialmente português, 
na América do Sul, por intermédio de Cacilda Ortigão.  
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Outro fator que vem reforçar a importância de Cacilda Ortigão para o trânsito 
musical entre Portugal e Brasil é a existência de uma gravação da mesma canção, 
realizada pela gravadora Odeon em 1929, com interpretação da cantora brasileira 
Ruth Caldeira de Moura (DICIONÁRIO CRAVO ALBIN DA MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA, 2017). Pode-se dizer que a proposta de Cacilda Ortigão em propagar 
a música portuguesa no Brasil atingiu seu objetivo, uma vez que este repertório 
refletiu nas escolhas musicais de intérpretes brasileiros ainda na década de 1920.  

Considerações finais  

As considerações aqui apresentadas sobre repertório executado por Cacilda 
Ortigão em sua segunda turnê pelo Brasil, partindo das partituras presentes em seu 
acervo pessoal, são importantes para esta etapa da pesquisa, pois indicam 
necessidades de aprofundamento nos assuntos aqui levantados.  

É importante considerar a cantora enquanto intérprete dentro de um sistema 
cultural, transitando entre Portugal e Brasil, e auxiliando na circulação de 
repertórios entre os dois lados do Atlântico. Além disso, a partir do levantamento e 
análise das partituras, foi possível compreender Cacilda Ortigão enquanto cantora, 
especialmente por meio da escolha de árias de óperas que demonstrassem seu grau 
de virtuosismo em passagens de agilidade. Outro aspecto importante é a existência 
de marcas pessoais da cantora neste repertório, que demonstram não só sua técnica 
e musicalidade, mas também particularidades da interpretação vocal de sua época. 

Esta etapa da pesquisa tornou-se importante também nos casos em que o 
programa de concerto ou a notícia de jornal não especificaram a ária que seria 
executada. A busca por partituras no acervo da cantora pode, de certa forma, indicar 
com mais precisão qual a ária que estava em seu repertório pessoal, como no caso da 
ópera Lakmé.  

Já em relação às canções portuguesas e brasileiras, tornou-se claro que o 
intuito de Cacilda Ortigão não era enaltecer suas qualidades técnicas por meio destas 
obras, mas sim divulgar essa produção, especialmente a portuguesa, na América do 
Sul. Por outro lado, As Cotovias, que exige um bom grau de malabarismo vocal para 
ser executada, parece ter merecido maior atenção da cantora, talvez pelo próprio 
diferencial sonoro da peça e sua capacidade de valorizar o tipo vocal da cantora, e 
também pelo efeito positivo que tal demonstração de destreza técnica poderia ter no 
público. Fato é que podemos considerá-la como a canção mais significativa para a 
propaganda da música portuguesa no Brasil e na Argentina, uma vez que foi 
executada em todas as cidades por onde Cacilda Ortigão se apresentou, e teve 
repercussão em edições musicais e gravações.  

Desta forma, as observações e questões levantadas até o momento podem 
auxiliar no entendimento de Cacilda Ortigão enquanto intérprete e também 
representante do trânsito musical entre Portugal e América do Sul, especialmente 
Brasil, no início do século XX. 

Referências Bibliográficas 

A ENTREGA das Insignias das tres ordens. O Paiz. Rio de Janeiro, 01/07/1919, p. 7. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. Doação do espólio do compositor Ruy 
Coelho à BNP. Página da Internet. Disponível em 
http://www.bnportugal.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3Ad
oacao-do-espolio-do-compositor-ruy-coelho-a-
bnp&catid=49%3Aaquisicoes&Itemid=659&lang=pt. Acesso em 23/07/2020. 



Considerações sobre o repertório de Cacilda Ortigão 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 115 

 

BOLÉO, Maria Luisa V. Paiva. 80 Mulheres Famosas com mais de 80 anos: Maria Bárbara 
Júdice da Costa (1870-1960). O Leme, 05 ago 2005. Página da Internet. Disponível em 
https://www.leme.pt/biografias/80mulheres/costa.html. Acesso em 23/07/2020. 

