
A Música e a Formação Cultural dos Professores 

Breve História da Música na Educação 

 

- Antigüidade 

Para os sábios gregos, a juventude devia ser educada com música, aprimorando o espírito e o corpo, pois 

a vida humana necessitava de ritmo e harmonia. As crianças pequenas cresciam num local reservado 

para sua instrução, conhecido como gineceu. Lá escutavam canções e fábulas moralizantes; a educação 

de base era passada por cantadores de histórias, muitas vezes pessoas mais idosas. Tal formação era 

conhecida como a paidéia homérica, um sistema cultural concebido como uma enciclopédia do saber 

coletivo divulgada por Homero, transmitida oralmente, executada musicalmente e memorizada com 

ajudas de fórmulas ritmadas (Detiene, 1998). 

Platão, no começo do século IV a.C., critica a utilização da música, por exercer um efeito “encantatório” 

com suas palavras e seus ritmos, cheios de magia e sedução, produzindo uma vertigem auditiva que ia 

de encontro com sua filosofia das Idéias (Detiene, 1998). É interessante observar a consciência que os 

gregos tinham do poder da música na formação e manutenção de uma ordem; o canto, especificamente, 

tinha grande importância na educação, que por sua vez estava ligada às finalidades políticas do Estado, 

como nos dias de hoje, onde a neutralidade mais parece uma utopia. 

- Idade Média 

Na Idade Média, a educação era quase que totalmente fundamentada e articulada pela Igreja, que usava 

em suas missas cada vez mais o canto coletivo. Cristo havia sido um grande educador, e a educação do 

homem medieval ocorreu de acordo com os grandes acontecimentos da época, entre eles, a pregação 

apostólica (Gadotti, 1997). Quando queria organizar seus fiéis, uma das principais iniciativas da Igreja era 

contratar um conhecedor das artes musicais para tal tarefa. Dessa maneira surgiu o Canto Ambrosiano, 

quando no fim do século IV Santo Ambrósio, o famoso bispo milanês, foi convidado para “introduzir uma 

ordem” no canto litúrgico da época (Van Lonn, 1941). 

O canto oriundo do povo, considerado profano, não habitava os cultos litúrgicos da época. Porém a força 

dessa música laica acabava ganhando espaço e, quando as manifestações populares incomodavam a 

corte e a Igreja, se faziam necessárias outras articulações para a manutenção da ordem social. No século 

IV (d.C.), sob a influência de numerosos mestres de coro locais, voltou a reinar tal falta de unidade nos 

hinos litúrgico que, no pontificado de Gregório, o Grande, se prescreveu um sistema uniforme de música 

para todas as igrejas cristãs, o Canto Gregoriano (Van Loon, 1941), que novamente trouxe a unidade 

musical e espiritual, para a Igreja. 

 

Com o passar do tempo, as manifestações populares tomaram proporções ainda maiores. Foi então 

necessário se pensar em outro tipo de Igreja para acolher uma nova filosofia religiosa. Surgiu então a 

Igreja Protestante, que aproveitou-se dessas manifestações populares para criar uma identidade própria e 

oposta à da Igreja Católica. A música protestante era composta pelos temas que surgiam no meio 

popular, e o grande organizador desse movimento foi o poeta e músico Martin Lutero (1483-1546). A 

igreja conservadora, a católica, se preocupou, pois perdia seus fiéis; surgiu então o movimento que levou 

o nome de Contra-Reforma, determinando sérias mudanças na sua ordem eclesiástica. A música sacra 

acompanhou de perto essa separação e veio a se caracterizar de modo bem diferenciado: música católica 

e música protestante (Wanderley, 1977). A Igreja católica, percebendo a força do protestantismo, acabou 

utilizando, ainda de forma comedida, os temas populares em seus hinos, como os protestantes já haviam 

feito. Mas em ambas as ideologias religiosas a música continuava mostrando sua força na função da 

organização social e catequese. 

- Idade Moderna 



É importante ressaltar que a presença da música na educação deu-se basicamente através do canto 

coletivo, e que só a partir da proliferação das idéias da Escola Nova e da ênfase na criatividade, no século 

XX, é que outras formas de organizações musicais foram difundidas, juntamente com as novas propostas 

pedagógicas. Eby, 1970 ). 

