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Margarete Arroyo
Resumo: Este artigo trata de reflexoes resultantes da pesquisa que empreendi entre 1995
e 1999, cujo campo investigative foi a rela<;:ao entre educa<;:ao musical e cultura. Propus lan<;:ar
um olhar antropol6gico sobre praticas de ensino e aprendizagem musical em contextos social
e cultural mente diversos. 0 estudo, etnografico, aconteceu em dois cenarios social e
culturalmente diferenciados de ensino e aprendizagem de musica: 0 ritual do Congado e 0
Conservat6rio de McJsica, ambos localizados na cidade de Uberlandia, MG. A convivencia
com congadeiros, professores e estudantes constituiu-se em uma experiencia heurfstica
significativa para uma compreensao mais densa de questoes presentes nos discursos de
educadores musicais, tais como: "considerar 0 contexto sociocultural dos alunos" ou "partir da
experiencia dos alunos". No texto sao discutidos dois pontos relativos a esse adensamento: 0
que vern a ser lan<;:ar urn olhar antropol6gico sobre praticas de educa<;:ao musical e qual a
relevancia desse olhar para a Educa<;:ao Musical.

Em pesquisa realizada
entre 1995 e 1999, delimitei 0
estudo a dois contextos em que
ensino e aprendizagem de musica acontecem: 0 ritual que envolve a Festa do Congado e 0
Conservat6rio de Musica, ambos
localizados na cidade de Uberlandia, MG2. Essa delimitac;ao
decorreu do estranhamento que
me causou a Festa do Congado, quando pela primeira vez a
presenclel.
•

•

"Era 1993, e eu, educadora musical, recem chegava de mudanqa a
Uberlandia. Esse estranhamento estava
diretamente vinculado a minha hist6ria de
vida em outro contexte urbano (Sao Paulo) e em outro mundo musical, 0 mundo
escolar e academico ao qual 0 Conservat6rio se vincula.

a mais impressionante para mim naquela primeira experiencia de uma Festa de
Congado foi um grupo de cerca de oito
meninos posicionados em cfrculo, vestidos com seus uniformes 3 coloridos, com
ripiliques a mao, danqando no patio da
igreja em meio aos batidos dos outros
congadeiros homens. Ampla audiencia
circundava todos e tomava conta do adro
e seus arredores, na manha ensolarada
do domingo de Festa. as meninos tocavam e danqavam ao mesmo tempo.

as batidos nas caixas eram fortes e seguros, e mesmo pequenos para 0
tamanho dos instrumentos, os meninos
movimentavam para cima e para baixo os
ripiliques, acompanhando os movimentos
de pemas que igualmente subiam e desciam em grandes saltos. a envolvimento
intenso, 0 corpo solto e a expressao de
prazer impressionaram-me e, de imediato, lembrei-me da relaqao de crianqas com
o fazer musical em outra situa9ao ja co-

nhecida: as aulas de mcJsica em escolas.
Eo que me veio a mente foi ausencia comum de envolvimento, corpos retrafdos
e express6es de tedio.
Meu olhar sobre os meninos congadeiros foi de educadora musical, um
olhar interessado em entender a relaqao
entre aprendizes e fazeres musicais em
contextos de ensino e aprendizagem escolares e nao escolares. Mas era tamMm
um olhar romantico sobre 0 fazer musical
dos congadeiros, e um olhar descrente
sobre 0 fazer musical na institui9ao escolar, olhares que foram $e transformando
durante a pesquisa, atraves do exercfcio
antropol6gico de familiariza9ao e estranhamento."(Arroyo, 1999, p. 19)

Nas ultimas tres decadas,
as reflex5es e praticas da Educac;ao Musical escolar/academica 4 tem sido permeadas par te-

'Uma primeira versao desse texlo foi apresentada em forma de comunicagao de pesquisa no VIII Encontro Anual da ABEM, Curitiba, 1999.
Pesquisa realizada no programa de Doutorado do Curso de P6s-Graduagao em Musica - Mestrado e Doutorado, da UFRGS - sob a orientagao da professora Ora. Maria Elizabeth
Lucas.

2

3

As palavras destacadas referem-se ao vocabulario e expressees utilizados pelos congadeiros, professores e esludantes dos cenarios pesquisados.