COELHO, Ruy. Fado Hylario com Variação. Partitura. Canto e piano. S.l: manuscrito de 
autor desconhecido, [S.d.]. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-
mail dos presentes autores. 

DICIONÁRIO CRAVO ALBIN DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA. Ruth Caldeira 
de Moura. Página da Internet. Disponível em http://dicionariompb.com.br/ruth-caldeira-de-
moura. Acesso em 15/07/2017. 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Biblioteca Nacional Digital. Portal da Internet. 
Disponível em http://bndigital.bn.gov.br/. Acesso em 20/07/2020. 

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma Teoria Interpretativa da Cultura. In: 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

LEITE, Luiz. Certificado de Batismo de Cacilda de Sá Pereira. Lisboa: 30 jul. 1931. 2p. 
Manuscrito. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos 
presentes autores. 

MEYERBEER, Giacomo. Dinorah: scena ed aria Ombra Leggiera. Milão: G. Ricordi & 
C., [S.d]. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos presentes 
autores. 

MILANO, Nicolino. A Triste Canção do Fado. Partitura. Canto e piano. Lisboa: Sassettti & 
Cª., [S.d.], 4.ed. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos 
presentes autores. 

PIRES, Bruno Filipe (Ed.). Alfredo Mascarenhas, o barítono portimonense que ganhou os 
palcos do mundo. Página da Internet. Barlavento – Semanário Regional de Algarve, 14 ago 
2007. Disponível em https://www.barlavento.pt/arquivo/alfredo-mascarenhas-o-baritono-
portimonense-que-ganhou-os-palcos-do-mundo. Acesso em 23/07/2020. 

POCEBON, Ruthe (org.). Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-
mail dos presentes autores. 

ROSSINI, Gioachino. Barbiere di Siviglia: Una voce poco fa. Partitura. Canto. S.l: 
manuscrito de Cacilda Ortigão, 1816. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo 
endereço de e-mail dos presentes autores. 

SARTI, Alberto. As Cotovias: canção. Partitura. Canto e piano. Rio de Janeiro: C. Carlos J. 
Wehrs, [S.d.]a. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos 
presentes autores. 

SARTI, Alberto. As Cotovias: canción. Partitura. Canto e piano. [Buenos Aires]: [S.n.], 
[S.d.]b. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos presentes 
autores. 

VIANA, José de Araújo. Maria. Partitura. Canto e piano. Rio de Janeiro: Casa Mozart, 
[S.d.]. Acervo pessoal de Cacilda Ortigão. Acesso pelo endereço de e-mail dos presentes 
autores. 

  



 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 116 

 

O Schottisch no Brasil no fim do século XIX 

 
Osmário Estevam Júnior 

osmariojr@gmail.com 
 

Marcelo Verzoni 
 marceloverzoni@uol.com.br 

Resumo: No Brasil, o schottisch foi amplamente usado entre os chorões cariocas, dando origem ao 
Xote, popular tanto no Sul como no Nordeste, mas em cada lugar com características diferentes. A 
necessidade de reconstruir o discurso histórico da música urbana carioca do fim do século XIX e 
começo do século XX impõe a análise do papel de músicos que não estavam figurando entre os 
principais cânones do Choro. Para entender os alicerces da história é necessário um conhecimento 
maior dos detalhes envolvidos na produção musical dos músicos chorões que existiram. Delineia-se 
então a necessidade de ampliar o conhecimento que temos sobre os gêneros que faziam parte do 
ambiente dos chorões da virada do século XIX para o século XX. Esta proposta de estudo oferece uma 
atenção especial ao schottisch, para compreendermos melhor as características composicionais que o 
difere da polca e de outros gêneros similares, inclusive do lundu africano. 

Palavras chave: Schottisch. Chorinho. Música brasileira. Xote. 

