ASPECTOS EDUCACIONAIS PO MOVIMENTO MUSICA VIVA

Carioe Kater·

A criaetAo das bases do movimento Musica VIVa no Brasil se deu, por
obra de H.J. Koellreutter, no Rio de Janeiro, a partir de 1938, com as
atlvidades concretas iniciando-se logo no ano seguinte.
o movimento paulista, por sua vez, toi fundado apenas em 1944 e,
apesarde possuira mesma orient~Ao do rnovimento carioca, dernonstrou
caracteristicas bastante particulares.
Partes de urn mesmo todo, ambos os movimentos sofreram urn
decisivo cisma em dezembro de 1950 - com a publi~oo da 'Carta Aberta
aos Musicos e Crlticos do Brasil', assinada por Camargo Guarnieri -,
datando de 1952 a u~ima noticia a respeito de suas atividades.'
Ao Iongo portanto detada a decada de 40, vamos desenvolver-se, nos
dais mais signWieativos p6los cu~urais brasileiros, urn movimento pioneiro
de renovaetAo musical, erigido sobre o tripe: form~Ao (educaetAo) - criaetAo
- divulg~Ao.
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Podemos distinguir Ires fases na evolu9ao do Musica Viva, cada qual
correspondendo a momentos ideol6gicos relativamente distintos. Tal distin9ao serve para nos explicar a natureza de posturas adotadas por seus
principais representantes e que sa refletiram diretamente no percurso do
movimento, tanio do ponto devista hist6rico quanto estatico. Isto poram em
quase nada descaracteriza 0 impulso educacional que impregnou marcadamente 0 conjunto das atividades desenvolvidas.
Tendo em vista uma compreensao mais direta das principais referencias que 0 nortearam do ponto de vista educativo, recorrerei aqui uma
'declara9ao de inten90es', formulada num documento ata 0 presente
in9dito e desconhecido pela comunidade musico16gica 2 Trata-se do 'Man~esto 1945', que embora portando a assinatura do Grupo MusicaViva, foi,
ao que parece, concebido e redigido por Koellreutter. Nesse teXio sao
expressas com transparencia as metas fundamentais visadas naquele
preciso momenta e que, mesmo com as mod~ica900s posterionnente
imprimidas no rumo do movimento, naoa~eraram em sUbstfulciaoque nele
se postula Ao contrario, uma linha relativamente coerente e progressivamente mais incorpada desde aqui se desenhara.
'Manifesto 1945', excertos do capitulo 'Da educa9ao artistica, de uma
mentalidade nova, de um novo estilo':3

a

'Co/ocamos acima de tudo a educaqao, considerando-a a base para
qualquer evolu9ao no terreno artlstico e para a forma9ao de um nfvel alto
co/etivo.
Educamos na m/stica do 'ego', no conceito da individualidade, fomos
preparados para viver numa organizaqao social decadente. Resulta pessa
educa9ao um nfvel coletivo baixo com apenas alguns va/ores individuais,
que se distBnciamcada vez mais da compreensao da maioria, segregandose em elites prejudiciais a co/etividade e a evo/uqao da humanidade.
Combateremos portanto a educa9ao que visa a formaqtio de tais elites
e exigimos em primeiro lugar uma educaqao que vise um nfvelalto coletivo,
condiqao essencia/a toda evo/uqao que permita a massa compreender as

