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RESUMO 

O trabalho discute a temática da Educação Musical enquanto elemento 
integrado à proposta de reformulação da educação brasileira na Primeira 
República.  Por meio da abordagem histórica são destacados os movimentos 
e as práticas anteriores ao período e que organizaram a tradição pedagógica 
relacionada ao ensino da música cristã desde o Brasil Colônia. A pesquisa 
teve o objetivo de compreender os projetos de Educação Musical 
apresentados no Brasil republicano no século XIX e início do Século XX, 
considerando a discussão acerca da moral cristã e cívico-patriótica, que 
caracterizam cada período histórico. Por meio do levantamento bibliográfico e 
análise de fontes identificadas em pesquisas já realizadas, constatamos que o 
ensino na música no período analisado foi organizado segundo inspiração 
republicana, e reproduz ideais presentes na escola brasileira e relacionados 
ao processo de modernização da sociedade como um todo. 

 

Palavras-chave: História da Educação; Educação Musical; Primeira 
República. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escola entendida enquanto elemento essencial utilizado pela 

sociedade para empreender renovação, construção e disseminação de ideais 

que permeiam determinados momentos históricos, que, por conseguinte são 

incutidos nas disciplinas e práticas escolares é o tema principal deste 

trabalho. 

O interesse por esse tema, se deu a partir de experiências pessoais 

onde a música sempre esteve presente, através do estudo da teoria musical e 

participação em coral e atividades que envolvem a música como expressão 

de sentimentos, pensamentos, desejos e emoções. A partir de minhas 

experiências nas escolas, durante a formação escolar e até mesmo nas 

discussões dos currículos escolares no curso de Pedagogia , percebi que a 

música está no cotidiano das escolas, no entanto, ao mesmo tempo distante 

de intencionalidade, dessa forma surgiu o interesse de entender como se deu 

a inserção da música na escola e a quais objetivos esteve relacionado o 

ensino musical em outros momentos históricos no país. 

 Com base na história enquanto ciência procuramos analisar a 

Educação Musical1 a partir do conteúdo e do sentido que a mesma adquiriu 

como mecanismo de dominação ideológico cultural, com o objetivo de 

compreender os projetos de Educação Musical apresentados no Brasil 

republicano no final do século XIX e início do Século XX, considerando a 

discussão de moral cristã e cívico-patriótica, que caracterizam cada período 

histórico. 

A relevância de estudarmos o período anterior a 1930 pode ser 

justificada por ter sido em meados do século XIX que correntes de 

pensamento pedagógico, com vistas à renovação dos métodos e das 

finalidades do ensino, começaram a “[...] repensar em profundidade a 

                                                           
1
 O termo "Educação Musical" abrange muito mais do que a iniciação musical formal, isto é, é 

educação musical aquela introdução ao estudo formal da música e todo o processo 
acadêmico que o segue, incluindo a graduação e pós-graduação; é educação musical o 
ensino e aprendizagem instrumental e outros focos; é educação musical o ensino e 
aprendizagem informal de música. Desse modo, o termo abrange todas as situações que 
envolvam ensino e/ou aprendizagem de música, seja no âmbito dos sistemas escolares e 
acadêmicos, seja fora deles (ARROYO, 2002, p. 18). 
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natureza da formação dada aos alunos” (Chervel, 1990, p.179). De acordo 

com este autor, na Europa do final do século XIX identifica-se um momento 

de redefinições das finalidades e objetivos do ensino primário e secundário, 

do surgimento do conceito de disciplina, do conteúdo que se pretende 

ensinar.  

Para tal intento, realizamos uma investigação, de caráter qualitativo por 

meio de uma revisão bibliográfica, onde no primeiro capítulo faremos um 

resgate histórico das iniciativas empreendidas a partir da atuação dos jesuítas 

no país, contemplando no período monárquico, a Independência e as 

principais iniciativas do ensino de música na escola normal até a Primeira 

República, período que elegemos como foco da pesquisa. 

No segundo capítulo  Primeira República, destacaremos às iniciativas 

musicais empreendidas nas escolas, a partir de um olhar ao contexto político 

e social e para tanto, tomaremos como referência, as práticas musicais 

escolares no Estado de São Paulo. 

Finalmente por meio de análise de algumas canções e hinos, 

apresentamos a associação que ocorreu nesse período entre o ensino da 

música e um modelo de moral2 incorporado nas canções do período que a 

difere da tradição musical religiosa. 

 

  

                                                           
2
 A moral é um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas 

as reais ações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que 
estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livre e 
conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, externa ou 
impessoal (VÁZQUEZ, 2004, p. 83). 
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2 ANTES DA REPÚBLICA - A EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL E A 

SUPREMACIA DA MORAL CRISTÃ 

Para compreender a Educação Musical no final do século XIX e início 

do século XX no Brasil, durante a Primeira República, é fundamental estudar 

o processo de introdução do ensino da música nas escolas brasileiras. Sendo 

assim, apresentamos um breve levantamento das principais alterações que 

ocorreram entre o século XVI e XIX que estiveram relacionadas com a 

temática no contexto escolar e mesmo fora dele, nas relações com o contexto 

de mudanças que pode ser analisado. Destacaremos a relação entre o 

desenvolvimento da Educação Musical e a moral cristã até o século XIX, 

enquanto representação da cultura europeia. Para Oliveira (1992, p.35): 

 

A educação musical no Brasil tem sido principalmente um 
reflexo de propósitos políticos e religiosos. A sociedade 
brasileira tende para a mudança e para a reforma: a 
educação percorre também este impulso, incentivada pelo 
sabor da individualidade que corre nas veias do povo 
brasileiro. O desenvolvimento da educação musical brasileira 
está ligado à história da própria cultura e a da Europa. Desde 
1.500, ano da descoberta do Brasil, portugueses e espanhóis, 
ameríndios e africanos contribuíram para a formação da sua 
cultura. 

 

A cultura musical europeia chegou ao Brasil, enquanto colônia 

portuguesa, com os Jesuítas. Consideramos suas práticas como pioneiras 

nesse processo e, desta forma, faremos uma breve retrospectiva da 

Educação Musical empreendidas por esses missionários. A vinda dos jesuítas 

ao país, constituída por uma missão em defesa da Igreja católica, em meio às 

ações da Reforma Protestante, marcou o início do processo de colonização 

no Brasil, e a partir de 1549, foram abertas as primeiras escolas, tendo como 

missão, a catequização dos povos indígenas e a conversão à fé cristã, 

elegendo a educação como “arma de combate à heresia” (LOUREIRO, 2001, 

p.42) sendo que, por dois séculos, constituíram se como detentores do 

sistema educacional na Colônia. 
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Constatamos que a catequese dos indígenas foi a primeira missão dos 

jesuítas no país, que exigiu uma atuação diferenciada em relação as 

desenvolvidas nos colégios europeus, naquele momento a música foi um dos 

recursos utilizados para sensibilizar os nativos, uma vez que, músicos natos, 

os mesmos dançavam e cantavam, em louvor aos seus deuses e em 

harmonia com a natureza, esse ritual marcava as cerimônias indígenas. Tais 

práticas foram relatadas pelo viajante Jean de Léry, que chegou ao país em 

1557, e foram documentadas por Mignone apud Loureiro (2001, p.44). 

 

Essas cerimônias duraram cerca de duas horas e durante 
esse tempo os quinhentos ou seiscentos selvagens não 
cessaram de dançar e cantar de um modo tão harmonioso 
que ninguém diria não conhecerem música. Se, como disse, 
no início dessa algazarra, me assustei, já agora me mantinha 
absorto em coro ouvindo os acordes dessa imensa multidão e 
sobretudo a cadência e o estribilho repetido a cada copla: Hê, 
he ayre, heyrá, heyrayre, heyra, heyre, uêh. E ainda hoje, 
quando recordo essa cena, sinto palpitar o coração e parece-
me a estar ouvindo. 

