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Abuscadoconhecimentoeumadasmais importantescaraeteristicas
dos seres humanos, provavelmente a mais importante. Em todas as
civiliza96es, em todas as sociedades, em dilerentes epocas au periodos 
n~o importa qua.o simples au sofisticadas as sociedades - sempre exists
alguem que pensa, observa e questiona fen6menos, eventos e ideias
fazendo as perguntas classicas: 0 que? como? e por que? 0 conhecimento
e tao importante que os seres humanos desenvolveram, atraves dos
tempos e da sua pr6pria evolu9:l0, sistemas simb6licos e sistemas de
nota9"0 para expressa-Io mas, principalmente, para preserva-Io.

A mUsica, como modalidade de conhecimento au como forma de
expressao, tem caracterizado uma prese~a marcante nesse processo
hist6rico de desenvolvimento do conhecimento e da expressao humana.
Todavia, a educa9ao musical, iSlO e, a preocupQ9:lo com os processos de
uma pedagogia musical, com uma aprendizagem adequada a diferentes
necessidades ecaraeteristicas humanas - respeitando nlveis dedesenvol
vimento biol6gico, cognitivo e cu~ural- teve uma trajet6ria lenta e tortuosa,
permeada par preconceitos e crendices.
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A profunda preocupa~o pedag6gica demonstrada pelos fil6sofos
gregos parece !lAo ter side suficiente para aplacar seculos de dUvida e
ignorAncia Para os gregos a mUsicaestava no mesmo nivel hierarquicoda
filosofia e da maternfltica

Nos prim6rdios da civiliza<;Ao grega a educaglio se const~uia no
estudo de mUsica e ginastica (MONROE, 1902, p. 17). Com 0 desenvolvi
mento do pensamento grego, a disciplina mUsica foi ampliada passando a
incluir poesia e Ietras. 0 esquema proposto por PlatAo como a educa~o
ideal para aqueles que seriam os guardiAes do conhecimento e portanto,
dasociedade, contemplava um curso completo compativel com niveis que
poderiam ser considerados como elementar, secundario e superior. No
nivel elementar - ginastica, musica e letras (gramfltica) - 0 estudo desses
conteudosse mantinhaate osvinte anosde idade; no nivelsecundario, cuja
dura~o ia dos vinte aos trinta anos, 0 estudo abarcava uma vislio de
cillncia: ar~metica, geometria, astronomia e mUsica (estudo da propor~o
dos intervalos do monoc6rdio em relaglio aos corpos celestes). 0 nivel
superior, dos trinta aos trinta e cinco anos, consistia do estudo de filosofia
como uma prepara~o final para a prfltica da cidadania na sociedade
(BOSANQUET, 1900, p. 12-16). De acordo com Arist6teies, a mUsica tem 0

poder de influenciar 0 individuo podendo modificar os estados da alma
(DAVIDSON, 1892, p.198-199). Segundo PlatAo, amUsicapodieintroduzir
no espir~odoserhumane 0 sentido de r~moede harmonia, transcendendo
o dominio musical, a1cangando equilibrio e ate mesmo perfei~o numa
rela~oc6smica (BOSANQUET, 1900, p. 12-16). Para os gregos a musica
educa, aprofundae refina as ideias, os sentimentos e as expressOes do ser
humano. Por esta razAo, ela tem presengamarcante naformagAo dojovem,
nasua prepara~opara exercera cidadania. Esta presente no que poderia
ser considerada a estrutura curricular nos seus dilerentes niveis de forma
gAo para uma panicipa~oresponsavel na sociedade, para a capac~a~o
do individuo como uma contribuigAo a sociedade da qual e pane. Esta
filosofia pedag6gica se perdeu atraves dos seculos, pontilhando de modo
tooue e as vezes de maneira quase heretica a lenta e tonuosa trajet6ria da
educaglio musical no ocidente.