2 Urn fllCemplar datllogralado em 7 paglnes, eontendo anot8l;m a l'pls, reallzadas por Koelireutter (provavelmenle em
razAo de re-utlllza~6" po8tenores), fo! por mlm Iocallzado no acervo pessoal de Genl Marcondot em 1989190. Nlo he.
absolutamenle nenhuma ~ ale na blbllografla especlallzada ate 0 momenta.
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manifestac;6es do esplrito humano.·
A tecnica desenvolveu tremendamente as possibilidades de divulgaC;<'lo das manifestac;6es do esplrito humano. Muitas vezes, porem, a tecnica
foi alem das possibiiidades de assimilac;<'lo do homem, porque a educac;ao
nao se desenvolveu paralelamente.
A verdadeira finalidade dos meios tecnicos de divulgac;ao e a instruC;<'lo.
No entanto, esses meios - radio, cinema, gravac;ao, imprensa - apesar
de constitulrem uma magnifica oportunidade para os autores e executantes
atingirem as grandes massas, e para a massa de tomar contato com a
criac;ao contemporiinea, 'atrasam' a divulgac;ao das manifestac;6es do
esplritohumano, voiuntaria ou involuntariamente. Resulta dissouma distorc;ao,
pois que: a massa tem aproveitamento muito menor do que realmente
poderia ter, se nesses meios de divuigac;ao tivessem uma orientac;ao mais
justa e l6gica; e a coletividade continua ignorantemente instrulda.
:=' ,"ovo, principalmente pela crescente utilizac;ao dos meios mecanicos de difusao, formidaveis conquistas da cil!ncia, absorve indistintamente
ensinamentos bons e medlocres, e, nao tendoainda desenvolvido 0 esplrito
de selec;ao e criterio, forma uma mentalidade ca6tica.
Um dos resultados dessa mentalidade e a atitude do povo em geral,
para com as manifestac;6es do esplrito humano - particularmente para as
artes -, a atitude de indiferenc;a.
Tal atitude e resu/tante da faciiidade de conhecer sem esforc;o uma
.::'''ra musical, torcendo-se simplesmente um botao de radio ou tocando-se
um <.lisco e da ausl!ncia de qualquer dispi!ndio de energla, pois na musica,
mais do que em qua/quer outra arte, a compreensao s6 e posslvel pelo
esforc;o auvo, A recepc;ao passiva nao basta e produz junto com a fa/ta de
criterio na selec;ao de programas radiof6nicos, a apatia completa da massa,
em lugar de produzir amor e compreensao pela arte.·
Em face dessa situac;ao consideramos essencial para 0 ensino musical:
1. educar a coletividade utilizando as inovac;6es tecnicas a fim de que

4 Para melhor apreclarrTlOll Mta coloca¢o, Vftle lembfar aqul oslgnlfk:ado da fu~Ao social do compositor, axpreuo por
KoeHteUtter em outros lextos da epoca: '0 artlm-crl&dor' 0 arquheto do esp(rllo romano" .

5vJlla-lobos chegou tambem a dlvldlt ponlos de vista semelhantn sob,e este mesmo assunto,
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ela se tome C6ptlZ de selecioner e julgar 0 que de melhor se adapta 8
personalidade de cada um dentro das necessidades de coletMdade;
2. combater 0 ensino baseado em opini6es pre-estabalecidas e
preconceitos aceilos como dogmas;
3. reorganizer os meios de difusao cultural.
Exigimos maiorcriterio na organizaqao dos programas ea sUbstituiqilo
de uma grande parte de irradiaq6es de gravaq6es par recitals de mUsica
sinfOnica e de cllmara, a tim de que 0 musico protissional nllo continue
prejudicado.
Vivendo no primado do social, devemos socializar em primeiro luger
as manifestaq6es mais elevadas do esplrito humano e lazer com que esses
deixem de ser8PBnfJgio de uma certe classe para pertencer(para tomaremse bem comum) a toda a coletividade.
o povo educado por convenqOes doutrinBrias e academicas, prejudiciais 8 evoluqao cultural, niio conseguin!l compreenderas manifestaq6es do
esplrito humano.
Afastsndo-se 0 publico da criaqao contemporllnea, esta tomou-se
privativa de um certo grupo de pessoas privilegiadas.
Por isso, exigimos a substituiqiio de convenq6es, sancionadas pela/ei
do mlnimo esforqo, por leis baseadas em fundamentos cientlficos-f1sicoacusticos - a tim de que a forqa criadora se possa desenvolver livre e
seguramente, indepandente de preconceitos esteticos.
Consideramos essencial a sUbstituiqao do individualismo e do exclusivismo pe/o co/etivismo em musica, preconizamos para 0 ensino musical
as formas co/etivas do ensino: canto orfeOnico e conjunto instrumental.
Preconizamos a realizaqiio de cursos coletivos e de congress os de
c/asse.
Luteremos pe/a destruiqiio do 'I'art pour I'art' , a serviqo de um
virtuosismo exagerado, sinal de decadencia artlstica, substituindo-o pelo
lema 'a arte pe/o utiI' e pelo musico que sirva a obra. /.../
Combateremos a confusao de valores estabe/ecida pela ignon!lncia e
pelo partidarismo.
Preconizamos um novo esti/o em musica, anti-formalists, claro e
vigoroso /.../
Preconizamos um esti/o e/ementar e primitivists, porque somos 'necessariamente' primitivos, filhos de uma nacionalidade que se alirma e de
um tempo que estl! principiando.
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Preconizamos a criar;flo de formas novas que correspondam exigflncia do coletivismo, como 0 orar6rio, com a participaqlio at/va da masse, do
publico espectador, a renovaqlio do rearro musical pela rragedia co-