 

Apropriando dessa comunicação, os padres jesuítas apoderaram-se da 

música para transmitir a mensagem de fé, ao mesmo tempo, se aproximavam 

dos nativos e desenvolviam um trabalho de eliminação das manifestações 

musicais espontâneas e naturais dos mesmos. 

As missões começaram a ser organizadas segundo formas 

institucionais por iniciativa do Padre Manuel da Nóbrega, e a importância 

atribuída a música fez com que ela integrasse o currículo das Escolas de Ler 

e Escrever. Data de 1553 a fundação da “Escola de ler, contar e tocar alguns 

instrumentos” desenvolvida pelo Padre José de Anchieta nas aldeias, a qual 

previa, segundo Hilsdorf (2007, p.7): 

 

Um programa de atividades que incluía o aprendizado oral do 
português e do contar, do cantar, do tocar flauta e outros 
instrumentos musicais, do catecismo e da doutrina cristã, 
além de práticas ascéticas, em seguida, ler e escrever 
português e gramática latina para os postulantes da 
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Companhia e ensino profissional artesanal e agrícola nas 
oficinas para os demais. 

 

Conforme ressalta Loureiro (2001), no Seminário dos Órfãos, criado em 

1759, além da gramática e do latim, a música e Cantochão3  faziam parte dos 

saberes ensinados pelos jesuítas, seguindo uma cartilha musical, 

denominada de Artinha, os mestres aplicavam a iniciação musical, ao mesmo 

tempo em que desenvolviam a alfabetização. Tão logo a elite se estabelecia 

no poder político e econômico, um novo modelo de educação nos moldes da 

sociedade europeia se delineava. Com base no Ratio Studiorum, além das 

aulas, os matriculados nos colégios dos jesuítas participavam de cerimônias 

religiosas e outras festividades em que o canto, sobretudo o Cantochão, 

estava sempre presente sendo utilizado para aproximação e fortalecimento da 

fé. 

O desenvolvimento das práticas musicais estava intimamente 

relacionado com a disseminação da moral cristã, como destaca Fonterrada ( 

1993, p 209) no período colonial: 

 

[...] a educação musical, assim como a educação geral, 
estava diretamente vinculada a Igreja, e portanto, 
estreitamente ligada a formas e ao repertório europeu [...] o 
ensino de música se dava pela prática musical e pelo canto. 
Não havia o conceito de educação musical [...] estava ligada 
ao mesmo modo europeu de promover a educação e a prática 
musical nas igrejas, conventos e colégios. 

 

Expulsos por um decreto de Marquês de Pombal em 1759, os jesuítas 

da Companhia de Jesus passaram a ser um empecilho, pois detinham um 

grande poderio econômico, o qual deveria ser devolvido ao governo e, além 

disso, educavam o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses 

dos mercantis do império (RIBEIRO, 1998). Influenciada por ideais Iluministas, 

a Reforma Pombalina propunha a prática da educação pública. Ocorreram 

                                                           
3
 Cantochão refere-se à musica vocal eclesiástica, executada sem acompanhamento de 

instrumentos (COSTA, 2008) 
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nesse período mudanças no sistema educacional do país, caracterizado por 

um período de crise e de transição entre a educação religiosa e a laica.  

Ao lado da escola religiosa, mantida por outras ordens (carmelitas, 

franciscanos,capuchinhos, etc.), surge a escola leiga (LOUREIRO, 2001).   

Influenciados pelo momento histórico, novas disciplinas são incorporadas 

nessas escolas, no entanto, ainda com fortes características das tradições 

jesuítas. Também neste momento, as práticas musicais continuam presentes, 

relacionadas à conotação religiosa e as formas europeias que enraizaram 

influências na colônia. Destaca-se o Canto Gregoriano4 que impregnava a 

música brasileira e no qual podemos observar uma função relacionada ao 

desenvolvimento da moral religiosa, tal como destaca Vázquez (2004,p.91). 

 

[...] existe uma moral de inspiração religiosa que desempenha 
também a função de regulamentar as relações entre os 
homens em consonância com a função da própria religião. 
Assim, os princípios básicos dessa moral – amor ao próximo, 
respeito à pessoa humana, igualdade espiritual de todos os 
homens, reconhecimento do homem como pessoa (como fim) 
e não como coisa (meio ou instrumento) – constituíram uma 
determinada fase histórica particularmente na época da 
escravidão e na servidão feudal), um alívio e uma esperança 
para todos os oprimidos e explorados, aos quais se negava 
aqui na terra amor, respeito, igualdade e reconhecimento. 
Mas, ao mesmo tempo, as virtudes dessa moral (resignação, 
humildade, passividade etc.), por não contribuírem para a 
solução imediata e terrena dos males sociais, serviram para 
manter o mundo social que as classes dominantes estavam 
empenhadas em sustentar. 

 

Estas virtudes propagada pela moral cristã por meio da música, atingia 

aos diferentes brasileiros, e a música se desenvolvia nos diversos espaços e 

para diferentes grupos. Além dos índios e dos brancos, os negros, na 

condição de escravos, também trouxeram sons e ritmos de sua pátria, que 

influenciaram a música por aqui. Envolvidos pelo clima que encontraram e em 

contato com os portugueses e índios, criaram músicas e arranjos, utilizando 

                                                           
4
 O papa Gregório de Matos durante a Idade Média criou a schola cantorum e promoveu um 

canto próprio executado em várias vozes e não como solista, adicionando quatro escalas às 
notas musicais configurando um sistema modal. Esses cantos são denominados Cantos 
Gregorianos (FREDERICO, 1998). 
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de instrumentos de percussão, como a Cuíca, o Ganzá e o Atabaque. Desta 

forma, a música era ouvida na Igreja, nas casas dos influentes da época e 

nas festividades públicas.  

Ainda no século XVIII foi criada, no Rio de Janeiro, uma escola de 

música para filhos de escravos, de onde saíram talentosos músicos 

instrumentistas e cantores. Dentre eles estava o Padre José Maurício Nunes 

Garcia (1767-1830). Filho de escravos, músico nato, tocava diversos 

instrumentos. Segundo Loureiro (2001) é da mistura das melodias curtas, do 

ritmo, da palavra e a dança com instrumentos de percussão, que surgiu o 

samba, que mais tarde veio se caracterizar como música tipicamente 

brasileira. 

Ainda sobre a música no período colonial, Binger e Castagna (1997, p. 

17) destacam que envolveram cinco tipos de sujeitos: 

 

1.Com missionários religiosos, sobretudo jesuítas, nas 
Escolas de Ler e Cantar, nas Casas de Companhia e nos 
Seminário; 

 2.Com um mestre de solfa, em Seminários; 

3.Com um mestre de capela, nas matrizes e catedrais; 

4.Com um mestre de música Independente, tornando-se seu 
discípulo e para ele exercendo atividade musical em 
contrapartida pela formação. 

5.com um mestre mais influente em uma cidade, nas raras 
classes coletivas. 

 

Apesar de sua ligação a religiosidade, ainda no período colonial, a 

música começa a sinalizar secularização. A prosperidade econômica 

decorrente da descoberta do ouro na Capitania de Minas Gerais, fez com que 

em torno dessas minas fosse estruturada uma sociedade urbana com clima 

favorável à produção cultural. Tornando o período que compreende 1750 a 

1810, muito significativo para a música colonial. Como destaca Loureiro 

(2001, p. 48): 
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É notável a presença da música na vida cotidiana mineira de 
então, não só nas igrejas como em outros tipos de festas 
sociais e militares. A música estava nas casas contando com 
a participação de pessoas da família e até mesmo de 
escravos. Formavam-se trios, quartetos, quintetos que 
animavam os saraus elegantes ou as serenatas românticas 
pelas ruas em noites enluaradas. 