Grandes educadores frisaram a importância da música na educação e a incluíram nos currículos que 

elaboraram. João Sturn ( 1507 – 1589 ), francês, pensador humanista da Europa Setentrional, propunha 

um currículo escolar onde o canto semanal dos salmos em latim ou grego estivesse presente. Comenius 

(1654-1670) considerava para o currículo escolar as atividades que exigissem da memória; a música era 

uma delas. O compositor, músico e filósofo Rousseau (1712 – 1778) influenciou a França e o mundo com 

suas idéias educativas. O canto acabou se constituindo o grande agente musicalizante de todo este 

período. Os hinos patrióticos amplamente cantados durante e após a Revolução Francesa  alcançaram de 

forma muito marcante o sistema político/educativo em todo mundo, inclusive no Brasil. E finalmente 

Pestalozzi (1746-1827) que sugeria três horas semanais de canto, que começavam com a observação do 

tom e prosseguiam até a relação de tempo e melodia, seguido de  notação. Queria vê-la desenvolvida, 

através de etapas gradativas, desde as cantigas de ninar até uma série de cantos nacionais, desde a 

suave canção de berço, ao mais sublime canto de louvor (Eby, 1970 ). 

A música, ainda na forma de canto coletivo, começa a adquirir inusitada importância desde os finais do 

século XVIII. Na primeira metade do século XIX chega a ser elemento essencial da cultura, a ponto de ser 

introduzida como ensino coral nas escolas primárias da Europa (Larroyo, 1970). Lá, mais especificamente 

na França, as normalistas começaram a ser preparadas para atuarem com a linguagem musical, para 

atenderem as crianças da escola primária. A partir daí, tais idéias atravessaram o Atlântico e finalmente 

chegaram ao Brasil. 

 

 

- Música e Educação no Brasil 

A mais antiga escola normal criada no Brasil data de 1835, e no Rio de Janeiro a primeira escola normal 

foi criada em 1880 (Fuks, 1996), e a presença da música no currículo das escolas normais do Rio de 

Janeiro data de 1891. Os professores ensinavam aquilo que aprendiam na sua formação, cujo repertório 

era formado basicamente por hinos patrióticos, músicas folclóricas, músicas de datas comemorativas, e 

uma grande quantidade de “canções de comando”, isto é, canções utilizadas para escovar os dentes, 

lanchar, tomar banho, etc. (Fuks, 1996). Tal iniciativa com o passar do tempo, passou a ser questionada 

pela falta de técnica e pela desafinação observada em vários coros, que não vinham satisfazendo aos 

músicos da época, que por sua vez traziam métodos de outros países para introduzi-los nas escolas 

brasileiras. Entre estes músicos, mais tarde apareceria Heitor Villa-Lobos. 

O Canto Orfeônico, sistematizado por Villa-Lobos acabou tornando-se obrigatório nas escolas regulares 

de ensino, com o Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931. A Educação Musical consolidou seu prestígio 

durante o período Vargas; organizou-se, ganhou espaço e cresceu anunciando uma modernidade 

nacionalista. Villa-Lobos, com o seu Canto Orfeônico, assim se vinculava ao governo de Getúlio Vargas, 

que não poupou esforços para difundi-lo nas escolas. 

O canto coletivo revela na sua forma musical a própria estruturação do jogo do poder; o maestro – o líder 

-, seus alunos obedientes e alguns poucos solistas mais talentosos. Não é por acaso que encontramos 

um grande incentivo e ampla difusão do canto coral sob governos autoritários (Penna, 1990). Atualmente 

entende-se que a música deva revelar a diversidade sociocultural, ser contextualizada historicamente, 

participar interdisciplinarmente do processo pedagógico, ser trabalhada em suas especificidades, seus 

gêneros e formas, e ainda participar da educação estética, ou seja, colocar o povo em contato com as 

obras-primas, com aquilo que é belo, pois uma educação atual  tem por objetivo e por tarefa restituir às 

massas as obras-primas das quais foram privadas por um conjunto de mecanismos ocultos (Snyders, 

1992). 



- A Formação Cultural do Professor 

A música pode vir a participar de forma significativa na formação cultural e estética dos professores, 

aproveitando sua qualidade de transportar em seu conteúdo a história sociocultural da humanidade e a 

história do próprio indivíduo. Abordaremos a “cultura” como um conjunto de códigos e padrões que 

regulam a ação humana individual e coletiva, e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da 

vida (Ferreira; 1994). 

A música como enriquecimento estético e cultural, ainda é pouco oferecida dentro das escolas, que 

deveria tornar esse material mais efetivamente transmissível e assimilável às novas gerações, para um 

trabalho de reorganização, reestruturação ou “transposição didática” (Forquin, 1993). Esta capacidade 

que a escola tem de “utilização e transposição” da cultura aponta para a necessidade de se diferenciar 

dois tipos de conceitos que serão abordados aqui: a “cultura da escola”, que possui vida própria, seus 

ritos e ritmos, sua linguagem e seu imaginário, sua auto-regulação e transgressão, produzindo seu próprio 

regime e símbolos; e a “cultura escolar”, que é o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos 

organizados em currículos, planejamentos, rotinas intencionalmente didatizados transmitidos pela escola 

(Forquin, 1993). 