Recentemente, pesquisadores ligados ao Instituto Casa do Choro realizaram 
um trabalho de edição e harmonização de partituras do compositor brasileiro 
Cândido Pereira da Silva1, conhecido como Candinho Trombone, ou Candinho Silva, 
personagem da música brasileira que foi objeto de pesquisa da dissertação de 
mestrado deste que aqui escreve. Como em minha dissertação de mestrado me ative 
principalmente a apresentação de Candinho à comunidade acadêmica, vejo num 
ingresso ao doutorado a possibilidade de aprofundamento sobre a obra do 
compositor, afim de ampliar os conhecimentos que temos sobre os caminhos sonoros 
da música popular brasileira em sua época, através de análises harmônicas e 
melódicas, criticas literárias e contextualização histórica.  

No endereço eletrônico do Instituto Casa do choro (CASA DO CHORO, 2020) 
é possível encontrar 499 partituras do compositor trombonista. Ao realizar uma 
primeira investigação sobre este material, percebi 29 atribuições a gêneros 
dançantes importados e com ligação com o jazz, como charleston (duas partituras) 
e one step (duas partituras), ambas variações do ragtime, assim, como foxtrote 
(cinco partituras) o schottisch (20 partituras), que apesar das origens europeias, fez 
grande sucesso nos Estados Unidos. Este último, o schottisch, também está muito 
presente na obra de contemporâneos de Candinho, como Irineu de Almeida e 
Albertino Pimentel Carramona, além de Ernesto Nazareth e até mesmo Pixinguinha. 
Já os outros três, charleston, one step e foxtrote, são muito raros entre os 
compositores brasileiros. Apesar disso, 236 das partituras de Candinho estão 
marcadas com os gêneros de música popular estrangeira que marcam historicamente 
os princípios do choro, como tango (9 partituras) de origem argentina, a polca (111 
partituras) de origem boemia, mas espalhada por toda a Europa, assim como os 
dobrados (2 partituras), as valsas (96 partituras), as marchas (9 partituras), as 
quadrilhas (4 partituras) de origem francesa, e as mazurcas (5 partituras), de origem 
polonesa. Porém, 224 gêneros nacionalizados aparecem, como marcha rancho (1 
partituras), choros (209 partituras), maxixes (2 partituras), tangos brasileiros (5 
partituras), choros sambados (3 partituras) e sambas (4 partituras). No catálogo 

 
1 Nasceu em 30 de janeiro de 1879, no Rio de Janeiro, onde faleceu em 12 de dezembro de 1960. 
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consultado, algumas destas marcas foram colocadas pelo próprio compositor, mas 
em outras pelos pesquisadores que realizaram as reedições e harmonizações. Ao todo 
são 10 partituras sem atribuições de gênero, 29 atribuídas a gêneros estadunidenses, 
9 referentes ao tango argentino, 227 à gêneros europeus e 224 à gêneros nacionais. 

A presença dos gêneros que são oriundos do ragtime e que se juntaram ao 
blues em território americano para dar origem ao jazz, dentro do panorama da 
música popular brasileira, é muito evidente durante a passagem do século XIX para 
o século XX, momento em que o Brasil sofria influência da moda francesa, o que para 
muitos significava uma verdadeira “Belle Époque carioca”. A França é um país que 
sempre manteve uma forte ligação musical com os Estados Unidos, pois além de 
Nova Orleans ter sido a sua colônia durante um período, a cidade de Paris admitia 
muito bem as influências culturais norte americanas. Por outro lado, os Estados 
Unidos também se beneficiavam das trocas culturais e manufaturais com a França.   