 

Essa efervescência cultural só decai com o esgotamento da produção 

do ouro, que conjugado a problemas políticos dão início ao fim do 

profissionalismo musical. No entanto, esses fatos coincidem com a chegada 

da família real ao Brasil trazendo uma comitiva da qual faziam parte, músicos, 

intelectuais e artista e a produção artística, musical e cultural da colônia 

ganhou nova expressão e destacável incentivo com a vinda de D. João VI.  

Amante da música, estimulou compositores, mudando a vida cultural do país. 

 

[...] a música recebeu especial tratamento, principalmente 
quando da reorganização da Capela Real pelo padre José 
Maurício Nunes Garcia, que lhe deu grande fulgor, mandando 
vir de Lisboa o organista José do Rosário. A música, porém, 
não podia se limitar às igrejas e, em 1813, se iniciou a 
edificação do Teatro São João, uma vez que o velho Teatro 
de Manuel Luiz não era mais “digno” da corte portuguesa 
(AMATO, 2006, p.146). 

 

Além da criação do teatro de São João, outros acontecimentos foram 

destaque no campo cultural, ressaltamos o surgimento dos primeiros cursos 

superiores, da Biblioteca Real das Academias militares e da Escola Nacional 

de Belas Artes, e ainda o surgimento de grandes teatros e ópera, 

evidenciando um processo de modernização, desencadeadas sobretudo no 

Rio de Janeiro, sede do governo real. Segundo Loureiro (2001, p.49), com o 

retorno de D. João VI a Portugal as atividades sofrem um abalo: 

 

A Capela Real perde a sua força e, em consequência, a 
música religiosa cede espaço à música profana. Bandas e 
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orquestras se espalham por toda a parte. Surge o reinado da 
ópera, que movimenta a vida social do Rio de Janeiro. Abrem-
se salões para a sociedade elegante que começava a se 
despertar para o requinte, o bom gosto e a sensibilidade 
artística. 

 

Essa alteração que ocorre com a inserção da música profana na 

sociedade brasileira é significativa, porém, consideramos que a hegemonia do 

modelo religioso influenciando a música do período ainda permanece, 

disseminando a moral religiosa. A análise de Carvalho (2011) sobre a moral 

cristã no Brasil colonial e império brasileiro indica pelo menos três ciclos:  

No primeiro ciclo, que de forma geral vai de meados do 
século XVI até a década de 1620 há uma aproximação do 
debate moral dos objetivos renascentistas. No ciclo que se 
segue, que se estende daí até o final do século XVII há uma 
radicalização da moral católica e uma rejeição dos valores 
terrenos. A revisão desse discurso estreito é obra dos 
moralistas do século XVIII que pertencem ao período 
pombalino. No pombalismo cria-se um modelo ético que trata 
o universo como espelho divino, abrindo espaço tanto para a 
incorporação da ciência moderna quanto das práticas 
econômicas capazes de favorecer a acumulação de riquezas 
pelo Estado, mas sem alterar os aspectos nucleares 
(CARVALHO, 2011, p. 2) 

 

Esta abertura vai se consolidando ao longo do século XIX no Brasil, 

com a possibilidade de ampliação da música em outros espaços além das 

igrejas e influenciada por grupos sociais diferentes. Após a proclamação da 

Independência, em 1822, a realidade política do Brasil, não permitia que 

fossem mantidos os mesmos incentivos culturais e artísticos do período 

anterior. O ensino de música acontece por meio de professores particulares 

contratados pelas famílias abastadas. Nos estudos de Jardim (2008, p.35) isto 

fica destacado por meio de uma citação do jornal O Brasil da época: 

 

A música tem sido entregue a seus destinos; hoje só é licito 
gozar de seu ensino ás pessoas abastadas que podem pagar 
pelos mestres; ao povo nada se concede; coma, beba, vista-
se, pague impostos, que mais quer? (EDITORIAL do jornal O 
Brasil, 1841, p.4 apud JARDIM, 2008, p. 35). 
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No intuito de fomentar uma cultura musical e defender os interesses 

profissionais dos músicos, Francisco Manuel da Silva (compositor do hino 

nacional), que foi discípulo do padre José Mauricio Nunes Garcia, o mais 

importante compositor brasileiro e Mestre da Capela Imperial, fundou a 

Sociedade de Música, que através de arrecadação obtida por seus membros, 

prestava assistência aos músicos. “Promovendo a atividade cultural, a 

Associação garantia a participação e trabalho dos músicos em maior número 

de recitais e, consequentemente, maior arrecadação em favor dos músicos” 

(JARDIM, 2008, p.35).  

Com a independência surgiu a necessidade de implementar uma 

Constituição, convocada em 1823 pelo Imperador Pedro I, a educação 

ocupou lugar importante para o perfil da nova nação, demandando a 

necessidade de formação de professores e uma rede de escolas que 

garantiriam a implantação de um sistema educacional. 

Após doze anos da Proclamação da Independência, em 1834 o Ato 

Adicional instituiu que as escolas primárias e secundárias seriam de 

responsabilidade das Províncias, prevendo ainda a criação de escolas de 

alfabetização em todas as vilas e cidades do império, e em 1835 foi criada, 

em Niterói, a primeira Escola Normal, que posteriormente iria fundir-se ao 

Liceu Provincial, tendo com objetivo a preparação de professores para o 

ensino preliminar e médio.  

Fuks (1991), ao analisar essas escolas, constatou que desde seu início 

ela realiza aulas de música, no entanto, segundo a autora, essa prática pode 

ser entendida como não essencialmente musical, pois sua função estava 

atrelada ao objetivo de disciplinar, com canções que apontavam modelos a 

serem seguidos, objetivando a reprodução do modelo escolar vigente. 

“Inicialmente qualquer pessoa que tivesse um certo conhecimento musical era 

considerado professor, pois para a escola o que importava era usar o canto 

como forma de integração e comunicação, não havendo preocupação com os 

seus cuidados musicais” (FUKS, 1991, p. 47), de forma que a música tornou-
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se uma grande aliada da Escola Normal,  contribuindo na condução dos 

alunos as atividades diárias de forma sistemática.  

Destacamos que neste período, a música se encontra presente 

também em outras instituições, especialmente nos grandes colégios da 

iniciativa privada destinados à elite brasileira, seguindo o modelo musical 

eclesiástico. 

 

No Colégio Caraça, famoso educandário mineiro, criado em 
meados do regime monárquico, o currículo incluía o ensino de 
Música e Cantochão. A música está presente também no 
Colégio Pedro II, instituição modelo no campo do ensino 
secundário. Nos educandários femininos, o ensino da Música 
incluía, além do canto, o domínio de algum instrumento 
musical, visto então como indispensável às moças 
pertencentes às camadas dominantes (LOUREIRO, 2001, 
p.50). 

 

Do ponto de vista político, o ensino da música vai sendo 

institucionalizado por meio de decretos. Em 1841, por meio do Decreto n° 238 

de 27 de Novembro é criado do Conservatório Musical do Rio de Janeiro, 

fundada por Francisco Manuel da Silva (1795-1865) constituindo a primeira 

grande escola de música do Brasil, transformada no mesmo ano na Escola 

Nacional de Música, a música e exercícios de canto são inseridos como 

disciplina escolar. 