ral ...• ,8
As concePet0es de arte, mUsica e sociedade, em continuo estabelecimento peloMusicaViva, refletem-se aqui num perfil n~idamentecornbativo
e de acordo com 0 compromisso ideol6gico do grupo. Delas ressaltam os
pontos essenciais que caracterizam a orientar;flo do movimento em relar;flo
a seu desempenho educativo:
1. privilegio da. criaetllo musical - por um lado, atravas do estudo e
apresentaetAo de obras (em especial da contemporllnea, mas ainda do
'novo' de todas as apocas), difundidos, 0 mais extensamente possivel,
mediante edietAo de beletins, audiet0es comentadas e radio-difusAo; por
outro, quando da formar;flo musical, atraves do estimulo da pratica criativa
desde a fase inicial de aprendizagem;
2. importllncia da funetllo social do criador contemporllneo - em
decorrencia portanto, dedicaetAo prioritaria formar;flo de compos~orese
favorecimento de seu trabalho, uma vez que a eles competiriaa missAo de,
nAo meramente representar 0 estagio de evoluetllo da sociedade de sua
apoca, mas a1am, participar ativamente do processo de transformaetllo da
realidade vigente;
3. questAo do coletivo - por um lade 0 aprove~amento dos recursos
oferecidos naquele preciso momenta (midias) para a ativaetAo e desenvolvimento do ample potencial coletivo, difundindo os conhecimentos aletos
musica enquanto criar;flo de uma apoca e recobrindo aspectos tacnicocomposicionais, estaticos e hist6ricos; por outro, a superaetAo do primado
do individual pelo do social, instaurando-se 0 sentido coletivista da musica
e por conseqO~ncia Iegitimando historicamente a exist~ncia do Musica Viva
enquanto movimento e grupo de compositores;
4. contemporaneidade e renovaetoo (no amplo sentido do termo,
abarcando mukiplos aspectos), implicando na atualizaetoo de conteudos,
metos e desempenhos: tentativa de conjugar;flo de novas possibilidades
esteticas e de funetoo da arte e do artista com uma realidade nova, intensa
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e continuamente transformada.
Alim de ilustrareste ultimo aspecto, parece-me oportuno lembrar aqui
a participag1l0 direta do Musica Viva na recem-instalada Universidade do
Povo (RJ, 29/03/1946). Esbogando urn projeto de atuag1\o pedag6gica
regular, quando da criag1l0 de sua 589110 de Musica (19/07/1948), e
inaugurada uma forma inedita de ensino musical, seja pela clientela visada
seja pelo programa proposto. Suas atividades compreenderam organizag1l0 de conjuntos populares (com repert6rio abarcando tanto musica
'elevada' quanto popular), divulgagao da cultura musical (atraves de
concertos, rechais, conferencias e debates), cursos basicos de teoria e
instrumentos e formagao de copistas. 7
Concretiza-se assim, parcialmente que seja, a viva preocupag1\o de
conferir substancia ideol6gica as realizagOes n1l0 apenas usualmente
consideradas musicais, mas tambem decorrentes de esforgos dirigidos a
outras areas, como resultado coerente do posicio'namento politico-social
adotado.
Das atlvldades

Abrangendo uma larga gama de naturezas, as atividades do Musica
Viva compreenderam series de audigOes, concertos e recitais, publicagao
de boletins e de partituras, realizag1l0 de cursos, conferencias e emissbes
radiofonicas.
Embora nosso enfoque aqui va se restringir apenas a algumas delas,
no seu conjunto porem todas as atividades subordinaram-se a uma
inteng1l0 marcadamente didatico-pedag6gica (predominante alias na pr6pria trajet6ria individual desenvolvida por Koellreutter).
A dijusao de criagOes musicais, especialmente das contemporaneas,
tanto internacionaisquanto brasileiras, constituiram-se num recurso basico
para atingir a meta fundamental de renovagao pretendida: a criag1l0 e a
instalag1l0 de uma modernidade musical no Brasil e consequente revhalizagao cultural do ambiente da epoca.
5110 porem, deste urn primeiro instante, as apresentagoes musicais