Porém, a literatura recente sobre o choro costuma apontar a volta do grupo 
Os 8 Batutas da França como um marco da influência do jazz no Brasil. Eles teriam 
ido para a Europa com roupas e instrumentos regionais e voltaram portando 
instrumentos típicos do jazz, como trombone, trompete, bateria e saxofone, e usando 
ternos elegantes, ao estilo de Louis Armstrong. De fato, ouve uma influência forte do 
jazz nesta viagem sim, mas colocar isso como marco inicial desta relação pode ter 
sido precipitação de alguns pesquisadores que não vislumbraram a possibilidade de 
um desenvolvimento continuo e em paralelo entre a cultura musical brasileira e 
estadunidenses, notando como o comércio de partituras, de pianos automáticos e dos 
primeiros discos como meios de intercâmbio cultural entre regiões tão distantes 
geograficamente, mas unidas politicamente e comercialmente. Todavia, é evidente o 
surgimento de várias jazz bands por todo o país a partir da década de 20. Estas jazz 
bands eram responsáveis por animar os bailes da época, tocando um repertório 
variado, que ia desde clássicos populares, à músicas com ritmos regionais e ritmos 
norte-americanos. Sendo assim, o período marcado por estes acontecimentos pode 
ser interpretado como o auge desta influência do jazz no Brasil, gênero que se firmara 
nos Estados Unidos poucos anos antes, mas não o seu começo, pois a similaridade 
dos processos sociais, comerciais e culturais entre os países aponta para um 
desenvolvimento em paralelo, sempre a realizar intercâmbios. Após a década de 30, 
o samba acabaria por se transformar na grande moda musical brasileira. 

O próprio Candinho tocou em uma jazz band neste período, no caso com a 
Jazz Africanos de Vila Isabel, grupo que também se apresentava como Choro 
Africanos de Vila Isabel e como bloco de carnaval. O fato deste compositor ter vivido 
81 anos, de 1879 a 1960, sugere que o mesmo pôde presenciar a ascensão e queda de 
muitas modas urbanas e muitos gêneros musicais. Candinho, que viveu na pele o fim 
da escravidão, acompanhou o surgimento da indústria fonográfica, passando da era 
das gravações para a era do rádio, até chegar na televisão. Além disso, ele se envolveu 
fortemente nesta indústria desde os primeiros anos do século XX, atuando como 
intérprete e compositor, tendo seu nome gravado em discos vendidos por vários 
países da Europa e nos Estados Unidos. Estas qualidades fazem com que o 
musicólogo Mozart de Araújo o coloque como o principal compositor representante 
de terceira geração do choro, precedido respectivamente por Antônio Calado e 
Anacleto de Medeiros, e seguido por Pixinguinha. Vale a pena considerar que Araújo 
não coloca Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth entre os chorões, embora 
considere que estes tiveram uma grande influência entre eles, mas ambos seriam 
anteriores à Candinho. Verzoni (2000), sobre Ernesto de Nazareth, mostra que 
muitas de suas obras foram classificadas como choro por editores, muitos anos 
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depois de terem sido compostas, sendo que autor grafara tango brasileiro na 
partitura original. 

Esta geração de Candinho, herdeira da musicalidade de Anacleto, Chiquinha 
e Nazareth, ficou por um tempo a parte do processo canônico do choro. Agora 
estamos podendo ter contato com a imensa obra de compositores da geração do 
Candinho, como Bonfiglio de Oliveira, Irineu de Almeida, Albertino Carramona, 
Pedro Galdino, entre outros. Por isso, chama a atenção a quantidade do gênero 
schottisch nas partituras recentemente editadas pela equipe do Instituto Casa do 
Choro, a sua predominância estava entre os compositores da geração de Candinho, 
mas vai de Ernesto de Nazareth à Pixinguinha. Diante disso, acredito que o estudo 
cuidadoso do repertório de Candinho, comparando-o com o dos músicos das quatro 
primeiras gerações citadas por Araújo, pode oferecer uma melhor noção da 
cronologia de sua obra. Isto nos leva a traçar um discurso histórico deste período 
pouco explorado pelos musicólogos brasileiros, que seria o da música popular 
brasileira entre Anacleto e Pixinguinha, ou seja, o período representado por 
Candinho.  