Constatamos que em 1851 o decreto n 630 de 17 de Setembro inclui o 

ensino de música e exercícios de canto, para as turmas de primeira classe: 

 

[...] nas [aulas] de primeira classe o ensino deve, além disso, 
abranger a gramática da língua nacional, e aritmética, noções 
de álgebra e de geometria elementar, leitura explicada dos 
evangelhos, e noticia da historia sagrada, elementos de 
geografia, e resumo da historia nacional, desenho linear, 
música e exercícios de canto (grifos nossos) (BRASIL, 
1851). 
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No mesmo sentido, um decreto federal de 1854 regulamentou o ensino 

de música no país e passou a orientar as atividades docentes, enquanto que, 

no ano seguinte, outro decreto fez exigência de concurso público para a 

contratação de professores de música (AMATO, 2006, p147). 

Outras propostas para o ensino da música foram observadas no final 

do império, no entanto, a proposta de uma Educação Musical com base na 

moral moderna, patriótica e nacionalista, só foi concretizada no período 

republicano, no final do século XIX, com o fim do regime escravocrata 

substituído pelo trabalho livre e assalariado e o crescimento da urbanização, 

fatores que originaram um novo perfil de trabalhador.  

Em relação à formação moral para a qual a Educação Musical 

contribuiria, Carvalho (2001) salienta que passam a ser incorporados os 

valores da ciência moderna mantendo-se a moral tradicional, completando o 

papel que era antes representado pela igreja: 

 

Nas propostas éticas que se organizam no século XIX dois 
caminhos parecem mais representativos: a tentativa de 
conciliar o pensamento liberal (a valorização do sujeito e sua 
liberdade), a incorporação da ciência moderna com a moral 
tradicional e o esforço em fazer do Estado um agente moral 
com autoridade para completar o papel antes representado 
pela Igreja (CARVALHO, 2001, p. 13). 

 

Observamos que não ocorreu a completa substituição da moral 

tradicional religiosa pela moral cívico-patriótica, o que indica a permanência 

de tradição moral cristã influenciando a Educação Musical em conjunto com a 

moral moderna baseada nos valores patrióticos e republicanos. Neste 

contexto, a escola e, por conseguinte a educação assumem o discurso de 

modernidade, sendo proposto um sistema de educação pública que 

promovesse reforma social, e para tanto deveria ser obrigatória, laica e 

gratuita. Sistema de educação que previsse a instrução para o 

desenvolvimento do país.  
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Várias foram as iniciativas no âmbito educacional, que deixam evidente 

o papel da música entre os elementos que garantiriam os valores 

republicanos que foram pensados para serem desenvolvidos por meio do 

sistema escolar. O Estado brasileiro devia, enquanto compromisso ético, 

moral e econômico, instruir o povo, pois as massas ignorantes constituíam um 

freio ao progresso nacional (Borges 2007, p.4, apud Carvalho 1987). 

É importante ressaltar que ao longo do período analisado, do século 

XVI ao XIX, a hegemonia da Educação Musical realizada no Brasil esteve 

com as ações da igreja, seja por meio das práticas realizadas nos colégios 

dos jesuítas, seja nas escolas de primeiras letras ou nos conservatórios, por 

meio do Cantochão ou Canto Gregoriano. As práticas indicam uma 

aproximação como os valores morais religiosos que se tornam tradição e que 

ainda influenciaram o ensino realizado no início do século XX no Brasil, 

período em que haverá maior identificação da Educação Musical com os 

ideais republicanos. 

A aproximação entre os valores morais cívico-patrióticos e a Educação 

Musical será tratada no próximo tópico do trabalho, com destaque para a 

implantação do ensino de música nos grupos escolares de São Paulo. 
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3 NA PRIMEIRA REPÚBLICA – A MÚSICA NAS ESCOLAS E OS 

VALORES CÍVICO-PATRIÓTICOS 

O entendimento da Educação Musical no início do século XX requer 

uma análise do contexto no qual tais movimentos estavam inseridos. A escola 

republicana seria organizada a partir dos ideais de uma sociedade moderna, 

com liberdade e igualdade. Tais ideais estão expressos nas políticas e 

práticas realizadas no período e serão aqui brevemente tratadas para 

posteriormente analisarmos as características da Educação Musical realizada 

naquele momento. 

Na primeira república, é possível perceber que o funcionamento e a 

estruturas das escolas  diferem com características próprias em cada Estado, 

uma vez que a legislação educacional também vai se aprimorando. Para o 

entendimento dessa organização federativa tomamos como base a escola 

paulista, situando-a dentro de um contexto marcado por conflitos e 

transformações, dentre os quais, destacamos: a urbanização, a presença 

maciça de imigrantes e os egressos da escravidão. 

Elencando as transformações que ocorreram no período, Hilsdorf 

(2007) faz um resumo que merece ser destacado: 

 A remodelagem das relações de trabalho de regime escravo 

para o trabalho assalariado 

 O crescimento dos setores de prestação de serviços e da 

pequena indústria, associada ao início da urbanização, ao 

crescimento das camadas medias e ao aparecimento de um 

proletariado urbano formado pelos imigrantes que, chegados ao 

país, abandonam o trabalho na zona rural e passam as cidades. 

 A presença forte do capital estrangeiro 

 A intensa circulação de novas tendências de pensamento como 

o positivismo, que teve ampla aceitação na sociedade brasileira, 

não apenas pelo seu cientificismo, isto é, enquanto proposta de 

cultivo das ciências modernas como base do progresso, mais 
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ainda pela sua ética cívica de respeito á lei e ao princípio do 

bem comum. E ainda o industrialismo. 

Nesse contexto a educação, começou a ganhar força, se 

desvinculando da herança do regime anterior e adquirindo posição estratégica 

para os republicanos paulistas. Disseminado excepcionalmente nas escolas 

públicas de São Paulo, o movimento de renovação pedagógica é a 

remodelagem desenvolvida desde a primeira década da Republica. A 

educação passou a ser utilizada como instrumento de consenso social e para 

manutenção da ordem. A respeito da participação da educação nesse 

período, Teixeira (1990) faz as seguintes considerações: 

 

Sem levarmos em conta as diferentes abordagens 
funcionalistas, cujas raízes podem ser encontradas na 
sociologia de A. Comte, podemos dizer que, de modo geral, 
elas partem do pressuposto de que a sociedade e a 
organização são totalidades a serem mantidas em ordem e 
equilíbrio. Benno Sander, realizando uma analise das 
organizações educativas a partir dessa dupla perspectiva – do 
consenso e do conflito -, lembra a profunda influência do 
positivismo de Comte no Brasil. 

[...] a escolarização é considerada com um mecanismo de 
controle social, na medida em que contribui para a 
preservação da hegemonia da classe que detém o poder, no 
caso da sociedade capitalista, a burguesia.  

Mas as teorias educacionais formuladas a partir dessa 
concepção ocultam, no seu discurso, a função controladora e 
hegemônica da escola, enfatizando sua função equalizadora. 
[...] A escola teria, portanto, uma função homogeneizadora, na 
medida em que garantiria a integração de todos os indivíduos 
na sociedade e nas organizações e, consequentemente, o 
consenso e o equilíbrio necessário a manutenção da 
sociedade, tal como é concebido a partir do idéario liberal 
(Teixeira, 1990, p. 63-65, apud Gigioli, 2003, p .238). 

 

Hisldorf (2007) destaca que o discurso sobre educação escolar não era 

privilégio de alguns, mas era pauta de todos: homens de letras, jornalistas, 

padres e ministros evangélicos, proprietários e homens do povo expressavam 

interesse pela questão da escolarização da sociedade brasileira. Segundo a 

autora, “fossem liberais, democráticas ou conservadoras, as forças politicas, 
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movimentam-se para controlar as instituições educativas e seus agentes e 

impor-lhes de modo definitivo a forma escolar como a mais adequada e eficaz 

para ministrar instrução e conformar a sociedade” (HISLDORF, 2007, p. 61). 