, A qualificagB.o escolar/academica refere-se a reflexees e praticas da Educagao Musicai quer nos espagos escolares (Ensino Basico e Escolas especificas de Musical. quer no
espago academico-cientifico (Ensino Superior e Pesquisas).
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maticas referentes a uma postura mais relativizada, tendo em
vista os diferentes contextos
sociais e culturais em que a educagao musical a praticada. Nesse sentido, idaias como "considerar 0 contexto social e cultural dos alunos" e "partir da experiencia dos alunos" sao constantes nos discursos e preocupagoes dos educadores musicais. Se essas idaias foram trazidas a prcHica docente para,
entre outras razoes, tornar as
aulas de musica mais significativas, ou por ser uma tendencia
cuja origem nao se sabe com
clareza, um aspecto relevante a
a necessidade de compreender
o que fundamenta essas ideias.
que tenho em mente com essa
compreensao a uma pratica
docente mais consciente das
pr6prias agoes.

o

Neste artigo, abordo dois
pontos referentes a citada fundamentagao, fundamentagao
esta que compoe teoricamente
a pesquisa mencionada. Esta ultima, por seu lado, esta inserida
no campo investigativo da relagao entre educagao musical e
cultura. Sendo a cultura - ou
.
'
mals especificamente, a diversidade cultural - 0 objeto de estudo da Antropologia, propus langar um olhar antropol6gico sobre praticas de educagao musical.

Descric;ao da pesquisa

o

Congado, pratica afrocat61ica de louvagao a Nossa
Senhora do Rosario e Sao Benedito, foi constatado no Brasil
desde 0 saculo XVIII e em Uberlandia desde 0 final do saculo
passado. 0 ritual acontece anualmente, de setembro a novembro, e mobiliza parte significativa da populagao afro-brasileira
da cidade (cerca de 25% da populagao total). Varios grupos,
chamados temos, constituem a
Festa do Congado, cada qual
com seus cantos, dangas, instrumentos musicais, batidos e
vestimentas pr6prias. Criangas,
adolescentes e adultos das classes populares compoem esses
temos, muitos deles mantidos
por uma mesma familia ao longo de vadas geragoes.

o

modele interpretativo
do Congado foi baseado em
Leach (1992), segundo 0 qual 0
ritual veicula mensagens fundadas em um mito que ordena e
da sentido as agoes dos participantes. A contraposigao de culturas, de etnias e a construgao
de identidades como mensagens rituais sao comunicadas no
Conga do, por meio de "uma
multiplicidade de canais sensoriais" (Leach, 1992, p.60), verbais ou nao, concorrendo todos
para recriar e atualizar 0 ritual.

o primeiro

ponto abordado refere-se ao que vem a ser
langar um olhar antropol6gico
sobre praticas de educagao musical; 0 segundo, refere-se a relevancia desse olhar para a educagao musical, como pratica cotidiana e como area academica
de conheciment0 5 • Antes, poram, de adentrar esses t6picos,
fago uma breve descrigao da
pesquisa que contextualiza essas reflexoes.

o Conservat6rio de Uberlandia, fundado em 1957, a parte de uma rede de doze escolas
publicas de musica em funcionamento no estado de Minas
Gerais, atendendo milhares de
estudantes dos 7 anos a terceira idade. A unidade de Uberlandia tem matriculados mais de
3.000 alunos. Se tradicionalmente essa escola era freqOentada pelos filhos da elite da cidade, nos ultimos anos seus estudantes sao oriundos de dife-

rentes classes sociais, incluindo
uma significativa parcela de afrobrasileiros. Alam das aulas, 0
~onservat6rio tem varios grupos
Instrumentais, como uma orquestra, uma banda, grupos de
musica popular, conjuntos de
camara e corais.
Interpretei 0 Conservat6rio de Musica como uma instituigao escolar, conceitualizando
"instituigao" segundo a antrop6loga Mary Douglas (1998). A
autora argumenta que as instituigoes estao baseadas em analogias naturalizantes, que Ihes
conferem legitimidade. Considerando que a instituigao Conservat6rio esta fundada em analogias constitutivas da cultura ocidental, legitimadas em oposigoes, tais como espiritual versus
material, esquerdo versus direito, corpo versus mente, empreendi a analise do contexto a partir de tres eixos interpretativos da
idaia de mudan9a, repetidamente presente nas falas e
agoes de professores, estudantes e diregao da escola: mudan9a no ambito das analogias naturalizantes, representada em
.
,
0posigao a permanencia e alinhada a modernidade; niudan9a em contraposigao a representagao largamente difundida
dos ConseNat6rios como instituigoes estaticas; e a articulagao
entre mudan9a e representagoes sociais sobre 0 fazer musical no contexto do Conservat6•
no.