Existe uma necessidade de reconstruir o discurso histórico da música urbana 
carioca do fim do século de XIX e começo do século XX. Sendo assim, deve-se 
analisar o papel de músicos que não estavam figurando entre os principais cânones 
do Choro, mas que recentes pesquisas mostraram o quanto são relevantes para o 
desenvolvimento da linguagem da música popular brasileira, levando-se em conta 
que alguns destes músicos foram plenamente reconhecidos e valorizados em suas 
épocas por suas qualidades artísticas. Para isso, creio ser necessário analisar o 
schottisch com maior atenção, pois ele, apesar da alcunha escocesa do nome, 
apresenta marcas de polcas boemias e russo alemãs, chegando em toda a América 
pelas mãos dos imigrantes, dando origem ao Ragtime, do afro americano Scott 
Joplin, considerado o pai do jazz norte americano. No Brasil, o schottisch foi 
amplamente usado entre os chorões cariocas, mas também por músicos em sarais 
festivos por todas as grandes cidades brasileiras, sendo assim deu origem ao Xote, 
popular tanto no Sul como no Nordeste, mas em cada lugar com características 
diferentes. 

Reconstruir o discurso histórico não significa rejeitar os cânones, como 
Pixinguinha ou Ernesto Nazareth, pois a obra deles não será apagada. Porém, para 
entender os alicerces da história, inclusive para compreender melhor os cânones, é 
necessário um conhecimento maior dos detalhes envolvidos na produção musical 
dos músicos chorões que existiram. Existiu uma escola de composição muito clara 
no choro e que não pode ser escondida pela canonização de poucos considerados 
gênios, o que desvaloriza o trabalho de uma grande quantidade de músicos 
trabalhadores que investiram na criação de gêneros nacionais que os representem 
também. Isso tudo em meio ao ambiente fraterno das bandas de todo o país, mas 
também se leva em conta que, em especial no Rio de Janeiro, onde o choro eclodiu, 
muitos deles, quase todos de origem africana, viviam em comunidade e tentavam se 
inserir na sociedade.  

 Diante de tudo isso, vejo uma necessidade de ampliação do conhecimento que 
temos sobre os gêneros que faziam parte do ambiente dos chorões da virada do 
século XIX para o século XX, e proponho oferecer uma atenção especial ao 
schottisch, para compreendermos melhor as características composicionais que o 
difere da polca e de outros gêneros similares, inclusive do lundu africano. Além disso, 
pode-se criar também um questionamento de como estes músicos brasileiros 
tocavam estes ritmos, se eles usavam as colcheias de jazz e se as levadas eram 
similares as dos músicos norte-americanos de folk, foxtrote, entre outros.   
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 Sendo assim, as questões que me formulo são as seguintes. 
A extensa obra de Candinho e de alguns de seus colegas, agora reeditada e 

digitalizada, disponível no site do Instituto Casa do Choro, unidas às informações 
contidas nos periódicos da biblioteca nacional, é material de arquivo suficiente para 
ser analisado com o objetivo de alterar ou ampliar o discurso histórico da música 
popular brasileira na virada do século XIX para o XX, num período pouco 
documentado até então, entre Nazareth e Pixinguinha? Além disso, quais eram os 
principais mestres destas escolas de choro e, no caso do Candinho, quem o 
influenciou mais, direta ou indiretamente, e qual o peso de sua qualidade como 
compositor na obra do renomado Pixinguinha? Porque gêneros como schottisch, 
foxtrote, one step, entre outros, deixaram de ser usados, foram substituídos ou se 
transformaram, e qual era a realidade destes no Brasil, até onde eles chegaram e 
como eram tocados? 