Muitas inciativas e realizações proliferaram nesse clima e ambiente 

social, que desencadearam no século XIX, culminando com um fervor 

ideológico no início do século XX, apresentado por alguns autores com 

“entusiasmo pela educação”, caracterizado pela tentativa de implantar uma 

renovação pedagógica que garantisse a instrução para a modernização da 

nação, uma vez que a ignorância seria a causa de todas as crises. Segundo 

Nagle (1974, p.111): 

 

[...] o entusiasmo pela educação significava, também, uma 
tendência para reestruturar os padrões de educação e cultura 
existentes; portanto, não significava simplesmente difusão do 
modelo predominante. O que importava era disseminar a 
escolarização em primeiro lugar; as vezes, e de forma lateral, 
ampliava-se o temário da disseminação do ensino, se bem 
que, nesses casos, oque propunha eram ainda questões um 
tanto vagas ou imprecisas. Por exemplo, (...) assentou-se o 
princípio de que a escolarização tem valor quando transforma 
o individuo em parte ativo do progresso nacional ou da 
prosperidade publica. Evidentemente, tal posição implicava 
uma critica á mentalidade formada nas escolas brasileiras, 
onde se ministrava um ensino formalista, preso, á cultura 
clássica, que poderia embelezar o espírito, mas não 
transformava as criaturas em forças propulsoras da riqueza 
nacional. 

 

A imagem idealizada era de uma escola para todos, que disseminasse 

através do conhecimento científico, as aspirações cultas do momento, e de 

um ensino, que abrangesse saberes, capazes de formar o cidadão, com 

novos costumes e condutas, que, por conseguinte, transformaria a sociedade, 

como sintetiza Souza (1998, p. 26, 27): 

 

[...] no projeto liberal dos republicanos paulistas, a educação 
tornou-se uma estratégia de luta, um campo de ação política, 
um instrumento de interpretação da sociedade brasileira e o 
enunciado de um projeto social. A crença no poder redentor 
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da educação pressupunha a confiança na instrução como 
elemento (con)formador dos indivíduos. Potência criadora do 
homem moral, a educação foi atrelada à cidadania e, dessa 
forma, foi instituída a sua imprescindibilidade para a formação 
do cidadão. Articulada com a valorização da ciência e com os 
rudimentos de uma cultura letrada, ela se apresentava como 
interpretação conciliadora capaz de explicar os motivos do 
atraso da sociedade brasileira e apontar a solução para o 
mesmo. 

 

De acordo com Jardim (2003) a reorganização do ensino normal e, 

consequentemente do ensino público, meta maior das reformas, por meio do 

decreto n° 27 de 12 de março de 1890 que reforma a escola Normal e 

converte em escolas modelo as escolas anexas, vem confirmar a convicção 

dos republicanos a respeito da importância da educação no trabalho de 

condução da sociedade às conquistas da modernidade, já alcançada por 

outros países. Previa a formação do homem e o preparo profissional do 

professor, assegurando assim, a regeneração da escola primária. 

 

A reforma incluía no currículo ao lado de outras disciplinas, 
compondo um programa de ensino integral que possibilitasse 
o desenvolvimento das faculdades mentais, o aprimoramento 
constante do raciocínio, a capacidade de observação e a 
educação dos sentidos. Previa a formação do homem e o 
preparo profissional do professor, assegurando, 
consequentemente, a regeneração da escola primaria. 
Atacando no início do processo os problemas da má 
formação educacional, reproduzia no país a valorização da 
infância, presente nas discussões internacionais (JARDIM, 
2003, p. 55). 

 

Articulada a organização da Escola Normal, ocorreu também a reforma 

do ensino primário, tendo como principal inovação a criação dos Grupos 

Escolares. Criados em vários Estados do país, tornou-se referência para a 

disseminação da escola primária na República. Pautado no método intuitivo, a 

atenção passou a ser para o processo de aprendizagem. Inspirados nos 

estudos de Pestalozzi fomentaram uma nova cultura escolar e um novo 

modelo de organização do ensino. 
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Para Faria Filho (2000), os grupos escolares, encarnavam a um só 

tempo, todo um conjunto de saberes, de projetos político-educativos, e 

punham em circulação o modelo definitivo da educação do século XIX. Um 

tipo de escola diferente daquela existente no Império, com uma administração 

pedagógica que estabelecia modificações didáticas no currículo. 

 

[...] a experiência inovadora das escolas primárias graduadas 
–ou grupos escolares -, como vieram a ser denominados – foi 
entendida como um investimento que contribuiria para a 
consolidação de uma intencionalidade que procurava, por sua 
vez, esquecer a experiência do Império e apresentar um novo 
tipo de educação que pretendia ser popular e universal 
(BENCOSTTA, 2005, p. 68). 

 

O autor esclarece, que o debate para a o novo modelo de escola, 

pretendia ainda, romper com a carência de edifícios, material didáticos e 

qualificação em pessoal docente. 

Era necessária a construção de simbolismos que repercutissem no 

imaginário de grupos sociais decisivos, não bastando o uso da força. 

“Substituir um governo e construir uma nação, esta era a tarefa que os 

republicanos tinham de enfrentar” (CARVALHO, 1990, p.24). 

A escola se tornou, portanto, um importante instrumento na realização 

de tal intento, “uma vez que constituições e leis não tem realmente força 

coerciva se não são a expressão de leis previamente moldadas no espírito 

dos cidadãos. Sem esse suporte moral a própria força de um Estado torna-se 

seu perigo inerente” (Cassirer,1976,p.92-93 apud Gilioli,2003, p 235). 

Para Carvalho (2000) a meta do programa modernizador dos anos 20, 

o lema não era mais a luta contra o analfabetismo, mas a regeneração 

nacional pela educação, “ajustando os homens às novas condições e valores 

de vida”. Nesse sentido, a educação seria utilizada como meio de formar o 

novo cidadão republicano, e difundir o novo ideário, e para tal objetivo, era 

necessária a organização de um ensino nos moldes das ciências pedagógicas 

e a adaptação nas práticas escolares. 



25 
 

 
 

 

3.1 O ENSINO DA MÚSICA NAS ESCOLAS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

No final do século XIX, com as mudanças econômicas que se 

desencadeiam principalmente em São Paulo, ocorreu uma intensificação das 

relações culturais com a Europa, através das importações de óperas, saraus 

concertos, que se denominavam espetáculos artísticos.  

O ensino de música se dava por intermédio de professores 

particulares, muitos deles italianos que se instalavam no país, e ofereciam 

aulas de piano, flauta e outros instrumentos, para a elite política e econômica, 

ministrando aulas individuais e em domicilio, o que tornou o conhecimento 

musical símbolo de status e convivência social. Nota-se também nesse 

período a arte difundindo-se através de sociedades, grupos, clubes e 

associações, uma vez que, poucas eram as escolas de música. 

O conhecimento musical nesse momento era de grande importância, 

uma vez que a música acontecia ao vivo, e ler partitura significava participar 

da vida social. No Conservatório Nacional de Música, no Rio de Janeiro, se 

dava a formação profissional do professor de música, ou ainda nos 

conservatórios europeus, e seriam esses professores, que contratados pelo 

governo por indicação do diretor da escola ministrariam as aulas na Escola 

Normal. 