-

Tendo por pressupostos
que M diferentes concepgoes
de musica e de faLeres musicais,
mesmo no ambito de um mesmo meio social, e que essas
concepgoes sao determinantes
nas praticas de ensino e aprendizagem de musica, a questao
central que me conduziu na investigagao entre os congadeiros
e entre os professores e estu-
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dantes foi 0 desvelamento de
representagaes sociais sobre 0
fazer musical nos dois contextos. Busquei, com esse foco,
compreender a relagao entre as
representagaes sociais sobre
fazer musical e prcHicas de ensino e aprendizagem musical,
em cada cenario.
A compreensao do sentido desse foco passa pela definigao de conceitos centrais na
pesquisa: representagaes sociais, cultura, fazer musical e praticas de ensino e aprendizagem.
Representagao social e
um conceito s6cio-antropol6gico
capaz de tratar mais densamen.te 0 que no senso comum denominamos concepgaes. As representagaes sociais sao uma forma de saber conceitual e pratico, construfdo e compartilhado
coletivamente a partir das interagaes sociais. As representagoes sociais edificam a realidade, sendo compreendidas no
senso comum como formas, naturalizadas de significado. Em
outras palavras, estruturadas
socialmente, quando naturalizadas, acabam por estruturar a
pr6pria sociedade, ou seja, reproduzimos concepgaes, crengas, valores e praticas como se
elas fossem inquestionaveis,
quando na verdade sao resultado da elaboragao de grupos humanos, em determinadas situagaes hist6ricas6 •

o conceito

de cultura e
central quer na Antropologia,
quer na Etnomusicologia - disciplina que estuda antropologicamente as musicas e os fazeres
musicais das sociedades -, a
qual fago muitas referencias. De
acordo com a etnomusic610ga
Maria Elizabeth Lucas, cultura
seria 0 "ponto de intersecgao",
o "espago interdisciplinar" entre
Etnomusicologia e Educagao

Musical (Lucas, 1995b, p. 11).
No ambito da pesquisa, adoto a interpretagao de
cultura do antrop610go Clifford
Geertz, que a concebe como
uma pratica social "essencialmente semi6tica", "uma teia de
significados" constitufdos nas
interagaes sociais (Geertz,1989,
p.15). Esses significados sao
"continuamente produzidos, reproduzidos e revisados nos dialogos" dos atores sociais, como
completam Tedlock e Mannheim
(1995, p.2). Essa conceituagao
de cultura permite afirmar que as
representagaes sociais sao tambem produzidas, reproduzidas e
revisadas nos diferentes contextos culturais.

o sentido

da expressao
"fazer musical", neste estudo,
abrange mais do que modalidades de agao musical, conforme
seu significado em parte da literatura. David Elliott (1995, pAO),
fil6sofo da educagao musical,
por exemplo, define fazer musical (music making ou musicing)
como "exec.ular, improvisar, compor, fazer arranjo, reger", alem
de "ouvir". Entretanto, se as
agaes musicais forem consideradas envolvendo um complexo
de aspectos, desde os produtores das agaes, 0 que eles produzem, como e por que, e todo
o contexto social e cultural que
da senti do as pr6prias agoes
musicais, a expressao fazer
musical" carece de uma definigao mais densa. Recorri, entao,
ao etnomusic610go John Blacking, para quem "0 fazer musical e uma especie de agao social com importantes consequencias para outros tipos de agaes
sociais. 'Musica' e nao apenas
reflexiva; ela e tambem generativa tanto como sistema cultural
quanta como capacidade humana" (Blacking, 1995, p. 223).
.? ..