O aluno assimila uma quantidade de informações que trazem a ele conhecimentos históricos, científicos, 

sociais, filosóficos e didáticos, mas raramente se proporciona um espaço para a reflexão sobre os 

saberes adquiridos no seu cotidiano. Por outro lado sabemos que “a compreensão dos processos e das 

práticas pedagógicas supõe levar em consideração a características culturais dos próprios professores” 

(Forquin, 1993), suas crenças, seus hábitos e sua concepção estética. Mas o que observamos é que ele, 

o professor, muitas vezes revela uma relação ingênua com sua bagagem cultural, não sabe como 

participar e tirar proveito dos seus “conhecimentos prévios”, e dos alunos, no processo de 

ensino/aprendizagem. Os cursos de formação de professores de uma forma geral, não têm abordado a 

discussão “cultura da escola” participando e influenciando a “cultura escolar”. 

A música é um agente cultural que permeia a educação em todas as direções, ocupa o espaço físico e 

pedagógico da escola, favorecida pela sua própria natureza que permite tais atravessamentos. Muitas 

vezes esses espaços são preenchidos musicalmente sem nenhuma pretensão educativa, participando da 

“cultura da escola” sob a forma de um  simples prazer de cantar. A música surge nos raros instantes 

ociosos e pelas frestas que se abrem nas rotinas diárias. São nestes momentos que ela revela o gosto, a 

origem, o espírito, a cultura do professor, criando um elo emocional interpessoal. A música está 

intimamente ligada às emoções, e a influência que ela exerce sobre nós remete evidentemente a seu 

poder sobre o corpo, faz com que ele vibre de forma não comparável às outras artes; é o fato de estarem 

inscritas em nosso corpo que dá tanta acuidade às emoções (Snyders; 1992). 

A relação entre a música e a emoção cria algumas dificuldades em sua utilização na formação cultural do 

professor, pois, uma vez associada à emoção, o professor hesitará em ouvir e entender outros mundos 

musicais. A utilização da música por parte do professor ficará comprometida por seu gosto e por sua 

estética pessoal, por razões quase nunca bem explicadas. O gosto pessoal por um estilo de música pode 

se dar a partir de uma postura ingênua, quase sempre influenciada pela mídia; outras vezes pode estar 

preso a fatos e imagens marcantes de sua vida pessoal onde a música esteve presente; deve-se levar em 

conta o ambiente social e musical de origem; e, por fim, o gosto pode ser atribuído a uma escolha 

consciente de um prazer explicado, abordando conteúdos e motivos estéticos. Nenhuma dessas formas 

de apreciação podem ser descartadas, mas se tratando de educação, a permanência em uma delas 

acaba limitando a possibilidade de enriquecimento cultural, pois a finalidade da escola também é oferecer 

aos alunos as linguagens artísticas de maneira formalizada e criar um espaço onde a “diversidade 

cultural” venha a ser vivenciada intencionalmente. 

Com a música podemos acompanhar a evolução da humanidade, da pré-história à cogitada pós-

modernidade, as mudanças estéticas e as funções que ela assumiu na educação. A música como obra de 

arte, música de consumo, música de protesto, a diversidade de cada país e de cada região. Os grandes 

compositores clássicos, Vivaldi, Bach, Mozart. Bethoven, Debussy; os populares, Cartola, Tom Jobim, 

Caetano Veloso, Pixinguinha; a pluralidade dos ritmos brasileiros, o baião, o frevo, o samba, a bossa 

nova, o pop, o rock. Com tantas opções, não fica difícil o professor  conseguir ausentar-se de suas 



paixões musicais e se predispor a conhecer, sem hierarquização, o leque cultural que a música oferece. É 

muito importante que o professor saiba estabelecer contato com a linguagem musical e, sempre que 

possível, contextualizá-la no tempo e no espaço, para auxiliá-lo na criação de vínculos e na construção de 

conhecimento com os alunos, servindo de agente motivador para a sua prática e outras tantas finalidades. 

- Especificidade e Interdisciplinaridade 

A música pode oferecer encontros com outras disciplinas ou participar de estratégia de ensino de certos 

conteúdos como: períodos históricos, linguagem, outras culturas, ciências etc. Pode fazer parte do 

processo de alfabetização, trazer o elemento lúdico/motivador para a aquisição de conhecimento da 

educação infantil ao ensino médio, servir como fonte de pesquisa para o próprio pedagogo, e ainda 

participar de projetos com enfoques interdisciplinares. 