 Para responder estas questões, alguns objetivos são traçados, como analisar 
as partituras de Candinho e de seus contemporâneos, disponíveis no acervo do 
Instituto Casa do Choro, selecionando peças significativas que auxiliem na 
compreensão do discurso histórico da música popular do fim do século XIX e começo 
do século XX. Também é necessário analisar referências relacionadas à processos de 
mistura e hibridismos que acontecem entre culturas diferentes, em especial no que 
se refere a música, mas também em processos de linguagem, como as africanias que 
criam novas palavras, como o xote, o maxixe, o samba, entre outras. Diante disso, 
devemos entender melhor as características do schottisch na música popular 
brasileira e norte americana, trabalhando com a hipótese de um desenvolvimento em 
paralelo da cultura musical do jazz e do choro, desde seus primórdios nos séculos 
XIX. Precisamos compreender melhor a maneira como os músicos chorões 
estudavam e desenvolviam a sua cultura e conhecer a influência que Candinho 
exerceu nos compositores posteriores a ele através de análises de partituras dele e de 
seus colegas. É importante tentar traçar uma cronologia aproximada das obras de 
Candinho e de seus contemporâneos Albertino Pimentel, Bonfiglio de Oliveira e 
Pedro Galdino e realizar uma analogia entre as mudanças de gêneros musicais com 
as mudanças no cenário social, político e econômico do Brasil. Podemos então 
analisar e levantar elementos musicais (harmonia e contraponto) que representem o 
estilo composicional que predomina nas obras de Candinho e na de alguns de seus 
contemporâneos e realizar um levantamento e uma crítica historiográfica sobre os 
relatos existentes sobre o schottisch na literatura sobre choro e sobre jazz. Será 
necessário procurar documentos e relatos sobre os gêneros citados em arquivos 
públicos e em periódicos do período a ser estudado. Com isso, será possível explorar 
as possibilidades de interpretações que seriam feitas na época, analisando gravações, 
arranjos e literatura sobre o schottisch e demais gêneros estrangeiros. Por fim, será 
importante tocar e gravar as músicas selecionadas, de Candinho e de seus 
contemporâneos, experimentando formações próximas às originais e buscando 
interpretações que levem em conta a maneira mais fiel possível a original, para tocar 
cada gênero.  

 A metodologia necessária para a realização de um trabalho como este exigirá 
levantamento de dados com catalogação de partituras, assim como análises 
harmônicas e melódicas, acompanhadas de crítica historiográfica e fazendo uso de 
entrevistas com outros pesquisadores. Além disso, dentro da ótica transdisciplinar, 
será fundamental organizar recitais para apresentar algumas conclusões de maneira 
sonora, através de pequenos concertos didáticos.  

 A interdisciplinaridade será uma marca desta pesquisa, pois ela rompe com a 
divisão das disciplinas, valorizando pontos de convergência, encontro e cooperação 
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entre disciplinas diferentes, mas que compõem o conhecimento atual.  Ela tenta 
integrar os elementos que compõe o conhecimento através de um movimento 
contínuo de discussão e reciprocidade, enrriquecendo e produzindo novos 
conhecimentos. No caso da Musicologia, a interdisciplinaridade liga processos de 
natureza positivista, como a análise musical, como outros de natureza crítica, como 
a etnomusicologia, por exemplo.  

Apesar disto, vale a pena destacar que a musicologia positivista sofreu alguns 
ataques na década de 60. O primeiro deles foi através da obra A profile for American 
Musicology, de Joseph Kerman2. Nesta obra o autor propõe a musicologia como uma 
escada com degraus, significando cada um deles a paleografia, a organologia, a 
transcrição, os estudos de repertório, o trabalho de arquivo, as biografias, 
bibliografias, a sociologia, a prática de apresentações, as escolas e influências, as 
teorias, a análise de estilo e a análise individual. De certa forma, isso mostra uma 
oposição entre uma obra analisada isoladamente e uma obra analisada dentro de um 
contexto.   

Também criticando a musicologia positivista, foram escritos uma série de 
ensaios sobre filosofia da história por Leo Treitler3,  que apontou para os diversos 
erros da historiografia evolucionista vindas do Renascimento, em suas 
generalizações deterministas sobre a música do período medieval. Sendo assim, ele 
defende o modelo de historiador baseado na história sincrônica e “densa”, que indaga 
“o quê”, não o “porquê”, furtando-se à narrativa cronológica com seus pressupostos 
de causalidade e desenvolvimento, sendo mais fenomenológica do que evolucionista, 
mais crítica e hermenêutica (KERMAN, 1985).  