"0 fazer musical e um senso de
musicalidade das pessoas sao resultado
da interat;ao interpessoal com ao menos
tres conjuntos de variaveis: sons ordenados simbolicamente, instituit;6es sociais e uma selet;ao de capacidades cognitivas e sens6rio-motoras disponfveis do
corpo humano." (Blacking, 1992, p. 305)

Assim, referencias ao
fazer musical nos cenarios pesquisados compreendem: atores
sociais, as musicas que produzem e/ou consomem, como
"sons ordenados simbolicamente", as representagaes sociais
que Ihes dao sentido, bem como
executar, improvisar, compor,
ouvir e outras agaes. E mais: 0
fazer musical como "pratica significativci', pois nao apenas "comunica ou expressa significados
pre-existentes, mas 'posiciona
sujeitos' em um processo de semiosis" (Middleton, 1990, p. 165italico no original). Nesse sentido, 0 fazer musical e reflexive
e generativo, como apontou Blacking.
Quando recorro ao termo
"praticas de ensino e aprendizagem musical", refiro-me ao sentido de "pratica significativa",
segundo Middleton. Assim, praticas de ensino e aprendizagem
de musica sao muito mais do que
agoes musicais acompanhadas
dos tradicionais elementos pedag6gicos que compaem a educagao escolar/academica: objetivos e conteudos. As praticas de
ensino e aprendizagem musical,
como reprodutoras e produtoras
de significados, conferem ao
ensino e aprendizagem de musica um papel de criador de cultura (compreendida segundo
Geertz).
Dessa breve descrigao da
pesquisa na quallocalizei os cenarios de estudo, destaquei seus
pressupostos, sua questao central e seu referencial te6rico, restando apenas citar a metodolo-

'Essa definiyiio Ii resuftado de uma reconstituiyiio do sentido de representa9ao social leita par mim, a partir de Durkheim (1994), Sperber (1985); Berger e Luckmann (1985);
Moscovici (1988): MagnanI, (1986). (Ver Arroyo, 1999, p.24-28)
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gia de investigac;ao. Recorri,
nesse caso, ao estudo etnografico, que me levou a convivencia no cenario do ritual do Congado e no interior do Conservat6rio de Musica, observando e
interagindo com os atores sociais, familiarizando-me com suas
vis6es de mundo e de fazer
musical, a partir do exercicio
antropol6gico de familiarizac;ao
e estranhamento.
No Congado, 0 material
etnogrcHico, articulado com 0
modelo te6rico, revelou que 0
fazer musical desempenha papel de destaque no ritual. Tocar,
cantar, dan~ar e criar sao praticas musicais permeadas pelo
sagrado, pela devo~ao aos santos, pela manuten~ao de identidades. Essas representa~6es
conferem sentido ao ensino e
aprendizagem de musica observados nos dois temos de Marinheiro7 , grupos em que concentrei 0 trabalho de campo.
No Conservat6rio de Musica, a interpretac;ao do material
etnografico desvelou que as praticas culturais sao marcadas por
uma tensao entre permanencia
e mudam;a. De urn lado, a permanencia de praticas musicais
eruditas europeias; de outro
lado, a mudan9a, com a inser~ao cada vez maior da musica
popular no curriculo da escola.

o que

vem a ser lanCfar um
olhar antropol6gico sobre
praticas de educaCf80 musical
Os estudos que relacionam musica e cultura (Etnomusicologia, Sociomusicologia) tem
reportado serem os espa~os escolares de educa~ao musical
apenas mais um dos inumeros
contextos presentes no cotidiano das sociedades, urbanas ou
nao, onde experiencias de ensino e aprendizagem de musica
7