7 ct. CorrekldaManhl, RIo de Janelro, 17107/1947. PflramalofncomentAriol.obreos engajamentos do Mlitlea Viva.
Yef: KATER, C.. Op.clt., Gap.3· 'Engajamenlot & Rupturu·. pp. 79-96.
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quesecolocaroo como suporte bAsico de divulga\;ao, ao mesmotempo em
que propiciarao recuperar as condi\;oos - e mesmo uma das principals
finalidades - de urn fazermusical, cujo circu~o (compo~or, obra, interprete,
publico) se encontrava na epoca desatualizado e fracamente articulado.
'Divulgar 0 compes~or e sua obra, principalmente a contemporanea',
dfferencia oMusica Vivadas sociedades musicais deseutempo, que, como
afirmou 0 lider do movimento, 'real\;avam 0 virtuese e 0 concerto'.·

Audlc;oes e concertos

Algumas caracteristicas relativas as apresenta\;oos merecem comentaric. Tendo por objetivo a formal,ao musical e cunural, fcram levadas a cabo
apresenta¢es particulares, de reduzido porte pelo efetivo musical requeride e pela expectativa de plateia (significa\;oo provavel das 'aOOi\;Oes' pelo
movimento carioca).
Para 0 movimento paulista, 0 termo 'audi~o' correspondeu a reuniOes musicais, tendo per base grava\;oos em discos. Eram quase sempre
dedicadas a musica contemporanea e acompanhadas de palestras ou
comentarios genBricos relatives a grava~o, compositore/ou obraenfocada
Elas ocorreram tanto de forma privada, na residencia de integrantes do
movimento, quanto publicamente, na maioria das vezes no Museu de Arte,
onde chegaram a sefixarcom aparente regularidade, sob otitulo 'Segundafeira Musical'.
Para se ter uma ideia urn pouco mais precisa do que fcram essa~
'audi\;oos', em particular da variedade e da atualidade dos temas aborda
dos, citamos a titulo de exemplo:
- 'Bart6k', com palestra de Jorge Wilheim
- 'Compositores Brasileiros Contemporaneos' (Guarnieri, Mignone,
Villa-Lobos, Eunice Katunda), palestra de E. Katunda
- 'Prokofieff', palestra de Roberto Schnorrenberg