Infelizmente, tem acontecido uma má interpretação do conceito “interdisciplinaridade”, pois percebe-se 

que este vem se perdendo em projetos megalômanos, proporcionando atividades mal planejadas e 

executadas, enfim, muitas vezes comprometendo a assimilação das especificidades por conta de uma 

pluralidade caótica. 

Segundo o sociólogo George Snyders (1992), o ensino da música pode dar um impulso exemplar à 

interdisciplinaridade, fazendo “vibrar o belo em áreas escolares cada vez mais extensas”. Com esta 

citação o autor amplia o conceito e nos leva para uma discussão em que deixa de ser o simples 

intercâmbio dos conteúdos das disciplinas e passa a postular algo menos visível aos nossos olhos. 

Aponta para a importância da música como agente motivador, por proporcionar e promover uma emoção 

vibrante e contagiante. Precisamos nos emocionar com a aquisição do conhecimento, não somente com o 

específico de nossa disciplina, mas com as ciências em geral. As ligações com a música com outras 

disciplinas não serviriam apenas para ilustrar, ou criar uma ambientação histórica, mas também para 

ampliar a beleza de uma aula, a “estética de um espaço do conhecimento”. É esta interdisciplinaridade 

que também deve ser levada em conta, a troca daquilo que cada disciplina traz inserida em seu “espírito” 

de mais belo, e que pudesse ser capaz de “co-mover” e motivar os alunos. 

Os conteúdos curriculares estão devidamente estruturados em disciplinas com suas especificidades bem 

definidas desde o início do século XIX, quando começou a prática de diferenciação do conhecimento em 

uma multiplicidade de disciplinas autônomas (Santomé, 1998). Mas se todos aqueles que trabalham na 

educação se sentissem responsáveis não apenas pela sua disciplina ou por sua atividade específica, e 

que outras áreas do conhecimento viessem a ser observadas e utilizadas na sua prática, talvez 

estivessem favorecendo as especificidades alheias, criando assim, uma sensação de unidade na 

educação. 

A especialização das disciplinas foi um processo que aconteceu no decorrer da história da educação, nos 

tempos antigos, as humanidades e as ciências não eram vistas como estanques como parecem hoje, 

havia uma íntima relação entre matemática e a música, a filosofia e a física, assim como conteúdos 

éticos, religiosos e mágicos no estudo da astronomia e da química (Schwartzman, 1997). Houve perdas 

neste processo, e uma delas o isolamento do conhecimento específico, que é o enclausuramento das 

diversas disciplinas em territórios isolados, muitas vezes excessivamente protegidos. 

Resta abordar a música e suas especificidades, e como estas podem ser compartilhadas. Quando o 

professor faz uso da música na sua aula, estaria auxiliando no que chamamos de processo de 

“musicalização”. Musicalizar, que é uma especificidade da disciplina Música, segundo Maura Penna 

(1990), é desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que o indivíduo possa ser sensível 

à música, apreendê-la, recebendo o material sonoro/musical como significativo – pois nada é significativo 

no vazio, mas apenas quando relacionado e articulado no quadro das experiências culturais acumuladas. 

Há outras especificidades na música, como: teoria musical, a prática de um instrumento, métodos etc. Ela 

possui uma didática específica, aproveita-se dos conteúdos da didática geral, é por sua vez 

fundamentada teoricamente pelo construtivismo, ou seja, em nada se difere das outras disciplinas. 

Porém, na formação de professores para o magistério, o principal foco de atenção é a contribuição 

sociocultural que a música pode vir a proporcionar, e esta é assimilada a partir do conhecimento histórico 

e do exercício de apreciação da diversidade musical que existe no mundo. Tornando o professor mais 



sensível à música, automaticamente se estaria proporcionando a divulgação da música no circuito 

educacional. 

Estas são algumas rápidas reflexões sobre a importância da música na formação de professores. Outras 

existem e estão ocultas no próprio prazer que a música desperta quando mexe de forma tão intensa em 

nossa emoção. O que proponho é que se criem vínculos entre a música e outras áreas do conhecimento, 

que a partir da especificidade se entenda melhor a pluralidade, tentando transformar a educação, e mais 

precisamente a sala de aula, num espaço agradável, mais próxima do cotidiano. Um espaço onde os 

fatos aconteçam e se entrecortem, proporcionando à “cultura escolar”, freqüentemente presa nas malhas 

curriculares normatizadoras, a possibilidade de estar sempre vibrando e em constante movimento. 

……………………………………………………………………………………… 
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