abem
tem lugar (MENC, 1985). Essa
literatura tem influenciado reflex6es recentes sobre 0 campo
de estudo da Educa~ao Musical.
Segundo 0 educador musical
alemao Rudolf-Dieter Kraemer,
a "analise e campo de atua~ao"
da Pedagogia Musical comporta diferentes situac;6es, tais
como: educa~ao escolar e nao
escolar, aulas particulares e institucionais (Kraemer, 1995,
p.164). A educadora musical
americana Estelle Jorgensen
defende uma visao mais ampla
da educa~ao musical em face do
reconhecimento de ela acontecer "nos lugares mais inesperados", nao estando, portanto, restrita aos espa~os escolares (Jorgensen, 1997, p. xiii).
Quando se considera
essa visao ampliada do campo
de atuac;ao da Educa~ao Musical, as contribui~6es da Antropologia podem ser relevantes.
Entao, 0 que significa lanc;ar um
olhar antropol6gico sobre praticas de educac;ao musical?
Como foi mencionado anteriormente, 0 objeto de estudo
da Antropologia 13 a cultura, a
diversidade cultural; e mais: os
significados dos diversos comportamentos humanos, enquanto "arranjos diferentes, particulares" (Magnani, 1996, p. 15).
Para 0 olhar antropol6gico, 0
que importa sao os significados
locais, isto 13, como cada agrupamento humane confere sentido as suas praticas culturais,
incluindo ai as musicas. Assim,
os significados dos fazeres musicais devem ser considerados
em relagao aos contextos socioculturais e aos processos de
intera~ao social que Ihes deram
origem. Em outras palavras, 0
olhar antropol6gico 13 relativizador, porque considera que todas
as praticas culturais sao particulares e, portanto, igualmente
relevantes.

Os outros lemos sao Moyambiques, Congos, Marujos, Catupes.

16

No caso da pesquisa que
empreendi, 0 objeto de estudo 13
caracterizado pela presenc;a de
dois contextos social e culturalmente diversos, situados em um
mesmo espa~o urbano - Congado e Conservat6rio, Uberlandia.
Cada um esta atrelado a redes
culturais, sociais, educacionais
e musicais diferenciadas, 0 que
implica em praticas particulares
de ensino e aprendizagem de
, .
muslca.

o

ensino e a aprendizagem de musica no Congado estao articulados com um contexto ritual que os particulariza.
Ensinar e aprender os batidos
das caixas, a dan9a, 0 canto
significa ensinar e aprender a
ser congadeiro. As crianc;as,
imersas desde muito pequenas
nesse contexto, apropriam-se
desse saber musical pela observagao, imita~ao, experimentagao e escuta.
Como em outras culturas
musicais orais, 0 fazer musical
congadeiro 13 reconhecido e valorizado por seus praticantes
como sendo auditivo, visual e
talil. Nao ha, entre congadeiros,
quem especificamente ensine.
Mantendo uma pratica coletiv~
de ensino e aprendizagem de
musica, aprende-se a bater caixas e a cantar sem que isso seja
necessariamente ensinado. A
condi~ao de estar naquele contexto implica em estar aprendendo, ou, como diz Carlos Rodrigues Brandao, "tudo no ritual
ensina" (Brandao, 1984).

o ensino e a aprendizagem de musica no Conservat6rio estao articulados com 0 contexto escolar e com uma tradigao musical que tambem os particulariza. Ligados na origem a
uma possibilidade de fazer musical - 0 erudito europeu -, processos de conflitos e negocia-
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goes levaram insergao de outra cultura musical nessa escola: a mtJsica popular. A analise
dos dados da pesquisa permitiu
interpretar que 0 contexto e marcado pela dualidade permanencia e mudanga. Se, por um lado,
a pratica da mtJsica popular, de
tradigao oral, e indicio de mudangas, a hegemonia das praticas ligadas mtJsica erudita sinalizam para a manutengao de
determinadas competencias
musicais: valorizagao da individualidade e do dominio de c6digos musicais escritos. 0 contexto escolar, marcadamente letrado, reforga esta ultima competencia. No Conservat6rio, os
.papeis de quem ensina e de
quem aprende sao bem distintos, e a sala de aula e valorizada como sendo a situagao privilegiada de ensino e aprendizagem.

a

Focalizar as representagoes sociais sobre 0 fazer musical atuantes em ·cada . contexto
.
possibilitou perceber que cada
um e regido por uma 16gica pr6pria, que cria significados particulares. 0 olhar antropol6gico
procura desvelar essas 16gicas,
com 0 objetivo de ampliar 0 discurso humano, como ressalta 0
antrop610go Geertz (1989, p.
'"