8 ct. BoIelim MUsica Viva, nO 718, 1941, p. 1. ~oportunoaqui ~fa re-leltutade'OBanquete', de Mario deAndrade,
que esclarece, numa larta e pMtIca dlscussAo, sobre esse e outru probiemAtieas COffel alas, notadamente oms das
falas dos personagens JanJio. SIomara Pong.. dignos porta-Yozes de .ltu~ do composltot e do v1rtuose cia 6poca..
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- 'Obras Contemporiineas Tonais' (Vaughan-Williams, Honegger,
Stravinsky), comentarios de R. Schnorrenberg
- 'Musica Popular Norte-americana' (Duke Ellington, C. Basie, L.
Armstrong), comentarios de E. Katunda
Entretanto, seja para as 'audigOes' seja para os 'concertos' - estes de
maior porte e com maior afluencia de publico -, era possfvel a repetigiio de
obras, na tentativa de assegurar sua compreensao, uma vez que em parte
significativa elas consistiram de estrElias.
Paralelamente aos 'concertos' e 'audigOes' comentadas, realizaramse muitas conferencias ('Tendencias da Musica Contemporiinea', por
Koellreuller, 'Musica e Cinema', por Alvaro Bittencourt, por exemplo) e
cursos seriados, dedicados a amadores e iniciantes, propondo sempre a
discussiio sobre temas de atualidade, como 'Evolugao das formas' e
'MusicaeSociedade, uma analise social dahist6ria da musiea', ministrados
respectivamente por R. Schnorrenberg e J. Wilheim.
Tais atividades cumpriram uma fungao determinante na formagao de
inumeros jovens musicistas, oferecendo-se praticamente como a unica
allernativa, no meio acanhado da epoca, para a reflexao estetica e conseqOente ampliagao e atualizagiio de horizontes. Disseminaram, entre
amadores, iniciantes e profissionais da musica, 0 modemo de varias
epocas, 0 contemporiineo internacional, latino-americano e, em especial,
brasileiro.
Vale ressaltar ainda, 0 aspecto edueativo implictto nas apresentagoes
publicas de pegas de compositores iniciantes em meio a obras de musicos
consagrados do movimento: Minita Mantero, Nininha Gregori, Heitor Alimonda, Cornelio Hauer, Waller Eisas e, num dado momento, Edino Krieger,
entre muitos outros, ao lade de Santoro, Guerra Peixe, Katunda e Koellreutter.
o desejo nao apenas de divulgar mas de tornar largamente conhecidas as produgoes musicais modemas, apresentando ao publico as
caracteristieas e discutindo problematieas das diferentes tendencias da
linguagem contemporiinea, levara ainda 0 movimento paulista a criar ciclos
de audigOes experimentais.
ApresentagOes didaticas por natureza, as obras eram ai inicialmente
analisadas e em seguida interpretadas, .... podendo ser repetidas parcial
ou integralmente' (como figura de forma reiterada nos programas com
obras contemporiineas). Comportavam tambem explanagiio e, ao final,
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debate publico sobre os problemas esteticos envolvidos, tema alias sempre
muito caro a Koellreutter.
'LudusTonalis' (1942) de Hindem~ll, 'Duo 1946'deGaya, 'Microcosmos'
(1940) de Bart6k, 'Duo para flauta e piano' (1944) de Guerra Peixe, 'Sonata
para piano' (1925) de Stravinsky, ilustram algumas das obras introduzidas
na epoca pelas audi<;Oes experimentais durante 1947 e 48.

EmlssOes radlofOnlcas

A sene de programas 'Musica V'wa' poderia por si s6 representar uma
das mais originais e bem realizadas estrategias educacionais levadas a
cabo entre n6s.
Transmitida pela PRA-2, Radio Ministerioda Educa<;ao e Saude do Rio
de Janeiro, eta foi iniciada a 13/Maio/1944, tendo sua emissao inaugural
constado exclusivamente de obras brasileiras contemporaneas: 'Inven<;ao' de Guerra Peixe, 'Oois Improvisos' de Guarnieri, 'Sonata para violoncelo
e piano' de Santoro e 'Ciloros nO 2" de Villa-Lobos. Em seu segundo
programa era ja oferecido 0 texto integral de uma das mais representativas
obras expressionistas, 'Pierrot Lunaire', de A. Sclloenberg.
Foram entao irradiados semanalmente, de forma alternada, programas com musica ao vivo e grava<;oes" contando os primeiros com a
participa<;ao de membros do Musica Viva e de diversos artistas convidados,
interpretes, em sua maioria, que desde aqui solidificaram sua expenencia,
projetando-se no ambiente musical da epoca.
Egydio de Castro e Silva, Claudio Santoro, Guerra Peixe, Mirella Vita,
Koellreulter, Aldo Parisot, Joao Breitingel, Edino Krieger, Oriano de Almeida, Esteban Eiller, Jaiolenodos Santos, Marcos Nissenson, Santino Parpinelli,
Loris Monteiro, Geni Marcondes, Eunice Katunda, Lidia e Heitor Alimonda
estao entre os principais participantes do Musica V'wa que tomaram parte
das programa<;Oes, na qualidade de interprete.
De fate nao apenas a modernidade mas varias epocas se viram
representadas e' comentadas nos programas. Foram criados diversos
ciclos, entre os quais 'E a musica esteve sempre presente', 'Antologia de
musica antiga', 'Estilos Musicais' (versando sobre 0 G6tico, Renascen<;a e
Barroco). A importancia atribuida produ<;ao musical do seculo XX e