Considerando que o conteúdo das disciplinas é instituído na escola 

pela cultura da sociedade na qual está inserida, no decorrer do século XIX, 

podemos constatar que conteúdos e métodos de ensino fizeram parte do 

efervescente debate em torno da melhor organização pedagógica e política 

da educação popular para o período. Nesse sentido, a introdução de novas 

disciplinas nos programas de ensino “articulou-se com a linguagem da 

modernidade, isto é, a justificativa para a inclusão desses conteúdos culturais 

assinalava as contribuições que eles trariam para a modernização” (SOUZA, 

2000, p.12). 
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Em 1883 no “Projeto para o Ensino Primário e várias instituições 

complementares da instrução pública,” que Rui Barbosa redigiu na condição 

de relator da Assembleia Legislativa, a música já constava como saber 

necessário nos novos conteúdos. Assim escreveu: 

 

A música produz n’alma uma verdadeira cultura interior, e faz 
parte da educação do povo. Tem por efeito desenvolver os 
vários órgãos do ouvido e da palavra, adoçar os costumes, 
civilizar as classes inferiores, aligeirar para elas as fadigas do 
trabalho, e proporcionar-lhes um inocente prazer, em vez de 
distrações muita vez grosseiras e arruinadoras (BARBOSA, 
1883 apud Souza, 2000, p.17).  

 

São por esses ideais que a música vai fazer parte dos conhecimentos 

necessários as normalistas, que, por conseguinte, seriam incumbidas de 

ministrarem as aulas de canto coral para o primeiro grau (7 a 10 anos), nas 

escolas modelos. 

 

A proposta de renovação do ensino expressas pelos 
reformadores da primeira república estavam fundamentadas 
num amplo currículo, que reunia todo o conhecimento 
produzido em todos os campos do saber, e no método 
intuitivo, que privilegiava a descoberta dos objetos do 
conhecimento pelo educando; pela educação dos sentidos. A 
música materializava estes intentos, pois ao mesmo tempo 
sensibilizava, criticava e envolvia os alunos para diversas 
atividades, servindo como apoio para a educação integral 
(JARDIM, 2003, p.17). 

 

Várias regulamentações, mudanças e adaptações aconteceram no 

ensino e especificamente na Educação Musical, o que fica evidente no 

desenrolar das legislações que foram pesquisadas por Jardim (2003). 

Segundo a autora, se referindo a reforma da escola normal de São Paulo, na 

época da direção de Caetano de Campos o decreto n° 27 de 12 de março de 

1890 fez incluírem-se pela primeira vez no currículo da Escola Normal as 

aulas de música. Com o objetivo de desenvolver nos alunos através da 
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Educação Musical uma nova linguagem, e mais um meio de expressão do 

pensamento, a música foi acrescentada no currículo como elemento formador 

da cultura geral, um dos campos do conhecimento necessário para a 

constituição global do educando.  

 “O método intuitivo, conhecido também como lições de coisas, 

consistiu no núcleo principal da renovação pedagógica” (SOUZA 2000 p. 12). 

Apoiados nas tradições empíricas de entendimento dos processos de 

produção e elaboração mental dos conhecimentos, que foram promovidas por 

Pestalozzi e Froebel, a escola popular, instrumento de reforma social, deveria 

ser completamente renovada de acordo com os padrões educacionais 

considerados os mais modernos na época.  

Introduzidas inicialmente no Império, as Lições das Coisas tinham 

como intuito, considerar os processos de aprendizagens tal como reitera 

Souza (1998, p. 162): 

 

[...] é preciso ver nas lições das coisas mais que um simples 

método pedagógico e vê-lo como a condensação de algumas 
mudanças culturais que se consolidaram no século XIX: uma 
nova concepção de infância, a generalização da ciência como 
uma forma de “mentalidade” e o processo de racionalização 
do ensino. 

 

A música, por sua vez, seria prescrita como uma das áreas a favorecer 

a implantação dessa filosofia, e sua organização como disciplina escolar 

sintetizava a aplicação da sensibilidade requerida e o desenvolvimento físico 

e intelectual. Nos jardins de Infância Kindergarden (criados em março de 

1896), tendo como base os princípios de Froebel, também privilegiava a 

utilização da música em atividades. “Com a música objetivava-se a 

dulcificação dos costumes, a harmonização do espírito e a aquietação dos 

ânimos. De preferência os hinos de louvor à pátria, à cidade, à escola, ao 

Estado, à República! ” (Souza, 1998, p.181). 

De acordo com Costa (2010 p. 22) o repertório criado para a Escola 

Normal nos primeiros anos da república, era composto de trechos de músicas 
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eruditas com adaptações de letras com temática escolar, além de traduções e 

adaptações das coletâneas estrangeiras, marchas, hinos (destaque em datas 

cívicas) e algumas músicas sem letras para acompanhamento de exercícios.  

Não havia uma determinação formalizada do conteúdo a ser ensinado, 

apenas a definição de sua função de “sensibilizar”. 

Até a década de 1910, essa linguagem artística esteve nas instituições 

públicas de ensino como atividade de recreação e preenchimento dos 

intervalos das demais disciplinas curriculares, ou quando tinha o enfoque na 

música como linguagem, os métodos utilizados eram os mesmos adotados 

nos conservatórios. A prática era ainda baseada nos manuais didáticos 

chamados de “Artes da Música”, ou “Artinhas”, usados desde o período 

colonial. “Esses métodos possuem conteúdos predominantemente teóricos e 

direcionados à formação profissional do músico, em consonância com os 

objetivos do ensino musical nos conservatórios” (MONTI, 2008, p. 411). 

Embora com fragilidades, observamos que no intento de consolidar as 

iniciativas dos reformadores da educação, a escolarização de saberes sociais, 

e a institucionalização de um saber musical especifico para a escola, novas 

orientações e prescrições relacionadas a conteúdo, repertório e ao tempo 

começam a ser divulgadas. Segundo Faria Filho (2000, p. 148):  

 

[...] é na melhor e na mais eficiente organização e utilização 
dos tempos escolares que apostarão todos aqueles que, 
envolvidos com a discussão sobre o processo de 
escolarização no século XIX, defenderão a centralidade da 
escola na vida nacional, na formação de um povo ordeiro e 
civilizado. 

 

Na busca da uniformização dessa prática, as prescrições começaram a 

figurar nos Relatórios de ensino (dos inspetores e diretores de escolas), 

vinculando os temas de artigos das publicações especializadas e passaram 

ainda a constar como matéria dos jornais da época. Como expressão desse 

ideário é possível observar a valorização de um tipo específico de atividade 

musical nos grupos escolares, que será destacado a seguir. 
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3.2 CANTO ORFEÔNICO 

O canto orfeônico tem suas raízes na França, onde o termo foi utilizado 

pela primeira vez para designar uma sociedade coral. Seu desenvolvimento 

em Paris, no início do século XIX, provocou entusiasmo geral que propiciou 

grandes concentrações orfeônicas, principalmente a escolar. 

Com características próprias, essa modalidade de canto coletivo, 

organizado por conjuntos de vozes, não exige treinamento ou conhecimento 

musical, o que o difere do canto erudito e permite ser praticado com grandes 

concentrações de pessoas. Capaz de despertar a sensibilização estética dos 

alunos foi utilizado em vários países, na construção da identidade nacional. 

 

A palavra orfeão passou a ser empregada em diversos 
países, inclusive o Brasil, para determinar os conjuntos corais 
escolares, ou de associações formadas por professores, 
militares, operários ou amadores de música, os quais, sem 
visar propriamente um fim profissional de coristas, interpretam 
de preferência composições musicais acessíveis em forma, 
gênero e contextura (Barreto, 1938, p27 in Gilioli, 2003, p33). 

 

No Brasil as primeiras tentativas de implantar o canto coral 

aconteceram nas últimas décadas do Império, incluído no currículo escolar 

paulista, como canto coral, o que coincide com o momento em que a questão 

da identidade começa a ser discutida no pais. No entanto, Carvalho (1990, 

p.23) salienta que “no âmbito politico, a temática nacional só foi retomada 

quando se aproximou o momento de enfrentar o problema da escravidão, e 

seu correlato, a imigração estrangeira.” fatos que, provocaram grandes 

reformas nas práticas escolares no final do século XIX, entendidas como meio 

eficaz de inculcação de valores patrióticos, entre estas práticas o canto 

orfeônico estimulava o sentido da unidade em uma sociedade em formação. 