24).
As tematicas "considerar
os contextos socioculturais dos
alunos" e "partir da experiencia
dos mesmos", recorrentes entre
educadores musicais, encontram fundamentagao conceitual
nessa abordagem antropol6gica de praticas de ensino e
aprendizagem musical. A relevancia pedag6gico-musical de
se "considerar os contextos socioculturais dos alunos" significa antropologicamente reconhecer que esses alunos estao inseridos em redes particulares de
significado, que sinalizam para
suas vis6es de mundo (de mu-

sica, de fazer musical, de aprender musica). "Partir da experiencia dos estudantes" significa, antropologicamente, acolher 0 que
Ihes e familiar e, portanto, significativo. Contudo, e preciso ter
cuidado para nao ficar limitado
a considerar a experiencia do
aluno apenas com 0 objetivo de
alcangar 0 que 0 sistema escolar considera que eles deveriam
saber. A experiencia extra-escolar dos alunos deve ser valorizada como visao de mundo. Um
exemplo da postura limitada citada e a pr6pria inclusao da
musica popular (experiencia
musical predominante de grande parte dos estudantes nas sociedades urbanas contemporaneas) em contextos de ensino e
aprendizagem tradicionalmente
atrelados musica erudita. Isso
muitas vezes ocorre somente
como uma ponte para se chegar aonde 0 sistema escolar
considera como de valor: a musica erudita. Se 0 olhar antropo16gico tem por finalidade, segundo Geertz, . a "ampliagao do discurso hUr:r1ano", "considerar 0
contexto soCiocultural dos estudantes" e "partir de suas experiencias" e possibilitar a troca de
experiencias no grupo social que
constitui uma turma (estudantes
e professores) e, consequentemente, a ampliagao dessas experiencias para cada membro do
grupo - incluindo os professores, que levam tambem suas
experiencia turma e aprendem
com seus alunos.

a

a

A relevancia do olhar antropo16gico para a Educac;ao Musical
No segundo ponto de reflexao, discuto tres aspectos: (1)
revisoes e ampliagoes de concepgoes e praticas consagradas
da Educagao Musical; (2) possibilidade de educadores musicais
transformarem suas percepgoes
sobre 0 que considerar como

situagoes e praticas de ensino e
aprendizagem musical; e (3) um
papel mais relevante da Educagao Musical no contexto academico-cientifico.
Ocampo escolar e academico da Educagao Musical
tem sido dominado por uma visao centrada na 16gica europeia.
Um olhar antropol6gico sobre
praticas de educagao musical
contextualizadas em outras sociedades desvela outras possibilidades, ao focalizar as pessoas que produzem essas praticas
e 0 que e valorizado localmente
, .
como mUSlca, como competencia musical e como en sino e
•
aprendizagem musical. E preciso considerar tambem as profundas modificagoes na produgao
e recepgao das musicas, nas ultimas decadas, eo impacto dessas modificagoes nos modos de
apreensao dessas musicas.
Considerar esses aspectos possibilita revisar e ampliar concepgoes e praticas consagradas
da Educagao Musical.
~

A relagao entre estudo etnomusicol6gico, sociedade contemporanea e hegemonia cultural, feita por Lucas contribui,
para esclarecer a relevancia do
olhar antropol6gico para a Educagao Musical e sua necessaria
ampliagao conceitual e pratica:
"A experiencia retlexiva advinda
da concepr;ao de trabalho etnomusicol6gico traz para a pesquisa musical um dos
temas mais sensfveis da cultura ocidental neste tim de seculo que e 0 da sua
necessidade premente de encontrar tormas de conviver com a diterenr;a e reconhecer os Iimites das suas pretensoes a
mo.delo universal de organizar;ao social
e intelectual. n (Lucas, 1995a, p.18)