a
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contemporaneidade no entanto, transparece sempre vivicla nas series
'Obras primas de nossa epoca', 'Obras primas cia musica contemporfulea'
e 'MUsica de nosso tempo'.
Levaram-se ao ar tambem 'audic;oos especiais', dedicadas a composttores especfficos, como Emst Krenek, Manuel de Falla, S. Prokofieff, B.
Bart6k, P. Hindemtth, H. Villa-Lobos, Esteban Ettler, I. Stravinsky, compositores do grupo 'Renovaci6n' de Buenos Aires, C. Santoro, C. Guerra Peixe,
Edino Krieger e Roberto Schnorrenberg, entre muitos outros.
Permeados por forte cunho didatico, muttos dos programas radiof6nicos fizeram recurso ainda uma forma particular de apresentac;lIo. A
simula<;ao de d;alogo entre mestre e discipulo, por exemplo, aparece com
algumafrequencia. Num deles, 0 estudo dos principios basicos da composic;ao dodecaf6nica, com ilustrac;Oes diretas realizadas ao piano, e
particularmente digno de nota, na medida em que representa 0 esforc;o
educacional do Musica Viva ao buscar tomar acessivel e compreensivel,
um vasto publico, caracteristicas composttivas -tecnicas e estilisticas- da
produc;lIo musical mais recente.
Genl Marcondes· e a unica a figurar de maneira regular nos anuncios
de conferencias e cursos, relativos
educac;lIo musical (infanti!, em
particular). Eia foi a responsavel por uma serie de transmissOes intttulada
'Apreciac;lIo Musical', onde, sob forma dialogal entre ela ('Oona Gen~) e
uma crianc;a, eram apresentados e estudados temas centrais da mUsica
(formas, estruturas, estilos e composttores de diferentes periodos hist6ricos).
De maneiratambem dialogai, porem entre personagens livremente criados,
foi levada ao ar uma serie didatica complementar dedicada ao publico
infanto-juvenil - it'ltitulada '0 Mundo da Musica'-, onde se trataram
coloquialmente varios t6picos, entre os quais os 'Novos Instrumentos' (100
capttulo), programa versando sobre a hist6ria do violiQo, seus principais
fabricantes, interpretes, etc.. Na transmissao de 19/Maio/1945, da serie
MusicaViva, foi apresentado um programa intttulado'Musica paraCrian<;as',
com obras de Prokofieff, Guerra Peixe e Camargo Guarnieri (com Edy
Campos de Oliveira ao piano), evidenciando-se assim 0 empenho do
movimento em instruir nao apenas a forma<;ao musical tecnica, mas
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9 Genl Mlllcondet ·plenlsta II pedegogft ·embora J)&ltlclpente "Ilva do movlmenlo, • p'atleamente Igr'lOfada na blbllogfafla
ellistente, ellcesslo leila a: NEVES,
Mada. MUslca Conte~flH Bras/lelre.
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tambem cuttural, para um publico de todas as idades. '0

Agulas de concluaiio
De certo a contribui~~o educacional proporcionada pelo Musica Viva
se circunscreveu a um metodo de aprendizagem musical original e
especifico, nos moldes daqueles contemporiineos que ainda hoje correntemente se praticam no pais. Caracterizou-sesim pela importiinciaatribuida
a pratica do contemporiineo, seja ao nivel interpretativo seja, em especial,
ao exercicio da cria~ao, portanto, e numa primeira instiincia, pelo privilegio
do 'experimentar" sobre 0 'saber" inst~ucionalizado."
Demonstrando no entanto sua meta mais arrojada ao projetar a
questao formacional no bojo de um ample movimento - cujo principal
objetivo referiu-se, como mencionamos, a renova~ao da realidade artistico",usical brasileira -, associou esse'experimentar-fazer" ao'saber", buscando
ainda ampliar a competenciado musico tambem para o'agir" (0 que se deu,
ate por volta de 1949, com relativo sucesso).
Do ponto de vista estr~o das inten~Oes educacionais que crivaram 0
movimento - e ap6s a trajet6ria individual de H.J. Koellreutter -, podemos
considera-Ias mais alins aquilo que hoje denominamos 'anima~ao s6ciomusicaQ - ou cultural -, do que a um metodo pedag6gico-musical
propriamente dito.
Nesse sentido espelha-se uma grande semelhan~a entre as iniciativas de Villa-Lobos e de Koellreutter.
As particularidades metodol6gicas especificas intrinsecas realiza~oes do primeiro se mostram tenues e com pouca sistematiza~o. Ainda,
varios dos recursos de que lan~ou m~o, mu~o embora tenham resultado
numa fatura original, sao de fate emprestimos adaptados a for~a de uma
realidade artistico-cuttural hibrida.
n~o