A nova população (heterogênea) formada por imigrantes, migrantes, 

negros, que compunham o cenário urbano na cidade de São Paulo no 

começo do século XX, “provenientes de outras culturas, ou de regiões muito 
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pobre do país, não partilhavam os códigos comportamentais que regiam o 

quotidiano da convivência interclasses no espaço urbano” (Carvalho, 2007, p. 

233). Era preciso afirmar a Nação nos moldes republicanos do grupo 

dominante.  

Compartilhando das teses racistas de desigualdade biológica 

precisavam reconstituir mecanismos de dominação social e simbólica dentro 

dos valores republicanos. Sobre isso escreve Gigioli (2005, p.4):  

 

Ainda que racismo e nacionalismo não sejam sinônimos, 
como adverte Dante Moreira Leite, afirmar a nação 
significava, naquele momento, defender o grupo dominante; 
por isso, a imagem da Nação não seria a de todos os 
brasileiros, mas apenas a de alguns. Consequentemente, 
nem todas as tradições musicais seriam igualmente 
valorizadas na educação: a escrita da partitura e as técnicas 
europeias eram consideradas mais “civilizadas”, enquanto as 
tradições afro-indígenas (folclore) somente seriam aceitas na 
medida em que fossem eruditizadas e descontextualizadas de 
seu meio social originário. 

 

Com essa mentalidade Nacionalista de cultura brasileira e 

modernização do país o canto orfeônico foi introduzido na Escola Paulista na 

década de 1910, como renovação pedagógica musical e seguindo os padrões 

da música erudita moderna. Assim enfatiza Lemos apud Monti (1993, p. 421): 

 

[...] no território brasileiro, os primeiros vestígios sobre o uso 
do orfeão indicam que o músico Carlos Alberto Gomes 
Cardim, professor diretor do Conservatório Dramático e 
Musical de São Paulo, em 1910, utilizou essa modalidade de 
ensino musical numa escola pública de SP. Não só Gomes 
Cardim, mas outros músicos participaram ativamente da 
implantação dos orfeões no estado paulista. O nome de João 
Gomes Junior, autor do hino patriótico "São Paulo de 
Piratininga", não pode ser esquecido. Este educador musical 
da escola normal de São Paulo, juntamente com Cardim, 
construiu um método para o ensino de música na escola. 
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Carlos Alberto Gomes Cardim institui o manual didático pelo método 

analítico (que já havia sido implantado em outras disciplinas) tendo como 

finalidade abolir a pedagogia das antigas Artinhas, que era voltada para 

formação de músicos profissionais. Dessa forma, a primeira geração de 

docentes de música foi formada a partir das iniciativas desses educadores, 

que tinham como tese: educar o ouvido do aluno e desenvolver a 

sensibilidade estética. A disciplina passou então a ser escolarizada, atrelada a 

pedagogia e se desviando da profissionalização do conservatório. 

O foco passou a ser a disseminação de boas músicas na escola, a fim 

de oferecer um ambiente harmônico às crianças. Educar, amenizar, civilizar, 

aliviar fadigas, proporcionar prazer, corrigir vícios, eis a ação humanitária e 

proveitosa da música (Cardim, 1912, p. 4 – 5 apud Jardim, 2003, p 86). Estes 

elementos também são observados nas práticas orfeônicas disseminadas no 

período. 

 

A prática orfeônica era ligada a idéia de cultivar a paz social 
entre as classes, disciplinar os costumes e a moral, reafirmar 
preconceitos sobre a condição feminina e seu papel na 
sociedade, estereotipar o trabalhador e idealizar a família, o 
Estado e a Igreja. Pretendia ensinar aos filhos de imigrantes o 
português e tentar desenraizá-los de sua cultura, língua e 
costumes originários (não à toa, o canto orfeônico tinha forte 
vínculo com as concepções e modelos do ensino de leitura e 
escrita da língua portuguesa) (GIGIOLI, 2005, p. 5). 

 

Segundo Jardim (2003) pesquisando nos documentos legislativos do 

período foi através da lei nº 1490 de 23 de dezembro de 1915, que ficou 

estabelecido nas escolas secundárias e primárias o programa do Orfeão. 

Segundo a autora, tratava-se de uma atividade extracurricular, que seria 

organizado por professores de música e canto e seria obrigatório para todos 

os alunos. 

É a partir da lei de nº 1.579, de 19 de dezembro de1917 o ensino de 

música passou ser incluído nos programas de ensino de todas as 

modalidades de escolas então existentes no Estado: escolas rurais, escolas 
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distritais, grupos escolares, escolas modelo, curso complementar, escolas 

normais (Jardim 2009). Com a finalidade de despertar sentimentos cívicos e 

patrióticos, canções brasileiras foram mantidas num conteúdo que previa 

cantos escolares, hinos e canções populares por audição. 

O decreto nº 3.356, de 31 de maio de 1921 (São Paulo, 1921) 

estabeleceu que professores de música contratados pelo governo poderiam 

ministrar aulas nas escolas complementares, além das escolas Normais. 

Segundo Jardim (2009): 

 

[...] a presença de profissionais especializados favoreceu a 
organização do orfeão escolar, nesse momento, obrigatório 
em todas as escolas (normais e complementares). As 
tentativas para melhoria do ensino no requisito técnico da 
música fica evidente no desenrolar da legislação os atos 
legais delineiam uma trajetória da permanência da disciplina, 
demonstrando sua consolidação nas práticas escolares, no 
aumento gradativo na carga horária, na ampliação de 
conteúdos e maior exigência de preparo do professor 
(JARDIM, 2009, p. 18). 

 

Todas as propostas representavam inovações que evidenciam a 

finalidade de se buscar consonância com a filosofia educacional implantada 

pelos reformadores da Primeira República, observamos que a transposição 

do saber baseado nas Artinhas, para um saber musical mais pedagogizado, 

que fosse capaz de inserir os alunos no código da música erudita europeia 

com a alfabetização na leitura de partituras que acontece no movimento 

orfeônico paulista, acontece ao mesmo tempo em que pretendia valorizar 

símbolos ufanistas, como hinos marchas e canções folclóricas, a fim de 

estabelecer uma identidade nacional acima dos conflitos de classe e étnicos. 

São descritas as canções populares que evocam a índole do povo, usos e 

costumes a exemplo dos países modernos. Para Gigiolli (2005, p.6): 

As tradições culturais dos segmentos não brancos da 
população eram folclorizadas, tomadas como um resquício de 
um mundo rural preste a se desagregar, Ainda que 
oferecesse espaço simbólico para todos na Nação, o canto 
orfeônico foi concebido a partir do estabelecimento de uma 
espécie de linha evolutiva, na qual os brasileiros 
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supostamente mais “atrasados” e selvagens ”(não brancos) 
teriam de se integrar e se adequar a padrões tidos como mais 
“civilizados”. 

 

Esta concepção do canto orfeônico relacionado à evolução, indicando a 

adequação da população aos padrões da sociedade moderna pode ser 

melhor entendida com a análise de algumas músicas do período, nas quais 

são observados os discursos de civilidade, moralidade e progresso. 

 

3.3. ANÁLISE DAS MÚSICAS: EDUCAÇÃO MUSICAL, CIVILIDADE, MORAL E PROGRESSO 

Para essa análise, tomaremos como base, hinos e canções, os quais 

foram pesquisados por Jardim (2003). Segundo a autora algumas são mais 

elaboradas e outras mais simples, o que indica que provavelmente, seriam 

composições destinadas às práticas das Normalistas e sugestões para as 

aulas de música nas escolas preliminares. 