A revisao da hegemonia
da cultura europeia, em face das
caracteristicas da sociedade
contemporanea, entre elas a necessidade de conviver e valorizar as diferengas, e acrescida do
que Jose Jorge de Carvalho, an-
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trop610go e etnomusic610go, denomina "transforma«oes da sensibilidade musical contemporanea":
"Nesse fim de saculo, a maior
parte da prodU<;80 intelectual recente
sobre musica ainda se encontra ou na
analise e interpreta<;ao das estruturas
musicais e suas rela<;oes com 0 contexto social em que circula; ou ainda na crftica (academica, estetica ou ideologica)
das tendencias da cria<;ao musical atual,
seja popular ou erudita; ou ainda (e essa
tendencia a quase hegem6nica no caso
da musica popular) nos processos de produ<;ao e difusao dos generos musicais e
de seus fcones em escala global. Ainda
que muito importantes, esses estudos
musicologicos, etnomusicologicos e sociomusicologicos raramente tocam nos
dilemas da sensibilidade musical face a
tantas e tao freqOentes inova<;oes tecnologicas que afetam diretamente 0 lugar
da musica para 0 indivfduo e para a sociedade nesse fim de milenio. E justamente na medida em que essas mudan<;as
ocorrem a uma velocidade vertiginosa,
parece-me de suma importancia diagnosticar seu impacto, sobretudo naquelas
pessoas cuja sensibilidade musical esta
se formando (...) Isso implica nao somente uma revisao de posi<;oes esteticas e
analfticas, mas tambam um reconhecimento de que a hierarquia de valdres e 0
quadro geral das hegemonias no mundo
modificou-se dramaticamente nas dacadas recentes"... (Carvalho, 1999, p. 54)

Pelo visto, revisoes e amplia«oes do campo conceitual e
pratico da Educa«ao Musical sao
condi«oes fundamentais para
seu amadurecimento como campo de conhecimento academicocientffico e como pratica escolar.
Na pesquisa que realizei,
adotei 0 metoda etnografico, que
e caracterizado pela inser«ao do
pesquisador nos cenarios de
estudo e pela intera«ao prolongada com as pessoas que ali vivem. Outro aspecto marcante
desse metodo e 0 deslocamento cultural.
No meu caso, 0 deslocamento cultural aconteceu com a
inser«ao no contexto do Congado, que me era estranho. Esse
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deslocamento proporcionou-me
desvelar um fazer musical e praticas de ensino e aprendizagem
de musica particulares. Mas ele
proporcionou-me, tambem, a
transformadora experiencia de
estranhar 0 que eu considerava
familiar: 0 Conservat6rio de Musica. Essa experiencia transformadora implica em ver alem do
que "se tornou tao familiar que
ja nao nos chama mais a aten«13.0" (Hutmacher, 1995, p. 51).
No Conservat6rio, a familiar valoriza«ao da sala de aula
como local privilegiado de ensino e aprendizagem, a forte distin«ao entre quem ensina e
quem aprende e os c6digos escritos como competencia musical dominante impedem que se
valorizem outras praticas que ali
acontecem. Entretanto, essas
praticas desvalorizadas localmente constituem vefculos de
ensino e aprendizagem de musica. Refiro-me aprendizagem
oral, tatil, visual e corporal, que
tambem esta presente no contexto dessa escola, bem como
ruptura com a centralidade do
professor como fonte privilegiada de conhecimento. No patio
do Conservat6rio, alunos aprendem com alunos, professores
aprendem com seus pares e com
seus alunos, estudantes aprendem em apresenta«oes e concursos, todos aprendem musica no seu cotidiano externo ao
dia-a-dia escolar.

a

a

Esse jogo antropol6gico
de viver 0 estranho e estranhar
o familiar, promovido pelo descolamento cultural, torna-se um
exercfcio transformador na maneira de perceber a realidade,
pois amplia a percep«ao. Assim,
um segundo aspecto sobre a relevancia do olhar antropol6gico
para a Educa«ao Musical esta
na possibilidade de educadores
musicais transformarem suas
percep«oes sobre 0 que consi-