Na hist6ria da musica ocidental, Guido d'Arezzo (990-1050) foi 0

primeiro musico e te6rico que se destacou pelas suas preocupagOes e
virtudes pedag6gicas. Criou vanos recursos para 0 eosine da leitura e da
escrita musical. Entre eles 0 mais conhecido e a mAo guidonlana, especie
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de pauta com claves m6veis para lacilnar a lenura dos intervalos.
Durante a ldade Media, 0 ensino de musica cresceu em imponancia

e alcan~ou proeminencia nas universidades ao lade de disciplinas como
aritmetica, geometria e astronomia, constnuindo com elas a estrutura
curricular do Quadrivium. A Igreja Cat61ica demonstrava interesse no
estuclo de tres disciplinas do Quadrivium: aritmetica, astronomia e musica.
o interessedalgreja loidecisivonosentido deencorajaroensino e0 estudo
da musica como uma disciplina te6rica no dominio das ciencias matema
ticas (GUNTHER, 1887, p. 14).

o advento da Renascen~apossibilnou 0 renascimento da outra lace
da musica: a lace da expressao, da performance. Esse renascimento
recuperou progressivamente 0 equilibrio entre a vistlo te6rica e a visao
pratica, restaurando no ideal grego a dialetica da musica como ciencia e
comoarte.

Ano~o de secularidade se intens~icou e se alastrou gradativamente
gerando uma nova preocupa~o com a individualidade humana, colocan
do-a como a lor~a propulsora da a~tlo, da constru~oe da reconstru~o

humanas.
o espirito da Relorma se alargou a ponto de insistir na importancia e

necessidade de se popularizar 0 ensino da mUsica. Tal insistencia teve
como resuttado a cria~oo de escolas publicas, estendendo assim os
beneffcios daeduca~tloa urn numero muito maior de individuos. Luteranos
e calvinistas tiverarn particip~oo decisiva nesse processo ao exigir uma
educa~tlo musical para todas as cria~as e jovens, retomando assim 0

espirno da Gracia antiga Lutero, na sua Car1a aos Conselheiros dos
Estados Alemtles, recomenda que se coloque num mesmo nivel as Huma
nidades, as Cillncias e 0 estudo da musica com enlase especial para 0

canto nasescolas (GAINZA, 1964, p.18-19).
As ideias pedag6gicas de Comenius, publicadas na sua Didatica

Magna, em 1657, se constttuem no grande impulso da educa~o no
decorrer do seculo XVII. Durante 0 seculo XVIII, esta preocupa~o e
inquieta~tlo pedag6gica no campo da musica esta centrada na pessoa de
Rousseau. Rousseau compiis can~oes para cria~as com 0 objetivo de
realizar a sua grande aspir~tlo: difundire popularizar 0 ensino da musica.

No seculo XIX, os seguidores de Rousseau - Wilham, Galin, Cheve 
doo II Fra~a a lideran~ europ8ia da pedagogia musical, exercendo
inllullnciasobre outros paises, impulsionando umagera~odepedagogos
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- Hubert, Hortense, Parent, etc. Wilhem, foi 0 Iundador dos orfllOes nas
escolas francesas e 0 seu metoda para ensino do canto foi adotado nos
principais paises da Europa (CHEVAIS, 1937). Na Inglaterra, Sara Glover
desenvoive 0 Tonic-So~a, posteriormente €I aperfe~oado parCurwen, que
emprega recursos fonomimicos. A utiliza9110 do Tonic-$oWa, tambem
conhecido como 06 M6vel, representa importante contribui9110 ao desen
voivimento do canto coral caracterizando um sign~icativo impulso a
pedagogia musical (CURWEN, 1903). 0 Tonic-So~achega aAlemanha na
formadoTonika-Do-Lehre, umaadapta9110dometododeCurwen realizada
par Agnes Hundoegger, representando uma impor1ante renov8911o dos
processos metodol6gicos na pratica do canto coral alemllo.

Nos Estados Unidos, durante a primeira parte do seculo XIX, Horace
Mann desenvoiveagrandecruzada em favordaescola pUblica, enfatizando
o ensinoda musicae 0 canto comofundamentos deumaeduca9110que MO
dave perderde vista 0 seu conteudo humano. Mann, com 0 apoio de Lowel
Mason, intensifica os esfor9OS, e Massachussetts passa a ser 0 primeiro
estado americana a adotar 0 ensino da musica nas escolas pUblicas. Os
principios de Pestalozzi norteiam a pedagogia musical de Mason que tem
como relerllncia bflsica trlls pontos simples e objetivos: 1) os sons antes
dos simbolos; 2) os principios antes das regras; 3) a prlrtica antes da teoria
(CHOSKY, 1986, p.8).

Na Europa, as ideias de Montessori se propagam gerando fortes
criticas. Para mu~os, €I inaceMvel a Ilnlase em material didatico adequado
ou dirigido para as necessidades especnicas e para as expectativas do
aluno em detrimento da auto-suficillncia do professor. As ideias pedag6gi
cas de Montessori se intens~icam sendo a1iadas ao conce~o de Escola
Nova (MONTESSORI, 1918).