Trechos das canções serão analisados na tentativa de identificar 

elementos que norteavam os discursos das reformas republicanas e o papel 

que a música na escola assumiu nesse período, como veículo propagador de 

valores morais a serem incutidos, considerados modernos e civilizados. Nesta 

primeira canção selecionada observamos o Hino à Pestalozzi. 

 

Hino à Pestalozzi, de Olívio de Moraes Jr. 

Pestalozzi traçou o caminho 

Do ensino com sua invenção 

Descobriu o segredo da escola 

criança alcançou redenção 

Venha o brilho da ciência 

Aclarar nossa razão 

Quem não lê, não estuda, não vive 

Desconhece da escola o poder 

É na escola que tudo se aprende 
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É da escola que vem o saber 

Companheiros corramos à escola 

Lá brincando se aprende a lição 

Alegremos os pais e os mestres 

Seja, pois, nosso Norte: Instrução 

 

Na canção vemos o retrato da ciência enquanto elemento que 

conduziria a ação da escola, que consequentemente levaria o país para a 

modernidade, tal era o discurso oficial do momento que fica evidente na 

música em homenagem a Pestalozzi. Destacando a escola demostra o status 

que a mesma representava como irradiadora do saber republicano da época, 

e a importância atribuída a Pestallozzi, reconhecido como o autor da teoria 

psicológica que foi o fundamento para a incorporação do método intuitivo na 

escola Normal Paulista. 

A adoção do método implicava abandonar a repetição e memorização, 

e adotar o hábito de experimentar e observar, considerando o 

desenvolvimento e as necessidades físicas da criança, seguindo a ordem 

natural, do conhecido para o desconhecido.  

Como integrante do Álbum de músicas da Escola Normal Caetano de 

Campos a música visava levar às Normalistas a mensagem da importância da 

Instrução e do conhecimento e da aquisição das modernas renovações do 

ensino propostas pelos reformadores da instrução pública. 

Como cultivadora de sentimentos de amor à pátria, a música também 

era entendida como um meio de tocar a alma e o coração. De preferência 

com os hinos de louvor à pátria, à cidade, à escola, ao Estado, à República! 

(SOUZA, 1998). 

Na letra do hino Salve a escola de autoria de José Ivo e letra de Rui 

Puigari também podemos perceber o culto à escola e a esperança na 

educação como garantia do progresso.  
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O esforço para a constituição de uma nação ao alcance dos países 

considerados civilizados foi difundido na escola, expresso nas letras de 

canções e hinos e através do código musical. Para Fuks (1990), a “música 

ideológica”, que sempre esteve presente na escola Normal, mascara em sua 

simplicidade a complexidade e a contradição que ela sustenta. No discurso 

fica evidente o “entusiasmo com a educação”, uma vez que o Brasil teria 

futuro adequado e um destino brilhante a partir do desenvolvimento da escola. 

No hino Sou Brasileiro, de Antonio Carlos e letra de Luiz Galvão, é 

possível perceber o patriotismo, embutidos numa melodia que invocava para 

a valorização da nação. Assim dizia o hino: 

Sou brasileiro; 

Desta terra o brilho 

Há de ser grande com o grande filho; 

Sempre altaneiro 

Na virtude trilho... 

– Sou brasileiro! 

 Considerando o significado da palavra virtude, em sua definição, que 

se expressa como: atributo do que se encontra em conformidade com aquilo 

que se considera correto ou esperado; o que está de acordo com a religião, a 

moral, a ética, etc. A letra remete a afirmação da valorização da nação, e dos 

ideais republicanos. Sem retroceder e seguir em frente no caminho que 

levaria o pais ao “grande”, ao desenvolvimento. Nesse sentido  Gigiolli (2003, 

p. 151) assim descreveu: 

 

A música tinha função decisiva no desenvolvimento do 
patriotismo, por encantar o ouvido, emocionar o coração e 
interessar o espirito, através da representação dos sons, era 
compreendida como um dos grandes fatores de 
nacionalização e amor à pátria [...] este item dá a dimensão 
coletiva da Música: por ser elemento de comoção subjetiva, 
sua capacidade seria a de fazer convergir e canalizar os 
sentimentos individuais num sentido comum. 
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De maneira orientada e prevista pelos reformadores na escola normal, 

é possível perceber que a música serviria de veículo para formação e 

conformação, “e a figura do professor, a sua formação e a maneira como irá 

ensinar constituem os pontos chaves das reformas educacionais”.(idem, p. 

34).  

Já em outra obra do compositor José Ivo, o Hino da Escola Normal de 

São Paulo realçava em sua letra a importância que era atribuída aos 

normalistas. Segundo Jardim (2003, p. 34) “esse repertório musical se instituiu 

como um ritual para o início dos trabalhos escolares”. 

 

Mocidade briosa a caminho 

A caminho buscando a verdade 

Segue impávido a luz do futuro 

Sendo arrimo seguro à orfandade 

Segue, segue sem nunca voltar 

Indo em selvas a luz espargir 

Sê valente, incansável, constante 

Que trabalhas em prol do porvir 

 

Difundido nas letras dos hinos, estava o sonho republicano, de formar o 

cidadão cívica e moralmente, de modo a colaborar para que o país 

alcançasse o nível das grandes civilizações do século. No mesmo sentido o 

discurso reproduzido nas letras das músicas indicava a participação dos 

professores no processo de modernização do país, convocando para o difícil 

trabalho educativo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O processo de mudança na Educação Musical se iniciou com as práticas dos 

jesuítas na catequização dos índios, permanecendo nos colégios, na forma de 

Cantochão e Canto Gregoriano, promovido por meio das cartilhas Artinhas. A 

Educação Musical esteve presente como prática escolar ou como elemento 

educacional, num primeiro momento incorporando um caráter de moral cristã 

e de civilidade durante o processo de colonização e no período imperial.  

Já nos séculos seguintes surgiram as práticas nos conservatórios, nas 

escolas de primeiras letras e nas escolas normais, ainda vinculadas a moral 

cristã aspectos esses que permaneceram por algum tempo e indicaram uma 

tradição para o ensino da música no final do século XIX e início do século XX. 

 Na primeira república, assume novas finalidades, e sua consolidação como 

disciplina, atendendo as prescrições dos intelectuais do período, esteve em 

consonância com os ideais revolucionários. A princípio com a alteração do 

método, vinculando-a a concepção da pedagogia cientifica e moderna. 

Posteriormente na alteração de sua pratica e conteúdo incorporando o sentido 

de civilização   e moralização.  

Atingindo seu auge quando adquiri o papel de afirmar a Nação, por meio da 

prática orfeônica nos grupos escolares, envolvendo grandes concentrações, 

passando a associar os ideais patrióticos e nacionalistas, consagrando sua 

atuação como “uma inspiração Republicana”. 

Por meio da análise das músicas que faziam parte do álbum da escola 

Normal foi possível encontrar elementos contidos nas letras que assinalam a 

consonância com os objetivos prescritos para o processo educativo como um 

todo. Da mesma forma, estavam relacionadas às transformações que 

deveriam ocorrer na sociedade brasileira para torná-la moderna.  

O fato é que, inicia-se esse trabalho/pesquisa pela busca do 

entendimento do sentido que a música adquiriu ao longo da história e em 

especial na primeira República, e ao termino desse processo de pesquisa, 

além desse conhecimento onde vários aspectos puderam sem observados  

Fica a reflexão no sentido que é preciso pensar num fazer musical 
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pedagógico que leve em conta a importância do ensino de música e  suas 

especificidades, que leve em consideração uma formação cultural ampla e 

para tanto, é preciso investir na formação em música para pedagogos, que 

certamente poderá contribuir para que o ensino musical desempenhe funções 

significativas, como elemento pedagógico e agente efetivo de formação e 

agente da transformação social. 
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