Pesquisas como esta trazem a marca da interdisciplinaridade, necessária e 
significativa diante da necessidade da compreenção de um todo. De acordo com a 
professora Maria Alice Volpe (2011, p. 78), a Musicologia moderna depende teórica-
conceitualmente e metodologicamente da transdiciplinaridade, sendo a identidade 
da Teoria Musical objeto de um esforço de reconfiguração disciplinar. Logo, a 
constituição de elos entre várias disciplinas ajudará na compreensão sobre quem 
foram os músicos da geração de Candinho e como era o universo musical destes. 

Para compreender melhor os elementos historiográficos, alguns referenciais 
da história cultural, como Perter Burke4 e Roger Chartier5, são fundamentais para 
embasar os conceitos que justificam as novas releituras que tem por objetivo a 
reconstrução do discurso histórico.  

 Para Burke (1992), existem importantes características do que não é a Nova 
História, pois ela não é mais apenas uma narrativa de acontecimentos preocupada 
essencialmente com a história política, cuja visão é sempre de cima para baixo e os 

 
2 Kerman, Joseph (Wilfred) (Londres, 03/04/1924) Erudito e crítco norte americano. Estudou na 
Universidade de Nova York e em Princeton, tendo começado a ensinar em 1951, na Universidade da 
Califórnia, em Berkeley (SADIE, 1994, p. 493). 
3 Leo Treitler (26/01/1931) é um musicólogo americano, porém nascido em Dortmund , Alemanha , 
sendo professor  da Universidade de Nova Iorque. Seus principais trabalhos são sobre Música 
Medieval e Renascentista, particularmente em canto gregoriano e os primórdios da polifonia. Ele 
também publicou uma série de ensaios explorando historiografia da história da música (MORGAN, 
2001). 
4 Peter Burke (Stanmore, 1937) é um historiador inglês com Doutorado na Universidade de 
Oxford (1957 a 1962), foi professor de História das Ideias na School of European Studies, da 
Universidade de Essex, por dezesseis anos foi professor na Universidade de Sussex (1962) e professor 
da Universidade de Princeton (1967); atualmente é professor emérito da Universidade de 
Cambridge (1979 – ver BURKE, 1992). 
5 Roger Chartier (Lyon, 9 de dezembro de 1945) é um historiador francês vinculado à atual 
historiografia da Escola dos Annales. Ele trabalha sobre a história do livro, da edição e da leitura 
(CHARTIER, 1990). 
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discursos são pouco questionados. A Nova História abrange todos os objetos 
envolvidos, assim como valoriza a visão dos de baixo e se preocupa com a análise de 
todas as estruturas relacionadas. 

 Para Chartier (1990), a história cultural tem por objetivo identificar os modos 
de construção de determinadas realidades sociais em diferentes tempos e espaços. 
Um dos caminhos para isso é a crítica a respeito das delimitações, classificações e 
divisões que organizam o conhecimento sobre o mundo social, pois estas estão 
sempre a mercê de variáveis consoantes às classes sociais e aos meios intelectuais. 
Desta maneira, por mais que os historiadores tradicionais acreditem estar aspirando 
à um diagnóstico infalível fundado na razão, o fato é que as representações do mundo 
social são sempre definidas pelos interesses dos grupos que as forjam. Sendo assim, 
qualquer tipo de neutralidade de discurso acaba sendo impossível. Por isso ele 
teoriza sobre as noções de representação, prática e apropriação, buscando entender 
a história cultural como o estudo dos processos com os quais se constrói um sentido. 

 Por fim, reconstruir o discurso histórico da música popular brasileira, 
levando-se em conta toda a historiografia musicológica recente, que nos mostra o 
quanto a canonização e criação de mitos atrapalhou para a compreensão da realidade 
histórica, é uma prática na qual os musicólogos brasileiros devem se ater bastante. 
No caso do ambiente do choro, valorizar alguns nomes esquecidos é apenas uma 
parte deste trabalho, mas a necessidade fundamental é a compreensão da realidade 
dos fenômenos sociais envolvidos no desenvolvimento da identidade coletiva e na 
compreensão dos seus símbolos. 
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