Dewey, 0 seguidor da Escola Nova nos Estados Unidos, desenvoive
o metodo pedag6gico que tem como foco a acllo, 0 aprender fazendo. A
pedagogia centrada na a91lo se contrapae 00 formalismo de um ensino
impos~ivoe as vezes quase tiranico onde os interesses da crian9a jamais
500 cohsiderados e as suas iniciativas 500 sempre cerceadas. Navisllo de
Dewey, a escola €I um laborat6rio onde a crian9avivencia expeMncias reais
e de interesse, carac1erizando-se como 0 embrillo de experilincias Muras.
Como laborat6rio, enfatiza0 equilibrio responsavel entre iniciatlvae Iiberda
de, mas repudia 0 coos e 0 anarquismo educative.

As ideias da Escola Nova chegaram ao Brasil por volta da primeira
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decada do seculo XIX de maneira lenta e quase que sorrateira Todavia,
tornaram-se claras, atraves dotrabalho, da lideran<;ae das publica"oes de
Anisio Teixeira TlVeram grande impacto na area musical mas entraram em
choque com 0 ensino de musica baseado no modele de conservat6rio, ia
bern estabelecido e arraigado no pais. Este modelo, que tern como matriz
o Conservat6rio de Paris, oferecia num primeiro momento classes de
composi<;:ao, canto e instrumentos. Posteriormente, com mutta discussao
e luta, se conseguiu introduzir 0 curso de hist6ria da mUsica. 0 exemplo
mais contundente da rigidez desse modele e a pr6pria matriz. 0 Conserva
t6rio de Paris atravessou quase urn seculo sem nenhuma atterac<ao na sua
estrutura de Cursos.

Num ambiente musical conturbado por ideias e modelos, lenta e
paulatinamente foi surgindo 0 concetto, ja distorcido, deeducac<fIo musical.
A primeira distor"ao ficou por conta da conlusflo inelicaz e desnecessllria
entre Iniciac<ao Musical e Musicaliza"ao. Para uns, a inicia"ao musical era
para crian"as, para outros a musicaliza"ao era para jovens e adu~os.

Outros ainda, criam que a Inicia"ao Musical poderia ser para crian<;as,
jovens e adu~os desde que sem nenhum contato anterior com 0 estudo de
mUsica. As discussOes, sem urn embasamento cientifico ou educacional,
tornaram-se estereis e infindaveis. A ainda parca nO'<ao de educa¢o
musical foi simploriamente reduzida a algum processo de inicia¢o 11
mUsica.

Durante 0 final da decada de 20 chegam, em forma de conta gotas,
rumores sobre os trabalhos de Dalcroze, suas ideias e sua filosofia.
Comentllrios sobre 0 metodo Kodllly se misturam e refor"am a onda
nacionalistaque envolve 0 pais, mas sem nenhuma conseqOencia objetiva
visto que falta 0 embasamento educacional contingenciado pela ausencia
de Mbtto da sistematiza"ao e do procedimento metodol6gico.

A nO'<aode psicologia come"a a permearalgumas escolasde musica
fora do sistemaoficial de ensino. Preocupa"Oes com 0 desenvoivimento da
percep"ao, com aspectos da inteligencia musical, com estagios do desen
volvimento do individuo, come"am a surgir como timidas referencias de
carllter informativo. Fala-se sobre, ou menciona-se Piaget. A no"ao de
educa"ao musical comB«a a se reerguer com a possibilidade de urn
reencontro com a suavoca¢ooriginal: os processos de aprendizagem em
mUsica, 0 desenvoivimento da expressividade, a fun"ao da musica como
conhecimento. Urn processo rico e complexo, que nao se Iimita a uma
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iniciaQao, mas que se propoe a formar musicos e professores capazes e
conscientes desta funQao.

Chegamos a 1930. A ditadura de Vargas e 0 Estado Novo, impoem ao
pais outro modelo frances, importado e implantado por Villa-Lobos: 0

orfeao. 0 carisma do compos~or, aliado ao "espirito" civico-patri6tico da
epoca estabeleceu durante mais de uma decada urn modelo musical para
as escolas do pais. Esse modelo trouxe profundas repercussoes que se
prolongaram por quase meio seculo. Gerou graves implicaQoes politicas,
imbricamentos hist6ricos que somente agora, muito recentemente, com 0

distanciamento necessario, estao sendo reavaliados II luz de urn procedi
mento critico.
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