as

10 Tode. as lnlormalj6et reilltiva.'" emlssOes radlof6n1cM velculadu aqul apolam-se em doeumentac;lo especillca,
constlMda por90 lotelros de Pfoglama, fefe,,~ntes 80 perlodo 1946-50. Est. material fol pot' mlm loeaJlzado, reunldo e
cla,,1ficacSo entre 1989 e 91, e, ao que cooste, jamait consultado anteriormente pot nenhum outfO ..tudk»o.
11 Como 0 grupo tanto reltefou em formu~ de maJor amplitude: "td6ln sio mail fortes do que pre<»nce!tos'• Yef, entre
outro. docurnentos, "Manlfnto 19«'. v1nhetas dos PfOQlamas radlof6nlcol.

32

Deixando-se de lade determinadas estratagias lelizes, poram relativamente avulsas - como me parece ser 0 caso de alguns 'ele~os orfe6nicos'
e p~as didatico-musicais -, a originalidade de Villa-Lobos residiu em sua
contribuiQao do ponto de vista da dinamizaQao social atravas da musica.
Sob esse aspecto particular as iniciativas deVilla-Lobos e de KoelireUlter podem enUio ser conectadas, e - muito emboraa alguns soe desconexo
- considerarmos, sob esse prisma especilico, 0 segundo como 0 mais
leg~imo continuador do primeiro.
Isto porque, 0 que de certa lorma se buscou, desde a lundaQao do
Musica Viva brasileiro, loi justamente 0 'sentido coletivista da musica', a
redeliniQao luncional desta e do musico junto sociedade, bem como - e,
num certo sentido, por conseqOencia - a dinamizaQao s6cie-cultural.
Esta loi, a meu ver, a principal meta visada por Koellreutter na longa
empresa educacional por ele desenvolvida a partir de 1950 e ja completamente dissociada do Musica Viva.
Se comosentenciou um incansavel cr~icoda apoca, 'Nunca nenhuma
guerra a oportuna no terreno da arte, a nao ser contra 0 marasmo e a
mediocridade' (e poderiamos acrescentar nesseterreno tambam a educaQao), nao loram outros os objetivos originais perseguidos por Koellreut1er
com a criaQao do Musica Vivaou ap6s dos 'Cursos Internacionais de Farias
Pr6-Arte' (Teres6polisIRJ, 1950), 'Escola Livre de Musica' (Sao Paulo,
1952), 'Seminarios Internacionais de Musica' e 'Seminarios Livres de
Musica' (Salvador, 1954), 'Schola Cantorum', entre muitos oUlros organismos e atividades que se seguiram, tendo sempre Irente 0 crivo de
ex-alunos e/ou do pr6prio introdUlor da segunda lase da modernidade
musical brasileira. 12
A lronteira entre as trajet6rias do Musica Viva e de seu orientador nao
a sempre lacil de ser delim~ada. Isto porque, de um lade a atualidade do
pensamento, a forQa da visao e 0 carisma que Koellreutter exerceu impregnaram lortemente a maneira de ser de muitos daqueles que com ele
dividiram idaias, projetos e realizaQoes. De outro, a sedutora proposta de
revitalizaQao artistico-cultural do movimento engendrado, criou nele trilhas
internas, deixando marcas sensiveis em parte significativa de suas atua-

a

a

12 Par. uma amplacronologladet atMdade's de H J.Koell,eutter e do Mlislca VIva, Vfi: KATER, C .. Op.cll., 'Anexo r,

147·186.
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C;OIls posteriores.
Empreendedor e obra fundiram-se nos varios significados revestidos
pela expres~o 'musica viva': movimento, grupo, sociedade, programa
radiofOnico, estatica, concertos, audic;Oes experimentais, boleUns,
confer€lncias, cursos ... Em ultima instiincia, estes foramtodos receptaculos
de um mesmo conteudo. Uma ideologia que a todos se superpOs e
determinou, notadamente em relac;llo ao aspecto educativo. Seus
pressupostosforam 'musica a vida', 'musica a movimento', assim atribuindo
importancia decisiva II reflexllo tanto estetica quanta social e,
fundamentalmente, II reconsiderac;llo da func;llo -sempre mais ampla, ativa
e transformadora- da criac;llo e do criador modemos na sociedade de seu
tempo.
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