derar como situa«oes e praticas
de ensino e aprendizagem de
, .
muslca.
Ao iniciar a pesquisa, eu
intufa que aprender musica deveria ter uma dimensao muito
maior do que aquela valorizada
por minha forma«ao escolar e
academica - dimensao eminentemente tecnica. Afinal, como
observa 0 soci610go frances Michel Bozon, a musica e um "fenomeno transversal que varre
todos os espa«os de uma sociedade" (1984, p. 251). Se ela tem
essa presen«a marcante, ela
deve atuar alem das suas tecnicalidades, aspecto que tem sido
apontado pela literatura etnomusicol6gica e sociomusicol6gica.
Vale observar, tambem, que
onde ha praticas musicais, ha
praticas de ensino e aprendizagem musical.
Apesar de esses dados
terem alcan«ado 0 campo da
Educa«ao Musical, tornando
consensual a necessidade de se
considerar 0 contexto cultural
onde ensino e aprendizagem
acontecem, uma compreensao
mais aprofundada do porque
dessa considera«ao carece ser
efetivada, como mencionei anteriormente. 0 olhar antropol6gico permite esse aprofundamento, pais seu objeto de estudo e a cultura e a diversidade
cultural.
No estudo que empreendi, a analise do material etnografico, interpretado antropologicamente, permitiu desvelar a estreita rela«ao entre cenario sociocultural, fazer musical e en.sino e aprendizagem de musica.
Mostrou tambem que essa rela«13.0 e de mao dupla, isto e, 0 fazer musical e 0 ensino e aprendizagem de musica sao nao apenas constitufdos pelo contexto
sociocultural, mas participam na
constitui«ao desse contexto.
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Aqui, chego ao terceiro e ultimo
aspecto a ser observado: essa
relagao dialetica confere ao
campo da Educagao Musical um
papel mais relevante no cenario
academico,
medida que as
praticas de ensino e aprendizagem de musica participam ativamente da "criagao da vida soci~I", conforme Anthony Seeger
destaca a respeito do fazer musical dos fndios Suya (1988, p.
83).

a

Conclusao

o olhar antropol6gico que
procurei lan9ar sobre 0 ensino
e aprendizagem de musica no
Congado e no Conservat6rio
mostrou estarem seus atores inseridos em mundos musicais
contextualizados culturalmente.
Mas esses contextos nao sao
estaticos. Eles estao em constante movimento de criagao e
recria/fao de significados. Os
congadeiros dos temos de Marinheiro criam um ,novo canto a
cada ano, recriando e atualizando os significados rituais da Festa do Congado; estudantes e
professores do Conservat6rio
recriam as chamadas musica
erudita e musica popular no cenario da escola. Congadeiros,

professores e estudantes estao
inseridos no cenario global contemporaneo, sinteticamente descrito por Jose Jorge Carvalho.
Se cultura e entendida
como uma rede de significados,
de acordo com Geertz (1989), as
praticas de educagao musical,
escolares ou nao escolares, sao
espagos de criagao e recriagao
de significados e, portanto, de
cultura. Nesse sentido, educagao musical deve ser muito mais
do que aquisigao de competencia tecnica; ela deve ser considerada como pratica cultural
que cria e recria significados que
conferem sentido
realidade.
Essa interface da educagao musical com a cultura encontra, na
Antropologia, uma sustentagao
te6rica capaz de desvelar area
um novo sentido, como pratica
cotidiana e como area academica de conheciment08 •

a

a

Muitos desafios devem
ser vencidos, para que a Educa9ao Musical, como pratica e
alcance
como campereflexivo,
.
um grau d~maturidade como
area de conhecimento. Alguns
desafios foram citados ao longo
do texto, mas considero que 0
mais premente e a forma9ao

inicial e continuada de educadores musicais. A aposta e na real
possibilidade da transformagao
do olhar, a partir de exercfcios
antropol6gicos baseados na vivencia do estranho e no estranhamento do familiar (vermos
alem do que estamos habituados
aver), na percepgao de significados locais e na valorizagao da
diversidade cultural e das diferengas. Currfculos menos tecnicistas e mais socioculturalmente sustentados sao necessarios. Entretanto, ao par em pratica esses procedimentos, somos
barrados por questoes como a
falta de adequagao e de atualiza9ao da infra-estrutura das institui90es de formagao superior,
alem de carencia quase total, em
Ifngua portuguesa, da literatura
musicol6gica (etnomusicol6gica,
sociomusicol6gica, hist6rica,
pedag6gica). Infelizmente, esses futuros educadores musicais
estao tendo acesso a reflex5es
mais recentes na area a partir
de textos que citam essa literatura, ao inves de terem acesso
direto a ela. Considero esse aspecto um dos mais graves desafios no momento, pois 0 dialogo com 0 pensamento de outros e tambem um exercfcio de
amplia9ao na visao de mundo.
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